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ÖNSÖZ 

Değerli Meslektaşlarım, 

Avukatlık Kanununun 76. Maddesi barolara, “avukatlık mesleğini 

geliştirmek” konusunda önemli bir yükümlülük yüklemektedir. Ancak 

bir zorunluluktan ziyade mesleğimiz bir bilgi mesleğidir, bu bilgi üzerine 

mesleğimizi icra ederiz. Kısacası bu meslekte bizim yegane sermayemiz 

sahip olduğumuz “bilgi” mizdir. 

Bu düşünceden hareketle baromuz tarafından, 2011 yılında değişen 

ve yenilenen üç temel yasa olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk 

Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu basılarak meslektaşlarımıza üc-

retsiz olarak dağıtılmış ve stajlarını tamamlayarak ruhsat alan meslektaş-

larımıza hediye edilmişti. Aradan geçen uzunca bir süreden sonra yayın 

konusunda baromuzun çok büyük bir eksikliğinin olduğunu düşünerek 

mesleki yaşamımızda çokça ihtiyaç duyduğumuzu düşündüğümüz İtira-

zın İptali Davası ile Tahsil (Eda) Davası, Tasarrufun İptali Davaları, 

Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, İcra İflas Kanununda Yapılan Değişik-

likler, Getirilen Yenilikler ve Bu Konulara İlişkin Son İçtihatlar, Ceza 

Muhakemesi Hukuku, ANAYASA-TCK-CMK ve İlgili Mevzuat, aynı 

zamanda bir staj rehberi olan gerek ulusal gerekse uluslararası Avukatlık 

Mevzuatının tamamını bir araya getirip derleyip toparlayıp en yeni içti-

hatlar ve belgelerle güçlendirerek basmış olduğumuz Avukatlık Kanunu 

ve İlgili Mevzuat kitaplarından sonra bu kez de çok daha kapsamlı İcra 

Hukukunda İstihkak Davaları, İcra Hukukunda İhtiyati Haciz ve İcra Hu-

kukunda Şikayet olmak üzere 10. kitabımızı yaklaşık 1 yıllık görev sü-

remize sığdırmış bulunmaktayız. Yine kütüphanemize de son dönem ba-

sılan en yeni ve güncel, kapsamlı kitaplarımızla da zenginleştirdik. Ayrı-

ca basımını yapmış olduğumuz tüm kitaplarımızı PDF formatında yeni-

lemiş olduğumuz baro sitemize de eklemiş bulunmaktayız. Dileyen mes-

lektaşlarımız sitemizden de kitaplarımıza erişebilmektedir. Ancak her şe-

yin sanal hale geldiği günümüzde kitaba dokunmanın, sayfalarını çevir-

menin ve o güzel kağıt kokusunu hissetmenin keyfinin kitap okumaktan 

geçtiğini de hatırlatmak isteriz… 

Pek çok meslektaşımız İcra Hukukuna çok mesafeli durmayı tercih 

etmekle beraber unutmamak gerekir ki hemen hemen her türlü davanın 

sonucu İcra Hukuku ile kesişmek durumundadır. Dolayısıyla İcra Huku-

ku, avukatlık mesleğinde bir davanın sonucunu ve final kısmını oluşturur. 

İlk bakışta pek çok dava türü İcra Hukuku ile ilintisiz gibi görünse de ör-

neğin ceza davalarında katılan lehine hükmedilen vekalet ücreti, haksız 
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tutuklama ve tedbir nedeniyle tazminat davaları, aile hukukunda tazmi-

natların tahsili, çocuk teslimi gibi işlemlerin çözümü ancak İcra Hukuku 

ile mümkün olabilmektedir. 

İcra ve İflas Hukuku alanında uygulamada çok sık açılan ve karşıla-

şılan davaların gerek açılmasında gerekse yargılama sırasında pek çok 

hata yapıldığı ve bu hataların tarafların mağduriyetlerinin artmasına ve 

yargılamanın uzamasına neden olduğu bilinmektedir. Av. Talih UYAR, 

Av. Alper UYAR ve Av. Cüneyt UYAR tarafından hazırlanan bu kitap-

larda “İcra Hukukunda İstihkak Davaları, İcra Hukukunda İhtiyati Haciz 

ve İcra Hukukunda Şikayet” davalarının hangi yetkili ve görevli mahke-

melerde açılacağı, davalıların ve davacıların kimlerin olacağı, davanın 

dayandığı olayların nasıl açıklanacağı, delillerin nasıl gösterileceği, hu-

kuki sebep ve sonuç ilişkileri ayrıntılı olarak değerlendirilmekte, bilimsel 

görüşler Yargıtay içtihatları ve dilekçe örnekleri ile birlikte meslektaşla-

rımıza sunulmaktadır. 

Baromuzca yayınlanması ve meslektaşlarımıza ulaşması için gerek 

engin bilgi, tecrübe ve eserlerini herhangi bir telif hakkı ve bedel talep 

etmeksizin bizimle paylaşan gerekse baromuz kütüphanesine çok önemli 

eserlerini hiçbir ücret talep etmeden bağışlayarak kütüphanemizi zengin-

leştiren gerekse de seminer verme davetimize hiçbir zaman hayır deme-

yen meslektaşımız Sayın Av. Talih UYAR’a şahsım ve Şanlıurfa Barosu 

adına teşekkürlerimi sunarım. 

Bu kitapların basımını ise özellikle baromuzun 66. Kuruluş Yıldö-

nümüne ve yeni bir yıla yeni bir umutla gireceğimiz 2018 yılının hediyesi 

ve başlangıcına denk getirebilmek için de özel bir çaba harcadık. Bu ve-

sileyle yönetim kurulu adına tüm meslektaşlarımızın yeni yılını tebrik 

eder, yeni yılın tüm meslektaşlarımıza sağlık ve mutluluk getirmesini di-

leriz. 

Meslektaşlarımızın yoğun biçimde yararlanacağından emin olduğu-

muz bu önemli eserlerin hazırlanmasında büyük emeği olan Bilge Yayı-

nevi emekçilerine ve tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. 

Saygılarımla. 

27.12.2017 

Av. Ahmet TÜYSÜZ 

Şanlıurfa Barosu Başkanı
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 Sevgili öğrencilerime, 

 Başarı dileklerimle... 

 T.U. 
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SUNUŞ 

Bu «küçük» kitabımız, daha önce(*) yayımlamış olduğumuz «İcra Huku-

kunda Şikâyet» isimli eserimizin ‘kısaltılmış’ yeni bir baskısı değildir. 

Bu kitabımız, ş i k â y e t  konusunu bütün yönleriyle ayrıntılı olarak 

inceleyen bir ‘monografi’ de değildir. 

Bu kitabımızda, İİK. m. 16-18 çerçevesinde icra mahkemesine hitaben 

bir ‘şikâyet dilekçesi’nin «nasıl hazırlanacağı» -(‘kimlerin şikâyette bulunabi-

leceği’, ‘şikâyet dilekçesinde kimlerin karşı taraf olarak gösterileceği’, ‘şikâyet 

dilekçesinin hangi icra mahkemesine verileceği’, ‘şikâyet konusunun ne oldu-

ğu’, ‘şikâyetin dayandığı olayların şikâyet dilekçesinde nasıl gösterileceği’, 

‘kanıtlar’ın, ‘hukuki sebep’in ve ‘sonuç ve istem’in şikâyet dilekçesinde nasıl 

ifade edileceği vb.)- bu konudaki ‘eser’ ve ‘makale’ler ile ‘Yargıtay’ın içtihat-

ları’na atıfta bulunularak, çok ayrıntılı biçimde açıklanmıştır… 

Bu amaçla, bu kitabımızda (3) adet dilekçe örneğine yer verilmiştir… 

Kitabın «ARAMA CETVELLERİ»nin hazırlanmasında emeği geçen sayın 

Stj. Av. F. Ece KARADAĞ’a teşekkür ederiz. 

Bu çalışmamızın -öncekiler gibi- özellikle genç meslektaşlarımıza ya-

rarlı olmasını dileriz. 

En iyi dileklerimizle… 

Ocak/2018-İzmir Av. T.UYAR/Av. A.UYAR/Av. C.UYAR 

 

                                                 
(*)  UYAR, T. İcra Hukukunda Şikâyet, 2. Bası, VIII+815 sayfa, Ocak/1999 
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§ 1. a) «ŞİKÂYET»(1) DİLEKÇESİ 

Ö r n e ğ i 

(İİK. mad. 16) 

 

İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE 

      İ Z M İ R(2) 

 

Şikâyet eden (Borçlu)(3) .. : Basri Borçsever (Fethi Bey Cad. No: 210, K: 3 -               

İZMİR) [TC:.........] 

Vekili .............................. : Av. Veli Şimşek (Atatürk Cad. No: 152, K: 6 -              

İZMİR) 

Karşı taraf (Alacaklı)(4) .... : Ahmet Haklı (İnönü Cad. No: 412, K: 4 - İZMİR) 

Vekili .............................. : Av. Ali Yıldırım (Akdeniz Cad. No: 1, K: 2 - İZMİR) 

Konusu ........................... : Ödeme emrinin tebliğ tarihinin Teb. K. mad. 

32 uyarınca 24.06.2017 olarak düzeltilmesi-

ne(5) (6) (7) karar verilmesi isteminden ibarettir. 

 

Alacaklı Ahmet Haklı, müvekkilim hakkında İzmir 2. İcra Dairesine Başvu-

rarak, 02.06.2017 tarihinde «genel haciz yolu ile» ilâmsız takip talebinde bu-

lunmuş, ödeme emri (ör: 7) müvekkilin oğlu Hasan Borçsever’e Fethi Bey 

Cad. No: 210, K: 2, İZMİR adresinde «borçlu ile birlikte oturan» kaydıyla, 

04.06.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

Bir süre sonra; icra müdürlüğünce, «takibe itiraz edilmediği» kabul edi-

lerek, alacaklının istemi üzerine müvekkilin İzmir, Konak İş Bankasındaki 

mevduatı üzerine haciz konmuş ve adı geçen bankaya 20.06.2017 tarihin-

de ‘birinci haciz ihbarnamesi’ tebliğ edilmiştir. 

Müvekkil, İş Bankası’ndaki mevduatı üzerine haciz konulmasından son-

ra, hakkında yapılan takipten haberdar olmuş ve ödeme emrinin 

04.06.2017 tarihinde «usulsüz olarak» kendisinden ayrı oturan oğluna tebliğ 

edilmiş olduğunu öğrenmiştir. 

«04.06.2017 tarihinde müvekkilden ayrı oturan oğluna yapılan ödeme 

emri tebligatının usulsüz olduğunun tesbiti ve tebligatın 24.06.2017 tarihinde 

yapılmış olduğunun kabulü için» mahkemenize başvurmak gereği doğmuş-

tur. Takibin durdurulması için, ayrıca icra dairesine de «borca itiraz»da bulu-

nulmuştur. 
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Deliller .......................... : İzmir 2. İcra Dos. No: 2017/4200; İkametgâh 

belgesi 

Hukukî sebepler ........... : İİK. mad. 16, Teb. K. mad. 32, Teb. Yön. mad. 

53 

 

Sonuç ve istem ............ : Belirtilen nedenlerle «ödeme emrinin tebliğ tari-

hinin Teb. Y. mad. 32 uyarınca 24.06.2017 

olarak düzeltilmesine» karar verilmesini, vekale-

ten talep ederim. 28.06.2017(8) (9) 

Davacı Vekili 

Av. Veli Şimşek 

 

(1) ġikayetin  h u k u k i  n i t e l i ğ i  Ġsviçre hukukunda tartıĢmalı-

dır.1 Bu konuda dört görüĢ ileri sürülmüĢtür.2 

Birinci görüĢe göre; icra ve iflas memurlarının iĢlemleri yargısal nite-

likte olduğundan, Ģikayet de «medeni usul hukukuna özgü bir yasa yo-

lu»dur… 

İkinci görüşe göre; icra ve iflas memurlarının iĢlemleri hem yargısal ve 

hem de idari nitelikte olduğundan Ģikayet «Ġcra ve Ġflas Kanununda dü-

zenlenmiĢ kendisine özgü bir yol»dur. 

Dördüncü görüşe göre ise; Ģikayet bir «hukuksal çare»dir. 

Bizim hukukumuzda ise genellikle Ģikayetin, «icra ve iflas hukuku-

na özgü bir kanun yolu» olduğu kabul edilmektedir.3 4 

                                                 
1 Ayrıntılı bilgi için bknz: PEKCANITEZ, H. Ġcra-Ġflas Hukukunda ġikayet, 1986, s: 8 vd., 

34 vd. - PEKCANITEZ, H./SĠMĠL, C. Ġcra-Ġflâs Hukukunda ġikayet, 2. Bası, 2017, s: 12 
vd. 

2 UYAR, T. Ġcra Hukukunda ġikayetin Hukuki Niteliği ve Konusu (Yargı Düny. Ocak/2004, 
s: 9-17) – UYAR, T. Ġcra Hukukunda ġikayet, 2. Baskı, 1991, s: 1 – UYAR, T./UYAR, 
A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, 3. baskı, 2014, s: 106    

3 Bknz: KURU, B. Ġcra ve Ġflas Hukuku, C: 1, 1988, s: 87 – KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku 
El Kitabı, 2. Baskı, 2013, s: 103 – KURU, B. Ġstinaf Sistemine Göre YazılmıĢ Ġcra ve Ġflas 
Hukuku, 2016, s: 63 – ULUKAPI, Ö. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 2. Baskı, 2015, s: 39 – ÜS-
TÜNDAĞ, S. Ġcra Hukuku Esasları, 8. Baskı, 2004 – s: 45, 54 – YILDIRIM, 
M.K./YILDIRIM, N.D. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 7. Baskı, 2016, s: 31 – MUġUL, T. Ġcra ve 
Ġflâs Hukukunda ġikayet, 2014, s: 53 – MUġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 6. Baskı, 2013, C: 
1, s: 88 

4 KarĢ: PEKCANITEZ, H. age. s: 34 – PEKCANITEZ, H./SĠMĠL, C. age. s: 17 vd. - 
ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, S.T. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 2. Baskı, 2016, s: 73 (Bu 
görüĢe göre; «Ģikayet, icra ve iflas hukukunda düzenlenmiĢ kendine özgü bir hukuki ça-
re»dur…) Aynı görüĢte; PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZEKES, M. Ġcra ve Ġflas Hu-
kuku, 11. Bası, 2013, s: 126 – PEKCANITEZ, H./SĠMĠL, C. age. s: 49 - AKIN, Ġ./AKIN, 
T.‘ye göre Ģikayet; «hukuk devletinde, icra organının hukuka uygunluğunu sağlayan yollar-
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ġekli açıdan, medeni usul hukukunda «dava»ya çok benzemekle bera-
ber,5 Ģikayet teknik anlamda bir dava değildir. Çünkü; Ģikayetin konusunu 
teĢkil eden iĢlemler idari nitelikte olup, yargısal değildir. Davada, ihlal edi-
len bir kiĢisel hakkın geri verilmesi ya da hakkın mevcut olup olmadığının 
tesbiti istenir. ġikayette ise, bir hakkın mevcut olup olmadığı ya da ihlal edi-
lip edilmediği üzerinde durulmaz, sadece yapılmıĢ olan ve hatalı olduğu ileri 
sürülen iĢlemin hukuka uygun olup olmadığı araĢtırılır ve neticede -iĢlemin 
hukuka aykırı olduğu tesbit edilirse- «işlemin iptaline veya düzeltilmesine» 
karar verilir. ġikayet sonucunda verilen karar sadece taraflar için değil, tüm 
ilgililer -Ģikayete taraf olmayan, fakat takibin tarafı olan tüm kiĢiler- için so-
nuç doğurur, halbuki davada -«inĢai dava»lar dıĢında- verilen kararlar sade-
ce taraflar hakkında sonuç doğurur. Nihayet, Ģikayet sonucunda verilen ka-
rar, «maddi anlamda kesin hüküm» teĢkil etmediği (HMK. mad. 303) halde, 
dava sonunda verilen karar «maddi anlamda kesin hüküm» teĢkil eder. Yani, 
dava sonucunda verilen karar kesinleĢtikten sonra artık tarafları bağladığı ve 
aynı konuda tarafların yeni (baĢka) bir dava açmaları mümkün olmadığı hal-
de, Ģikayet sonucunda verilen karar kesinleĢmiĢ dahi olsa, Ģikayetin çözüm-
lediği uyuĢmazlık konusunda, Ģikayetinde haksız çıkmıĢ olan taraf, diğer ta-
raf aleyhine mahkemede dava açabilir.6 

Gerek doktrinde7 ve gerekse Yargıtay içtihatlarında «Ģikayet»in bir  
d a v a  olmadığı tereddütsüz kabul edilmiĢtir. Gerçekten; yüksek mahkeme 

bu konuyla ilgili olarak; 

√ «İhalenin feshi talebi medeni usul hukuku anlamında bir ‘dava’ ol-
mayıp ‘şikayet niteliğinde olduğundan, karşı tarafın yanlış gösterilmesi veya 
hiç bildirilmemiş olması halinde bile icra hakiminiin şikayetle ilgili kişileri 
icra dosyasına göre saptama ve onları duruşmaya çağırıp görüşlerini alma 
ve varsa delillerini incelemekle yükümlü olduğu- Vekil tarafından sunulan 
şikayet dilekçesinde takipte borçlu olmayan şirketin ünvanı gösterilmiş ise 
de, aynı vekilin şikayet dilekçesi ekinde sunulan vekaletnameden borçlu şir-
ketin de vekili olduğu şiikayet dilekçesinde doğru icra dosyasının bildirildi-
ği, şikayetçi vekilinin duruşmadan önce HMK. mad. 124 kapsamında taraf 
değişikliği dilekçesi sunduğu ve duruşmada bu talebin yinelendiği, davalıla-

                                                 
dan birisi»dir… «Ġcra organının hukuka uygun davranmasını sağlayan kendine özgü bir de-
netim Ģekli»dir… (Ġcra Müdürlüğü ĠĢlemlerinin ġikayet Yoluyla Denetimi, 1997, s: 30) – 
ULUKAPI, Ö.‘ye göre de Ģikayet; «icra ve iflas dairelerinin kanuna aykırı olan yahut hadi-
seye uygun bulunmayan iĢlemlerinin düzeltilmesi veya eksikliğin giderilmesi için baĢvurulan 
takip hukukuna özgü bir yoldur» (age. s: 39) 

5 Bknz: ÖNEN, T. ĠnĢai Dava, 1981, s: 151    
6 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 1, s: 333, 401 vd.    
7 Bknz: KURU, B. Ġstinaf Sistemine Göre YazılmıĢ …, s: 63 – KURU, B. age. s: 88, 91 – 

KURU, B. El Kitabı, s: 103 – ARSLAN, R. Ġcra-Ġflas Hukukunda Ġhale ve Ġhalenin Feshi, 
1984, s: 191 – PEKCANITEZ, H. age. s: 22 vd. – PEKCANITEZ, H./ATALAY, 
O./ÖZEKES, M. age. s: 126, 133 – PEKCANITEZ, H./SĠMĠL, C. age. s: 33 - MUġUL, T. 
ġikayet, s: 53    



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

4 

rın bu talebe bir itirazlarının olmadığı, şikayet dilekçesinde doğru icra dos-
yası bildirilmek kaydıyla, yargılama aşamasında HMK. mad. 124 gereği 
doğru tarafı bildirerek davaya dahil etmekte yasaya aykırı bir durum bu-
lunmadığını»8 

√ «İhalenin feshi talebi bir dava olmadığından, ilgililerin tümünün kar-

şı taraf olarak gösterilmemiş olması halinde, ihalenin feshi talebinin reddine 

karar verilemeyeceği, icra mahkemesinin alacaklı haricinde ihale alıcısı 

olan diğer kişilere de tebligat çıkartılarak taraf teşkilinin sağlanması gerek-

tiğini»9 

√ «Borçlunun icra mahkemesine başvurusunun ihalenin feshi istemini 

içeren şikayet olmakla; HMK’nun 118. maddesi anlamında bir dava olma-

dığı, bu nedenle şikayet dilekçesinin HMK’nun 119. maddesinde yazılı şart-

ları taşıma zorunluluğu bulunmadığından karşı tarafın adresinin bildiril-

memiş olmasının şikayetin incelenmesine engel olmadığını»10 

√ «İhalenin feshi talebi bir dava olmadığından, ilgililerin tümünün kar-

şı taraf olarak gösterilmemiş olmasının, ihalenin feshi talebinin reddini ge-

rektirmeyeceği, icra mahkemesinin, diğer ilgililere de duruşmaya davet ede-

rek, onlara savunma (görüşlerini bildirme) imkanını vermesi gerekeceği-

ni»11 

√ «Haczedilmezlik şikayetinin Medeni Usul Hukuku anlamında dava 

olmayıp, şikayette hasım yanlış gösterilirse veya hiç gösterilmese bile red-

dedilmeyip doğru hasma şikayet dilekçesi tebliğ edilmek suretiyle yargıla-

maya devam edilmesi gerektiğini»12 

√ «‘Şikayet’ medeni usul anlamında bir ‘dava’ olmadığından HMK’da 

düzenlenen davaya ilişkin koşullar aranmayacağını ve icra mahkemesince 

duruşma yapılmasına karar verilip ve taraflar duruşmaya çağırılmasına 

rağmen gelmeseler de karar verilmesi gerektiğini (İİK. mad. 18/3), yargıla-

ma sırasında vesayet altına alınan borçlunun vasisinin usulüne uygun dave-

tiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmemesi sebebiyle dava şartı yokluğun-

dan davanın reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu»13 

√ «Şikayet teknik anlamda dava (HMK. 118) niteliğini taşımadığı gibi, 

şikayet dilekçesinin de, dava dilekçesi (HMK. 119) niteliğinde olmadığını»14 

                                                 
8 Bknz: 12. HD. 16.01.2017 T. 32381/361 
9 Bknz: 12. HD. 22.12.2016 T. 31672/25863 
10 Bknz: 12. HD. 02.05.2016 T. 10926/12765 
11 Bknz: 12. HD. 29.02.2016 T. 817/5620 
12 Bknz: 12. HD. 17.03.2015 T. 31319/6144 
13 Bknz: 12. HD. 26.11.2012 T. 17244/34859 
14 Bknz: 12. HD. 27.9.2011 T. 12885/16782; 23.3.1998 T. 2697/3400; 14.5.1993 T. 5298/9058; 

3.2.1993 T. 13019/1793; 23.5.1973 T. 3365/5551    
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√ «Şikayet dava niteliğinde olmadığından, şikayet dilekçesinde ilgilile-

rin yanlış gösterilmesinin veya hiç gösterilmemesinin şikayetin husumet öy-

nünden reddini gerektirmediğini»15 

b e l i r t m i Ģ t i r … 

Buna rağmen  u y g u l a m a d a  bu farka özen gösterilmemekte «Ģika-

yetçi» yerine ‗davacı‘, «Ģikayet olunan» yerine ‗davalı‘ sözcükleri -hatalı 

olarak kullanılmaktadır.16 

U y g u l a m a d a; kimi baĢvuruların istihkak iddiası mı yoksa Ģikayet 

niteliğinde mi olduğu duraksama konusu olmaktadır. Yüksek mahkeme; 

√ «‘Taşınmazın tapu kaydına konulan haczin kaldırılması’ isteklerinin 

‘istihkak’ niteliğinde olmayıp, ‘şikayet’ niteliğinde olduğunu»17 

√ «Üçüncü kişinin ‘haczedilen malları ihaleden satın aldığını’ belirte-

rek ‘haczin kaldırılmasını’ istemesinin ‘şikayet’ değil, ‘istihkak iddiası’ nite-

liğini taşıdığını»18 

√ «Üçüncü kişinin ‘haczedilmiş malların kendisine rehinli olduğundan 

bahisle, haczin kaldırılması’ isteminin ‘şikayet’ niteliğini değil, ‘istihkak id-

diası’ niteliğini taşıdığını»19 

√ «Taşınmaz maliki olarak tapuda adı yazılı olan kişinin ‘haciz konulan 

taşınmazın kendisine ait olduğunu’ belirterek ‘söz konusu taşınmaza konu-

lan haczin kaldırılması’ konusundaki talebinin ‘istihkak davası’ olarak de-

ğerlendirilemeyeceği, bu istemin ‘şikayet’ niteliğinde olduğunu»20 

√ «Borçlunun ‘ödeme emrine dayanak teşkil eden belgenin ödeme em-

rine eklenmediğinden bahisle ödeme emrinin iptali’ için icra mahkemesine 

yaptığı başvurunun ‘şikayet’ niteliğinde olduğunu»21 

√ «‘Şikayet’in HUMK’un 179 (yeni HMK. 119) maddesinde yazılı şart-

ları taşıması gerekmediği yani şikayetin ‘dava’ niteliğini taşımadığını»22 

b e l i r t m i Ģ t i r … 

Ancak hemen belirtelim ki; yüksek mahkeme tüm kararlarında  

-yukarıda görüldüğü gibi-23 Ģikayetin hukuki niteliğini» tanımlarken, Ģikaye-

                                                 
15 Bknz: ĠĠD. 15.12.1970/12868/12529 
16 Bknz: Ġleride; ĠĠK. mad. 16 «§D. ġĠKAYETĠN TARAFLARI» UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 

1480 vd.    
17 Bknz: 12. HD. 27.3.2001 T. 4414/5207; 14.9.2000 T. 11504/12636; 21. HD. 3.5.2000 T. 

2918/3681 
18 Bknz: 12. HD. 25.2.2000 T. 1812/3176 
19 Bknz: 12. HD. 5.10.1999 T. 9750/11607 
20 Bknz: 12. HD. 10.2.2006 T. 24784/2048 
21 Bknz: 12. HD. 16.2.2006 T. 26195/2664 
22 Bknz: 12. HD. 6.3.2006 T. 1085/4337; 11.6.2004 T. 11181/14860; 6.4.2004 T. 3684/8314 
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ti «dava» olarak nitelemezken, usul hukuku (HMK‘nun uygulanması) bakı-

mından, Ģikayeti «d a v a» olarak algılayıp, «gider avansı yatırılmadan şika-

yetin incelenemeyeceğini» ısrarla pek çok kararında24 ifade etmiĢtir… 

(2) Ġcra ve Ġflas Kanunu‘nda Ģikayetlerin (ĠĠK. mad. 16 vd.) «hangi icra 

mahkemesinde incelendiği» ĠĠK. mad. 4/I, c: 5‘de «her icra hakimi, kendi-

sine Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak bağla-

nan icra ve iflâs dairelerinin işlemlerine yönelik şikayetleri (ve itirazları) 

inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar (idari işlemlerine ba-

kar)»  Ģ e k l i n d e  açıkça belirtmiĢtir. Doktrinde25 de «şikayet için yetkili 

icra mahkemesinin, şikayet konusu işlemi yapmış olan icra (ve iflas) daire-

sinin bağlı olduğu icra mahkemesi olduğu» kabul edilmektedir. Yüksek 

mahkeme de aynı görüĢtedir. Gerçekten yüksek mahkeme; 

√ «İhtiyati haciz kararının uygulanması sonucu traktör üzerine konulan 

hacizlerin haczedilmezlik nedeniyle kaldırılması istemine ilişkin şikayetin, 

işlemi yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince görülmesi ge-

rektiğini»26 

√ «Yetkisizlik kararının kesinleşmesini müteakip, yetkisiz icra müdürlü-

ğünce yapılan işlemlerin geçersiz olacağını- Borçlu, yetki itirazı ile birlikte 

borca itirazlarını bildirmemiş olsa bile, takibin şekline göre yetkili icra dai-

resince gönderilen ödeme emrinin tebliği üzerine, süresi içinde yetkili icra 

mahkemesine borca itirazlarını ve şikayetlerini sunabileceği, yetkili icra da-

iresince, borçluya yeniden ödeme emri tebliğ edilmesi üzerine borçlu tara-

fından yapılacak itiraz ve şikayetler, o icra dairesinin bağlı olduğu icra 

mahkemesince incelenerek değerlendirileceğini»27 

√ «İİK.nun 79. maddesi gereğince haczolunacak malların başka bir 

yerde bulunması halinde icra dairesinin, malların bulunduğu yer icra daire-

sine talimat yazılarak haczin yapılmasını isteyeceği, bu halde, hacizle ilgili 

şikayetlerin, kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra 

mahkemesince çözümleneceği, bu hususun, kesin yetki kuralı olup mahke-

mece re’sen uygulanması gerekeceğini»28 

√ «Asıl takip dosyası olan Bursa 3. İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı 

dosyasından, İstanbul İcra Müdürlüğü’ne yazılan talimat, borçluya ait taşı-

                                                 
23 Bknz: 12. HD. Yuk. dipn. 8-15 
24 Bknz: 12. HD. 6.3.2006 T. 1085/4337; 11.6.2004 T. 11181/14860; 6.4.2004 T. 3684/8314 
25 Bknz: POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra Hukuku Esasları s:209 vd. – KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Huku-

ku, 3. Baskı, 1988, C:1, s:372 – KURU, B. El Kitabı, s: 110 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, 

C. age. C: 1, s: 352 – MUġUL, T. ġikayet, s: 379 vd. – KURU, B. Ġstinaf Sistemine Göre…, 
s: 68 

26 Bknz: 12. HD. 22.02.2017 T. 11454/2378 
27 Bknz: 12. HD. 16.02.2017 T. 193/2125 
28 Bknz: 12. HD. 16.01.2017 T. 9491/312 
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nır ve taşınmaz mallar ile üçüncü kişiler üzerindeki hak ve alacakların haczi 

yönünde genel nitelikli olup, belli bir malın haczini isteyen nokta haczi bi-

çiminde yazılmış bir talimat olmadığından söz konusu şikayeti inceleme yet-

kisinin İİK.nun 79. maddesi gereğince talimat icra dairesinin bağlı olduğu 

İstanbul İcra Mahkemelerine ait olduğunu»29 

√ «Sıra cetveline şikayetin, sıra cetvelinin düzenlendiği icra müdürlü-

ğünün bulunduğu yerdeki icra mahkemesine yapılacağı ve bu yetki kuralının 

kesin olduğunu- İlk haciz sahibinin belirlenmesi ile yetinilmesi gerekip, ilk 

haczin asıl ve birleşen dosyada şikayetçinin haczi olduğu, sıra cetvelinin ilk 

haciz sahibi olan, asıl ve birleşen dosyada şikayetçinin alacaklı olduğu icra 

müdürlüğünce düzenlenmesi gerektiği belirtilerek asıl dosyada icra memur 

muamelesine şikayetin kabulüne ve yetkisiz icra müdürlüğünce sıra cetveli 

düzenlenmesine ilişkin icra memuru işleminin iptaline, birleşen dosyada ise, 

asıl dosyada şikayete konu sıra cetvelini düzenleyen icra müdürlüğünün yet-

kili olmadığı belirlendiğinden şikayete konu sıra cetvelinin iptaline karar 

verilmesi gerektiğinin belirtilmesiyle yetinilerek hükmün bozulması gerekir-

ken, asıl ve birleşen dosyada şikayetin esasına ilişkin gerekçelere dayanıl-

masının hatalı olduğunu»30 

√ «Talimat yazısı, borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile 3. ki-

şilerdeki hak ve alacakların haczi yönünde ve genel nitelikli olmayıp da belli 

bir malın haczini isteyen ‘nokta haczi’ biçiminde yazılmış ise, bu halde anı-

lan hacizle ilgili şikayetin, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra 

mahkemesince inceleneceği, yani böyle hallerde İİK.nun 79. maddesi yazıla-

rak yapılmış ise, haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra 

mahkemesinin şikayetleri incelemede yetkili olduğunu»31 

√ «6183 sayılı Yasa uyarınca yapılan taşınmaz ihalesinin feshine yöne-

lik şikayeti inceleme görevi taşınmazın bulunduğu yer icra mahkemesine ait 

olup, mahkemece şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca göröe ka-

rar verilmesi gerekeceğini»32 

√ «Tapu kaydının incelenmesinde taşınmaza, asıl takip dosyası olan ic-

ra dosyasından yazılan müzakkere ile doğrudan haciz konulduğundan, anı-

lan takip dosyası ile ilgili meskeniyet şikayetini inceleme yetkisinin, haciz iş-

lemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu İstanbul İcra Hukuk Mahkeme-

si’ne ait olduğunu»33 

                                                 
29 Bknz: 12. HD. 24.11.2016 T. 5648/24223 
30 Bknz: 23. HD. 21.06.2016 T. 3282/3809 
31 Bknz: 12. HD. 11.06.2015 T. 5704/16159 
32 Bknz: 12. HD. 07.06.2016 T. 12306/16026 
33 Bknz: 12. HD. 06.06.2016 T. 2722/15853 
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√ «Haciz işlemi talimat yoluyla değil de doğrudan müzekkere yazılarak 

yapılmış ise, haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahke-

mesinin şikayetleri incelemede yetkili olduğunu»34 

√ «Talimat yazısı, borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile 3. ki-

şilerdeki hak ve alacakların haczi yönünde ve genel nitelikli olmayıp da belli 

bir malın haczini isteyen ‘nokta haczi’ biçiminde yazılmış ise, bu halde anı-

lan hacizle ilgili şikayetin, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra 

mahkemesince inceleneceği, bir başka deyişle böyle hallerde İİK’nun 79. 

maddesi hükmünün uygulanamayacağı, yine, haciz işlemi talimat yoluyla 

değil de doğrudan müzekkere yazılarak yapılmış ise, haciz işlemini yapan 

icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinin şikayetleri incelemede yetki-

li olduğunu»35 

√ «İİK. mad. 4 gereğince takip hangi icra dairesinde başlamış ise bu 

takiple ilgili itiraz ve şikayetlerin, takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün 

bağlı bulunduğu icra mahkemesinde çözümleneceği, bu hususun kamu düze-

nine ilişkin kesin yetki niteliğinde olduğu, yasadaki koşulların oluşması ha-

linde İİK’nun 79 ve 360. maddelerinin bu husustaki yetkinin istisnaları ol-

duğu, haciz talimatı yazısının ‘borçluya ait taşınır ve taşınmaz mallar ile 3. 

kişilerdeki hak ve alacakların haczi yönünde ve genel nitelikte’ olmayıp, bel-

li bir malın haczini isteyen ‘nokta haczi’ biçiminde yazılmış olması halinde 

hacizle ilgili şikayetin talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra mah-

kemesince inceleneceği yani bu durumda İİK’nun 79. maddesinin uygulan-

mayacağını- Mahkemece kararına dayalı olarak taşınmazın açık arttırımı ile 

satın alınması halinde, mülkiyetin tescilden önce ihale alıcısına geçeceği-

ni»36 

√ «Şikayetin konusunun, hacizli malların, istihkak iddia eden 3. kişinin 

elinde haczedilmiş sayılıp sayılmayacağı, buna bağlı olarak muhafaza altına 

alınıp alınamayacağına yönelik olduğu; İİK'nun 4. maddesi gereğince icra 

ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itirazların in-

celenmesi yetkisinin icra dairesinin bulunduğu yer icra mahkemesine ait ol-

duğu; bu hususun kamu düzeni düşüncesiyle getirilmiş kesin yetki kuralı ol-

duğu; haczin talimat icra müdürlüğü'nce yapılması halinde ise, hacizle ilgili 

şikayetleri incelemeye talimat icrasının bağlı olduğu icra mahkemesinin yet-

kili olduğu; somut olayda, şikayete konu İİK m. 97. uyarınca haciz ve muha-

faza işleminin, ...İcra Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle 

                                                 
34 Bknz: 12. HD. 02.06.2016 T. 14564/15696 
35 Bknz: 12. HD. 04.05.2016 T. 7178/13093 
36 Bknz: 12. HD. 21.04.2016 T. 34128/11941 
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Kocaeli icra hukuk mahkemesi yetkili olduğundan mahkemece şikayetin esa-

sına ilişkin olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerektiğini»37 

√ «Haczedilmezlik şikayetini inceleme yetkisinin, haciz işlemini yapan 

talimat icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine ait olduğunu»38 

√ «Paraların paylaştırılmasına yönelik şikayeti inceleme yetkisinin, ta-

kibin yapıldığı (asıl) icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu İstanbul İcra 

Mahkemelerine ait olduğunu»39 

√ «Haciz işlemi talimat yoluyla değil de doğrudan müzekkere yazılarak 

yapılmış ise, haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahke-

mesinin şikayetleri incelemede yetkili olduğunu»40 

√ «İhalenin talimat yolu ile yapılması halinde, artırma ve ihaleye iliş-

kin ihtilafların kendisine talimat yazılan icra dairesinin tâbi bulunduğu icra 

mahkemesince çözümleneceğini»41 

√ «Takip hangi icra dairesinde başlamış ise, bu takiple ilgili itiraz ve 

şikayetlerin, takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra 

mahkemesinde çözümleneceği, bu hususun, kamu düzenine ilişkin kesin yetki 

niteliğinde olduğu, yasal koşulların oluşması halinde İİK.nun 79 ve 360. 

maddelerinin, bu husustaki yetki ile ilgili istisnalar olduğunu»42 

√ «Talimat yazısı, borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile 3. ki-

şilerdeki hak ve alacakların haczi yönünde ve genel nitelikli olmayıp da belli 

bir malın haczini isteyen ‘nokta haczi’ biçiminde yazılmış ise, bu halde anı-

lan hacizle ilgili şikayetin, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra 

mahkemesince inceleneceği, yani böyle hallerde İİK’nun 79. maddesi hük-

münün uygulanamayacağı, yine, haciz işlemi talimat yoluyla değil de doğ-

rudan müzekkere yazılarak yapılmış ise, haciz işlemini yapan (yani doğru-

dan haciz koyan) icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinin şikayetleri 

incelemede yetkili olduğunu»43 

√ «Borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvurunun niteliği nazara 

alındığında İİK.nun 79. ve 360. maddelerinin uygulama yeri bulunmadığının 

görüldüğü, bu durumda şikayeti inceleme yetkisi, İİK’nun 4. maddesi uya-

rınca asıl takibin yapıldığı Konya 3. İcra Müdürlüğü’nün bağlı olduğu icra 

                                                 
37 Bknz: 8. HD. 21.03.2016 T. 11830/5112 
38 Bknz: 12. HD. 07.03.2016 T. 31503/6543 
39 Bknz: 12. HD. 17.02.2016 T. 30407/4279 
40 Bknz: 12. HD. 16.02.2016 T. 562/4020 
41 Bknz: 12. HD. 15.02.2016 T. 491/3750 
42 Bknz: 12. HD. 12.01.2016 T. 22067/379 
43 Bknz: 12. HD. 08.12.2015 T. 20513/30755 
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mahkemesine ait olup, anılan yetki kamu düzenine ilişkin kesin yetki niteli-

ğinde olduğundan mahkemece re’sen nazara alınması gerekeceğini»44 

√ «Taşınmazın bulunduğu yer icra dairesince konulmuş bir haciz olma-

yıp, tapu sicil müdürlüğüne doğrudan yazılan yazı ile konulan hacze yönelik 

meskeniyet şikayetinin de takibin ve haczin yapıldığı (yazıldığı) icra dairesi-

nin bağlı bulunduğu icra mahkemesinde görülmesi gerekeceğini»45 

√ «Talimat icra dairesince gerçekleştirilen işlemlere karşı şikayeti in-

celeme yetkisinin talimat icra dairesinin bulunduğu yer icra mahkemesine 

ait olduğunu»46 

√ «İİK’nun 79/2. maddesinde; hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan 

icra dairesinin tabu bulunduğu icra mahkemesince çözümleneceğini- Şika-

yetçi icra dairesinin kıymet taktir işlemine karşı 7 gün içinde şikayet yoluna 

başvurmuş ise, icra dairesinin ve icra mahkemesinin yaptırmış olduğu kıy-

met taktirinin usulsüz olduğundan bahisle İİK.nun 134. maddesine göre iha-

lenin feshini talep edebileceği, mahkemece bu halde ihale konusu taşınmazın 

kıymetini yaptıracağı keşif ve bilirkişi incelemesi ile tespit ettirdikten sonra 

oluşacak sonuca göre bir karar verileceğini»47 

√ «İİK’nun 79. maddesi gereğince haczolunacak malların başka bir 

yerde bulunması halinde icra dairesi, malların bulunduğu yer icra dairesine 

talimat yazarak haczin yapılmasını isteyeceği, ancak talimat yazısı genel ni-

telikli olmayıp da belli bir malın haczini isteyen (nokta haczi) biçiminde ya-

zılmış ise, bu halde anılan hacizle ilgili şikayet, talimatı yazan icra dairesi-

nin bağlı olduğu icra mahkemesince inceleneceği ve bu halde İİK. 79’un uy-

gulanamayacağını»48 

√ «İİK. 4. maddesinde belirtilen kesin yetki kuralı gereği, takip hangi 

icra dairesinde başlamış ise bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler, takibin ya-

pıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözüm-

leneceğini- Talimat yazısı, borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile 3. 

kişilerdeki hak ve alacakların haczi yönünde ve genel nitelikli olmayıp da 

belli bir malın haczini isteyen ‘nokta haczi’ biçiminde yazılmış ise, bu halde 

anılan hacizle ilgili şikayetin, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu ic-

ra mahkemesince inceleneceği, bir başka deyişle böyle hallerde İİK.nun 79. 

maddesi hükmü uygulanamayacağını»49 

                                                 
44 Bknz: 12. HD. 24.11.2015 T. 17922/29151 
45 Bknz: 12. HD. 11.11.2015 T. 15285/27654 
46 Bknz: 12. HD. 09.11.2015 T. 21899/27321 
47 Bknz: 12. HD. 26.10.2015 T. 24387/25707 
48 Bknz: 12. HD. 19.10.2015 T. 12411/25006 
49 Bknz: 12. HD. 05.10.2015 T. 10750/23000 
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√ «Takipte taraf olmayan üçüncünün takibe konu taşınmazda ipotek 

hakkının bulunduğu, taşınmaz üzerindeki menkullerin ipotek kapsamında 

kaldığı ve alacaklının alacağına mahsuben satışa iştirak edemeyeceğini ileri 

sürerek icra müdürlüğüne yaptığı başvurunun asıl icra mahkemesine yapıl-

ması gerektiğini»50 

√ «Şikayetin, asıl icra dairesinin talimatının, talimat icra müdürlüğün-

ce yerine getirilmemesine dair karara ilişkin olup, bununla ilgili şikayetin de 

talimat icra dairesinin bağlı olduğu ... İcra Mahkemesi’nce incelenmesi ge-

rektiğinden yetkisizlik kararının yerinde olmadığını»51 

√ «İİK’nun 79. maddesi gereğince haczolunacak malların başka bir 

yerde bulunması halinde icra dairesinin, malların bulunduğu yer icra daire-

sine talimat yazarak haczin yapılmasını isteyeceği, bu halde, hacizle ilgili 

şikayetlerin, kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra 

mahkemesince çözümlenmesi gerekeceğini»52 

√ «Haczolunacak malların başka bir yerde bulunması halinde icra dai-

resi, malların bulunduğu yer icra dairesine talimat yazarak haczin yapılma-

sını isteyeceği, bu halde, hacizle ilgili şikayetlerin, kendisine talimat yazılan 

icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümleneceği, Talimat 

yazısının genel nitelikli olmayıp da belli bir malın haczini isteyen ‘nokta 

haczi’ biçiminde yazılması halinde ise, hacizle ilgili şikayetin, talimatı yazan 

icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince inceleneceği, İİK’nun 79. 

maddesindeki kesin yetki kuralının bu halde uygulanamayacağını»53 

√ «Taşınmaza, asıl takip dosyasından yazılan yazı ile doğrudan haciz 

konulduğundan, meskeniyet şikayetinin, haciz işlemini yapan icra dairesinin 

bağlı olduğu icra mahkemesince inceleneceğini»54 

√ «Hacizle ilgili şikayetlerin, talimat icra dairesinin bağlı bulunduğu 

icra mahkemesince çözümleneceğini»55 

√ «Şikayet konusu işlemin incelenmesinde, şikayet konusu işlemi yapan 

icra ve iflas Dairesi’nin bulunduğu yerdeki icra mahkemesi’nin görevli ve 

(kesin) yetkili olduğu, öte yandan, iflas hukukunda da, kambiyo senetlerine 

mahsus iflas yolundaki şikayetler hariç tümünün, icra hukuk mahkemele-

ri’nce inceleneceği- Karar tarihinde yürürlükte olmayan ve göreve ilişkin 

dava şartı öngörmeyen HUMK’nın göreve ilişkin 7 ve 27. maddeleri hüküm-

                                                 
50 Bknz: 12. HD. 14.09.2015 T. 9805/20955 
51 Bknz: 12. HD. 02.06.2015 T. 4986/15137 
52 Bknz: 12. HD. 12.05.2015 T. 2821/13322 
53 Bknz: 12. HD. 13.04.2015 T. 31843/9397 
54 Bknz: 12. HD. 09.04.2015 T. 7637/9185 
55 Bknz: 8. HD. 02.04.2015 T. 1271/7441 
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lerine uygun olarak gerekçede ve hüküm fıkrasında ‘mahkememizin görev-

sizliği nedeniyle’ ibarelerine yer verilmesinin doğru olmadığını»56 

√ «Meskeniyet şikayetinin inceleme yetkisinin, haciz işlemeni yapan ic-

ra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine ait olduğunu»57 

belirtmiĢtir… 

Ġcra mahkemesinin «yetki»sini -icra hukukunda- belirleyen kurallar 

(ĠĠK. mad. 360 ve 79/II) kamu düzeni ile ilgili olduğundan58 icra mahkemesi, 

uyuĢmazlığı çözmeye yetkili olup olmadığını «kendiliğinden» araĢtırmak zo-

rundadır.59 Çünkü icra mahkemesinin yetkisi «kesin yetki»dir. 

Ġcra mahkemesi, kendisinin yetkili olmadığı kanısına varırsa, «yetkisiz-

lik nedeniyle (ya da «yetki itirazının kabulüne» ve) dosyanın istek halinde 

yetkili…..icra mahkemesine gönderilmesine» Ģeklinde karar verir.60 61 

Ġcra mahkemesi, yapılan «yetki itirazı»nı çözümlemeden, «esasa ait iti-

razları» inceleyemez.62 «Yetki itirazı»nı reddeden icra mahkemesinin  

-borçlunun yetki itirazı ile birlikte ileri sürdüğü- esasla ilgili itirazlar hak-

kında da karar vermek zorundadır.63 

«Yetkisizlik kararı» veren icra mahkemesinin bununla yetinmesi ve di-

ğer itirazlar hakkında karar vermemesi gerekir.64 Çünkü bu durumda, esasa 

ait itirazları yetkili icra mahkemesi inceler.65 Yüksek mahkeme, bu nedenle 

«yetki itirazının kabulü halinde, zamanaĢımı hakkında da karar verilemeye-

ceğini» belirtmiĢtir.66 

 

 

                                                 
56 Bknz: 23. HD. 25.03.2015 T. 4534/1925 
57 Bknz: 12. HD. 10.03.2015 T. 30119/5263 
58 Bknz: 12. HD. 13.06.2012 T. 1829/26242; 20.06.2012 T. 4306/21502; 28.05.2012 T. 

5144/17923; 06.03.2012 T. 21549/6379; 05.03.2012 T. 4765/6367; 17.01.2012 T. 
13514/657; 23.12.2011 T. 19209/30250; 6.2.2001 T. 1873/2077; 12.3.1997 T. 2560/2986 vb.   

59 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Yetki – Görev ve Yargılama Usulü, 1991, s: 118 – 
UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 1, s: 353 – KURU, B. Ġstinaf Sistemine Göre …, s: 
68 – MUġUL, T. age. s 381 vd. 

60 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Yetki  Görev ve Yargılama Usulü, s: 122 – UYAR, T. 

UYAR, A./UYAR, C. age. C: 1, s: 353 – KURU, B. Ġstinaf Sistemine Göre …, s: 68 – MU-

ġUL, T. ġikayet, s: 413 vd. 
61 Bknz: 12. HD. 20.4.1999T. 4536/5076; 30.12.1992 T.10512/17534 vb. 24.4.1989 T. 

11529/6090; 6.3.1989 T. 2637/3052 
62 Bknz: 12. HD. 8.6.1989 T. 13736/8552 
63 Bknz. 12. HD. 19.2.1991 T 8305/2022 
64 Bknz. 12. HD. 29.3.1984 T. 3426/3826 
65 Bknz. 12. HD. 14.01.2013 T. 23566/153; 6.6.2012 T. 4981/19419; 8. HD. 20.5.2013 T. 

4161/7504; 28.4.2012 T. 6900/8235 
66 Bknz. 12. HD. 24.6.1982 T. 5495/573 
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«Yetki» konusu ile ilgili olarak yüksek mahkeme ayrıca; 

√ «Yetkisine dahil olmayan işlemi yapan (istinabe olunan) icra dairesi-

nin işlemine yönelik şikayeti inceleme yetkisinin bu icra dairesinin bağlı ol-

duğu icra mahkemesine ait olduğunu»67 

√ «Borçlunun başvurusunun ‘esas’ yönünden incelenmeden, ‘yetki’ yö-

nünden reddedilerek ‘yetkisizlik kararı’ verilmesi halinde, ‘masrafların 

borçlu üzerinde bırakılmasına’ karar verilmesi gerekeceğini»68 

√ «İcra mahkemesinin, esasla ilgili olarak kendisine hitaben verilen şi-

kayet dilekçesini, ‘yetkisizlik kararı’ vermeden, başka bir icra mahkemesine 

gönderemeyeceğini»69 

√ «İhalenin feshi davasının (şikayetinin) -İİK. mad. 360 gereğince- ta-

limatla ihaleyi yapmış olan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinde 

açılması (yapılması) gerekeceğini, başka yerde açılması (yapılması) halinde 

‘dava (şikayet) dilekçesinin yetki yönünden reddine ve dosyanın yetkili… ic-

ra mahkemesine gönderilmesine’ şeklinde karar verilmesi gerekeceğini»70 

√ «Talimat icra dairesince alacaklı vekiline ‘İİK. mad. 99’a göre istih-

kak davası açmak üzere yedi günlük süre verilmesi’ halinde, bu kararın ha-

talı olduğunu düşünen alacaklı vekilinin, bu kararın iptali için, asıl takibin 

yapıldığı icra dairesine değil, bu kararı veren talimat icra dairesinin bağlı 

olduğu icra mahkemesine başvurması gerekeceğini»71 

√ «Yetkisizliği kesinleşen icra mahkemesince daha önce verilmiş olan 

kararın, yetkili icra mahkemesini bağlamayacağını»72 

√ «İcra mahkemesince, İİK. mad. 360 uyarınca ‘istemin yetki yönünden 

reddine’ karar verilmesi gerekeceğini, ‘görev yönünden istemin reddine’ 

şeklinde karar verilemeyeceğini»73 

√ «Hacizle ilgili şikayetlerin, istinabe olunan icra dairesinin bağlı ol-

duğu icra mahkemesince çözümleneceğini»74 

√ «Talimat icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinin, asıl icra 

dairesinin verdiği satış kararını kaldıramayacağını»75 

                                                 
67 Bknz: 12. HD. 3.12.2002 T. 23761/25855; 23.5.2002 T. 10042/10759; 18.2.2002 T. 

2531/3465 vb.   
68 Bknz: 12. HD. 15.4.2003 T. 5647/8268    
69 Bknz: 12. HD. 27.5.1998 T. 5468/6080    
70 Bknz: 12. HD. 20.4.1999 T. 4536/5076; 22.1.1998 T. 14576/403    
71 Bknz: 12. HD. 27.1.1995 T. 6627/6584    
72 Bknz: 12. HD. 25.4.1995 T. 6055/6347    
73 Bknz: 12. HD. 20.1.1994 T. 342/613    
74 Bknz: 12. HD. 24.5.1991 T. 13906/6660    
75 Bknz: 12. HD. 13.11.1989 T. 3670/13198    
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√ «Haczedilmezlik şikayetinde bulunulan icra mahkemesinin, ‘yetkisiz-

lik kararı’ vermesi üzerine, borçlunun süresi içinde yetkili icra mahkemesine 

yapacağı yeni başvurunun incelenmesi gerekeceğini»76 

√ «‘Hacizli mallar’la (İİK. mad. 79) ve ‘artırma ve ihale’ (İİK.mad. 

360) ile ilgili uyuşmazlıklar dışındaki uyuşmazlıkların, asıl takibin yapıldığı 

icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesi tarafından çözümlenebileceği-

ni»77 

√ «Alacaklı – kiralayanın, örnek 51 ihtarlı ödeme emrini gönderen icra 

dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinden ‘tahliye kararı’ verilmesini is-

teyebileceğini»78 

√ «Borca itirazın, takibin yapıldığı icra dairesinin bağlı olduğu tetkik 

mercii tarafından incelenebileceğini»79 

√ «İcra takibine yönelik ‘itirazın kaldırılması’ isteklerinin, asıl takibin 

yapıldığı icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince çözümlenebilece-

ğini»80 

√ «‘Satışın durdurulması’ isteğinin, arttırma ve ihale ile ilgili bulunma-

sı nedeniyle, İİK. mad. 360 gereğince, ‘takibin yapıldığı’ icra dairesinin 

bağlı olduğu icra mahkemesince çözümlenebileceğini»81 

√ «Takip hangi icra dairesinde başlamış ise, bu takiple ilgili ilgili itiraz 

ve şikayetlerin, takibin yapıldığı icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkeme-

since çözümleneceği, bu hususun kamu düzeni ile ilgili olduğunu»82 

√ «İcra dairesince, başka yerlerde bulunan mallar, oradaki icra daire-

sine talimat yazılarak haczedilmeyip, doğrudan doğruya o malın kayıtlı bu-

lunduğu yere ‘nokta haczi’ şeklinde yapılmışsa, hacze yönelik şikayetlerin, 

asıl icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince inceleneceğini»83 

√ «Tahliye işleminin, talimat icra dairesince gerçekleştirilmiş olması 

halinde, bu işleme yönelik şikayetin talimat icra dairesinin bağlı olduğu icra 

mahkemesince inceleneceğini»84 

                                                 
76 Bknz: 12. HD. 15.6.1988 T. 6285/7884    
77 Bknz: 12. HD. 22.12.1987 T. 12619/13488    
78 Bknz: 12. HD. 26.11.1996 T. 14436/14817; 12.5.1994 T. 6342/6471    
79 Bknz: 12. HD. 28.6.1993 T. 7127/11687    
80 Bknz: 12. HD. 19.1.1993 T. 11227/728; 7.3.1989 T. 7713/3214    
81 Bknz: 12. HD. 13.6.1985 T. 787/5989    
82 Bknz: 12. HD. 13.09.2012 T. 18291/26242; 17.10.2011 T. 3360/19385    
83 Bknz: 12. HD. 28.05.2012 T. 5144/17923; 05.03.2012 T. 4765/6367; 23.12.2011 T. 

19209/30250; 06.12.2011 T. 9244/26784; 17.10.2011 T. 3360/19385; 12.04.2011 T. 
25732/6313    

84 Bknz: 12. HD. 06.03.2012 T. 21549/6379    
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√ «İİK. 150/c şerhinin kaldırılmasıyla ilgili uyuşmazlığın, bu şerhi ta-

puya doğrudan doğruya koyan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkeme-

since çözümleneceğini»85 

√ «Asıl icra dairesinin, talimat icra dairesine yazdığı talimatla ilgili 

uyuşmazlığın, asıl icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince çözümle-

neceğini»86 

√ «Talimatla uygulanan hacizlerde, haczedilmezlik şikayetinin talimat 

gönderen asıl icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince inceleneceği-

ni»87 

√ «Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce, prim borcunun tahsili amacıyla 

6183 sayılı Kanun uyarınca uygulanan haczin kaldırılması isteminin (şika-

yetinin), bu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş mahke-

mesince inceleneceğini»88 

√ «Taşkın haciz şikayetlerinin, asıl icra dairesinin bağlı olduğu icra 

mahkemesince inceleneceğini»89 

√ «Haciz ihbarnamesinin talimat icra dairesi vasıtasıyla değil de, doğ-

rudan doğruya asıl icra dairesince gönderilmiş olması halinde, bu işleme 

yönelik şikayetin asıl icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince çö-

zümleneceğini»90 

√ «Meskeniyet şikayetine konu olan taşınmazın tapu kaydına doğrudan 

doğruya asıl icra dairesince haciz konulmuş olması halinde, meskeniyet şi-

kayetinin asıl icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince inceleneceği-

ni»91 

√ «Satış talimatı üzerine henüz ihale yapılmadan ‘tebligatın usulsüzlü-

ğünü ve satışın durdurulması’na ilişkin şikayetlerin, asıl icra dairesinin 

bağlı olduğu icra mahkemesince çözümleneceğini»92 

√ «İhalenin feshine yönelik şikayetlerin, ihaleyi gerçekleştiren talimat 

icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince çözümleneceğini»93 

                                                 
85 Bknz: 12. HD. 17.01.2012 T. 13514/657   
86 Bknz: 12. HD. 05.12.2011 T. 9861/26251   
87 Bknz: 12. HD. 01.12.2011 T. 8469/25605; 31.05.2011 T. 30289/11222; 02.06.2011 T. 

30577/11452    
88 Bknz: 12. HD. 01.04.2011 T. 4904/5279    
89 Bknz: 12. HD. 29.03.2011 T. 23811/4946   
90 Bknz: 12. HD. 10.03.2011 T. 1593/3094   
91 Bknz: 12. HD. 20.06.2012 T. 43068/21502   
92 Bknz: 12. HD. 05.12.2011 T. 9920/26265    
93 Bknz: 12. HD. 11.07.2011 T. 397/15062   
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√ «Talimat icra dairesinin yaptığı hatalı işlemlere yönelik şikayetleri 

inceleyip karar verme yetkisinin (görevinin) talimat icra dairesinin bağlı ol-

duğu icra mahkemesine ait olduğunu»94 

√ «İcra (ve iflas) dairelerinin işlemlerine karşı yapılacak şikayet ve iti-

razlarının, icra (ve iflas) dairelerinin bağlı olduğu icra mahkemeleri tara-

fından inceleneceğini, bu yetkinin kamu düzeni ile ilgili olduğunu»95 

√ «‘İtirazın kaldırılması’ isteminin, icra takibinin yapıldığı icra daire-

sinin bağlı olduğu icra mahkemesi tarafından incelenip sonuçlandırılacağı-

nı»96 

√ «Tahliye istemli takipte yapılan itirazın kaldırılması ve tahliye istek-

lerinin, takibin yapıldığı icra dairesinin icra dairesinin bağlı olduğu icra 

mahkemesi tarafından inceleneceğini»97 

belirtmiĢtir… 

(3) ġikayette kimlerin «taraf» olduğu yasada açıkça belirtilmemiĢtir. 

Bunun belirlenmesi doktrin ve uygulamaya bırakılmıĢtır…98 

ġikayette iki taraf vardır: «şikayet eden» ve «şikayet olunan». ġikayet 

bir «dava» olmadığından99 Ģikayette «davacı» ve «davalı» bulunmaz. An-

cak,  u y g u l a m a d a, «Ģikayet dilekçeleri»nde buna rağmen yine «şikayet 

eden» terimi yerine «davacı», «şikayet olunan» yerine de «davalı» sözcükle-

rine yer verilmektedir… 

ġĠKAYET EDEN: «Şikayet sebepleri»ne100 dayanarak, Ģikayet konusu 

iĢlemin bozulması (iptal ettirilmesi) ya da düzeltilmesinden yararlanabilecek 

olan (yani; hatalı iĢlemin bozulması veya iptalinden lehine sonuç doğacak 

olan, bunda hukuki yararı bulunan) herkes Ģikayette bulunabilir. 

Bu nedenle, alacaklı ve borçlu yanında, bunların mirasçıları ve alacağı 

bunlardan devralanlar (yani külli ve cüzi halefler) ve üçüncü kiĢiler de örne-

ğin; istihkak iddiasında bulunanlar (ĠĠK. mad. 96 vd.), arttırmaya katılanlar 

(ĠĠK. mad. 134/II, c.1) Ģikayette bulunabilirler. Bu kiĢilerin Ģikayette bulu-

                                                 
94 Bknz: 12. HD. 08.03.2004 T. 3551/5218; 30.01.2004 T. 33903/1901; 29.01.2004 T. 

24037/1814; 29.01.2004 T. 24057/1803 vb.   
95 Bknz: 12. HD. 27.10.2004 T. 27465/4358; 26.02.2004 T. 27056/4128; 26.02.2004 T. 

27169/4077; 17.02.2004 T. 25856/3014 vb.   
96 Bknz: 12. HD. 24.06.2003 T. 2473/15036    
97 Bknz: HGK. 21.03.2001 T. 12-235/269    
98 UYAR, T. Ġcra Hukukunda ġikayetin Tarafları (Legal Huk. D. Aralık/2003, s:3021-3037) – 

UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 1, s: 269 
99 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz: Yuk. (1) – UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. ĠĠK. ġer-

hi, C: 1, s: 106 vd. 
100 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz: Ġleride (5) – UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. age. C: 

1, s: 118 vd. 
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nabilmesi için, «Ģikayet tarihinde», Ģikayet konusu iĢlemin bozulmasını veya 

düzeltilmesini istemekte, korunmaya değer hukuki yararlarının bulunması 

gerekir. Örneğin, henüz hakkında takip yapılmamıĢ, kendisine ödeme veya 

icra (ya da tahliye) emri gönderilmemiĢ olan kiĢi, yapılan takibin Ģikayet yo-

luyla iptalini isteyemez.101 Aynı Ģekilde takibe taraf olmayan kiĢiler, takibin 

taraflarıyla ilgili Ģikayette bulunamazlar.102 Yine bu konuyla ilgili olarak, 

yüksek mahkeme, «borçlunun bankadaki mevduatına İİK. mad. 89 gere-

ğince ‘birinci haciz ihbarnamesi’ gönderilerek haciz konulması gerekir-

ken,103 bunun yerine ‘haciz teskeresi’ gönderilerek104 haciz konulması iste-

mini, bankanın şikayet konusu yapamayacağını, çünkü bunda hukuki yararı-

nın bulunmadığını»105 -isabetli olarak- belirtmiĢtir. 

Yine aynı gerekçe ile yüksek mahkeme «takibin tarafı olmayan üçün-

cü kişi konumundaki eşin, haczedilmiş taşınmaz üzerinde lehine aile konutu 

şerhi verilmiş olmasından dolayı İİK. 82/12. maddesindeki haczedilmezlik 

şikayetinde bulunma imkanının olmadığını, üçüncü kişi eşin bu şikayetinin 

‘aktif dava ehliyetsizliği nedeniyle’ reddedilmesi gerekeceğini»106 belirtmiĢ-

tir... 

«ġikayet eden» tarafın, Ģikayet konusu hatalı iĢlemden dolayı ‗zarar 

görmüĢ olduğunu‘ veya ‗hatalı iĢlemi yapmıĢ olan memurun kusurunu‘ isbat 

etmesi gerekmez.107 

 ġikayette bulunanın «medeni hakları kullanma ehliyeti»ne sahip olma-

sı gerekir. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmayanlar yerine yasal 

temsilcileri Ģikayette bulunabilir.108 109 

 Ayrıca, Ģikayetin; Ģikayet konusu iĢlemin iliĢkin olduğu hak üzerinde 

«tasarruf yetkisi»ne sahip olan kimse tarafından yapılması gerekir.110 Örne-

ğin; bir tüzel kiĢi, iki kiĢinin imzası ile temsil olunabiliyorsa, Ģikayet için her 

                                                 
101 Bknz: 12. HD. 21.12.1987 T. 1594/13387  
102 Bknz: 12. HD. 30.6.2011 T. 31540/13711; 05.10.2010 T. 9170/22187; 17.06.2010 T. 

3132/15410; 24.5.2011 T. 29726/10358; 19.3.2002 T. 4402/5617; 21.5.2001 T. 8029/8939; 
6.4.2001 T. 4954/5899; 6.4.2000 T. 9200/12100; 19.1.1993 T. 11394/689  

103 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Haciz, 2. Bası, s:302 vd. «dipn. 27 vd.» 
104 Bu konuda ayrıca bknz: UYAR, T. age. s:316 «dipn. 123» 
105 Bknz: 12. HD. 16.11.1989 T. 10855/13954  
106 Bknz: 12. HD. 8.6.2010 T. 2661/14488; 16.2.2010 T. 21405/3267; 10.11.2009 T. 

13913/22040; 20.10.2009 T. 11529/19762; 17.4.2007 T. 5053/7641 
107 Bknz: ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:46 
108 Bknz: KURU, B. age. C:1, s:92 – ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:61 – MUġUL, T. Ġcra ve Ġflâs 

Hukuku, C:1, s:94 – MUġUL, T. ġikayet, s: 100 vd. – ARSLAN, R./YILMAZ, 

E./AYVAZ, S.T. age. s:76 
109 KarĢ: POSTACIOĞLU, Ġ. age. s:62 
110 Bknz: POSTACIOĞLU, Ġ. age. s:63 – KURU, B. age. s:92 
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ikisinin birlikte hareket etmesi gerekir. Yüksek mahkemede111«mirasçılar-

dan bir tanesinin ‗mirasbırakana yapılan ödeme emri tebligatının usulsüz ol-

duğunu‘ ileri süremeyeceğini» belirtmiĢtir… 

ġikayet konusu iĢlemi yapmıĢ olan organ (icra ve iflas memuru, kon-

kordato komiseri, iflas idaresi, alacaklılar toplantısı), kendi iĢlemi hakkında 

Ģikayet yoluna baĢvuramaz. Ancak, yaptığı iĢlemin hatalı olduğunu sonradan 

anlarsa «Ģikayet süresi içinde» ve «bu iĢleme karĢı -alacaklı, borçlu ya da 

üçüncü kiĢiler tarafından- Ģikayet yoluna baĢvurulmamıĢ olması» koĢulu ile, 

yaptığı iĢlemi değiĢtirebilir veya iptal edebilir mi? Doktrinimizde bu soruya 

olumlu cevap verildiği halde, Yargıtay tamamen aksi görüĢtedir.112 

Ġcra ve iflas memuru, herhangi bir iĢlemde bulunmadan önce, «aydınla-

tıcı nitelikte bilgi almak üzere» icra mahkemesine baĢvuramaz.113 

Yüksek mahkeme, bu konuyla ilgili olarak; 

√ «Asıl borçlunun ihalenin feshini isteyebilecek kişilerden olduğu- Aktif 

husumet yokluğundan red kararı verilmesinin isabetsiz olduğunu»114 

√ «Satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek 

suretiyle ihaleye iştirak edenlerin ihalenin feshini isteyebileceğini»115 

√ «İhalenin feshini, Borçlar Kanunu’nun 226. maddesinde yazılı sebep-

ler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki 

ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenlerin yurt içinde bir ad-

res göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihin-

den itibaren yedi gün içinde isteyebileceklerini»116 

√ «İcra takibinin tarafı olmayan üçüncü kişi, icra mahkemesinden şika-

yet yoluyla haczin kaldırılmasını isteyemeyeceğinden, şikayetçi isteminin ak-

tif husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekeceğini»117 

√ «634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesinde sayılan durum-

lar dışında apartman yöneticisinin aktif ve pasif husumet ehliyeti bulunma-

dığını»118 

√ «Takibe itiraz etmemiş olan borçlunun da, ‘ödeme (icra) emri tebli-

gatının usulsüzlüğünü ve öğrenme tarihinin tespitini -şikayet yolu ile- iste-

mekte hukuki yararının bulunduğunu»119 

                                                 
111 Bknz: 12. HD. 2.3.1987 T. 15654/2889 
112 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. age. C: 1, s: 288 vd. 
113 Bknz: 12. HD. 23.10.1987 T. 14719/10629; 17.5.1973 T. 5118/5243  
114 Bknz: 12. HD. 15.12.2016 T. 20667/25390 
115 Bknz: 12. HD. 16.06.2016 T. 14135/17196 
116 Bknz: 12. HD. 01.06.2016 T. 6082/15539 
117 Bknz: 12. HD. 27.11.2014 T. 21045/28629 
118 Bknz: 12. HD. 3.4.2003 T. 3903/7101; 17.2.2003 T. 1996/2496; 24.1.2003 T. 28036/961 vb.  
119 Bknz: 12. HD. 24.10.2002 T. 23707/21709  
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√ «Üçüncü kişinin ‘İİK.nun 106 ve 110. maddeleri gereğince haczin 

düştüğü’ iddiası ile -borçlu yerine- şikayette bulunamayacağını»120 

√ «Takibe taraf olmayan üçüncü kişinin, bu dosyadan icra müdürlü-

ğünce yediemine takdir edilen ücret için şikayet hakkı bulunmadığını»121 

√ «Takibe taraf olmayan üçüncü kişinin, borçlu hakkında yapılmış olan 

‘takibin iptalini’ (ve ‘ihalenin feshini’) isteyemeyeceklerini»122 

√ «Takipte taraf olmayan üçüncü kişinin ‘haciz işleminin usulsüzlüğü-

nü’ ileri süremeyeceğini (bu konuda ancak istihkak iddiasında bulunabile-

ceğini)»123 

√ «Üçüncü kişinin, -taraf olmadığı takipte- borçluya yapılan tebligatın 

usulsüzlüğünü şikayet konusu yapamayacağını»124 

√ «Borçludan alacaklı olan kişinin, başka bir alacaklının koyduğu hac-

ze itiraz edemeyeceğini (bu haczin kaldırılmasını isteyemeyeceğini, bu hac-

zin düştüğünü ileri süremeyeceğini) – Bu alacaklının ancak daha sonra ‘sıra 

cetveline itiraz’ (şikayet) yoluna başvurabileceğini»125 

√ «Murisin kullanmadığı ‘tebligatın usulsüzlüğü’ne ilişkin şikayet hak-

kının, mirasçıları tarafından kullanılamayacağını»126 

√ «Takip dosyasında taraf bulunmayan üçüncü kişinin, ‘İcra ve İflas 

Kanununun 45. maddesine aykırılık nedeniyle’ takibin iptalini isteyemeye-

ceğini»127 

√ «Borçlunun sıra cetveline itiraz / şikayet hakkının bulunmadığını»128 

√ «‘İİK. 99 uyarınca kendisine istihkak davası açma külfeti yüklenen 

üçüncü kişinin, icra memurunun bu konudaki kararının kaldırılmasını şika-

yet yoluyla istemekte hukuki yararının bulunduğunu»129 

√ «İstihkak davası (iddiası) dışında, takibin tarafı olmayan üçüncü kişi-

lerin, kural olarak takibe yönelik şikayette bulunamayacaklarını»130 

                                                 
120 Bknz: 12. HD. 18.10.2002 T. 19629/21244; 7.6.2001 T. 9607/10084  
121 Bknz: 12. HD. 9.5.2002 T. 8447/9777  
122 Bknz: 12. HD. 19.3.2002 T. 4402/5617  
123 Bknz: 12. HD. 21.5.2001 T. 8029/8939  
124 Bknz: 12. HD. 24.4.2001 T. 5911/6973; 19.6.2000 T. 9757/10150; 11.4.2000 T. 4880/5679 

vb.  
125 Bknz: 12. HD. 6.4.2001 T. 4954/5899; 8.11.1993 T. 13283/17285; 19.10.1990 T. 

3188/10200 vb. 
126 Bknz: 12. HD. 30.3.2001 T. 3217/5519  
127 Bknz: 12. HD. 9.2.2001 T. 1363/2365  
128 Bknz: 19. HD. 10.11.2000 T. 6471/7654; 30.4.1998 T. 1877/2941; 5.12.1996 T. 5233/10908 

vb. 
129 Bknz: 12. HD. 11.7.2000 T. 11136/11746; 26.5.1999 T. 6195/6815  
130 Bknz: 12. HD. 20.10.2009 T. 11530/19775; 12.5.2009 T. 9252/10499; 18.2.2008 T. 
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√ «‘İİK.nun 97. maddesinin uygulanması gerektiği’ne dair icra müdür-

lüğü kararının, takibin tarafı olmayan üçüncü kişinin şikayet konusu yapa-

mayacağını»131 

√ «Kendisine -borçlunun vekili sıfatıyla- kıymet takdir raporu tebliğ 

edilen avukatın, bu tebligatı icra dairesine iade etmeyip tektik merciine ‘teb-

ligatın iptali’ için şikayette bulunamayacağını»132 

√ «İflas idaresinin İİK. 223’de öngörülen durumlar dışında icra mah-

kemesine şikayette bulunamayacağını (aktif husumet ehliyetine sahip olma-

dığını)»133 

√ «Teminat mektubu vermiş olan bankanın, teminat mektubunun haczi 

üzerine şikayet hakkına sahip olduğunu»134 

√ «Kooperatif ortağına, ‘kooperatifin aidat alacağına’ (bu paranın ko-

operatife ödenmemesi icra dosyasına yatırılması için) kooperatifin alacaklı-

ları tarafından gönderilen haciz ihbarnamesine, kooperatifin şikayette hu-

kuki yararının bulunduğunu»135 

√ «İlamın tarafı olmayan ve ilamda lehine hüküm kurulmamış olan ki-

şinin takip hakkı bulunmadığını, ‘sıfat’ın kamu düzenine ilişkin olup, takibin 

ve davanın her safhasında re’sen nazara alınması gerekeceğini»136 

√ «Kooperatif yetkilisi olmayan kişinin ‘ödeme emri tebligatının usul-

süz olduğu’ndan bahisle şikayet yoluna başvuramayacağını»137 

√ «‘Ödeme emri tebliğ edilmeden ve takip kesinleşmeden haciz yapıla-

mayacağı’ konusunda şikayet hakkının borçluya ait olduğunu, üçüncü kişile-

rin bu konuda hak sahibi olmadığını»138 

√ «Üçüncü kişinin kendisinin taraf olmadığı takibin (işlemlerin) iptalini 

isteyemeyeceğini»139 

√ «Takip talebinde üç yüz milyon lira istendiği halde borçluya üç yüz 

bin liralık ödeme emri gönderilmesi işlemine yönelik olarak borçlunun ya-

pacağı şikayetin reddi gerekeceğini»140 

                                                 
220/2696; 29.1.2008 T. 23488/1414; 6.4.2000 T. 9200/12100; 27.1.1999 T. 14754/252; 
22.5.1997 T. 5621/5943 vb.  

131 Bknz: 12. HD. 22.2.2000 T. 1443/2924 
132 Bknz: 12. HD. 7.4.1999 T. 3780/4344  
133 Bknz: 12. HD. 23.10.1997 T. 9904/11406 
134 Bknz: 12. HD. 26.3.1997 T. 3398/3741 
135 Bknz: 12. HD. 5.2.1997 T. 779/1178  
136 Bknz: 12. HD. 10.4.1996 T. 4171/4997  
137 Bknz: 12. HD. 29.11.1993 T. 14639/18681  
138 Bknz: 12. HD. 19.10.1993 T. 11825/15908  
139 Bknz: 12. HD. 19.1.1993 T. 11394/689; 7.2.1984 T. 10928/1174  
140 Bknz: 12. HD. 24.9.1992 T. 3493/10795  
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√ «Borçlunun bankadaki mevduatına ‘89/I haciz ihbarnamesi’ yerine 

‘haciz teskeresi’ gönderilerek haciz konulması işlemine bankanın -yararı 

bulunmadığı için- şikayette bulunamayacağını»141 

√ «Henüz hakkında takip yapılmamış (kendisine ‘ödeme’, ‘icra’ emri 

gönderilmemiş) olan şirketin, ‘takibin iptalini’ şikayet yoluyla isteyemeye-

ceğini»142 

√ «Mirasçılardan bir tanesinin, ‘mirasbırakana yapılan ödeme emri 

tebligatının usulsüz olduğunu’ ileri süremeyeceğini»143 

√ «Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayet hakkını birlikte kul-

lanacağından, ananın, küçük adına tek başına velayeten şikayette buluna-

mayacağını»144 

√ «Ödeme emrinde ‘ödeme süresi’ ile ‘itiraz süresi’nin yazılmamış 

(doldurulmamış) olması halinde, kiracının ‘ödeme emrinin iptalini’ isteye-

meyeceğini çünkü bu durumda takibin kesinleşmeyeceğini»145 

√ «Acentenin yaptığı sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda, acentenin 

aktif ve pasif husumet ehliyetine sahip olduğunu»146 

√ «‘İcra kefilinin malının haczinden sonra, süresinde satış istenmedi-

ğinden haczin düştüğüne’ dair şikayet hakkının, asıl borçlu tarafından da 

kullanılabileceğini»147 

–«Ġhalenin feshini kimlerin Ģikayet yoluyla isteyebileceği»yle ilgili ola-

rak; 

√ «Mükellefiyet listesinin düzenlenmemesinin borçlu lehine bir durum 

olduğunu, bu nedenle mükellefiyet listesinin düzenlenmemesinin veya düzen-

lenen mükellefiyet listesinin borçluya tebliğ edilmemiş olmasının, borçlu ta-

rafından ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülemeyeceğini»148 

√ «Tapu kaydının, ‘beyanlar hanesi’nde (A) harfli bina ..ya aittir’ şek-

lindeki şerhte adı geçen kimsenin de o binanın satışı halinde ihalenin feshini 

-‘ilgili’ sıfatıyla- isteyebileceğini»149 

 

                                                 
141 Bknz: 12. HD. 16.11.1989 T. 10855/13954 
142 Bknz: 12. HD. 21.12.1987 T. 1594/13387  
143 Bknz: 12. HD. 2.3.1987 T. 15654/2889  
144 Bknz: 12. HD. 18.1.1983 T. 10133/177  
145 Bknz: 12. HD. 15.3.1982 T. 1958/1969  
146 Bknz: 12. HD. 22.2.1982 T. 533/1370  
147 Bknz: 12. HD. 28.9.1981 T. 3792/7049  
148 Bknz: 12. HD. 9.6.2003 T. 10756/13489  
149 Bknz: 12. HD. 22.5.2003 T. 9601/11678 
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√ «Haczettirdiği taşınır malın satışını -kendi dosyasından- istememiş 

olan alacaklının, ihalenin feshini isteyemeyeceğini (ihale konusu taşınır ma-

lın satılmasını istememiş olan ve sadece o taşınır üzerinde haczi bulunan 

alacaklının, yapılan ihalenin feshini isteyemeyeceğini) taşınır mallarla ilgili 

ihalelerin feshini -diğer ilgililer yanında- ‘satış isteyen alacaklı’ sıfatını ta-

şıyan alacaklıların isteyebileceklerini, bu sıfatı taşımayan yani sadece taşı-

nırı haczettirip ayrıca satış istememiş olan alacaklıların, ihalenin feshini is-

teyemeyeceklerini»150 

√ «Satışı gerçekleşen taşınmazın tapu kaydı üzerinde haczi bulunmayan 

alacaklının, yapılan ihalenin feshini isteyemeyeceğini»151 

√ «Müflisin, ‘ihalenin feshi’ istemiyle şikayette bulunabileceğini»152 

√ «Tapuya şerh verilmek koşuluyla taşınmaz üzerindeki muhtesat sa-

hiplerinin de ihalenin feshini isteyebileceğini»153 

√ «BDDK’ya devredilen bankalar bakımından, BDDK’nın tapu kay-

dında haciz alacaklısı durumunda olan tüm bankaların halefi olacağını ve 

haciz alacaklısı sıfatıyla, yapılan ihalenin feshini isteyebileceğini»154 

√ «Aksi sabit oluncaya kadar geçerli olan ve aksi kanıtlanmayan ihale 

tutanağına göre ‘pey süren alacaklı’ sıfatını taşımayan -ve İİK. 134/II’de 

belirtilen kişilerden olmayan- kişinin, ihalenin feshini isteyemeyeceğini»155 

√ «Taşınmazın eski malikinin, ihalenin feshini isteyemeyeceğini»156 

√ «Aynı borçludan, başka bir icra takip dosyasından temliken alacaklı 

durumunda olan kişinin yapılan ihalenin feshini isteyemeyeceğini»157 

√ «İhale konusu taşınır / taşınmaz üzerinde -aynı ile ilgili bir dava ne-

deniyle konulmuş dahi olsa- ihtiyati tedbiri bulunan kişinin, -bu ihtiyati ted-

bir, o şeyin cebri icra yoluyla satışını da önlemek için konulmuş olmadıkça- 

ihalenin feshini isteyemeyeceğini»158 159 

                                                 
150 Bknz: 12. HD. 13.5.2003 T. 8052/10819; 13.3.2003 T. 2680/5192; 28.2.2003 T. 2431/3880 

vb.  
151 Bknz: 12. HD. 9.5.2003 T. 7617/10582; 9.4.2001 T. 5007/5960  
152 Bknz: 12. HD. 30.12.2002 T. 26056/27944; 31.10.2002 T. 20799/21942; 13.2.2001 T. 

1594/2672 vb 
153 Bknz: 12. HD. 16.12.2002 T. 25455/26589  
154 Bknz: 12. HD. 21.11.2002 T. 23583/24382  
155 Bknz: 12. HD. 22.10.2002 T. 20160/21429  
156 Bknz: 12. HD. 22.10.2002 T. 20181/21445  
157 Bknz: 12. HD. 8.10.2002 T. 18764/20361  
158 Bknz: 12. HD. 17.9.2002 T. 16444/17059; 13.2.2001 T. 1627/2628; 16.10.2000 T. 

14575/15153 vb.  
159 KarĢ: ĠĠD. 23.10.1953 T. 4911/5100  
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√ «İflas müdürlüğünün ihalenin feshi davası açamayacağını»160 

√ «İhalede satılan şey hakkında ‘kendisine ait olduğundan’ bahisle is-

tihkak davası açan (veya istihkak iddiasında bulunan) üçüncü kişinin ayrıca 

‘ilgili’ sıfatıyla ihalenin feshini isteyemeyeceğini»161 

√ «‘İntifa hakkı sahibi’nin, ‘tapu sicilindeki ilgili’lerden, olması nede-

niyle, ihalenin feshini isteyebileceğini»162 

√ «Satılan taşınmazın paydaşlarının ‘tapudaki ilgili’lerden olmaları 

nedeniyle, ihalenin feshini isteyebileceklerini»163 

√ «İİK. mad. 134/II’de sayılanlar arasında bulunmayan üçüncü kişile-

rin, ihalenin feshini isteyemeyeceklerini (ve bu kişilerin taleplerinin ‘aktif 

husumet ehliyeti’ yokluğu yönünden reddedilmesi gerekeceğini)»164 

√ «Satılan taşınır üzerinde rehin hakkı bulunan alacaklının sırf bu sı-

fatla başka alacaklıların talebi üzerine yapılan ihalenin feshini isteyemeye-

ceğini»165 

√ «‘Kendilerine satış ilanı tebliğ edilmediği’ ileri sürülen ilgililer yeri-

ne, başka kişilerin bu sebeple ihalenin feshini isteyemeyeceğini»166 

√ «Pey sürmek suretiyle ihaleye katılmış olan kişilerin -‘en yüksek peyi 

sürdüğünü ve ihalenin kendisine yapılması gerektiğini’ ileri sürmeden- iha-

lenin feshini isteyebileceklerini»167 168 

√ «Satışa konu taşınmaz üzerinde haczi bulunan alacaklıların, yapılan 

ihalenin feshini -‘tapu sicilindeki ilgili’lerden olmaları nedeniyle- isteyebi-

leceklerini»169 

√ «Tapu kaydında lehine kira şerhi bulunan kişinin ihalenin feshini is-

teyemeyeceğini»170 

                                                 
160 Bknz: 12. HD. 2.5.2002 T. 7890/9259  
161 Bknz: 12. HD. 19.2.2002 T. 2663/3597; 7.5.2001 T. 6568/17905; 2.4.1997 T. 3727/4073 vb.  
162 Bknz: 12. HD. 12.6.2001 T. 9428/10455  
163 Bknz: 12. HD. 16.3.2001 T. 3233/4527; 27.4.1999 T. 4846/5357; 14.5.1997 T. 5248/5593 

vb.  
164 Bknz: 12. HD. 12.3.2001 T. 3292/4135; 7.4.1999 T. 3786/4349; 23.10.1997 T. 9065/11404  
165 Bknz: 12. HD. 27.2.2001 T. 2295/3702; 9.4.1997 T. 4211/4378  
166 Bknz: 12. HD. 23.2.2001 T. 2584/3468; 13.2.2001 T. 2054/2606; 26.12.1985 T. 5840/1159   
167 Bknz: 12. HD. 19.1.2001 T. 20486/565; 9.6.2000 T. 8439/9674; 15.11.1999 T. 13683/14273 

vb.  
168 KarĢ: 12. HD. 2.3.1993 T. 14084/3888; 7.6.1991 T. 5716/7448 
169 Bknz: 12. HD. 20.11.2000 T. 17513/17877; 12.9.2000 T. 11419/12582; 1.5.2000 T. 

6171/7064 
170 Bknz: 12. HD. 2.10.2000 T. 12940/14123; 20.6.1995 T. 9138/9160 
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√ «İhtiyati haciz kararı hükümsüz kalmadığı sürece, ihale konusu ta-

şınmaz üzerinde ihtiyati haczi bulunan alacaklının, ihalenin feshini isteye-

meyeceğini»171 

√ «Maddi hataya dayanan bozma kararına uyulmakla kazanılmış hak 

oluşmayacağını - Şikayetin ‘aktif husumet ehliyeti’ yönünden (yokluğu ne-

deniyle) reddi halinde, ayrıca şikayetin süresinde olup olmadığının incelen-

mesine gerek kalmayacağını»172 

√ «Finansal kiralama sözleşmesinin kiralayanın, İİK. 134/II’de geçen 

‘ilgililer’ kapsamında bulunmadığından, ihalenin feshini isteyemeyeceği-

ni»173 

√ «Hissesi satılmayan hissedarın da -‘tapu sicilindeki ilgili’lerden ol-

ması nedeniyle- ihalenin feshini isteyebileceğini»174 175 

√ «Malı satılan ‘borçlu’nun ihalenin feshini isteyebileceğini»176 

√ «‘İpotekli alacaklı’nın, ‘tapu sicilindeki ilgili’lerden olması nedeniy-

le, ihalenin feshini isteyebileceğini»177 

√ «İhale bedelinin, tahmin edilen değerden fazla olmasının, yalnız ba-

şına ‘zarar unsuru’nun gerçekleşmediğini göstermeyeceğini»178 179 

√ «Tek başına iflas masasını temsile yetkili olmayan iflas idare memu-

runun, ihalenin feshini isteyemeyeceğini»180 

√ «İİK. mad. 134/II’de yer alan ‘yalnız satış isteyen alacaklı’ deyimi-

nin, menkul satışları için öngörülmüş olduğunu, gayrımenkul satışlarını 

kapsamadığını»181 

√ «Tapuda kayıtlı vefa hakkı sahibinin, ‘ilgili’ sıfatıyla ihalenin feshini 

isteyebileceğini»182 

√ «Kendisine satış ilanı gönderilmemiş olan alacaklının, satış günün-

den haberdar olup, satışa bir temsilcisini göndermiş olması halinde, bu ne-

denle ihalenin feshini isteyemeyeceğini»183 

                                                 
171 Bknz: 12. HD. 29.9.2000 T. 12475/13873 
172 Bknz: 12. HD. 26.9.2000 T. 11840/13665  
173 Bknz: 12. HD. 12.9.2000 T. 11637/12534  
174 Bknz: 12. HD. 29.6.2000 T. 10090/10908; 27.5.1998 T. 4670/6092; 31.3.1997 T. 3691/3924  
175 KarĢ: 12. HD. 14.3.1987 T. 5260/2964; 23.5.1984 T. 4090/6562  
176 Bknz: 12. HD. 12.6.2000 T. 9294/9697; 29.5.2000 T. 8004/8772; 26.5.1998 T. 4226/597  
177 Bknz: 12. HD. 3.4.2000 T. 4328/5032; 21.1.1993 T. 11522/892; 8.10.1992 T. 10035/11497  
178 Bknz: 12. HD. 3.4.2000 T. 4452/5070; 27.10.1997 T. 10948/11590; 9.11.1995 T. 

15248/15559 
179 KarĢ: 12. HD. 27.10.1992 T. 11651/12850; 25.9.1990 T. 11537/14298  
180 Bknz: 12. HD. 8.2.2000 T. 2281/3236; 21.2.1995 T. 1332/2356   
181 Bknz: 12. HD. 7.2.2000 T. 1091/1661  
182 Bknz: 12. HD. 24.1.2000 T. 40/692  
183 Bknz: 12. HD. 2.11.1999 T. 12753/13345  
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√ «Satılan taşınır malı kendi dosyasında haczettirip satışını istemiş 

olan alacaklının, başka dosyadan yapılan ihalenin feshini ‘ilgili’ (‘satış iste-

yen alacaklı’) sıfatıyla isteyebileceğini»184 

√ «Anonim şirket ortaklarının, ihalenin feshini isteyemeyeceklerini»185 

√ «Alacağı iflas masasına kayıtlı olan alacaklının, ihalenin feshini iste-

yemeyeceğini»186 187 

√ «‘Tapu sicilindeki ilgililer’ kavramına, ‘gemi sicilindeki ilgililer’in 

de girdiğini»188 

√ «Borçluya ait satılan taşınmaza ilişkin ihalenin feshini, aynı dosya-

daki ‘müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin’de isteyebileceğini»189 

√ «Kooperatif ortaklarının, kooperatif hakkındaki takip sonucunda ya-

pılan ihalenin feshini isteyemeyeceklerini»190 

√ «İhale konusu taşınmazdan haricen hisse satın almış olan kişinin, ya-

pılan ihalenin feshini isteyemeyeceğini»191 

√ «Borçlunun kefilinin de, ihalenin feshini isteyebileceğini»192 

√ «İhalenin feshinin istenildiği tarihte, müflis şirketin iflas idaresinin 

oluşmamış (seçilememiş) olduğu durumlarda, müflis şirket temsilcisinin iha-

lenin feshini isteyebileceklerini»193 

√ «İhalenin feshini isteyebilecek kişilerin yasada sınırlı olarak belirtil-

miş olduğunu»194 

√ «Kıymet takdirine süresinde itiraz (şikayet) eden ve bu itirazı (şikaye-

ti) reddedilen tarafın, daha sonra ‘kıymet takdirinin hatalı olduğunu’ ileri 

sürerek ihalenin feshini isteyebileceğini»195 

√ «Takip dosyasındaki alacağı devralarak ihalenin feshi davası açan 

alacaklının alacağının ödenmesi halinde, bu kişinin ‘ilgili’ olma sıfatının 

sona ereceğini ve ihalenin feshini isteyemeyeceğini»196 

                                                 
184 Bknz: 12. HD. 1.10.1999 T. 11137/11490; 25.3.1999 T. 3918/4036  
185 Bknz: 12. HD. 26.4.1999 T. 5025/5282 
186 Bknz: 12. HD. 14.10.1998 T. 9574/10805; 22.1.1991 T. 3998/517  
187 KarĢ: 12. HD. 19.10.1995 T. 15224/14007  
188 Bknz: 12. HD. 10.11.1997 T. 12185/12464  
189 Bknz: 12. HD. 2.12.1996 T. 14733/15098; 14.4.1992 T. 10754/4818  
190 Bknz: 12. HD. 28.11.1996 T. 14642/15039; 3.10.1988 T. 1934/10739  
191 Bknz: 12. HD. 7.10.1996 T. 11149/11843  
192 Bknz: 12. HD. 15.2.1996 T. 1554/2284  
193 Bknz: 12. HD. 30.11.1995 T. 15803/17034  
194 Bknz: 12. HD. 9.11.1995 T. 15937/15590  
195 Bknz: 12. HD. 27.10.1995 T. 13451/14631; 2.7.1987 T. 7616/8197  
196 Bknz: 12. HD. 27.12.1994 T. 17053/16884  



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

26 

√ «İhalede satılmış olan ipotekli taşınmazı ihaleden evvel satmış olan 

kişinin, yapılan ihalenin feshini isteyemeyeceğini»197 

√ «Alacağı satış (ihale) bedeli ile tamamen karşılanan alacaklının (ve 

borcu satış ‘ihale’ bedeli ile tamamen ödenen borçlunun) -kural olarak- iha-

lenin feshini istemekte hukuki yararının bulunmayacağını»198 

√ «Tapuda, lehine satış vaadi şerhi bulunan kişinin de, ihalenin feshini 

isteyebileceğini»199 

√ «Kollektif şirketin iflas etmiş olması halinde dahi, bu şirketin ortağı-

nın -yapılan pazarlıkla satışa ilişkin- ihalenin feshini kendi adına isteyeme-

yeceğini»200 

√ «Şikayetçilerin, kendi kusurlarına dayanarak, ihalenin feshini iste-

yemeyeceklerini»201 

√ «Müflis şirket ortaklarının, şirket hakkında yapılan ihalenin feshini 

isteyemeyeceğini»202 

√ «Bir alacaklının ‘diğer ilgililere satış ilanının tebliğ edilmediğini’ 

ileri sürerek, ihalenin feshini isteyemeyeceğini»203 

√ «Kendisine satış ilanı tebliğ edilmemiş olan hissedarın ihaleye katılıp 

pey sürmüş olması halinde, ‘satış ilanının kendisine tebliğ edilmediğini’ ileri 

sürerek ihalenin feshini isteyemeyeceğini»204 

√ «İhaleye katılıp ihaleye fesat karıştıran ve ihale üzerinde kalan kişi-

nin ihalenin feshini isteyemeyeceğini»205 

√ «‘Satış vaadinin geçersizliğine’ dair kararın kesinleşmiş olması ha-

linde, lehine satış vaadi yapılanın, ihalenin feshini isteyemeyeceğini»206 

√ «İhalenin feshi davalarında ‘zarar unsuru’nun, ‘dava koşulu’ oldu-

ğunu»207 

√ «Satışa çıkarılan taşınmazda ‘kiracı’ olarak bulunan kişinin, ihalenin 

feshi davası açamayacağını»208 

                                                 
197 Bknz: 12. HD. 7.7.1994 T. 8782/9326  
198 Bknz: 12. HD. 31.3.1994 T. 3599/4327; 21.3.1994 T. 3320/3604; 24.1.1994 T. 546/797  
199 Bknz: 12. HD. 30.9.1993 T. 9460/14379; 13.3.1978 T. 2211/2349  
200 Bknz: 12. HD. 29.1991 T. 10385/1653  
201 Bknz: 12. HD. 24.10.1990 T. 9742/10455; 6.5.1985 T. 14404/4261  
202 Bknz: 12. HD. 22.9.1989 T. 6749/11006; 5.10.1988 T. 9198/10859  
203 Bknz: 12. HD. 6.6.1989 T. 13807/8359; 6.7.1987 T. 11979/8312; 11.6.1987 T. 11248/7454   
204 Bknz: 12. HD. 29.9.1987 T. 9843/9493; 3.12.1979 T. 8702/9240  
205 Bknz: 12. HD. 22.1.1987 T. 5175/493  
206 Bknz: 12. HD. 17.6.1986 T. 13340/7001   
207 Bknz: 12. HD. 3.6.1986 T. 13134/6648; 28.4.1986 T. 3263/4750  
208 Bknz: 12. HD. 10.3.1986 T. 8730/2605  
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√ «‘Ortaklığın giderilmesine’ dair olan ilam gereğince satılan taşınmaz 

üzerindeki gecekondu sahiplerinin, ihalenin feshini istemekte hukuki yarar 

sahibi (ilgili) sayılamayacaklarını»209 

√ «Alıcıdan sonra ‘en yüksek pey süren’ sıfatıyla taşınmazı alma tekli-

fini kabul etmeyen kişinin, daha sonra yapılan ihalenin feshini istemekte ya-

rarı bulunmayacağını»210 

√ «İlk ihaleye katılan ve üzerinde ihale kaldığı halde satış parasını ya-

tırmayanın, ‘ihalenin usulsüzlüğünü’ ileri sürmesinin, iyiniyet kurallarına 

aykırı olacağını»211 

√ «Taşınmazda mülkiyet ilişkisi bulunmayan üçüncü kişilerin, ortaklı-

ğın giderilmesi suretiyle yapılan satış nedeniyle ihalenin feshini isteyemeye-

ceklerini»212 

√ «Satış ilanı tebligatının usulsüz olmasının, bu usulsüzlükten dolayı 

zarar gördüğünü ileri sürüp ihalenin feshi hakkında bir sebep göstermeyen 

borçlu için, ihalenin feshi nedeni olamayacağını»213 

√ «İhalenin feshini şikayet yoluyla isteyen ilgilinin ‘yapılan usulsüzlük 

nedeniyle kendi menfaatlerinin ihlal edilmiş olduğunu’ ispat etmedikçe, iha-

lenin feshine karar verilemeyeceğini»214 

√ «Üzerinde ihale yapılan müşterinin ‘133. maddedeki süreye uyulma-

dığını’ ileri sürerek, ihalenin feshini isteyemeyeceğini»215 

√ «Kendisine verilen sürede ihale bedelini yatırmayan alıcının, 133. 

maddenin uygulanması sonucu yapılan yeni ihalenin feshini istemekte huku-

ki yararı bulunacağını»216 

√ «Prim alacaklısı SSK.nın ihalenin feshini isteme hakkına sahip olma-

dığını»217 

√ «Kendisine -adresini değiştirmesi nedeniyle- satış ilanı tebliğ edilme-

yen borçlunun, satış gününde satışta bulunması ve kendisine satış saatinin 

bildirilmesi halinde, -tebligatın bu şekilde yapılmasından zarar uğradığı is-

                                                 
209 Bknz: 12. HD. 12.11.1985 T. 3311/9386  
210 Bknz: 12. HD. 1.7.1985 T. 650/6471  
211 Bknz: 12. HD. 19.2.1985 T. 328/1104 
212 Bknz: 12. HD. 2.11.1984 T. 10442/11158 
213 Bknz: 12. HD. 24.5.1984 T. 4013/6589  
214 Bknz: 12. HD. 28.12.1983 T. 9833/11227; 29.11.1982 T. 8457/8802  
215 Bknz: 12. HD. 14.11.1983 T. 9768/8886  
216 Bknz: 12. HD. 21.4.1983 T. 1918/310  
217 Bknz: 12. HD. 21.2.1983 T. 10604/16799 
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pat edilmedikçe- borçlunun istemi üzerine ihalenin feshine karar verileme-

yeceğini»218 

√ «İhalenin feshini talep eden şikayetçilere, iflas masası tarafından 

alacaklarının tamamının, şikayet tarihinden önce ve sonra ödenmiş olması 

halinde, ihalenin feshine -‘zarar unsuru’ ortadan kalktığı için- karar verile-

meyeceğini»219 

√ «İhalenin feshinde yararı bulunan üçüncü kişilerin, ayrıca şikayette 

bulunmaları gerektiğini, başkasının ihalenin feshi istemine (şikayetine) katı-

lamayacaklarını»220 

√ «Vasi tarafından ihalenin bozulması isteminde bulunulabilmesi için, 

sulh mahkemesinden ‘husumet izni’ alınmasına gerek bulunduğunu»221 

√ «Satış bedelinden alacağı karşılanan ipotekli alacaklının ‘satış ilanı-

nın kendisine tebliğ edilmediğini’ ileri sürerek ihalenin feshini isteyemeye-

ceğini»222 

√ «Teminatın kabul edilmemesi nedeniyle ihaleye girmesine engel olu-

nan kişinin ihalenin feshi isteminin ‘ihale yapılan kişinin süresinde ihale be-

delini yatırmaması yüzünden ihalenin feshedilmiş olması nedeniyle- kabul 

edilmemesinde yasaya aykırılık bulunmadığını»223 

√ «Taşınmazı ilk ihalesinde satın almış olan alıcının bu ihalenin satış 

memurunca bozulmasından sonra yapılan yeni ihalenin bozulmasını iste-

mekte yararının bulunduğunu»224 

√ «Bir bölümü istimlak sahası içinde kalan taşınmazın, tahmin edilen 

değerinin üstünde satılmış olması halinde, şikayetçinin ihale ile ne gibi za-

rara uğradığını kanıtlamadıkça ihalenin feshini isteyemeyeceğini»225 

√ «Alacaklı, borçlu ve taşınmaz üzerinde ayni hakkı bulunan kişilerin 

ihalenin bozulmasını istemekte yarar sahibi olduklarını»226 

√ «Murisinden intikal edecek mirası reddetmiş olan borçlunun, haciz 

konulmuş olan taşınmaz hisseleri üzerinde hakkı olmadığından, ‘taşınmaz 

hisseleri üzerine konulan haczin kaldırılması’ için şikayette bulunamayaca-

                                                 
218 Bknz: 12. HD. 8.11.1982 T. 7858/8101  
219 Bknz: HGK. 3.3.1982 T. 12-768/197     
220 Bknz: 12. HD. 4.5.1981 T. 3074/4424 
221 Bknz: 12. HD. 27.4.1981 T. 2791/4225  
222 Bknz: 12. HD. 12.3.1981 T. 354/2385  
223 Bknz: 12. HD. 10.4.1980 T. 383/3342  
224 Bknz: 12. HD. 15.11.1979 T. 8235/8727  
225 Bknz: 12. HD. 17.9.1979 T. 6398/6852  
226 Bknz: 12. HD. 7.7.1977 T. 6676/6921  
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ğı, yapılan şikayetin ‘aktif husumet yokluğu’ nedeniyle reddine karar veril-

mesi gerekeceğini»227 

√ «Borçlunun adına kayıtlı taşınmazların haciz konulduğu dosyada ta-

raf olmayan, başka bir dosyada borçlunun alacaklısı konumunda bulunan 

bankanın, diğer dosyada konulan hacizlerin kaldırılması için şikayet hakkı-

na sahip bulunmadığını; yapılan şikayetin ‘aktif husumet yokluğu’ nedeniyle 

reddedilmesi gerekeceğini»228 

b e l i r t m i Ģ t i r … 

(4) ġĠKAYET EDĠLEN: Ġsviçre’de, Ģikayette «icra ve iflas organı-

nın» ve genellikle, icra memurunun  t a r a f  o l d u ğ u  görüĢü yaygındır.229 

Orada, Ģikayet dilekçesinin bir örneği icra memuruna tebliğ edilerek, buna 

cevap vermesi istenmektedir. Ġcra memuru, hem Ģikayet dilekçesine karĢı 

«cevap dilekçesi» vermekte hem de icra mahkemesindeki duruĢmaya gele-

rek, lehine Ģikayet konusu iĢlemi yaptığı taraf ile birlikte yaptığı iĢlemi sa-

vunmaktadır.230 

Bizde ise, bu husus duraksama konusu olmuĢtur. Bir görüĢe göre231 Ģi-

kayet olunan, şikayet konusu işlemi yapan icra ve iflas organıdır. Ġcra müdü-

rü gibi, «iflas idaresi» (ĠĠK. mad. 227), «alacaklılar toplanması» (ĠĠK. mad. 

225) ve «konkordato komiseri» (ĠĠK. mad. 287/III)‘de, yaptıkları iĢlemler 

Ģikayet konusu edilince, Ģikayet edilen durumundadır. 

A y r ı c a, şikayet konusu işlem yararına yapılmış olan taraf da, zorun-

lu olarak, «Ģikayet olunan» durumundadır. 

Diğer bir görüĢe göre232 ise; Ģikayet, icra müdürünün ya da icra organ-

larının iĢlemin tartıĢılmasını ifade ettiği ve bu iĢlemlerin bozulmasını veya 

düzeltilmesini amaçladığı halde, icra memuru burada taraf olarak yer alma-

maktadır. Ancak, icra mahkemesi, incelemesini yaparken, memurdan açık-

layıcı bilgi alabilir. Bu nedenle, Ģikayette, Ģikayet konusu iĢlem lehine olan 

kimse «taraf» olarak yer alır. 

                                                 
227 Bknz: 12. HD. 26.12.2011 T. 12940/30402 
228 Bknz: 12. HD. 24.05.2011 T. 29726/10358 
229 ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:49 – YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D. age. s:34 
230 KURU, B. Ġcra Hukuku, 1965, s:38, dipn. 15 
231 KURU, B. age. s:92 – ANSAY, S. ġ. Hukuk, Ġcra ve Ġflas Usulleri, 1960, s:29 – SEVĠĞ, V. 

R. Türk Ġcra ve Ġflas Kanunu, C: 1, 1966, s:29 – ARAR, K. Ġcra ve Ġflas Hükümleri, C:1, Ġc-
ra, 1944, s:32 – BEKĠġOĞLU, D. Ġcra Hukukunda ġikayet (Adana Ġk. Tic. Ġl. Ak. D. 
1974/3, s:329) – ULUKAPI, Ö. age. s:19 – ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, S.T. age. 
s:77 

232 POSTACIOĞLU, Ġ. age. s:75 – BERKĠN, N. Ġcra Hukuku Rehberi, 1980, s:395, 399 - Aynı 
görüĢte; ÖZCENGĠZ, M. Tetkik Merci, 1975, s:20 – ĠNAN, Y. Z. Ġcra Takibinde ġikayet ve 
Ġtirazlar, 1973, s:82 – ERTEM, S. Ġcra ve Ġflas Kanunundan Önemli Bahisler, s:23 
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Üçüncü bir görüĢe göre233 ise; Ģikayette «karĢı taraf» olarak ne işlemi 

yapan icra organı ve ne de işlemde yararı bulunan kişilerin gösterilmesi zo-

runlu (gerekli) değildir. Ancak Ģikayeti inceleyen icra mahkemesi, iĢlemi 

yapan icra memurunu veya iĢlemde yararı bulunan kiĢileri dinleyebilir. 

Yüksek mahkeme, bu konu ile ilgili olarak; 

√ «Mahkemece; şikayet olunan vergi dairesine şikayet dilekçesi tebliğ 

edilmeksizin savunmaya yönelik delilleri de toplanmamak suretiyle yargıla-

maya devam edilerek HMK’nın 122. maddesi amir hükmüne aykırı şekilde 

savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle şikayet olunan vergi dairesi aleyhine 

hüküm kurulmasının doğru olmadığını»234 

√ «İhalenin feshi talebi medeni usul hukuku anlamında bir ‘dava’ ol-

mayıp ‘şikayet ‘niteliğinde olduğundan, karşı tarafın yanlış gösterilmesi ve-

ya hiç bildirilmemiş olması halinde bile icra hakiminin şikayetle ilgili kişile-

ri icra dosyasına göre saptama ve onları duruşmaya çağırıp görüşlerini al-

ma ve varsa delillerini incelemekle yükümlü olduğunu- Vekil tarafından su-

nulan şikayet dilekçesinde takipte borçlu olmayan şirketin ünvanı gösteril-

miş ise de, aynı vekilin şikayet dilekçesi ekinde sunulan vekaletnameden 

borçlu şirketin de vekili olduğu şikayet dilekçesinde doğru icra dosyasının 

bildirildiği, şikayetçi vekilinin duruşmadan önce HMK. mad. 124 kapsamın-

da taraf değişikliği dilekçesi sunduğu ve duruşmada bu talebin yinelendiği, 

davalıların bu talebe bir itirazlarının olmadığı, şikayet dilekçesinde doğru 

icra dosyası bildirilmek kaydıyla, yargılama aşamasında HMK. mad. 124 

gereği doğru tarafı bildirerek davaya dahil etmekte yasaya aykırı bir durum 

bulunmadığını»235 

√ «Şikayet olunan asılın takip dosyasında tüm iş ve işlemlerini yürüt-

mekle görevli bulunan vekile gerekli tebligatın yapılması ile taraf teşkiline 

ilişkin işlemlerin tamamlandığı, sıra cetvelinde gemi alacaklısı hakkının re-

hin veya ipotekle temin edilmiş olsun veya olmasın diğer bütün alacaklılara 

karşı önceliği bulunduğu- Sıra cetveline ilişkin şikayetin, kendine pay ayrı-

lan ve şikayet sonucundan etkilenecek olan alacaklılara yöneltilmesi gerek-

tiğini»236 

√ «Sıra cetveline karşı şikayette bulunulması halinde bu takdir hakkının 

duruşma yapılarak kullanılmasının kanunun amacına uygun düşeceğini- Sı-

ra cetveline şikayetlerde İİK’nın 142. maddesi uyarınca sıra cetvelinde üst 

sırada ya da aynı sırada yer alan ve kendisine pay ayrılan alacaklılara hu-

                                                 
233 ARSLAN, R.  age. s:183 – PEKCANITEZ, H. age. s:110 
234 Bknz: 23. HD. 13.03.2017 T. 3195/785 
235 Bknz: 12. HD. 16.01.2017 T. 32381/361 
236 Bknz: 23. HD. 28.06.2016 T. 3193/4026 
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sumet yöneltilmesi gerektiği- Haklı çıkan şikayetçinin lehine vekalet ücretine 

hükmedilmemesinin hatalı olduğunu»237 

√ «Şikayetin, kural olarak şikayet edene göre sıra cetvelinde öncelikli 

olan ya da aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılara, diğer anlatımla 

kendine pay ayrılan ve şikayet sonucundan etkilenecek olan alacaklılara yö-

neltilmesi gerektiğini- Sıra cetveline yönelik şikayetlerde İİK. mad. 142 uya-

rınca sıra cetvelinde üst sırada ya da aynı sırada pay ayrılmış olan alacaklı-

lara husumet yöneltilmesi gerektiğini- Şikayete konu sıra cetvelinde şikayet 

olunan şirketin alacaklı olduğu icra takip dosyasına pay ayrılmaması halin-

de, bu şirket aleyhine şikayette bulunmasında hukuki yarar bulunmayacağı 

ve mahkemece, şikayetin HMK. mad. 114/1-h ve 115/2 uyarınca dava şartı 

noksanlığından reddine karar verilmesi gerektiği- Sıra cetveline yönelik şi-

kayetlerde, icra mahkemesince, sıra cetvelinin hangi ilkelere göre düzenle-

neceğini belirlemesi, yani, alacaklıların ne miktar için hangi sıralarda yer 

alması gerektiğini saptaması, cetvelin hukuka uygun olmayan kısımlarının 

gösterilmesi, bu çerçevede işlem yapılması için icra müdürüne (İİK. 

mad. 17) talimat vermesi gerektiğinden, iptal nedenlerinin gerekçede belir-

tilmesi ve hüküm fıkrasında gerekçe tekrar edilmeden sıra cetvelinin iptaline 

karar vermekle yetinilmesi, ancak, eda hükmü kurulmaması gerektiğini»238 

√ «Sıra cetvelini düzenleyen İcra Müdürlüğü’nün adı yazılmak suretiyle 

hasımsız olarak şikayette bulunulması isabetsiz olduğundan, sıra cetvelinde 

kendisine pay ayrılan ve şikayet sonucundan etkilenecek olan alacaklı ya da 

alacaklıların yargılamaya dahil edilmesiye hüküm kurulması gerekece-

ği, ’şikayet’te hasım gösterilmemesi ya da eksik veya yanlış kişiye husumet 

tevcih edilmesinin talebin reddini gerektirmeyeceğini»239 

√ «İcra Müdürlüğü’nün (memur) işlemine karşı İİK’nın 16. maddesine 

dayalı şikayette, İcra Müdürlüğü’ne husumet yöneltilmesi gerekmekte ise de, 

sıra cetvelini şikayet bakımından, takibi yapan icra müdürlüğünün de ala-

caklı sıfatı bulunmadığından, şikayetçinin icra müdürlüğü aleyhine şikayette 

bulunmasında da hukuki yararının bulunmadığı- Şikayetin kural olarak, şi-

kayet edene göre öncelikli olup pay ayrılan ya da aynı derecede hacze işti-

rak eden alacaklılara yöneltilmesi gerekeceği, şikayette hasım gösterilme-

mesinin ya da eksik veya yanlış kişiye husumet tevcih edilmesinin talebin 

reddini gerektirmeyeceğini»240 

√ «Şikayette hasım gösterilmemesinin ya da eksik veya yanlış kişiye hu-

sumet tevcih edilmesinin talebin reddini gerektirmeyeceğini- Bedeli payla-

                                                 
237 Bknz: 23. HD. 06.06.2016 T. 6045/3450 
238 Bknz: 23. HD. 30.05.2016 T. 2292/3308 
239 Bknz: 23. HD. 12.05.2016 T. 254/3098 
240 Bknz: 23. HD. 25.04.2016 T. 2229/2593 
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şıma konu mal üzerinde haczi ya da rehni bulunmayan alacaklının, sıra cet-

velinin iptalini istemekte hukuki yararı olmadığını»241 

√ «Şikayetin, kural olarak şikayet edene göre sıra cetvelinde öncelikli 

olan ya da aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılara, diğer anlatımla 

kendine pay ayrılan ve şikayet sonucundan etkilenecek olan alacaklılara yö-

neltilmesi gerekeceğini- Şikayette hasım gösterilmemesinin ya da eksik veya 

yanlış kişiye husumet tevcih edilmesinin talebin reddini gerektirmeyeceği-

ni»242 

√ «Sıra cetvelinin iptali istemine ilişkin davalarda mahkemece, İİK’nun 

18. maddesi gereğince her zaman ilgililerin davaya dahil edilmesinin müm-

kün olduğu, hal böyle iken, 1. sıra alacaklısı davaya katılmadan karar ve-

rilmesi isabetsiz olduğu gibi, sıra cetvelinin iptali davalarının da İİK’nın 18. 

maddesi gereğince duruşma yapılarak karar verilmesi gerekirken dosya 

üzerinden karar verilmesinin doğru olmadığını»243 

√ «SGK’dan aldığı emekli maaşına konulan haczin kaldırılması istemi 

İİK’nun 16.maddesine göre yapılmış bir şikayet olup şikayet sonucu verilen 

karar sadece taraflar için değil tüm ilgililer için sonuç doğurmasına karşın 

verilen karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmese de şikayet dilekçe-

sinde ilgililerin yanlış gösterilmesi veya hiç gösterilmemesinin yapılan şika-

yetin husumet yokluğu sebebiyle reddini gerektirmeyeceğini, yasal hasmın 

icra takibi alacaklısı olup üçüncü kişi Ziraat Bankası A.Ş nin şikayette ha-

sım olarak gösterilemeyeceğini»244 

√ «Şikayet dilekçesinde şikayetçi adının yanlış yazılmış olmasının, 

borçlunun şikayetinin incelenmesine engel teşkil etmeyeceğini»245 

√ «Haczin kaldırılması istemli şikayetlerde, takip alacaklısının yasal 

hasım olduğunu»246 

√ «Hukuk davalarında olduğu gibi icra takiplerinde de tarafların ‘taraf 

ehliyetine’ sahip olmaları gerektiği yalnız gerçek ve tüzel kişilerin ‘taraf eh-

liyeti’ bulunduğundan Tarım İl Müdürlüğü, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-

nın bağlı bir birim olup, ayrı bir tüzel kişiliği olmadığından, takipte ‘aktif ve 

pasif husumet ehliyeti’ (taraf ehliyeti) bulunmadığını; …..Devlet Hastanesi 

Baştabipliği’nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı olup, ayrı bir tüzel kişiliği bu-

lunmadığından ‘pasif husumet ehliyeti’ bulunmadığını; ….. Yatılı İlköğretim 

                                                 
241 Bknz: 23. HD. 03.03.2016 T. 5782/1324 
242 Bknz: 23. HD. 29.02.2016 T. 4720/1251 
243 Bknz: 23. HD. 15.02.2016 T. 8108/792 
244 Bknz: 12. HD. 21.04.2011 T. 26013/7426 
245 Bknz: 12. HD. 14.04.2011 T. 25259/6614 
246 Bknz: 12. HD. 01.04.2011 T. 24555/5172 
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Bölge Okulu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir birim olup ‘pasif hu-

sumet ehliyeti’ bulunmadığını»247 

√ «Borçlu tarafın yanlış gösterilmesinin kabul edilebilir bir yanılgıya 

dayandığı hallerde (HMK. mad. 124/4), mahkemece, icra takibin yöneltil-

mesi için alacaklıya kesin süre verilmesi gerekirken takibin iptaline karar 

verilemeyeceği»248  

√ «Şikayet ‘dava’ niteliğinde olmadığından, şikayet dilekçesinde ilgili-

lerin yanlış gösterilmesi veya hiç gösterilmemiş olmasının, şikayetin ‘husu-

met yokluğu’ nedeniyle reddini gerektirmeyeceğini»249 

√ «İcra müdürünün yapılacak şikayetlerde ‘hasım’ olarak gösterileme-

yeceğini- Şikayetin niteliğine göre icra mahkemesince ‘duruşma açılmasına’ 

karar verilmişse, tarafların duruşmaya çağrılarak gelmeseler bile icap eden 

kararın verilmesi gerekeceğini, takipte ‘taraf’ olan alacaklının şikayette de 

‘taraf olarak gösterilmesi gerekeceğini»250 

√ «Şikayetlerde icra müdürünün değil, ilgililerin -yani; ‘alacaklı’ ve 

‘borçlu’nun- hasım gösterilmesi eğer gösterilmemişlerse, şikayete dahil 

edilmeleri gerekeceğini»251 

√ «‘Haczin kaldırılması’ isteminin (şikayetinin) hasımsız olarak incele-

nemeyeceğini»252 

√ «‘Tebligatın usulsüzlüğü’ne dair şikayet dilekçesinde alacaklının ha-

sım gösterilmesi zorunluluğu bulunmadığını»253 

√ «Şikayet dilekçesinde hasım gösterilme zorunluluğunun bulunmadı-

ğını»254 

√ «Şikayetlerde, icra müdürlüğünün hasım (‘karşı taraf’ olarak) göste-

rilemeyeceğini»255 

√ «Alacağın temlikinden sonra, yapılacak şikayetlerin yeni alacaklıya 

yöneltilmesi gerektiğini»256 

                                                 
247 Bknz: 12. HD. 24.11.2009 T. 25517/23424; 16.11.2009 T. 14707/22583; 28.09.2009 T. 

8757/16965; 09.10.2007 T. 14743/18239 
248 Bknz: 12. HD. 8.10.2013 T. 23597/31635 

249 Bknz: 12. HD. 06.07.2010 T. 5345/17892; 07.07.2009 T. 7093/14966; 01.02.2007 T. 
23698/1603; 07.07.2009 T. 7093/14966 

250 Bknz: 12. HD. 27.06.2006 T. 11097/14046; 04.07.2006 T. 11879/14657 
251 Bknz: 12. HD. 27.11.2000 T. 18120/18380; 16.6.2000 T. 8121/10025; 17.5.1999 T. 

6295/6463 vb.  
252 Bknz: 12. HD. 13.5.1999 T. 5927/6294; 1.4.1991 T. 11318/4153; 18.1.1983 T. 10133/177 

vb.  
253 Bknz: 12. HD. 23.9.1994 T. 10316/11053 
254 Bknz: 12. HD. 8.3.1993 T. 15740/4321  
255 Bknz: 12. HD. 1.4.1991 T. 11318/4153  
256 Bknz: 12. HD. 6.10.1987 T. 13040/9771  
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√ «Haczedilmezlik şikayetinden sonra, dosyadaki alacağın başkasına 

devredilmesi halinde, şikayetçi –borçlunun yeni alacaklıyı davaya (şikayete) 

dahil edebileceği gibi, yeni alacaklıya karşı yeniden dava açabileceğini (bu 

durumda, yeni davanın ‘şikayetin’ süresinde yapılmış sayılacağını»257 

√ «İtiraz tarihinde alacağın başkasına temlik edilmiş olması halinde, 

alacağı temellük edenin (devralanı) de duruşmaya çağrılması gerekeceği-

ni»258 

√ «Kıymet takdirine karşı şikayetlerde icra memurunun değil alacaklı-

nın ‘hasım’ gösterilmesi gerekeceğini»259 

√ «Şikayetten amaç, icra işlemlerinin düzeltilmesi olup, ilgililerin di-

lekçede yanlış gösterilmesinin, şikayetin husumet yönünden reddini gerek-

tirmediğini»260 

√ «Şikayet bir ‘dava’ olmadığından, şikayet dilekçesinde ilgililerin yan-

lış gösterilmesinin, şikayetin ‘husumet yönünden’ reddini gerektirmeyeceği-

ni»261 

–«Ġhalenin feshinde kimlerin ‗karĢı taraf‘ olabileceği» ile ilgili olarak; 

√ «İhalenin feshi istemi ‘şikayet’ niteliğinde olduğundan, ‘dava’ prose-

dürü uygulanmayacağı ve bu nedenle ihalenin feshi isteminde tüm ilgililerin 

‘karşı taraf’ olarak gösterilmemiş olmasının, şikayetin reddini gerektirme-

yeceğini»262 

√ «‘Ortaklığın -dava konusu şeyin satılarak- giderilmesi’ ilamına daya-

lı olarak yapılan ihalelerin feshi için açılan davalarda ‘alıcı’ ile ‘tüm hisse-

darlar’ın karşı taraf olarak gösterilmesi (gösterilmemişse; bu kişilerin da-

vaya dahil ettirilmesi) gerekeceğini»263 

√ «İcra dairesince yapılan ihaleler hakkında, icra mahkemesinde açı-

lacak ihalenin bozulması davasında; borçlu alacaklı ve alıcının karşı taraf 

olarak gösterilmesi (gösterilmemişse; davaya dahil ettirilmesi) gerekeceği-

ni»264 

√ «Satış ilanının yasaya uygun düşmeyen biçimde düzenlenerek taşın-

mazın satışa çıkarılmış olması halinde, ‘alıcı’ ‘karşı taraf’ olarak gösteril-

memiş olsa dahi, ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini (‘alıcı’nın; 

                                                 
257 Bknz: 12. HD. 26.3.1987 T. 8343/4120  
258 Bknz: 12. HD. 19.2.1987 T. 6976/2286  
259 Bknz: 12. HD. 23.1.1980 T. 9913/395  
260 Bknz: 12. HD. 24.5.1976 T.  4346/6550    
261 Bknz: ĠĠD.15.12.1970 T. 12868/12592  
262 Bknz: 12. HD. 26.3.2002 T. 5030/6200   
263 Bknz: 12. HD. 10.11.2000 T. 15217/17157; 30.6.2000 T. 9743/11052; 8.5.2000 T. 

6712/7533    
264 Bknz: 12. HD. 19.6.2000 T. 9791/10144; 4.4.2000 T. 3877/5090; 17.2.2000 T. 1789/2657    
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bu durumda ‘karşı taraf’ olarak gösterilmemiş olmasının, sonuca etkili ol-

mayacağını)»265 

√ «İcra memuru aleyhine açılan ihalenin feshi davasında, davacının 

gerçek hasımlara davayı yöneltmesi sağlandıktan sonra, gerekli kararın ve-

rilmesi gerekeceğini»266 

√ «Satış ilanının davacıya hatalı tebliği halinde, ihalenin feshi dava-

sında ‘alıcı’ ‘davalı’ olarak gösterilmemiş olsa dahi, ihalenin feshine karar 

verilmesi gerekeceğini (‘Alıcı’nın davalı olarak gösterilmemiş olmasının, 

sonuca etkili olmayacağını)»267 

√ «İhalenin feshi davasının yanlış hasım aleyhine açılmış olması halin-

de, davanın sırf bu nedenle reddedilemeyeceğini, mercice davacı – borçluya 

‘alacaklı ve alıcının hasım gösterilmesi için’ süre verilmesi gerekeceğini»268 

 √ «‘Sıra cetveli’ne yönelik şikayetlerde kimlerin ‘karşı taraf’ olabile-

ceği» ile ilgili olarak; 

√ «Sıra cetveline yönelik şikayetlerde, sırasına itiraz edilen -yapılan şi-

kayetten hukuki durumu etkilenecek olan- alacaklı ya da alacaklıların ‘karşı 

taraf’ olarak gösterilmesi (eğer gösterilmemişse; icra mahkemesince bu ki-

şilerin duruşmaya çağrılması) gerekeceğini»269 

√ «Sıra cetveline yönelik şikayetin, sırasına itiraz edilen alacaklı yerine 

borçlu hasım gösterilerek, karara bağlanamayacağını»270 

√ «Sıra cetveline yönelik şikayeti sırasında, davalı alacaklının ölmesi 

halinde, icra mahkemesince ölen davalının aile nüfus kayıt tablosunun  

-nüfustan- getirtilip, mirasçılarının davaya dahil ettirilerek davaya devam 

edilmesi gerekeceğini»271 

√ «‘Sıra cetvelinin düzeltilmesi’ne ilişkin şikayetin, hasımsız olarak gö-

rülüp sonuçlandırılamayacağını»272 

√ «Sıra cetveline yönelik şikayetlerde, icra müdürlüğünün ‘hasım’ ola-

rak gösterilemeyeceğini»273 

b e l i r t m i Ģ t i r … 

                                                 
265 Bknz: 12. HD. 27.2.1986 T. 8512/2206 
266 Bknz: 12. HD. 1.7.1985 T. 384/6384  
267 Bknz: 12. HD. 25.6.1985 T. 1040/6253  
268 Bknz: 12. HD. 28.6.1984 T. 7217/8283  
269 Bknz: 19. HD. 22.11.2001 T. 6387/7699; 29.3.2001 T. 1051/2297; 18.1.2001 T. 9013/338 

vb.   
270 Bknz: 19. HD.  24.6.1999 T. 4046/4399; 25.12.1992 T. 11277/69114; 3.2.1992 T. 27/33  
271 Bknz: 19. HD.  12.6.1997 T. 4050/6104   
272 Bknz: 19. HD.  15.12.1995 T. 10556/11229; 13.12.1994 T. 9188/12470; 20.11.1992 T. 

10007/6060 vb.  
273 Bknz: 19. HD. 18.11.1994 T. 8616/11225    
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Kanımızca; Ģikayette, icra ve iflas dairesinin iĢleminin «yasaya aykırı 

olduğu» ya da «olaya uygun bulunmadığı» veya «bir hakkı yerine getirme-

diği» ya da «sebepsiz yere sürüncemede bıraktığı» i l e r i  s ü r ü l d ü ğ ü n- 

d e n, Ģikayet konusu iĢlemi yapan icra müdürlüğünün zorunlu olarak «şika-

yet olunan taraf» olarak dilekçede gösterilmesi gerekir. ġikayet dilekçesi 

-Ġsviçre‘de olduğu gibi- icra müdürüne gönderilmeli ve kendisinin buna ya-

zılı olarak cevap vermesi ya da duruĢmaya gelip «cevabını duruĢma tutana-

ğına geçirtmesi» istenmelidir274 «Ġcra memurlarının, duruĢmalara girip çık-

malarının icra dairelerini iĢlerini aksatacağı» söylenebilirse de, duruĢma gü-

nünden önce, icra memuru yazılı cevabını dosyaya koymak suretiyle, du-

ruĢmaya girmeyebileceğinden bu sakınca ortadan kalkmıĢ olacaktır. Ayrıca 

«şikayet konusu işlemi niçin o şekilde yaptığını» kendisinden sormak, olayın 

aydınlanmasında yarar sağlayabileceği gibi, icra memurlarını daha dikkatli 

çalıĢmaya yöneltip hesabını verebileceği, gerekçesini açıklayabileceği iĢlem-

leri yapmaya zorlaması bakımından da yararlı olacaktır. 

Nitekim, 4949 sayılı ve 17.7.2003 tarihli Kanun ile Ġcra ve Ġflas Kanu-

nunda yapılan son değiĢiklikte, Ġcra ve Ġflas Kanununun 18. maddesinin 

üçüncü fıkrası «aksine hüküm bulunmayan hallerde icra mahkemesi, şikayet 

konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasını… takdir eder….» 

Ģekline dönüĢtürülerek, icra hakimine -kaynak Ġsviçre Kanununda olduğu 

gibi- «Ģikayete konu iĢlemi yapan icra dairesinin görüĢünü alma» olanağı ta-

nınarak, icra müdürünün / yardımcısının yaptığı iĢlemi -niçin o Ģekilde yap-

tığını- açıklaması ve böylece hem onun iĢlemlerinde daha titiz davranması 

ve hem de Ģikayet konusu iĢlemin gerekçesini öğrenen hakimin daha isabetli 

karar vermesi sağlanmak istenmiĢtir.275 276 

Bazı Ģikayet türlerinde sadece «icra müdürlüğü» karĢı taraf olarak 

gösterilmeli ve bu tip Ģikayetler, duruĢma açılmadan evrak üzerinde incele-

nip sonuçlandırılmalıdır. Örneğin; hesap tablosuna, hesap tablosundaki faiz 

miktarına, senedin kambiyo senedi niteliğine, satışlarda ilan koşullarına 

uyulmadığına, ilamın içeriğine aykırı işlemlere iliĢkin Ģikayetlerin böyle in-

celenmesi yerinde olacaktır. 

Buna karĢın, bazı Ģikayetlerde «icra müdürlüğü»  y a n ı n d a  «Ģika-

yet konusu iĢlemden yararlanan kiĢi» de Ģikayet dilekçesinde  k a r Ģ ı  t a- 

r a f  olarak gösterilmelidir. Örneğin; haczedilen taĢınır ya da taĢınmaza tak-

                                                 
274 Bu görüĢün eleĢtirisi için bknz: BERKĠN, N. age. s:395 dipn. 1 
275 UYAR, T. «4949 sayılı ve 17.7.2003 tarihli Ġcra ve Ġflas Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun Getirdiği Yenilikler» (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Kasım/Aralık, 2003, 
s:162) 

276 KarĢ: ÇĠÇEK, H. Son DeğiĢiklikler Çerçevesinde Ġcra Hukukunda ġikayet (Legal Hukuk 
Dergisi, ġubat/2004, s: 399) 
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dir edilen kıymete, haczedilen Ģeyin -örneğin; mesken ya da kendisinin ve 

ailesinin geçimi için zorunlu olduğu için- haczedilemeyeceğine, yapılan iha-

leye fesat karıĢtırdığı için ihalenin feshine vs. yönelik Ģikayetlerde «icra 

memuru»  y a n ı n d a  «borçlu, alacaklı ya da üçüncü kiĢi»nin de «karĢı ta-

raf» olarak yer alması gerekir. 

U y g u l a m a d a  durum az önce belirttiğimizden biraz farklıdır. Ger-

çekten, Ģikayet için yapılan baĢvurularda -Ģikayetin konusuna göre- ya sade-

ce «icra müdürlüğü» (örneğin; hesap tablosundaki hesap hatalarına, faiz 

miktarına iliĢkin Ģikayetlerde) ya da sadece «şikayet konusu işlemin lehine 

yapıldığı (bundan faydalanan) taraf» (örneğin; takdiri kıymete, haczedil-

mezliğe, ihalenin bozulmasına iliĢkin Ģikayetlerde) karĢı taraf olarak göste-

rilmektedir. 

ġikayetin haklı görülüp, icra mahkemesince Ģikayet konusu iĢlemin   

b o z u l m a s ı  (iptal edilmesi) ya ada  d ü z e l t i l m e s i  halinde, Ģika-

yetçinin kendisini vekille temsil ettirmiĢ olması halinde, Ģikayetçi lehine 

yargılama gideri olarak «vekalet ücreti» de hükmedileceğinden, Ģikayette 

kimlerin taraf olacağı sorunu uygulamada çok önem taĢımaktadır. Bugün 

uygulamada, sırf karĢı taraftan «vekalet ücreti» alabilmek için, aslında «ev-

rak üzerinde» yapılacak inceleme ile sonuçlandırılabilmesi mümkün olan Ģi-

kayetler, Ģikayet dilekçesinde, «karĢı taraf» olarak ‗Ģikayet konusu iĢlemden 

yararlana kiĢi‘ gösterildiği için,  d u r u Ģ m a l ı  o l a r a k  incelenmekte ve 

Ģikayetin kabulü halinde, vekalet ücretine hükmedilmektedir. Halbuki ĠĠK. 

mad. 18/III‘ün açık hükmü karĢısında, icra mahkemesi, Ģikayet üzerine, du-

ruĢma yapıp yapmayacağına karar verip, Ģikayet dilekçesinde «karĢı taraf» 

olarak alacaklı, borçlu ya da üçüncü kiĢinin gösterilmiĢ olmasına rağmen, 

gereksiz yere duruĢma yapmadan evrak üzerinde yapacağı inceleme ile yeti-

nip, Ģikayeti halledebilir. Ancak uygulamada, maalesef, iĢlerin çokluğu ne-

deniyle, dilekçe metni dahi okunmadan  s a d e c e  «karĢı taraf» olarak biri-

sinin gösterilmiĢ olduğuna bakılıp, duruĢma açılmaktadır. Bu uygulama, 

hem zaman, hem emek kaybına neden olmakta, hem de, Ģikayetçi lehine 

«fazla» ücret takdirine yol açmaktadır. «Fazla ücret takdirine yol açmakta-

dır» diyoruz, çünkü kanımızca evrak üzerinde yapılan inceleme için «Ģika-

yetin kabulüne» karar verilen hallerde de Ģikayetçi vekili için Ģikayetçi yara-

rına Avukatlık Ücret Tarifesinin hükümlerine göre277 vekalet ücreti takdir 

edileceğinden278 ancak bu ücret, «duruĢmalı iĢler»dekinden daha az oldu-

ğundan, her Ģikayet duruĢmalı olarak görülürse, Ģikayetçi lehine, tarifenin 

                                                 
277 Bknz: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Ġkinci Kısım, 2. Bölüm, No:2 
278 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. age. C: 1, s: 388 vd. – UYAR, 

T. ĠĠK. ġerhi, C:2, 2004, s: 1834 
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amaçladığından daha fazla ücret takdir edilmiĢ olacaktır. Ancak uygulamada 

«evrak üzerinde» yapılan inceleme ile karar verilen durumlarda, Ģikayetçi 

lehine vekalet ücreti takdir edilmediğinden279 «hiç vekalet ücreti almamak-

tansa duruĢma halinde daha uzun zamanda uyuĢmazlık sonuçlansa da veka-

let ücreti almak» daha fazla tercih edilmektedir. Bu nedenle, «evrak üzerin-

de» yapılan incelemelerde de, haklı çıkan Ģikayetçi lehine «vekalet ücreti»ne 

hükmetmek, Ģikayetlerin duruĢmalı olarak istenmesini hayli azaltacak ve ay-

rıca böylece, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi‘nin amacı doğrultusunda karar 

verilmiĢ olacaktır. 

Buraya kadar açıklamaya çalıĢtığımız hususlar, yasa koyucunun «Ģika-

yete kimin taraf olacağını» açıkça düzenlememiĢ olmasından kaynaklan-

maktadır. Bu  b o Ģ l u ğ u n  önerdiğimiz Ģekilde doldurulmasında en büyük 

görev kuĢkusuz Yargıtay 12. Hukuk Dairesine düĢmektedir. ġikayetin ni-

teliğine göre bazılarında sadece «icra müdürlüğü»nün, bazılarında ise hem 

«icra müdürlüğü» ve hem de «Ģikayet konusu iĢlemden yararlanan kiĢi»nin 

(alacaklı, borçlu ya da üçüncü kiĢi) Ģikayette  t a r a f  o l a r a k  yer alacağı-

nın kabulü, hem ülke çapında yasanın yeknesak biçimde uygulanmasını sağ-

layacak ve hem de bu konuda, hak sahipleri ile hukukçuların duraksamaları-

na yön verecektir. 

Böylece, «icra memuru»  y a s a l  t a r a f  olarak Ģikayette yer almıĢ 

olacağından, Ģikayet konusu iĢlemin bozulması (iptali) ya da düzeltilmesi 

halinde, Ģikayetçi lehine yargılama gideri (ve vekalet ücreti)ne hükmedile-

meyecek, buna karĢın, Ģikayet konusu iĢlem lehine yapılmıĢ ve bundan ya-

rarlanmakta olan kiĢiye «karĢı taraf» olarak, icra memuru yanında yer veril-

mesinin  z o r u n l u  b u l u n d u ğ u  d u r u m l a r d a,  Ģikayetin kabulü 

halinde -iĢlemin bozulmasına ya da düzeltilmesine neden olduğu için- yargı-

lama giderlerinin (ve bu arada vekalet ücretinin) bu taraftan alınmasına karar 

verilecektir. 

Bu konuyla ilgili olarak Ģu hususu da belirtelim ki, Ģikayette amaç, 

«hatalı olan icra iĢlemlerinin düzeltilmesi» olduğundan ve Ģikayet bir 

«dava» olmayıp «icra ve iflas hukukuna özgü bir yasa yolu» olduğundan, 

ilgililerin Ģikayet dilekçesinde yanlıĢ gösterilmesi, Ģikayetin «husumet yö-

nünden» reddedilmesini gerektirmez.280 

(5) ġikayet, icra ve iflas memurunun (ve ‘iflas idaresi’nin «ĠĠK. mad. 

227», ‘konkordato komiseri’nin «ĠĠK. mad. 287/III», ‘alacaklılar toplanması 

(toplantısı)’nın «ĠĠK. mad. 225») takip hukuku (icra ve iflas hukuku) ile ilgi-

li hükümlerini hiç uygulamaması veya yanlıĢ uygulaması nedenine dayanır. 

                                                 
279 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. age. C: 1, s: 389 vd. – UYAR, 

T. ĠĠK. ġerhi C:2, s: 1834 
280 Bknz: ĠĠD. 15.12.1970 T. 12868/12529  
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ġikayet ile; icra (ve iflas) memurunun takip hukukuna iliĢkin görevlerini 

«hiç yapmadığı» veya «yanlış yaptığı» ileri sürülür.281 282 

ġikayet yoluna baĢvurabilmek için, Ģikayet konusu olayda Ģikayet se-

beplerinden birisinin bulunması yeterlidir. Ayrıca, «şikayet konusu hatalı iş-

lemi yapan memurun kusurlu olarak veya bilgisizliği ile bunu yapmış olma-

sı» aranmadığı gibi «şikayetçinin, bu işlemden bir zarar görmüş olduğunu 

ispat etmesi» de gerekmez.283 

İcra ve İflas Kanunu (mad. 16) şikayet sebepleri’ni dört grupta topla-

yarak öngörmüştür. Bunlar: 

a- «Yapılan iĢlemin kanuna aykırı olması,» 

b- «Yapılan iĢlemin olaya uygun olmaması,» 

c- «Bir hakkın yerine getirilmemesi,» 

d- «Bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması,»dır. 

ġimdi bu «Ģikayet sebepleri»ni teker teker inceleyelim. 

a-Yapılan iĢlemin kanuna aykırı olması: Kaynak Ġsviçre Kanunun-

dan farklı olarak, kanunumuz «İcra ve İflas Kanununa aykırılık»dan değil, 

genel olarak «işlemin kanuna aykırı» olmasından bahsetmektedir.284 Bu be-

lirtiĢ daha doğrudur. Buradaki ‘kanun’dan maksat, sadece Ġcra ve Ġflas Ka-

nunu olmayıp, icra ve iflas hukukuna iliĢkin hükümleri içeren diğer kanun 

(örneğin; MK, BK gibi) tüzük ve yönetmelik hükümleri de buraya girer.285 

«Kanuna aykırılık»; bir kanun (tüzük, yönetmelik) hükmünün «hiç uy-

gulanmamıĢ» veya «yanlıĢ uygulanmıĢ» olmasını ifade eder. 

«Kanuna aykırılık» nedeniyle, uygulamada -çok sık- Ģikayet konusu 

yapılan baĢlıca iĢlemler Ģunlardır. 

-Takip konusu senet hakkında ceza mahkemesinde sahtelik davası açıl-

mış olması nedeniyle, takibin durdurulması isteminin icra memurunca kabul 

edilmemesi: Takip konusu senet hakkında, borçlunun «sahtelik iddiası» ile 

Ģikayette bulunmasından sonra, alacaklı hakkında «sahtelik suçu»ndan dola-

                                                 
281 UYAR, T. Ġcra ve Ġflas Hukukunda ġikayet Sebepleri (Tür. Bar. Bir. D. Ocak-ġubat/2004, 

s:97-120; Mart-Nisan/2004, s:163-194; Mayıs-Haziran/2004, s:185-230) 
282 KURU, B. Ġcra ve Ġflas Hukuku, C:1, s:89 
283

 ÜSTÜNDAĞ, S. Ġcra Hukukunun Esasları, 2004, 8. Bası, s:46 
284 ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:57 – POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra Hukuku Esasları, 1982, 4. Bası, s:57 
285 KURU, B. age. s:89 – KURU, B. El Kitabı, 2. Baskı, s:105 - POSTACIOĞLU, Ġ. age. s:59 

– ANSAY, S. ġ. Hukuk, Ġcra ve Ġflas Usulleri, s:31 – ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:47 – BERKĠN, 

N. Tatbikatçılara Ġcra Hukuku Rehberi, s:397 – PEKCANITEZ, H. age. s:57 – ARAR, K. 
Ġcra ve Ġflas Hükümleri, C:1, Ġcra, 1944, s:37 – MUġUL,T. Ġcra ve Ġflas Hukuku, C:1, s:97 – 
ULUKAPI, Ö. age. s:17 – YILDIRIM, M. K. Ġcra Hukuku Notları, s:21 - AKIN, Ġ./AKIN, 

T. Ġcra Müdürlüğü ĠĢlemlerinin ġikayet Yoluyla Denetimi, s:61 
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yı kamu davası açılmıĢ ise, bu davanın icra takibine etkisinin ne olacağı 

hakkında Ġcra ve Ġflas Kanununda bir hüküm bulunmadığından bu konuda 

HUMK. mad. 317‘den (Ģimdi; HMK. mad. 209‘dan) yararlanarak soruna bir 

çözüm getirmek gerekir. HUMK.‘nun 317/c.2‘ye göre; borçlu ancak -CMK. 

mad. 237‘ye göre- alacaklı hakkında açılmıĢ olan ceza davasına Ģahsi hak 

bakımından müdahalede bulunarak senedin iptalini ister ve ceza mahkeme-

since Ģikayet konusu senet hakkında bilirkiĢi incelemesi yaptırılmasına karar 

verilirse, takip ve dava konusu senet, ceza davası sonuçlanıncaya kadar hiç-

bir iĢleme konu yapılamamakta, yani icra takibi kendiliğinden durmaktaydı. 

Eğer, borçlu ceza davasına Ģahsi hak bakımından müdahale ederek, senedin 

iptalini istemezse, yalnız ceza mahkemesinde sahtelik davası açılmıĢ olması 

icra takibine etkili olmamaktaydı.286 287 Hemen belirtelim ki; bu açıklamalar 

1.10.2011 tarihinde yürürlükten kalkmıĢ olan 1086 sayılı HUMK. çerçeve-

sinde geçerlidir. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiĢ olan yeni 6100 sayılı 

HMK.nun 209. maddesinde tamamen farklı bir düzenleme kabul edilmiĢ 

olup, bu yeni düzenlemeye göre «adi bir senetteki yazı veya imza inkar edil-

diğinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar, o senet herhangi bir işleme 

esas alınamaz» (HMK.209/1) denilmiĢ olduğundan, hakkında sahtelik iddia-

sında bulunulmuĢ olan senet ile ilgili takibin durması için önceki 

HUMK‘nun 317. maddesindeki Ģartların gerçekleĢmesi aranmayacak ve sa-

dece sahtelik iddiasında bulunulması ile o senede dayalı icra takibi kendili-

ğinden duracaktır. 

Ciro edilmiĢ bir bonoda yalnız sahtecilik yapan lehtar hakkında bu suç-

tan dolayı ceza davası açılmıĢ ise bu ceza davasının, senedi ciro ile eline ge-

çirmiĢ olan meĢru (haklı) hamilin borçlu hakkında yaptığı icra takibine etkisi 

ne olur? Yargıtay288 -eski tarihli bir içtihadında- «bu gibi durumlarda; 

HUMK.’nun 317/c.2 hükmünün uygulanmayacağını» belirtmiĢti. Bu içtihat  

-kanımızca da haklı olarak- doktrinde289 eleĢtirilerek, aynı kararın karĢı oy 

yazısındaki görüĢün daha doğru olacağı belirtilmiĢtir. Gerçekten lehtar hak-

kında açılan ceza davası sonucunda bononun sahte olduğundan iptaline karar 

verilince bu iptal kararı, bono hamiline karĢı da ileri sürülebilecektir (TTK. 

mad. 825/1).290 Bu nedenle, borçlunun lehtara karĢı açılan ceza davasına 

Ģahsi hak bakımından müdahale ederek, bononun iptalini istemiĢ ve ceza 

                                                 
286 KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C:2, s:1511 vd. – UYAR, T. Kambiyo Senetlerine 

ĠliĢkin Suçların Ġcra Takibine Etkisi (Manisa Bar. D. 1984/11, s:2 vd.) – UYAR, T. Ġcra ve 
Ġflas Hukukunda Suç Sayılan Fiiller (Ġcra ve Ġflas Suçları), s:729 – UYAR, T. Ġcra Hukukun-
da Kambiyo Senetleri, 3. Baskı, C:2, s:2176 vd. 

287 Bknz: 12. HD. 10.4.1996 T. 4763/4959; 23.11.1995 T. 16640/16596 vb.; 1.12.1981 T. 
7648/9188 – ĠĠD. 23.12.1963 T. 13583/13648 

288 Bknz: 12. HD. 31.5.1977 T. 5276/5385  
289 KURU, B. age. s:1513 
290 Bknz: HGK. 21.9.1977 T. 11-3343/743 
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mahkemesinde bono hakkında bilirkiĢi incelemesi yapılmasına karar veril-

miĢ olması halinde, HUMK.‘nun mad. 317/c.2‘ye göre -hamilin yapmıĢ ol-

duğu- icra takibinin kendiliğinden durması gerekmekte idi. 

-Borçlunun, ‘senedin düzenlendiği’, ‘satış ilanının tebliğ edildiği’, ‘ke-

falet’, ‘şikayette bulunduğu’ tarihte «ehliyetsiz olduğu» hususu -süresiz- şi-

kayet yolu ile icra mahkemesine bildirilir. 

TTK. mad. 670‘e göre; «sözleĢme ile borçlanmaya ehil olan kiĢi, kam-

biyo senetleri ile borçlanmaya da ehil» olduğundan, ancak medeni hakları 

kullanma ehliyetine (fiil ehliyetine) sahip olan kiĢiler kambiyo senedi de dü-

zenleyebilirler. BaĢka bir deyiĢle kanun koyucu, kambiyo senedinin düzen-

lenmesi için «özel ehliyet» aramamıĢtır. 

ġu halde, medeni hakları kullanmak ehliyetinden kısmen ya da tama-

men mahrum bulunan kiĢiler, kambiyo senedi düzenleyemezler. 

Bu nedenle borçlunun «senedi düzenlediği tarihte»291 (yani, imza tari-

hinde)292 hukuki ehliyete (MK. mad. 13) sahip olması gerekir. Aksi takdirde 

düzenlenen senet geçerli olmaz, 28.7.1941 T. 4/21 sayılı Ġçt. Bir. Kararı293 

gereğince, alacaklı, senedi düzenleyen kiĢinin ehliyetsiz olması halinde, 

«iyiniyetli olduğunu» da ileri süremez.294Çünkü, ehliyet konusu kamu düze-

nini ilgilendirir ve bu konuda üçüncü kiĢinin (alacaklının) iyiniyeti  

-»borçlunun hukuki ehliyetten yoksun olduğunu» bilmemesi- korunmaz. 

Borçlu, senedi düzenledikten (ya da ciro ettikten) sonra hacir altına 

alınmıĢsa, senet geçerliliğini korur.295 

Ehliyetsiz olan kiĢi senedi düzenledikten -ya da ciro ettikten- sonra, bu 

yeteneğini kazanırsa, daha önce yaptığı ve aslında geçersiz olan iĢleme açık 

ya da üstü kapalı onayı ile geçerlik kazandırabilir mi? Bu konu tartıĢmalıdır. 

Doktrinde296, «bu gibi durumlarda, ehliyetini daha sonra kazanmıĢ olan ki-

Ģinin, ehliyetini kazanmadan önce yaptığı iĢlemi geçersiz kılabileceği» belir-

tilmiĢken, Yargıtay önceleri297 bu doğrultuda içtihatda bulunmuĢken, daha 

sonra298 aksi görüĢü benimsemiĢtir. 

 

 

                                                 
291 Bknz: 12. HD. 6.4.1999 T. 3690/4245; 20.12.1996 T. 16289/16828 
292 Bknz: 12. HD. 2.6.2003 T. 10627/12722; 30.11.1978 T. 10089/9745  
293 Bknz: RG. 28.7.1941 T. 4871 sayı 
294 Bknz: 12. HD. 30.11.1978 T. 10089/9745  
295 Bknz: 11. HD. 13.11.1980 T. 4386/5259 (GÜRBÜZ, H. Ticari Senetlerin Ġptali Davaları ve 

Ticari Senetlere Özgü Sorunlar, s:643) 
296 ĠNAN, N. Hatır Senetleri, s:36, 37, dipn. 95 
297 Bknz: HGK. 6.1.1952 T. (Naklen; ĠNAN, N. age. s:36, 37, dipn. 95) 
298 Bknz: 11. HD. 13.2.1979 T. 51/637 (GÜRBÜZ, H. age. s:643) 
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Yüksek mahkeme son içtihatlarında; 

-«Ehliyet konusunun kamu düzenini ilgilendirmesi nedeniyle süreye ta-

bi olmaksızın mahkemeden takibin iptalinin istenebileceği; borçlunun sene-

din düzenlenme tarihi itibariyle ehliyetli olup olmadığının bilirkişi raporu 

ile saptanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini»299 

-«Hukuki işlemlerde tarafların fiil ehliyeti kamu düzenine ilişkin olup 

mahkemece re’sen dikkate alınması gerektiğini; -atipik psikoz tanısı ile te-

davi görmekte olan- borçluya ait mevcut tedavi evraklarının Adli Tıp Kuru-

mu Başkanlığına veya tam teşekküllü bir devlet hastanesine gönderilerek, 

senedin tanzim tarihi itibariyle fiil ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespi-

ti için rapor alınıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini»300 

-«Ayırt etme gücünden yoksun olan kişilerin tasarrufları geçersiz oldu-

ğundan, borçlu kısıtlının senetlerin tanzim tarihlerinde var olan hastalığı 

dolayısıyla tasarruf ehliyetinin olmadığının tespit edilmesi halinde yaptığı 

hukuki işlemlerin ve düzenlediği senetlerin geçersiz olacağı, bu hususun 

mahkemece doğrudan doğruya gözetileceğini»301 

belirtilmiştir. 

Aynı Ģekilde; borçlunun ‗satış ilanının kendisine tebliğ edildiği,302 ‗asıl 

borçluya kefil olduğu’303 ve ‗icra mahkemesine şikayette bulunduğu’304 ta-

rihlerde de ehliyetli olması gerekir. «Borçlunun bu tarihlerde ehliyetsiz ol-

duğu» hususu, süresiz şikayet yolu ile icra mahkemesine sunulabilir… 

Borçlunun ileri sürdüğü bu husus «mutlak def‘i»lerden olduğundan, se-

nedin ciro ile el değiĢtirmiĢ olması halinde, her hamile karĢı ileri sürülebilir. 

-Hakkında usulüne göre –«takip talepnamesi ile» veya «icra tutanağına 

beyanda bulunmak sureti ile»- takip açılmamış olan kimseye ödeme emri 

gönderilmiş olması, bu kişiye -kanımızca süresiz- şikayet yolu ile yapılan 

takibin iptalini isteme hakkını verir.305 

-Alacaklının «kambiyo senedi»ne dayanarak, «kambiyo senetlerine 

mahsus haciz yolu ile» takipte bulunmuş olmasına rağmen, icra memurunun 

borçluya «genel haciz yolu ile takiplere mahsus -örnek: 49- ödeme emri» 

göndermiş olması -kanımızca alacaklıya süresiz- şikayet yolu ile «ödeme 

emrinin iptalini» isteme hakkı verir.306 

                                                 
299  Bknz: 12. HD. 15.11.2012 T. 15524/33236 
300  Bknz: 12. HD. 3.5.2012 T. 31309/14972 
301  Bknz: 12. HD. 8.10.2012 T. 11254/28635 
302 Bknz: 12. HD. 26.12.2002 T. 26640/27754  
303 Bknz: 12. HD. 14.11.2002 T. 21405/23463 
304 Bknz: 12. HD. 20.11.1998 T. 12723/13013  
305 Bknz: 12.HD.4.2.1988 T. 2660/956; 6.4.1987 T. 8990/4791; 6.3.1986 T.2883/2517 vb. 
306 Bknz: 12. HD. 26.10.1982 T. 7474/7743 
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-Alacaklının «kambiyo senedi»ne dayanarak «kambiyo senetlerine 

mahsus haciz yolu ile» takip talebinde bulunmuş olmasına rağmen, icra 

memurunun, bu talebi kabul etmemesi -ve borçluya «ödeme emri» gönder-

memesi- İİK. mad. 16/II uyarınca ‘bir hakkın yerine getirilmemesi’ sayılır ve 

alacaklıya süresiz şikayet hakkı verir. 

-«Konkordato mühleti (öneli) içerisinde borçlu hakkında takip yapıla-

mayacağı»na ilişkin İİK. mad. 289/I hükmüne aykırı olarak,307 hakkında 

konkordato mühleti verilmiş olan borçluya karşı haciz yolu ile takip yapıl-

ması halinde, borçlu -kanımızca süresiz- şikayet yolu ile takibi iptal ettirebi-

lir. 

-Yabancı uyruklu kişinin mensup olduğu Devlet ile aramızda ikili adli 

yardım sözleşmesi bulunması halinde, o yabancı uyruklu kişi teminat gös-

termeden -5718 sayılı Kanunun 48. maddesi gereğince - Türkiye’de takipte 

bulunabileceğinden308 bu durumdaki bir yabancıdan Türkiye’de takip yapa-

bilmesi için teminat istenmesi halinde, bu kişi -kanımızca süresiz- şikayet yo-

lu ile bu kararın iptalini sağlayabilir. 

-Küçüğün babası ile birlikte imzaladığı senetten dolayı sorumlu tutula-

bilmesi için, MK. mad. 345 uyarınca «kayyımın da işleme katılması ve ha-

kimin onayı» gerekli olduğundan, bu işlemler309 yapılmadan küçük hakkında 

takip yapılamaz. Yapılması halinde, yapılan takibin -kanımızca süresiz- şi-

kayet yolu ile iptali gerekir. 

Aynı Ģekilde; küçüğün velisi tarafından borç altına sokulması -örneğin; 

kredi sözleĢmesinin küçük adına velisi tarafından imzalanması, bu konuda 

ayrıca sulh hakiminden izin alınmadıkça geçerli olmaz (MK. 343, 462/4). 

Buradaki geçersizlik de, süresiz Ģikayet yolu ile ileri sürülebilir.310 

Buraya kadar nisbeten ayrıntılı olarak açıklamaya çalıĢtığımız «Ģikayet 

konusu olabilecek» uyuĢmazlıklara iliĢkin örnekleri daha da çoğaltmak 

mümkündür. Nitekim, yüksek mahkeme -«kanuna aykırılık» nedeniyle- Ģi-

kayet konusu olabilecek uyuĢmazlıklara çeĢitli içtihatlarında değinerek, bu 

konuya açıklık getirmiĢtir. Gerçekten yüksek mahkeme; 

√ «Sıra cetveline şikayet üzerine, mahkemece şikayetçiye sıra cetvelin-

de kendisinden önce gelen ve pay ayrılan alacaklıya husumet tevcihi yönün-

de HMK. mad.119/2 uyarınca kesin süre verilip bu alacaklının da dosyaya 

                                                 
307 Bknz: 12. HD. 19.6.1995 T. 9014/9003; 10.10.1994 T. 11648/11961; 13.9.1993 T. 

9361/13177 
308 Bknz: 12. HD. 26.4.1989 T. 11005/6345; 6.10.1988 T. 13479/10902; 24.3.1988 T. 

5225/3598;17.3.1988 T.5186/3146; 2.2.1988 T.3033/84; 21.10.1987 T. 10741/10531  
309 Bknz: 12. HD. 11.4.1988 T. 7067/4679; 11.4.1988 T. 12072/4698  
310 Bknz: 12. HD. 2.11.1993 T. 3096/4052  
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dahil edilmesi ve şikayet dilekçesinin tebliği ile taraf teşkilinin sağlanması 

gerektiğini»311 

√ «Borçlu vekilinin icra takibi kesinleşmeden konulan hacizlerin kaldı-

rılması yönündeki şikayetinin de incelenmesi gerektiğini»312 

√ «Haciz uygulandığı tarihte; taşınmaz borçlu adına tapuda kayıtlı bu-

lunduğundan, şikayetin reddine karar verilmesi gerektiği- İstihkak iddiasına 

ilişkin koşulların menkul mallar için uygulanabileceğini»313 

√ «Takip dayanağı ilamda borçlunun vekili bulunmasına rağmen takip 

talebinde ve icra emrinde borçlu vekilinin isminin yazılmayıp, icra emrinin 

borçlu asile tebliğe çıkarıldığından takip konusu ilamda borçlunun vekil ile 

temsil edilmesi nedeniyle icra takibinde tebliğ işlemlerinin adı geçenin veki-

line yapılması gerektiğini»314 

√ «Valiliğin ‘Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyon Başkanlığının 

karar tutanağında’ ilgili belediyelere ait; içme suyu, sulama suyu, kanali-

zasyon, mezarlık, ulaşım, katı atık ve depolama, Toptancı Hal Tesisi, otogar 

ile ilgili alacak ve borçların Büyükşehir Belediyesi’ ne ve bağlı kuruluşuna 

devir yapılmış sayılmasına karar verildiği anlaşıldığından Büyükşehir Bele-

diyesine bağlı kuruluşun bu konulardaki alacaklardan sorumlu olduğunu»315 

√ «Alacaklının açıklamalı şerhin dosya kapsamında yapılan ödemelerle 

uyumlu olmamasını belirterek işlemin iptalini istediğinden, icra memur iş-

leminin usulsüz olduğu iddiasıyla İcra Mahkemesi’ne başvurusu şikayet ni-

teliğinde olduğunu»316 

√ «5393 sayılı Yasa’nın 15/son maddesindeki, ‘...haciz işleminin sadece 

gösterilen mal üzerine uygulanacağına...’ dair kısmının Anayasa Mahkeme-

si’nce iptal edilmiş olması nedeniyle, aynı maddede yer alan; ‘Belediyenin 

proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve ka-

mu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edi-

len vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez’ hükmü gözetilmek suretiyle 

belediye mallarının haczi mümkün olduğunu- İİK. mad. 79 uyarınca icra 

memurunun talepten nihayet üç gün içinde haczi yapmak zorunda olduğu 

olduğunu»317 

                                                 
311 Bknz: 23. HD. 16.05.2017 T. 1241/1462 
312 Bknz: 8. HD. 16.05.2017 T. 10758/7117 
313 Bknz: 8. HD. 19.04.2017 T. 17866/5773 
314 Bknz: 8. HD. 06.04.2017 T. 10422/5095 
315 Bknz: 8. HD. 06.04.2017 T. 7136/5049 
316 Bknz: 8. HD. 06.04.2017 T. 3186/5181 
317 Bknz: 12. HD. 28.02.2017 T. 30667/2874 
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√ «İdareye takipten önce başvuru yapılmış olmasının (İYUK. mad. 28/2 

uyarınca) yeterli olduğu ve idarenin bildirilen hesaba ödeme ile borcundan 

kurtulacağı, idarenin ahzu kabz yetkisine ilişkin inceleme ve değerlendirme 

yapamayacağını»318 

√ «Borçlunun, ‘aidat alacağına dayalı olarak adi kiraya ve hasılat ki-

ralarına ait yolla takip yapılamayacağına’ yönelik iddiasının şikayet niteli-

ğinde olduğu- Maddi hataya dayalı bozma kararına uyulmasının, taraflar 

yönünden usuli kazanılmış hak doğurmayacağını»319 

√ «Takip talebinde istenen faiz oranının türünün belirtilmesi ya da iste-

nen faiz oranının o tarihte uygulanan yasal veya ticari faiz oranlarından bi-

rine denk gelmesi durumunda, o cins faiz oranının istendiğinin kabulü gere-

keceği ve ödeme emrine yasal sürede itiraz edilmemiş olsa da, faizin, istenen 

faiz türüne göre ve değişen oranlarda hesaplanması gerektiği, ancak, takipte 

talep edilen ve itiraz edilmeyerek kesinleşen işleyecek faizin türünün göste-

rilmemesi ve oranının yasal ya da ticari faiz oranlarından birine denk gel-

memesi halinde aynı sonuca varılamayacağı- TBK’nun yürürlük tarihi olan 

01.07.2012 tarihine kadar borçlunun yasal sürede ödeme emrinde talep edi-

len faiz oranına itiraz etmemesi üzerine kesinleşen oran (yıllık % 48) üze-

rinden, TBK’nun yürürlük tarihinden sonra ise, işin ticari nitelikte olmadığı 

da dikkate alınarak, TBK.’nun 120. maddesinde öngörülen sınırlamalar gö-

zetilerek faiz hesaplaması yapılması gerektiğini»320 

√ «Kaybolan artırma tutanağı için ihya yoluna gidilmesi mümkünken, 

icra müdürlüğünce şikayet yolu ihalenin feshinin istenmesinin isabetsiz ol-

duğunu- İcra müdürlüğünün sadece İİK 133. maddesi uyarınca ihalenin 

kaldırılması yetkisine sahip olduğunu»321 

√ «Tapu kaydının iptali ve tescili istemli davaya daha sonra tazminat 

davası olarak devam edilmesi ve ve davacılar yararına tazminata hükme-

dilmesi halinde dayanak ilamın kesinleşmeden icraya konu edilebileceği-

ni»322 

√ «Taşınmazın, borçlunun borcu nedeniyle haczedilebilmesi için haciz 

tarihinde borçlu adına kayıtlı olmasının zorunlu olduğunu- Yeni malikin (şi-

kayetçinin) tasarruf işlemlerini yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil 

edilmiş olmasına bağlı olup iptal edilen taşınmaz hissesi, haciz tarihinde, 

tapuda borçlu adına kayıtlı ise de, takip tarihinden önce kesinleşen şufa da-

                                                 
318 Bknz: 8. HD. 13.02.2017 T. 1075/1693 
319 Bknz: 12. HD. 08.02.2017 T. 9572/1487 
320 Bknz: 12. HD. 06.02.2017 T. 9864/1274 
321 Bknz: 12. HD. 06.02.2017 T. 195/1317 
322 Bknz: 8. HD. 31.01.2017 T. 9275/897 
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vasına dair mahkeme ilâmına istinaden, (şikayet tarihinden önce) şikayetçi 

adına tapuya tescil edildiğinden, konulan haczin kaldırılması gerektiğini»323 

√ «Avukat tarafından onaylanmış aslına uygun örneğinin sunulması-

nın vekaletname ibrazı için yeterli görüldüğünü- Vekaletname ibraz etmeden 

icra müdürlüğünde takip talebinde bulunan avukata, icra takipleri hakkında 

da uygulanması gereken HMK. mad. 114/f, 115/2 gereğince, verilecek kesin 

sürede bu eksiklik tamamlatılarak icra dosyasına vekaletname ibraz edilme-

si halinde takip talebi geçerli sayılacağı; takip dosyasına sunduğu vekalet-

name suretinin noter tarafından tanzim edilmiş onaylı suret olmadığı gerek-

çesi ile icra müdürünün takip talebinin reddi kararının isabetli olmadığı-

nı»324 

√ «Taşınmazın, borçlunun borcu nedeniyle haczedilebilmesi için haciz 

tarihinde borçlu adına kayıtlı olması gerektiği- Şikayetçinin, haciz tarihi iti-

bariyle taşınmazların kendisine ait olduğuna ilişkin iddiasının değerlendi-

rilmemesinin hatalı olduğunu»325 

√ «Haciz müzekkerelerinin ait olduğu icra müdürlüğünün ve ilgili takip 

dosyalarında alacaklı vekillerinin aynı olması karşısında, her bir dosya için 

ayrı müzekkere yazılarak bunların aynı zarfta gönderilmesinin dava ve usul 

ekonomisine uygun olacağını»326 

√ «İpoteklerin, borçlu şirketin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen 

kurulmuş üst sınır (limit) ipoteği oldukları görüldüğünden ve böylece şika-

yetçi borçlu ve aynı zamanda ipotek verenin sorumluluğu, ipotek limitleri 

toplamı ile sınırlı olup, takipte talep edilen toplam alacağın, ipotek limitinin 

üzerinde olduğu anlaşıldığından ipotek limitini aşan kısımla ilgili takibin ip-

taline karar verilmesi gerektiğini»327 

√ «Borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan 

haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf 

kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gere-

keceği, zorunlu olarak kurulan ipoteğin meskeniyet şikayetine engel teşkil 

etmeyeceği ilkesi bu ipoteğin sosyal amaçlı olarak verilen kredinin teminatı-

nı oluşturmasından kaynaklandığı,bunun dışında, borçlunun serbest iradesi 

ile kurduğu ipotekler, adı geçenin, daha sonra bu yerle ilgili olarak meske-

niyet iddiasında bulunmasını engelleyeceğinden, mahkemece lehine ipotek 

şerhi olan bankadan ipoteğin mahiyeti, verilme nedeni sorularak ve ilgili ta-

pu sicil müdürlüğünden ipotek akit tablosu da getirtilerek zorunlu ipotek 

                                                 
323 Bknz: 12. HD. 25.01.2017 T. 9064/994 
324 Bknz: 12. HD. 25.01.2017 T. 8969/1040 
325 Bknz: 12. HD. 24.01.2017 T. 9454/958 
326 Bknz: 12. HD. 23.01.2017 T. 32494/739 
327 Bknz: 12. HD. 23.01.2017 T. 25605/769 
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olup olmadığı, zorunlu ipotek değil ise, haciz tarihinden önce ipoteğe konu 

borcun ödenip ödenmediği tespit edilerek, oluşacak sonuca göre karar ve-

rilmesi gerekeceğini»328 

√ «Türkiye’de icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, 

yargılama ve takip giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak 

üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek zorunda olduğunu-

 Teminatın belirlenmesinde icra takibi nedeniyle karşı tarafın uğrayabilece-

ği zararların da dikkate alınması gerektiğinden, mahkemece yalnızca yargı-

lama giderleri nazara alınarak teminat miktarının belirlenmesinin hatalı ol-

duğunu- Şikayet konusu işlemde, borçlulara atfı kabil bir kusur bulunmadığı 

halde aleyhlerine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesi-

nin isabetsiz olduğunu»329 

√ «Alacaklının borçlunun emekli maaşına haciz konulması talebi ve ic-

ra müdürlüğünce SGK İl Müdürlüğü’ne hitaben hazırlanan emekli maaş 

haczine ilişkin haciz müzekkeresi bulunsa da, ilgili SGK’nca uygulanmış ha-

ciz olduğuna ilişkin bir yazıya rastlanmadığından, mahkeme kararı bozul-

muş ise de; mahkemece bozma kararından sonra yeniden yapılan inceleme-

de, SGK İl Müdürlüğü’ne yazılan müzekkereye verilen cevabi yazı ile şikaye-

te konu takip dosyasından borçlunun emekli maaşına haciz konulduğu ve ay-

lık kesintilerin yapılarak dosyaya gönderildiği hususu tespit edildiğinden, 

haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerektiğini»330 

√ «Şikayetçinin borcun bir kısmına kefil olduğu ve şikayet tarihinden 

önce kefilin sorumlu olduğu miktarın ödendiği anlaşıldığından, ‘muhtıranın 

iptaline’ dair icra mahkemesi kararının onanması gerektiğini»331 

√ «Bilirkişi raporunda, faiz ve Eruo kuru hesabının, ihtiyati haczin ke-

sinleştiği tarihe göre değil, takip dosyasına yatan paraların dosyaya girdiği 

tarihe göre yapılmasının yerinde olduğunu- Şikayet konusu yapılan ve bilir-

kişi tarafından da esas alınan dosya hesap tarihinden önce olan ödeme-

nin bilirkişi tarafından hesaplamada dikkate alınmadığı görüldüğünden, ta-

kip dosyasında yapılan tahsilatlar nazara alınarak denetime elverişli olacak 

şekilde ek bilirkişi raporu alınması gerektiğini»332 

√ «Takipten önce murisin vefatı üzerine, takibin mirasçılar hakkın-

da başlatıldığı, şikayetçi borçlulara ödeme emrinin tebliğ edildiği, mirasın 

reddine ilişkin davanın, takibin kesinleşmesinden sonra açıldığı ve mirasın 

reddinin tesbit ve tesciline karar verildiği, kararın kesinleştiği görüldüğün-

                                                 
328 Bknz: 12. HD. 18.01.2017 T. 8703/581; 09.03.2015 T. 30966/5179 
329 Bknz: 12. HD. 17.01.2017 T. 8903/552 
330 Bknz: 12. HD. 10.01.2017 T. 32672/194 
331 Bknz: 12. HD. 06.01.2017 T. 32865/120 
332 Bknz: 12. HD. 28.12.2016 T. 29051/26300 
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den, bu durumda, mirasın reddine ilişkin ilamın, takibin kesinleşmesinden 

sonra alındığı anlaşılmakla, mahkemece borçluların başvurusunun ‘borca 

itiraz’ olarak nitelendirilemeyeceği, ‘şikayet’ olarak değerlendiri-

lip kabulüne karar verilmesi gerektiğini»333 

√ «İcra müdürüne tanınan takdir yetkisi, İİK’nun 82. maddesi kapsa-

mında malın haczi kabil olup olmadığı ile sınırlı olup, icra müdürünün bu-

nun dışında, haczi istenen taşınırın 3. kişiye ait olduğu gerekçesiyle haciz ta-

lebini reddetme yetkisi olmadığından; böyle bir durumda, icra müdürünce, 

3. kişinin istihkak iddiasının tutanağa geçirilip istihkak prosedürünün işle-

tilmesi gerektiğini»334 

√ «İlamlı icra takibinde borçlunun, ‘icra emrinin tebliğinden sonraki 

bir dönemde, ilamın zamanaşımına uğramış olduğu’ iddiasında ise, İİK 33/2 

fıkrası uyarınca bir zamanaşımı itirazını her zaman ileri sürebileceğini»335 

√ «Haczi öğrenme tarihine göre başvuru süresinin son günü resmi tatil 

günü olan Cumhuriyet Bayramına rastladığından, resmi tatili takip eden ilk 

iş günü yapılmış olan itirazın süresinde olduğunu»336 

√ «Borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında sonradan 

haczedilmezlik şikayetinde bulunabilmesi için ipoteğin mesken kredisi, esnaf 

kredisi, zirai kredi gibi zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden olması gerek-

tiğini- Zorunlu olarak kurulan ipoteğin meskeniyet şikayetine engel teşkil 

etmeyeceği, borçlunun serbest iradesi ile kurduğu ipoteklerin, adı geçenin, 

daha sonra bu yerle ilgili olarak meskeniyet iddiasında bulunmasını engel-

leyeceğini- Şikayete konu taşınmaz üzerinde ipoteği bulunan banka ile borç-

lu arasında imza olunan kredi sözleşmesi gereğince (mortgage kredisinin 

teminatı olmak üzere) adı geçen banka lehine kurulan ipoteğin, sosyal 

amaçlı kredinin teminatını teşkil etmesi ve dolayısıyla zorunlu ipoteklerden 

olması karşısında, borçlunun, meskeniyet iddiasına dayalı haczedilmezlik şi-

kayetinde bulunmasına herhangi bir engel bulunmadığını»337 

√ «Satış ilanının vekile tebliğinin gerekeceği, takip dosyasına ayrıca 

vekaletname sunulmamış olmasının, artık borçlunun takipte vekille temsil 

edildiği gerçeğini ortadan kaldırmayacağı, vekil ile takip edilen işlerde veki-

le tebligat zorunlu olduğundan, asile yapılan tebligatın usulüne uygun olup 

olmamasının da sonuca etkili olmadığını»338 

                                                 
333 Bknz: 12. HD. 28.12.2016 T. 7861/26294 
334 Bknz: 12. HD. 27.12.2016 T. 31673/26191 
335 Bknz: 12. HD. 27.12.2016 T. 7651/26199 
336 Bknz: 12. HD. 26.12.2016 T. 7970/26029 
337 Bknz: 12. HD. 26.12.2016 T. 8565/26106 
338 Bknz: 12. HD. 22.12.2016 T. 21184/25895 
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√ «Taşınmazlar haciz tarihinde kimin adına kayıtlı ise icra müdürünün 

buna göre işlem yapması gerektiğini- Haciz tarihinde borçlu adına kayıtlı 

taşınmaza haciz konulmasında yasaya aykırılığın olmadığını»339 

√ «Aynı ilama dayalı alacaklar için ayrı ayrı takip başlatılamayacağı-

nı»340 

√ «İhale kesinleştikten sonra, satış işlemleri sırasında icra müdürlü-

ğünce usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığı ve muvazaa nedeniyle genel 

hükümler dairesinde ihalenin usulsüz olduğu iddiaları ile icra müdürlüğün-

ce tapu müdürlüğüne yazılan tescil müzekkeresinin yok hükmünde olduğun-

dan bahisle tapu tescil işlemlerinin iptaline ve bu talebin reddine yönelik 

başvuruda icra mahkemesince ‘ihale kesinleşmiş olduğundan ve muvazaalı 

satış yapıldığı iddiaları yargılamayı gerektirdiğinden istemin reddine’ karar 

verilmesi gerekirken, icra mahkemesince ‘gönderme kararı verilemeyeceği’ 

gözardı edilerek dosyanın asliye hukuk mahkemesine gönderilmesine karar 

verilmesinin hatalı olduğunu»341 

√ «Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin yargı, harç ve teminatlardan 

muaf olmadığını»342 

√ «Dosyaya takip borçlularından söz konusu şirket adına yatan bir pa-

ra olmadığı gibi, aksi düşünülse dahi, dosyaya yatan paraların, iflasın erte-

lenmesi davası kapsamında takiplerin durdurulması yönünde verilen tedbir 

kararından önce yatırıldığı nazara alındığında ve esasen bahse konu öde-

menin yapılmasının icra takip işlemi mahiyetinde olmadığı gözetildiğinde 

tedbir kararına aykırılık teşkil etmeyeceğinin kabulü gerekeceğini»343 

√ «İki şirketin aktif ve pasifi ile birlikte şikayetçi şirketle birleşmesin-

den dolayı ‘tasfiyesiz infisahına’ karar verildiği anlaşıldığından, şikayetin 

esasının incelenmesi gerektiğini»344 

√ «Ara kararın ilamlı takibe konu edilemeyeceğini»345 

√ «Takip konusu alacaktan feragat edilmesi nedeniyle ortada takibi 

mümkün bir alacak kalmadığından, takibin devamı yönündeki icra takip iş-

lemlerinin iptaline karar verilmesi gerektiğini- ‘Tahsil harcının borçlu tara-

fından yatırılmadığı’ndan bahisle ‘alacaklının yapmış olduğu feragatlerin 

                                                 
339 Bknz: 8. HD. 22.12.2016 T. 22895/17358 
340 Bknz: 8. HD. 22.12.2016 T. 21033/17362 
341 Bknz: 12. HD. 22.12.2016 T. 7354/25971 
342 Bknz: 8. HD. 20.12.2016 T. 7326/17282 
343 Bknz: 12. HD. 20.12.2016 T. 30772/25783 
344 Bknz: 12. HD. 19.12.2016 T. 7708/25628 
345 Bknz: 8. HD. 19.12.2016 T. 19110/17163 
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hüküm doğurmayacağı’ yönünde gerekçe ile şikayetin reddine karar veril-

mesi isabetsiz olduğunu»346 

√ «İcra takibinin 6552 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihi olan 11.09.2014 

tarihinden sonra başlatılmış olması halinde; 5393 sayılı Kanunun 15/son 

fıkrasına eklenen ve iptal edilmeyen ‘icra dairesince haciz kararı alınmadan 

önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi is-

tenir’ hükmü gereğince öncelikle icra dairesi’nce bu işlemin yerine getiril-

mesi, 10 gün içinde mal beyanında bulunulmaması halinde ise diğer mallar 

üzerinde haciz uygulanması talebinin yerine getirileceğinin, icra takibinin 

6552 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihi olan 11.09.2014 tarihinden önce olması 

halinde ise; 6552 sayılı Yasa ile 15/son maddesine eklenen yukarıdaki fıkra 

hükmünün uygulanamayacağının kabulü gerektiğini»347 

√ «Tebliğ şerhinde yazılı olan ‘muhatabın çarşıya gittiği’ beyanını ve-

ren ve haber verilen komşunun açık kimliğinin ne olduğunun tebliğ mazba-

tasında açıklanmadığı görüldüğünden, bu haliyle tebliğ işleminin, usulüne 

uygun yapılmadığını- Tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhata-

bın tebliğ işleminden haberdar olması halinde, geçerli sayılacağı 

ve şikayetçinin bildirdiği öğrenme tarihi esas olup, bu tarihin aksi karşı ta-

rafça ancak yazılı belge ile ispatlanabileceğini- Takibe dayanak belgenin 

takip talebi ile birlikte icra dairesine ibraz edilmediği ve borçluya sadece 

ödeme emri gönderilip, takip dayanağı belgenin eklenmediği anlaşıldığın-

dan, ödeme emri tebliğ işleminin iptaline karar verilmesi gerektiğini»348 

√ «İmar uygulaması nedeniyle bedel artırılmasına ilişkin ilamlarla ilgi-

li yapılacak ödemelerde 6487 sayılı Kanun’la değişik 2942 sayılı Kamulaş-

tırma Kanunu’nun geçici 6. maddesi hükümlerinin uygulanacağına ilişkin, 

anılan maddenin 12. fıkrası Anayasa’ya aykırı görülerek 13.11.2014 tari-

hinde Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiğinden uygulanırlığı kalmadığı- 

İmar uygulaması nedeniyle bedele dönüştürülen pay karşılığının artırılma-

sından kaynaklanan tazminatlara ilişkin dava ve takiplerde mahkeme ve icra 

harçları ile her türlü vekalet ücretlerinin maktu hesaplanması söz konusu 

olmayıp nispi olarak belirlenmesi gerektiğini»349 

√ «Takip konusu ilamda tahliyesine karar verilen yer ile icra müdürlü-

ğünce bu ilamın uygulanması amacıyla gidilen yerin aynı yer olmadığını id-

dia eden şikayetçi 3. kişinin başvurusu, ilama aykırılık şikayeti olduğu, icra 

mahkemesince İİK’nun 276. maddesi kapsamında değerlendirme yapılarak 

                                                 
346 Bknz: 12. HD. 19.12.2016 T. 7524/25595 
347 Bknz: 8. HD. 13.12.2016 T. 8604/16904 
348 Bknz: 12. HD. 08.12.2016 T. 7237/25061 
349 Bknz: 8. HD. 05.12.2016 T. 819/16495 
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şikayetçinin, taşınmazda bulunmasını haklı gösterecek bir belgesi bulunma-

dığından bahisle şikayetin reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğunu»350 

√ «Mahkemece, ilam ve yasa maddesi nazara alınarak, Devlet Banka-

larının takip konusu yabancı paraya fiilen uyguladığı en yüksek faiz oranla-

rının, ilgili bankalar genel müdürlüklerinden sorularak tespiti ile bu oranlar 

esas alınarak faiz hesabı yapılarak sonuca gidilmesi gerektiğini»351 

√ «İcra Müdürlüğünün vermiş olduğu karardan kendiliğinden döneme-

yeceği ancak bu hususun şikayete konu edildiği taktirde hakim denetiminden 

geçerek sonuçta doğru olan kararın onaylanması halinde buna göre karar 

verilmesi gerektiğini»352 

√ «1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma 

bedellerine dair dava ve takiplerde mahkeme ve icra harçları ile her türlü 

vekalet ücretlerinin maktu hesaplanması söz konusu olmayıp nispi olarak 

belirlenmesi gerektiğini»353 

√ «11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasa’nın 21. mad-

desi ile değişik 2942 sayılı Yasa’nın Geçici 6. maddesinin 13. fıkrasında; 

‘‘4/11/1983 tarihinden bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar kamulaş-

tırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olma-

sına rağmen fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ih-

tiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazların idare tarafından 

kamulaştırılması hâlinde kamulaştırma bedeli ve mahkemelerce malikleri 

lehine hükmedilen tazminat ile bu davalara ilişkin mahkeme ve icra vekalet 

ücretleri de, idarelerce bu maddenin sekizinci fıkrasına göre bütçelerden 

ayrılacak paydan ve aynı fıkrada belirtilen usule göre ödenip işlem yapıla-

cağını»354 

√ «Takip dosyalarında ödeme emrinin yanlışlıkla borçlu yerine itiraz 

eden üçüncü kişiye gönderilmesinin ödeme emirlerinin tebligatlarının iptali-

ni gerektirip ödeme emirlerinin kendisinin iptal edilemeyeceğini»355 

√ «Borçlu belediyenin 6552 sayılı yasa gereğince mal beyanında bu-

lunması gerektiği- Borçlunun malları haczedilirken, muhafazası ve satılması 

en kolay ve yokluğu borçluya en az yük teşkil edecek mallardan hacze baş-

lanılması, haciz yapılırken alacaklı ve borçlunun menfaatlerinin mümkün 

olduğu kadar dengelenmeye çalışılması gerektiğini»356 

                                                 
350 Bknz: 12. HD. 01.12.2016 T. 4763/24754 
351 Bknz: 8. HD. 01.12.2016 T. 27627/16330 
352 Bknz: 8. HD. 24.11.2016 T. 6469/15974 
353 Bknz: 8. HD. 24.11.2016 T. 19589/16003 
354 Bknz: 8. HD. 22.11.2016 T. 8722/15908 
355 Bknz: 12. HD. 22.11.2016 T. 18561/24114 
356 Bknz: 8. HD. 15.11.2016 T. 14482/15534 
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√ «Takipten önce vefat eden muris hakkındaki başlatılan takip-

te mirasçıların mirası ret süresi içerisinde takibe dahil edildiği, mirasın 

reddine ilişkin davanın icra takibinden ve ödeme emrinin tebliğinden sonra 

üç aylık mirasın reddi süresi içinde açıldığı ve karara ilişkin ilamın kesinleş-

tiği görüldüğünden, icra takibinin İİK 53 ve TMK’nun 606. maddelerinde 

belirtilen süreler geçmeden başlatıldığı anlaşılmakla, mahkemece şikayetin 

kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerektiğini»357 

√ «Takip borçlusunun üçüncü şahıs nezdinde bulunan hak ve alacakları 

ile menkul mallarının haczedilmesi öngörülmüş olup haciz müzekkeresi 

gönderilen diğer takip borçlusu borçlu üçüncü kişi sayılamayacağından 

gönderilen haciz müzekkeresinin hukuki sonuç doğurmayacağını»358 

√ «Ayıplı aracın iadesinin, ayıpsız ile değiştirilmesine ilişkin ilam ile 

mümkün olduğu- Taşınır teslimine dair ilam icra dairesine verilince, icra 

müdürünün icra emri tebliği ile 7 gün içinde o şeyin teslimini emredeceği, 

hükmolunan taşınır veya misli borçlu yedinde bulunursa zorla alınıp alacak-

lıya verileceği, yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değerinin alınacağı, ver-

mezse ayrıca icra emrine gerek kalmaksızın haciz yoluyla tahsil olunacağı, 

taşınır malın değeri ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu taktirde 

icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir oluna-

cağı belirtildiği gibi hükmolunan taşınırın değerinin borsa ve ticaret odala-

rından olmayan yerlerde icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden soru-

lup alınacak cevaba göre tayin olunacağı belirtildikten sonra maddenin son 

fıkrasında ‘ilgililerin bu hususta icra mahkemesine şikayet haklarının oldu-

ğu’ hükmüne yer verildiği- Karşılıklı edimin birlikte ifa yükümlülüğü getir-

diğini- Araç değerinin DİE artış oranına göre belirlenmesinin doğru olma-

dığını»359 

√ «Şikayetçinin başvurusunun, şikayet niteliğinde olan ihalenin feshi 

talebine ilişkin olduğu, HMK’nun 119. maddesinin eldeki şikayette uygula-

ma yeri bulunmadığı gibi, başvuru dilekçesinde eksik olan hususların satış 

dosyasında mevcut olduğu ve tebligatlar için gider avansının da bulunduğu 

görüldüğünden, mahkemece, ihale alıcısının ve taşınmaz hissedarlarının sa-

tış dosyasında mevcut adreslerine tebligat çıkartılarak taraf teşkili sağlan-

dıktan sonra işin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi 

gerekeceğini»360 

√ «Tarafların, fesat nedeni olarak ileri sürdükleri maddi vakıaları, ta-

nık dahil her türlü kanıtla ispat edebileceğini- İhaleye konu taşınmaz mu-

                                                 
357 Bknz: 12. HD. 14.11.2016 T. 6076/23512 
358 Bknz: 12. HD. 14.11.2016 T. 5869/23524 
359 Bknz: 8. HD. 14.11.2016 T. 27197/15483; 12. HD. 14.11.2016 T. 6019/23429 
360 Bknz: 12. HD. 10.11.2016 T. 18818/23264 
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hammen bedelin üzerinde satılmış olup yerleşik Yargıtay uygulamasına göre 

satış bedelinin muhammen bedelin üzerinde olması halinde ihalede zarar 

unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir ise de somut olayda ihaleye 

fesat karıştırıldığı iddia edilmekle zarar unsuruna bakılmaksızın bu iddianın 

usulüne uygun şekilde değerlendirilmesinin gerektiğini»361 

√ «Tasarrufun iptaline konu alacakla ilgili ilk takip dosyası üzerinden 

takibe devam edilmesi gerektiğini belirtmiş ise de, bu icra dosyasının taraf-

ları borçlu ve alacaklı olup, takipte taraf olmayan ve üçüncü kişi konumun-

daki davalı hakkında da hüküm bulunması nedeni ile, tasarrufun iptali ilamı 

ile yeni bir takip başlatılarak alacağın tahsilinin mümkün olduğunu»362 

√ «Bir ilamın nakzı icra muamelelerini olduğu yerde durduracağından 

alacaklının takibine dayanak yaptığı ilamın bozulması üzerine icra muame-

lelerinin olduğu yerde duracağını- Bozma kararından sonra bozmaya uyula-

rak yeni verilen ilamla alacaklının duran takibine devam etmesi ve ilamdan 

kaynaklanan fark alacaklarının muhtıra gönderilmesi suretiyle tahsilinin 

mümkün olduğu ve bu şekilde devam edilebilecek ilk takipten feragat edil-

meksizin başlatılan ikinci takip mükerrerlik oluşturacağı gibi usul ekonomisi 

ilkesine de aykırılık teşkil edeceğini»363 

√ «Kamulaştırmasız el atmaya dayalı tazminat ilamlarının kesinleşme-

den takibe konulabileceğini»364 

√ «Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce ihtiyati tedbir kararı ve-

rildikten sonra alacaklı tarafından borçlu aleyhinde icra takibi başlatılmış 

ise de; tedbir kararında, icra takibi yapılmaması veya yapılacak takiplerin 

iptali hakkında bir hüküm mevcut olmayıp, açılmış ve açılacak icra takiple-

rinin durdurulmasına karar verildiği anlaşıldığından, anılan tedbir kararı 

gereğince takibin iptaline karar verilemeyeceğini»365 

√ «Ayıplı aracın iadesinin ayıpsız aracın verilmesine ilişkin ilama bağlı 

olduğu- Borçlunun aracın tesliminin mümkün olmadığını bildirmesi gerekti-

ğini- Aracın fatura değerinin TÜFE endeksine göre güncel değerinin hesap-

lanmasının doğru olmadığı- İlamda belirtilen 2009 model aracın donanı-

mında 0 km ayıpsız misli, bugün üretilse değerinin ne olacağı hususunda 

ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi, belge ve varsa donanımını 

gösteren araca ait kitapçık taraflardan temin edilip, muadili olabilecek bir 

araç belirlenerek, farkların somut olarak tespiti ile haciz tarihi itibariyle 

                                                 
361 Bknz: 12. HD. 10.11.2016 T. 18820/23279 
362 Bknz: 8. HD. 08.11.2016 T. 10301/15224 
363 Bknz: 8. HD. 07.11.2016 T. 15146/15103 
364 Bknz: 8. HD. 07.11.2016 T. 26805/15098 
365 Bknz: 12. HD. 03.11.2016 T. 4932/22926 
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aracın değerinin belirlenmesi yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonu-

cuna göre karar verilmesi gerektiğini»366 

√ «Yasal mevzuat ve Danıştay’ın 19/02/2003 tarihli emsal içtihadı ışı-

ğında; ücret gelirlerinde, vergiden istisna edilen tutarlar ile gelirden yapı-

lacak indirimler Gelir Vergisi Kanunu’nun 23-32 maddeleri aralığında tah-

didi olarak belirlendiği, damga vergisi bu istisna ve indirimler arasında sa-

yılmadığı gibi, aynı yasa’nın 63. maddesinde de gerçek ücrete ulaşılırken 

yapılacak indirimler arasında damga vergisine yer verilmediğinden, gelir 

vergisi matrahı belirlenirken damga vergisi brüt ücret alacağından mahsup 

edilemeyeceğini»367 

√ «Emekli maaşı alan borçlunun hacizden önce maaşına haciz konul-

masına muvafakati maaşa konulacak haczin miktarı yönünden İİK’nun 83/a 

maddesi kapsamında geçerli bir muvafakat oluşturur mu?»368 

√ «İdarenin kamulaştırmasız el atma eyleminin ne zaman olduğunun 

belirsiz olduğu durumlarda dava konusu taşınmazın yer aldığı bölgenin 21-

K-IV imar planında jeolojik sakıncalı alan içerisinde kaldığı durumlarda söz 

konusu jeolojik sakınca kararının 29.12.1981 tarih ve 1051 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararı ile belirlenen Afet Maruz Sahalar gereği imar planında göste-

rildiği ve parsele herhangi bir imar izni verilmediğini- Kamulaştırmasız el 

atmanın ne zaman olduğu konusunda taraf beyanları alınarak gerekli araş-

tırma yapılmak suretiyle tarihin belirlenmesi ve buna göre karar verilmesi 

gerektiğini»369 

√ «İlamda yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılardan tahsiline 

karar verildiği- müteselsil tahsil hükmü bulunmadığı- eşit oranda sorumlu-

luğu sağlayacak şekilde icra emri düzenlenmesi gerektiğini»370 

√ «İlamda reeskont faizine hükmedildiği halde faiz hesabının avans faiz 

oranlarına göre yapılmasının doğru olmadığını»371 

√ «Mahkemece yapılacak işin dosyaya paranın ödendiği 21.08.2014 ta-

rihi Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından (13.11.2014) önce olduğun-

dan, bu tarih itibari ile harç maktu hesaplanacağından maktu harç hesabı 

ile yapılan ödemenin tüm dosya borcunu karşılayıp karşılamadığının belir-

lenmesi, karşılandığının belirlenmesi halinde Anayasa Mahkemesi’nin iptal 

kararının sonuca etkili bulunmadığı- Dosya borcunun tam olarak karşılan-

madığının anlaşılması halinde ise Anayasa Mahkemesi’nin iptale ilişkin ka-

                                                 
366 Bknz: 8. HD. 31.10.2016 T. 3493/14782 
367 Bknz: 8. HD. 27.10.2016 T. 17636/14617 
368 Bknz: 12. HD. 27.10.2016 T. 27180/22418 
369 Bknz: 8. HD. 25.10.2016 T. 9172/14491 
370 Bknz: 8. HD. 20.10.2016 T. 17977/14117 
371 Bknz: 8. HD. 20.10.2016 T. 66/14083 
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rar tarihi olan 13.11.2014 tarihi itibariyle bu iptal hükmü derdest dosyalar-

da uygulanacağından, harcın nispi olarak hesaplanması gerektiğini»372 

√ «İlamda faiz ve başlangıç konusunda hüküm yoksa karar tarihinden 

itibaren yasal faiz istenebileceğini- Kesinleşmesi zorunlu ilamlarda kesin-

leşme tarihinden itibaren yasal faiz istenebileceğini»373 

√ «Devlet Bankalarının takip konusu yabancı paraya fiilen uyguladığı 

en yüksek faiz oranlarının, ilgili bankalar genel müdürlüklerinden sorularak 

tespiti ile bu oranlar esas alınarak faiz hesabı yapılarak sonuca gidilmesi 

gerektiğini»374 

√ «Anayasa Mahkemesi’nin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayı-

lı iptal kararının, derdest dosyalarda uygulanması gerekir ise de; somut 

olayda, şikayete konu takip dosyasında 05.06.2014 tarihli dosya hesabına 

göre, aynı tarihte dosya borcunun icra dosyasına ödendiği, alacaklıya ise 

22.09.2014 tarihinde ödeme yapıldığı, dosyada fazla yatırılan bir miktar pa-

ranın dahi bulunduğu durumlarda 22.09.2014 tarihi itibariyle icra dosyası-

nın infaz edildiğinin kabulü gerektiğini»375 

√ «Bir ilamın nakzının icra muamelelerini olduğu yerde durduracağını- 

Bir ilam hükmü icra edildikten sonra nakzedilip de aleyhinde icra takibi ya-

pılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kat’i bir ilamla tahak-

kuk ederse ayrıca hükme hacet kalmaksızın icranın tamamen veya kısmen 

eski haline iade olacağı ve bu nedenle borçlunun icranın iadesini isteyebil-

mesi için (İİK’nun 40/2. maddesi gereğince) bozmadan sonra verilecek ka-

rarın kesinleşmesinin zorunlu olduğunu- Dayanak ilam bozulduğunda, takip 

olduğu yerde duracağından, daha önceden yapılan tahsilatların muhtıra 

tebliği suretiyle alacaklıdan istenmesinin mümkün olmadığını»376 

√ «İstihkak iddiasına ilişkin İİK. 96 vd. maddelerinin menkul mallar 

için uygulanmayacağı- Taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması istemi 

icra memurunun işlemine yönelik şikayet mahiyetinde olduğundan şikayet 

koşulları doğrultusunda çözümlenmesi gerektiğini- Haciz tarihi itibariyle 

tapuda borçlunun malik görünmesi nedeniyle, tapu kütüğüne şerh verilen 

satış vaadi sözleşmesinin hacze engel olmadığı gözetilerek, şikayetin reddine 

karar verilmesi gerektiğini»377 

√ «Borçlu vekilinin gönderme talebini UYAP sistemi üzerinden iki haf-

talık yasal süre içinde yaptığı anlaşıldığından, dosyanın yetkili icra mahke-

                                                 
372 Bknz: 8. HD. 13.10.2016 T. 26575/13661 
373 Bknz: 8. HD. 13.10.2016 T. 27/13659 
374 Bknz: 8. HD. 13.10.2016 T. 27653/13657 
375 Bknz: 8. HD. 06.10.2016 T. 14374/13131 
376 Bknz: 8. HD. 06.10.2016 T. 27440/13174 
377 Bknz: 8. HD. 29.09.2016 T. 12431/12746 
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mesine gönderilmesi isteminin kabulü gerektiğini- Taşınmaz satışlarında, 

borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi-

nin, başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğunu- Vekil ile takip edilen işler-

de, tebligatın vekile yapılmasının zorunlu olduğunu- Satış ilanının, borçluyu 

kıymet takdirine itiraz dosyasında temsil eden vekile yapılması gerektiği- 

Takip dosyasına ayrıca vekaletname sunulmamış olmasının, artık borçlunun 

takipte vekille temsil edildiği gerçeğini ortadan kaldırmayacağını- Vekili 

varken asile gönderilen satış ilanı tebligatının, yok hükmünde olup sonuç 

doğurmayacağını»378 

√ «İcra kefilinin eşinin, kefalete rıza göstermemesi ve tutanağa kefilin 

sorumlu olacağı borç miktarının kefilin kendi el yazısı ile yazmaması halin-

de, kefalet tutanağı, TBK.’nun 583 ve 584. maddelerinde belirtilen şartlara 

uygun olarak düzenlenmediğinden, ‘icra emrinin iptaline’ karar verilmesi 

gerektiği, bu durumda, icra kefaletinin de iptaline karar verilemeyeceği-

ni»379 

√ «Davalının mülkiyet iddiasının bulunmadığı, bağımsız bölümün kat 

karşılığı inşaat ve satış vaadi sözleşmesine göre davacı arsa sahibine düştü-

ğünün tarafların kabulünde olduğu, taşınmazın fiilen ve hukuken teslime ha-

zır olduğu halde davacı tarafça teslim alınmaktan imtina edildiğine ilişkin 

savunmada bulunduğu ve bu durumda ilamın infazı için kesinleşmesi gerek-

meyeceğini»380 

√ «Bir kira dönemi içinde alacaklı tarafından tahliye ilamının infazının 

istenmesi gerektiği, bu sürenin aşıldığı durumlarda icra dosyasından tahli-

yeye yönelik infaz istenmesinin kira sözleşmesinin yenilendiği anlamına ge-

leceği ve infazının mümkün olmadığını»381 

√ «Hakaretten kaynaklanan manevi tazminat alacağına ilişkin davanın, 

tarafların şahsı ya da ailevi yapılarına ilişkin hukuki durumlarında ve bun-

lara ilişkin sicil ve kayıtlarında bir değişiklik yaratmadığı, tarafların mal 

varlığını etkilediği, bu konudaki ilamın takibe konulabilmesi için kesinleş-

mesinin gerekmediğini»382 

√ «İİK’da haczinin yenilenmesine dair bir düzenleme mevcut olmayıp, 

aynı takip dosyasından da olsa, konulan her haciz yeni bir işlem olup borç-

lunun her haciz için şikayet hakkı bulunduğunu»383 

                                                 
378 Bknz: 12. HD. 29.09.2016 T. 21354/20080 
379 Bknz: 12. HD. 29.09.2016 T. 17846/20126 
380 Bknz: 8. HD. 29.09.2016 T. 15490/12773 
381 Bknz: 8. HD. 26.09.2016 T. 14633/12620 
382 Bknz: 8. HD. 22.09.2016 T. 15180/12507 
383 Bknz: 12. HD. 19.09.2016 T. 3849/19092 
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√ «Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararı ile devri yapılan 

şirkete ait hak, alacak ve borç bulunması halinde söz konusu şirketin devre-

dildiği kuruma geçmiş sayılmasına karar verildiğinden, İcra Müdürlüğü’nce 

borçlu şirketin dosya borcundan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen 

muhtıranın usule uygun olduğunu»384 

√ «Eda hükmü içeren ve kesinleşen Sayıştay kararı ile ilamların icrası 

yolu ile takip yapılabileceğini»385 

√ «Kamulaştırmasız elatmaya ilişkin eylemin 1983 yılından önce oldu-

ğunun kabulü gerektiğinden olayda uygulanması gerekli 2942 sayılı Kamu-

laştırma Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca el koymaya 

ilişkin kamulaştırmasız elatma bedellerine dair dava ve takiplerde mahkeme 

ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretlerinin nispi hesaplanması söz ko-

nusu olmayıp maktu olarak belirlenmesi gerekeceğini»386 

√ «İcra ve İflas Kanununda taşınmaz haczinin yenilenmesine dair bir 

müessese mevcut olmayıp, aynı takip dosyasından da olsa, konulan her ha-

ciz yeni bir işlem olup borçlunun her haciz için şikayet hakkının olduğu-

nu»387 

√ «Alacaklının, vade günündeki kur üzerinde alacağın Türk Parasına 

çevrilerek ödenmesini talep etmesinde bir usulsüzlük yok ise de; dayanak 

ilamda avans faizi istenebileceğine dair bir hüküm olmadığından, Türk Pa-

rası üzerinden başlatılan takipte yasal faiz talep edilmesi gerektiği değer-

lendirilmeden, avans faizi oranı üzerinden yapılan faiz hesabına dayalı bi-

lirkişi raporuna göre hüküm kurulmasının doğru olmadığını»388 

√ «Temlik eden alacaklı, takipte taraf olmadığından temyiz dilekçesinin 

reddine karar verilmesi gerekeceğini- Temlik işlemine ilişkin yapılan söz-

leşmenin adi olarak taraflar arasında 23.07.2014 tarihinde düzenlenmiş ise 

de, söz konusu bu temlik, icra müdürlüğüne 24.03.2015 tarihinde sunuldu-

ğundan, takip dosyası açısından bu tarihten itibaren sonuç doğuracağını»389 

√ «Sigorta Tahkim Komisyonu’nun kararına karşı borçlu vekili tarafın-

dan takip tarihinden önce 07/03/2014 tarihinde itiraz başvurusunda bulu-

nulmuş ve itiraz başvurusunun usulüne uygun olarak yapıldığı kabul edile-

rek itirazın hakem heyetine tevdine karar verildiğinden, mahkemece takip 

tarihinden önce yapılan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddenin 

                                                 
384 Bknz: 8. HD. 21.06.2016 T. 8484/10964 
385 Bknz: 8. HD. 20.06.2016 T. 26957/10872; 20.03.2015 T. 3670/6535 
386 Bknz: 8. HD. 16.06.2016 T. 1456/10628 
387 Bknz: 12. HD. 15.06.2016 T. 15999/17025 
388 Bknz: 8. HD. 15.06.2016 T. 26144/10513 
389 Bknz: 12. HD. 15.06.2016 T. 9495/17001 
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12. fıkrasındaki değişiklik ve usulüne uygun itiraz birlikte değerlendirildi-

ğinde şikayetin kabulüne karar vermek gerekeceğini»390 

√ «İş ortaklığının tüzel kişiliği bulunmadığı için şikayet müessesine 

başvuramayacağı, dolayısıyla şikayetin reddine karar verilmesi gerektiği-

ni»391 

√ «Gayrimenkulün teslimine dayalı tahliye emrinin, kamulaştırmaya 

ilişkin tescil işlemlerini içeren belgeler eklenerek gönderildiği, yapılan bu 

işlem nedeni ile davacılara tebliğ edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Em-

lak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü işleminin iptali ve 

yürütmenin durdurulması için dava açıldığı ve İstanbul 2. İdare Mahkeme-

si’nce 2014/1719 Esas sayılı karar ile ‘‘ yürütmenin durdurulması isteğinin 

kabulüne ‘‘ karar verildiği görüldüğünden, bu durumda gönderilen tahliye 

emri ile yürütülmekte olan takibin durdurulması gerekeceğini»392 

√ «Taraflar arasında dava konusu taşınmazlara yönelik mülkiyetin da-

ha önce açılan davalarda tartışıldığı ve kararların kesinleştiği anlaşılmakla, 

men’i müdahale ilamının takibe konulabilmesi için kesinleşmesinin gerek-

meyeceğini»393 

√ «İlamın bozulmasından sonra kurulan yeni hüküm icra dosyasına ib-

raz edilerek bakiye borç muhtırası tebliğ edildiği ve icra hukuk mahkemesi-

nin yeni ilama göre muhtıra çıkarılmasının usule uygun olduğu yönündeki 

kabulü yerinde ise de; mahkemece gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapıla-

rak, dosya hesabının yapılan ödemeler nazara alındığında doğru olup ol-

madığının denetlenmesi ve muhtıra ile istenilebilecek miktarın belirlenmesi 

gerektiğini»394 

√ «Alacağa ilişkin ilamın, kesinleşmeden infaz edilebileceğini- İlamın 

hüküm kısmının aynen infaz edilmesi gerektiği, ’dar yetkili’ icra mahkeme-

sinin yorum, tahmin ve takdir yoluyla hüküm kısmını değiştiremeyeceğini-

 İcra müdürünün de, itirazın iptaline ilişkin ilamın hüküm fıkrası ile bağlı 

olup, mahkeme kararını yorumlayarak işlem yapamayacağını- İtirazın ipta-

line ilişkin ilamın hüküm kısmında ‘5.384,83 TL üzeri’nden takibin devamı-

na karar verildiğine ve hükümde açıkça, bu alacağın bir kısmının ‘asıl ala-

cak’, bir kısmının da ‘işlemiş faiz olduğu’ belirtilmediğine göre, 5.384,83 

TL’nin tamamının asıl alacak olarak kabulü ile faiz hesabının buna göre ya-

pılıp dosya alacağının belirlenmesi gerektiğini»395 

                                                 
390 Bknz: 8. HD. 15.06.2016 T. 25812/10514 
391 Bknz: 12. HD. 14.06.2016 T. 3124/16804 
392 Bknz: 8. HD. 14.06.2016 T. 22866/10390 
393 Bknz: 8. HD. 13.06.2016 T. 8544/10300 
394 Bknz: 8. HD. 13.06.2016 T. 26700/10356 
395 Bknz: 12. HD. 07.06.2016 T. 2157/16007 
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√ «25.09.2013 Karar tarihli takip konusu ilama göre, idarenin kamu-

laştırmasız elatma eylemi 1995 yılından sonrasına ait olup olayda uygulan-

ması gerekli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin 

13. fıkrası Anayasa’ya aykırı görülerek 13.11.2014 tarihinde Anayasa Mah-

kemesi’nce iptal edilmiş olmakla uygulanırlığı kalmadığından, böylece 1983 

yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma davalarında 

borçlunun gayrimenkul, menkul, hak ve alacaklarına haciz uygulanmasının 

hukuka uygun olacağını»396 

√ «KDV muafiyetinin satış şartnamesinde gösterilmemesi, satış öncesi 

döneme ilişkin bir şikayet olup, satış ilanı tebliğ edildiği halde süresinde şi-

kayet edilmeyen satış öncesi işlemler kesinleştiğinden, artık bu hususa daya-

lı olarak ihalenin feshi istenemeyeceğini- KDV muafiyetinin satış şartname-

sinde gösterilmemesi hususu borçlu tarafından açıkça ileri sürülmediği ve 

ihalenin feshi yargılamasında mahkemece re’sen bakılacak hususlardan ol-

madığı halde mahkemece bu hususun fesih nedeni olarak kabul edilmesinin 

isabetsiz olduğunu- Satış ilanı tebligatının usulsüzlüğü nedeniyle ihalenin 

feshini isteme hakkının sadece ‘kendisine tebligat yapılmayan’ ilgilisine şi-

kayet hakkı vereceğini- Satışı yapılan taşınmazın özellikleri dikkate alındı-

ğında, her yöreden alıcısı çıkabilecek otel, fabrika veya benzeri nitelikte bir 

mal olmaması, değeri itibariyle de ulusal bir gazetede ilanın zorunlu olma-

ması karşısında, satış kararında ulusal veya yerel gazete olduğu belirlenme-

den yerel gazetede ilan yapıldığı gerekçesi ile ihalenin feshine karar veril-

mesinin hatalı olduğunu»397 

√ «İskenderun Belediyesinden talep edilen borcun, borca ilişkin devir, 

tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararı getirtilip incelenerek şikayet konusu 

borç muhtırası tarihi itibarı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 

devredilip devredilmediği, devredilmişse ne miktarda devredildiğinin devir, 

tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararıyla tespit edilip, oluşacak sonuca 

göre bir karar verilmesi gerektiğini»398 

√ «Aşkın haciz nedeniyle hacizlerin kaldırılması yetkisi icra mahkeme-

sine ait olup; icra müdürlüğünün hacizlerin kaldırılması yönünde bir yetki-

sinin olmadığını»399 

√ «Bankanın haciz yazısına karşı rehin, takas ve mahsup hakkını ileri 

sürmesinin istihkak iddiası olduğu ve buna göre işlem yapılması gerektiği-

ni»400 

                                                 
396 Bknz: 8. HD. 06.06.2016 T. 26032/9952 
397 Bknz: 12. HD. 06.06.2016 T. 14452/15924 
398 Bknz: 12. HD. 02.06.2016 T. 1928/15640 
399 Bknz: 12. HD. 01.06.2016 T. 989/15550 
400 Bknz: 8. HD. 01.06.2016 T. 25790/9618 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

60 

√ «Haczedilmezlik şikayetinin ileri sürülebilmesi için borçlunun bir 

meslek veya sanatı ifa eden gerçek kişi olması gerektiği; tüzel kişinin hacze-

dilmezlik şikayetinde bulunamayacağını»401 

√ «1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma 

bedellerine ilişkin dava ve takiplerde mahkeme ve icra harçları ile her türlü 

vekalet ücretlerinin maktu hesaplanması söz konusu olmayıp nispi olarak 

belirlenmesi gerektiğini»402 

√ «Menfi tespit davalarının, kabul ve red tefriki yapılmaksızın, kesin-

leşmeden takibe konu edilemeyeceği, ilamın esasına ilişkin hüküm kısmı ke-

sinleşmeden vekalet ücretine ilişkin kısmının da icra takibine konu edileme-

yeceğini»403 

√ «Ödeme emrinde, icra müdürlüğünün hesap numarasının bulunmadı-

ğından şikayetin kabulü ile ödeme emrinin iptaline karar vermesi gerekirken 

şikayetin reddi yönünde hüküm tesis edilmesinin isabetsiz olduğunu»404 

√ «Bozma sonrası verilen karar, ilk ilamın devamı olduğuna göre, fai-

zin de ilk ilamın karar tarihinden itibaren işlemesi gerektiğini- İlama aykırı-

lık şikayetinin süresiz şikayet olduğunu- Asıl alacak için ilk ilamın karar ta-

rihinden itibaren, yenileme emrine esas dosya hesap tarihine kadar ilama 

uygun faiz hesaplaması yaptırılarak oluşacak sonuca göre bir karar veril-

mesi gerektiğini»405 

√ «‘Beş adet ineğin kaydının iptali, adına tescil ve teslimi, on adet ko-

yunun iadesi, olmadığı takdirde, bedellerinin tahsilinin ilişkin davanın kabu-

lüne’ dair verilen kararın infazı için kesinleşmesi gerekmediğini»406 

√ «Borçlu dışında kalan aile efradından olan anne, baba ve eşin nüfus 

kaydının alınarak ölü olup olmadıkları ve ölmüş iseler dosyaya taraf kayde-

derek mal varlığı sorgulaması ve araştırması yapılarak icra dosyası ile ilgisi 

olmayan üçüncü kişiler yönünden uygulanmasının mümkün olmadığı, nüfus 

kaydı ve diğer sorgulama işlemlerinin hakkında takip kesinleşen borçlular 

yönünden uygulanabileceği, üçüncü kişiler ile ilgili yapılacak sorgulamala-

rın Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen temel hak ve hürriyetlere aykı-

rılık oluşturduğu, takip ile ilgisi bulunmayan borçlu durumunda olmayan ki-

şilerin kişisel kimlik bilgileri ile durumlarının araştırılmasının icra müdür-

lüğünde görevli katip ve müdürlerin görevleri kapsamında bulunmadığı- 

                                                 
401 Bknz: 12. HD. 31.05.2016 T. 13831/15376 
402 Bknz: 8. HD. 31.05.2016 T. 22259/9527; 31.03.2015 T. 2648/7287; 26.03.2015 T. 861/6813; 

24.03.2015 T. 2193/6726; 17.03.2016 T. 2654/6116 
403 Bknz: 8. HD. 12.05.2016 T. 701/8748 
404 Bknz: 12. HD. 11.05.2016 T. 2078/13872 
405 Bknz: 8. HD. 10.05.2016 T. 15200/8598 
406 Bknz: 8. HD. 05.05.2016 T. 847/8341 
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Alacaklı vekilince, borçlunun anne ve babasının ölmüş olduğunun bildiril-

mesi ve taşınmaz bilgilerinin sunulması halinde, İİK. mad. 94. uyarınca ge-

reğince işlem yapılabileceğini»407 

√ «İki veya daha fazla işletmenin belli bir amaca ulaşmak için katkıla-

rını birleştirdikleri ortaklığın (Joint Venture’nin) tüzel kişiliği bulunmadı-

ğından taraf ehliyetinin de olmadığını»408 

√ «Teminatların amacı dışında kullanılamayacağı, üzerine ihtiyati ted-

bir konulamayacağı ve haczedilemeyeceği (5957 s. Sebze ve Meyveler ile 

Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzen-

lenmesi Hakkında Kanun mad. 12/3)- Borçlunun, Büyükşehir Belediyesi 

nezdindeki teminatlarına haciz konulması yönündeki işlemi yasaya aykırı 

olup, üçüncü kişi Belediyenin de anılan haczin kaldırılmasını istemekte hu-

kuki yararının bulunduğunu»409 

√ «Mahkemece, 6360 sayılı Yasa’nın Geçici 1. maddesinin 3. fıkrası 

hükmü uyarınca Valilik bünyesinde oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştır-

ma Komisyonu’ndan araştırılarak takip alacaklısının İzmir İl Özel İdare-

si’ndeki çalıştığı birimin hangi kurum veya kuruluşa devredildiği, takip ko-

nusu borcun Hazine’ye devredildiğine ilişkin komisyon kararı bulunup bu-

lunmadığı belirlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini»410 

√ «Takip asıl borçlu yönünden kesinleştikten sonra icra kefiline icra 

emri gönderilmiş ise de, ‘icra kefilinin el yazısı ile icra kefaleti verilmediği’ 

anlaşıldığından, bu eksiklik nedeniyle ‘kefaletin geçersiz olduğun’un kabulü 

gerekeceğini- İcra kefaletinin geçersizliği ve iptaline karar verilmesi icra 

mahkemesinin görev alanı dışında olup, ‘icra kefiline çıkarılan icra emrinin 

ve buna bağlı olarak icra kefiline ait mallara konulan haczin iptali’ne karar 

vermekle yetinilmesi gerekirken icra kefaletinin iptaline karar verilmesinin 

hatalı olduğunu»411 

√ «Vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunlu ol-

duğundan, ödeme emrinin tebliğine dair vekile çıkarılmış ve usule aykırı bir 

tebligat da bulunmadığına göre, asile yapılan tebligat yok hükmünde olup 

iptali gerekmekte ise de HMK’nın 26. maddesi gereğince taleple bağlı kalı-

narak sonuca gidilmeli ve ödeme emri tebliğ tarihinin şikayet dilekçesinde 

belirtilen tarih olarak düzeltilmesine karar verilmesi gerekeceğini»412 

                                                 
407 Bknz: 12. HD. 05.05.2016 T. 33810/13366 
408 Bknz: 12. HD. 04.05.2016 T. 7551/13160 
409 Bknz: 12. HD. 04.05.2016 T. 131/13123 
410 Bknz: 8. HD. 03.05.2016 T. 4038/8180; 03.05.2016 T. 4030/8177; 03.05.2016 T. 4013/8178 
411 Bknz: 12. HD. 02.05.2016 T. 498/12863 
412 Bknz: 12. HD. 28.04.2016 T. 6374/12543 
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√ «Satış bedelinin tüm icra masraflarının değil, ‘paraya çevirme ve 

paylaştırma masraflarının’ geçmesinin yeterli olduğu; satış talebi ile ihale 

talebi arasındaki yeddiemin ücretinin, menkulün paraya çevirme giderlerine 

dair olduğu bu nedenle arttırma bedelinin hesaplanmasında dikkate alınma-

sı gerekeceğini»413 

√ «İİK. mad. 62 uyarınca icra memuruna tanınan taktir yetkisinin sa-

dece ‘haczi söz konusu olan malın haczinin kabil olup olmadığı’ konusuyla 

sınırlı olduğu, icra müdürünün bunun dışında ‘haciz yapılan adresin 3. kişi-

ye ait olduğu gerekçesiyle’ haciz talebini reddetme yetkisi bulunmadığı gibi 

haczedilen şeyin İİK. mad. 83/c kapsamında olup olmadığının taktir yetkisi 

de bulunmadığı- İcra müdürünün alacaklının gösterdiği adreste haciz yap-

mak zorunda olduğu, hacizden sonra 3. kişilerin veya alacaklının icra mah-

kemesinde istihkak davası açabileceğini»414 

√ «İlk satış talebi yasal süresinde yapıldığına ve satış talebinin geri 

alınması da söz konusu olmadığına göre, sonradan iki yıllık sürede satış is-

tenmemiş olması sonuca etkili olmayıp, yasada belirtilen sürenin satış talebi 

için öngörülmüş olması karşısında; satışın aynı süre içerisinde yapılmamış 

olmasının, usulüne uygun satış talebini ortadan kaldırmadığı ve takibin İİK. 

mad. 150/e gereğince düşmesi sonucunu doğurmayacağını»415 

√ «Sermaye şirketinin aktifinde en az 2 tam yıl süreyle bulunmuş olan 

taşınmazların cebri icra yoluyla satılmalarının -3065 sayılı KDV. Kanunu-

nun 17/4-r maddesi uyarınca- KDV’den muaf olduğunu»416 

√ «Tanzim yeri bulunmayan senet ’kambiyo senedi niteliği’ni haiz ol-

madığından, alacağa, 3095 s. K. mad 2/1 ve 1 uyarınca, ancak yasal faiz is-

tenebileceğini»417 

√ «İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takibin mahkeme tara-

fından iptaline karar verilmediği veya takipten açıkça feragat edilmediği sü-

rece aynı ipotek nedeniyle yeni bir takip yapılamayacağını»418 

√ «Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin… her türlü taşınır 

taşınmaz mallarının, alacak ve borçlarının… büyük şehir belediyesi, bağlı 

kuruluşu veya ilçe belediyesine devredileceğini»419 

                                                 
413 Bknz: 12. HD. 28.04.2016 T. 7550/12536 
414 Bknz: 12. HD. 26.04.2016 T. 9418/12308 
415 Bknz: 12. HD. 19.04.2016 T. 4508/11575 
416 Bknz: 12. HD. 19.04.2016 T. 9394/11527 
417 Bknz: 12. HD. 19.04.2016 T. 33979/11600 
418 Bknz: 12. HD. 19.04.2016 T. 7875/11515; 19.04.2016 T. 7875/11515 
419 Bknz: 12. HD. 18.04.2016 T. 8614/11321 
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√ «Takibe konu ilamın bozulması, bozmadan sonra yeniden karar ve-

rilmesi halinde yeni ilama göre hesap yaptırılıp sonucuna göre karar veril-

mesi gerektiğini»420 

√ «İİK. mad. 89 uyarınca gönderilecek haciz ihbarının muhatabının 

gerçek ya da tüzel kişi olması gerektiği, ‘mağaza ismi’ adına ihbarname teb-

liğ edilemeyeceğini»421 

√ «Takibe konu edilen ipotek akit tablosunun ‘kesin borç ipoteği’ olma-

yıp ‘teminat (limit) ipoteği’ şeklinde düzenlenmiş olması halinde alacaklının, 

İİK.nun 149. maddesi gereğince borçluya icra emri gönderemeyeceğini»422 

√ «‘Gecikmiş itiraz’ başvurusunda bulunabilmek için, her şeyden önce 

usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş bir tebligat evrakının bulunması gere-

keceğini- Komşudan, ‘muhatabın nerede olduğu, tevziat saatlerinden sonra 

gelip gelmeyeceği’ sorularak tevsik edilmediğinden, tebligatın bu hali ile, 

Tebligat Kanununun 21/1. maddesi ile Tebligat Yönetmeliğinin 30 ve 35. 

maddeleri hükümlerine uygun yapılmadığından usulsüz olduğunu-

 Mahkemeye yapılan başvurda ’gecikmiş itiraz’dan bahse bile, HMK. 

mad. 33 uyarınca, hakimin yapılan başvurunun, Teb. K. mad. 32’ye dayalı 

usulsüz tebligat şikayeti olduğunun kabulü gerekeceğini»423 

√ «Mahkemece ‘Yargıtay bozma ilamına uyulmasına’ karar verilmesi 

halinde mahkemenin artık bu uyma kararı ile balı olacağı, bu kararın lehine 

bozma yapılan taraf için ‘usule ilişkin kazanılmış hak’ doğuracağını»424 

√ «İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ‘kesin borç ipoteği’ne 

dayanılmış ise yani doğmuş bir alacağın temini için düzenlenen ipotek akit 

tablosu kayıtsız şartsız bir para borcunu ihtiva ediyorsa başvurulacak yolun 

‘ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip’ olduğu, bu durumda 

İİK.nun 149. maddesi gereğince borçluya ve taşınmaz sahibi üçüncü kişiye 

birer icra emri gönderilmesi gerekeceğini»425 

√ «Kefalet sözleşmelerinin geçerliliği için öngörülen şekil şartlarının 

icra kefaletleri hakkında da uygulanacağını- Sadece usulüne uygun olarak 

verilen icra kefaletleri ilam hükmünde belge sayılacağından, kefaletin 

TBK’nun 583 ve 584. maddeleri hükümlerine uygun olarak yapılmış olması-

nın zorunlu olduğunu»426 

                                                 
420 Bknz: 8. HD. 18.04.2016 T. 25051/7067 
421 Bknz: 12. HD. 14.04.2016 T. 32059/11185 
422 Bknz: 12. HD. 14.04.2016 T. 7877/11095 
423 Bknz: 12. HD. 14.04.2016 T. 32074/11182 
424 Bknz: 12. HD. 13.04.2016 T. 4012/10905 
425 Bknz: 12. HD. 13.04.2016 T. 6330/10990 
426 Bknz: 12. HD. 12.04.2016 T. 31835/10666 
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√ «İpotek akit tablosunun, kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarının 

içermemesi ve alacaklının İİK.nun 150/ı maddesinde öngörülen kişilerden 

olmaması halinde, alacaklının borçlular aleyhine ‘ipoteğin paraya çevril-

mesi yoluyla ilamlı takip’ yaparak, borçlulara Örnek 6 icra emri göndere-

meyeceğini»427 

√ «Yine paydaşlar arasında yapılan kullanım anlaşması sonucu her 

paydaşın yararlanacağı ortak taşınmaz veya bölümlerinin belli olması du-

rumunda, davacı paydaş tarafından davalı paydaş aleyhine bu taşınmaza 

ilişkin elatmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri dava 

açılması hallerinde yine intifadan men koşulu aranmayacağından ’davaya 

konu taşınmazlar yönünden sayılan istisnalar dışında intifadan men koşulu-

nun gerçekleşmesi aranacağı ve intifadan men koşulunun gerçekleştiği iddi-

asının, her türlü delille kanıtlanabileceği’ bilinerek davalının kullanımının 

davacının muvaffakatine dayandığı, intifadan men koşulunun oluşmadığı ge-

rekçeleri ile davanın reddine ilişkin kararı isabetsiz olduğunu»428 

√ «Tebligat Kanunu’nun 21/I maddesine göre yapılan tebligatlarda 

tebliğ tarihinin ‘2 numaralı fişin yani ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı ta-

rih’ olduğunu- ‘Borçluların adreste bulunmadığı’nın kim tarafından ifade 

edildiğinin belirtilmeden yapılan tebligatların Tebligat Kanunu’nun 21/I ve 

yönetmeliğin 30 ve 35/I maddelerine aykırı sayılacağını»429 

√ «Borçlu vekili tarafından iflasın ertelenmesi talebiyle açılan davada 

Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nce ihtiyati tedbir kararı ile, ‘‘...davacı 

şirket aleyhine 6183 sayılı Kanun’a göre yapılan takipler de dahil olmak 

üzere hiçbir takip yapılmamasına...’’ karar verildiği, anılan karar açılan 

davaya ilişkin olarak (HUMK’nun 101 ve devamı) HMK 389-391 maddeleri 

gereğince verilen ihtiyati tedbir kararı olup, kararın 2 nolu bendinde açıkca 

‘... hiç bir takip yapılmaması’ denildiğinden tedbir kararından sonra takip 

başlatılamayacağını»430 

√ «İhtiyati tedbir kararının kapsamının açıklama ile daraltılamayacağı, 

genişletilemeyeceği veya yorumlanamayacağı; asliye hukuk mahkemesi’nin 

ihtiyati tedbir kararında açıkça icrai satışa engel olduğu belirtilmemiş oldu-

ğundan, alacaklının şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, tedbir 

kararını veren mahkemece verilen yazı cevabında, tedbir kararının icrai sa-

tışa engel olduğu belirtilerek kapsamının tayin edildiği gerekçesi ile ‘satış 

                                                 
427 Bknz: 12. HD. 12.04.2016 T. 34516/10681 
428 Bknz: 1. HD. 11.04.2016 T. 2541/4342 
429 Bknz: 12. HD. 11.04.2016 T. 33021/10590 
430 Bknz: 8. HD. 11.04.2016 T. 24926/6567 
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talebinin reddi’ne ilişkin memur işleminin iptali istemiyle yapılan şikayetin 

reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğunu»431 

√ «İcra ve İflas Kanunu’nda taşınmaz üzerine konulan haczin yenilen-

mesi diye bir müessese mevcut olmadığı ve aynı takip dosyasından olsa da 

konulan her haciz yeni bir haciz olup borçlunun her hacze yönelik olarak şi-

kayet hakkının olduğunu»432 

√ «Borçlunun icra mahkemesine başvurusunun, takibe dayanak yapılan 

yabancı hakem heyeti tarafından verilen kararın tanınmadan ve tenfiz edil-

meden, ayrıca kesinleşmeden icraya konulamayacağına ilişkin şikayet nite-

liğinde olduğunu»433 

√ «Limited şirketi, yetkili temsilcisi mahkemelerde temsil edeceğin-

den, şikayetçi şirket ortağına, şirket yetkilisi iddia edildiği gibi ölü ise kay-

yum tayin ettirilmesi ve atanacak kayyumun icazetinin sağlanması için süre 

verilip oluşacak sonuca göre şikayet hakkında karar verilmesi gerektiği-

ni»434 

√ «İlamda, ‘... Davacıya ... satılan ... cihazının davalıya iade edilerek 

cihazın aynı nitelikte yenisi ile değiştirilmesine...’ karar verilmiş olması ha-

linde, anılan ilam bu haliyle edimlerin aynı zamanda ifası (birlikte ifa) yü-

kümlülüğünü vermekte olduğundan, ilamın infazı, ayıplı cihazın teslimi ile 

ayıpsız aynı nitelikte yenisi ile değiştirilmesinin birlikte gerçekleştirilmesinin 

gerekeceği ve bu durumda takip başlatan alacaklının ayıplı cihazın teslimine 

hazır olduğunu veya teslim adresi bildirilmesi halinde cihazın adrese teslim 

edileceği hususunda bir ihbar veya bir bildirim yapmadan takibe devam et-

mesine olanak bulunmadığını»435 

√ «Hesap özetine 8 gün içinde itiraz edilmemesi halinde ihtarda belirti-

len miktarın kesinleşeceği ve bu durumda itiraz nedenlerinin İİK.nun 149/a 

ve 33. maddelerinde öngörülen koşullara göre kanıtlanması gerekeceğini- 

İİK.nun 150/ı maddesi gereğince hesap kat ihtarnamesindeki miktar kesin-

leşmiş olacağından alacak miktarına yönelik iddiaların icra mahkemesinde 

ileri sürülemeyeceği, ancak İİK.nun 149/a maddesinin göndermesi ile uygu-

lanması gereken aynı kanunun 33/I-II maddesine göre işlem yapılabileceği-

ni»436 

                                                 
431 Bknz: 12. HD. 07.04.2016 T. 33167/10344 
432 Bknz: 12. HD. 07.04.2016 T. 6934/10316 
433 Bknz: 12. HD. 06.04.2016 T. 33160/10243 
434 Bknz: 12. HD. 05.04.2016 T. 33921/9949 
435 Bknz: 8. HD. 04.04.2016 T. 24687/5939 
436 Bknz: 12. HD. 04.04.2016 T. 2695/9723 
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√ « ‘Temlik alacaklılarının ilamlı takip yapamayacağı’ yönündeki şika-

yet ile ‘takas mahsup talebi’ne yönelik şikayetin aynı konuda olmadığını»437 

√ «İcra takibine, asliye ticaret mahkemesince itirazın iptaline karar ve-

rilen meblağ üzerinden devam edilebileceğini»438 

√ «Borçlunun yaptığı kısmi ödemeye rağmen bakiyenin fahiş olduğunu 

ileri sürüp alacağın ilama uygun olarak bilirkişi aracılığıyla belirlenerek 

yapılan ödemenin de mahsubunu istemesinin şikayet niteliğinde olup hak-

kında karar verilmesi gerektiğini»439 

√ «Borçlu tarafından yatırılan paranın ancak alacaklı tarafından tahsil 

edilebildiği tarih ödeme tarihi sayılıp paranın dosyaya girdiği tarih teminat 

olarak sayılacağından ödeme tarihine kadar dosya alacağına faiz ve masraf 

hesaplanabileceğini»440 

√ «1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma 

bedellerine ilişkin dava ve takiplerde mahkeme ve icra harçları ile her türlü 

vekalet ücretlerinin maktu hesaplanmasının söz konusu olmadığı; nispi ola-

rak belirlenmesi gerektiğini»441 

√ «Takip talepnamesinde, sosyal yardım alacağı için talep edilen işle-

miş faiz oranının, bilirkişi raporunun ‘hesaplanan’ bölümünde yer alan faiz 

miktarı esas alınarak aşılamayacağını»442 

√ «1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma 

bedellerine ilişkin dava ve takiplerde mahkeme ve icra harçları ile her türlü 

vekalet ücretlerinin nispi olarak belirlenmesi gerektiğini»443 

√ «Takip tarihi 30.12.2011 olup, 6552 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihin-

den önce olduğundan 6552 sayılı Yasa ile 5393 sayılı Yasa’nın 15/son mad-

desine eklenen ek fıkra hükümlerinin uygulanamayacağının kabulü gerekip 

hacizlerin kaldırılmasına karar verileceğini»444 

√ «İdarenin kamulaştırmasız elatma eylemi 1983 yılından sonrasına ait 

olup olayda uygulanması gerekli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 

Geçici 6. maddesinin 13. fıkrası Anayasa’ya aykırı görülerek iptal edildi-

ğinden, 1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma 

                                                 
437 Bknz: 8. HD. 04.04.2016 T. 24820/5938 
438 Bknz: 12. HD. 04.04.2016 T. 26936/9779 
439 Bknz: 8. HD. 30.03.2016 T. 24259/5753 
440 Bknz: 8. HD. 30.03.2016 T. 24285/5747 
441 Bknz: 8. HD. 30.03.2016 T. 24257/5752 
442 Bknz: 8. HD. 30.03.2016 T. 24277/5748 
443 Bknz: 8. HD. 29.03.2016 T. 7443/5680 
444 Bknz: 8. HD. 29.03.2016 T. 8087/5684 
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bedellerine ilişkin dava ve takiplerde mahkeme ve icra harçları ile her türlü 

vekalet ücretlerinin nispi olarak belirlenmesi gerektiğini»445 

√ «İtirazın iptaline ilişkin hükümle takibin devamına karar verilen ala-

cak ve ilam ile hükmedilen vekalet ücreti ve fer’ilerinin, usul ekonomisi ge-

reği ilamsız takip dosyası üzerinden takibe konulması gerektiğini»446 

√ «Takip tarihi 6552 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihinden önce olduğun-

dan 6552 sayılı Yasa ile 5393 sayılı Yasa’nın 15/son maddesine eklenen ek 

fıkra hükümlerinin uygulanamayacağını»447 

√ «5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesindeki ‘Belediyenin 

proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve ka-

mu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edi-

len vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.’ hükmü kapsamında haciz 

yazısında belirtilen hesap numaralarına uygun hesap ekstreleri getirtilerek, 

hesaplara haciz tarihinden altı ay öncesine kadar yatan paraların mahiyeti 

ve kaynağının belirlenmesi gerektiğini»448 

Kamulaştırma bedelinin arttırılması ilamlarında olduğu gibi, kamulaş-

tırmasız elatma ilamlarında da ilamın kesinleşmesinden itibaren, Anayasa 

46/son faizi istenebileceğini- İcra emri ile takip tarihinden itibaren, kamu 

alacakları için öngörülen en yüksek faizin talep edilmesi yönünden, ilamın 

henüz kesinleşmediği dikkate alınarak, icra emrinin ‘ilamın kesinleşmesin-

den itibaren kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı’ şeklinde 

düzeltilmesine karar verilmesi gerektiğini»449 

√ «İlamın infazına yönelik kararın kamu düzenine ilişkin olduğunu-

 İlam alacaklısının hakkına ilişkin maddi hata karşı taraf lehine usuli kaza-

nılmış hak oluşturmayacağından takip alacaklılarının takip yapmasında bir 

usulsüzlük bulunmadığını»450 

√ «İlamda faize hükmedilmemişse, kesinleşmeden infazı istenemeyecek 

ilamlar hariç, karar tarihinden itibaren faiz talep edilebileceğinden icra em-

rinin faiz yönünden tümden iptalinin doğru olmadığırı»451 

√ «Muhtıra tebliğ tarihinin düzeltildiği tarih nazara alındığında, 

İİK’nun 358/son maddesi atfı ile İİK.nun 16. maddesi gereğince, muhtıraya 

ilişkin şikayetin süresinde olduğu ve mahkemece, yedieminin, kendisine tes-

                                                 
445 Bknz: 8. HD. 29.03.2016 T. 7435/5681 
446 Bknz: 8. HD. 29.03.2016 T. 938/5689 
447 Bknz: 8. HD. 29.03.2016 T. 9075/5688; 29.03.2016 T. 8082/5683 
448 Bknz: 8. HD. 29.03.2016 T. 4958/5679 
449 Bknz: 8. HD. 29.03.2016 T. 6837/5685 
450 Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 3518/5614 
451 Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 23245/5616 
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lim edilen hacizli malları teslim etmemesinin kendisine atfolunamıyacak bir 

sebepten dolayı ziyaı olduğunu (borçlu şirketteki işine son verildiğine ilişkin 

belgeyi sunarak yedieminlik görevini yapamadığını) ispatladığı anlaşıldı-

ğından şikayetin kabulüne karar verilmesi gerektiğini»452 

√ «Takibe dayanak yapılan Vergi Mahkemesi ilamının, dava konusu iş-

lemin iptaline ilişkin olup hüküm fıkrasında likit bir alacak bulunmadığı ve 

eda hükmü içermediğinden ilamın, gerekçe esas alınarak eklentileri olan 

yargılama gideri ve vekalet ücreti dışında asıl alacak için ilamlı icra takibi-

ne konu edilemeyeceğini»453 

√ «Alacaklının tarafı olduğu iki dosyadaki iki ilamda hükmedilen nafa-

ka alacakları ve ilk icra dosyasındaki tahsilatlar taleple bağlılık ilkesi gere-

ğince birlikte değerlendirilip, mahsup talebi de gözönünde bulundurularak, 

istenebilir nafaka miktarının hesaplanması gerektiğini»454 

√ «Takibe dayanak yapılan Vergi Mahkemesi ilamının, dava konusu iş-

lemin iptaline ilişkin olup hüküm fıkrasında likit bir alacak bulunmadığı ve 

eda hükmü içermediğinden ilamın, gerekçe esas alınarak eklentileri olan 

yargılama gideri ve vekalet ücreti dışında asıl alacak için ilamlı icra takibi-

ne konu edilemeyeceğini»455 

√ «Alacaklı ve borçlu tarafça dilekçelerine ekli listede banka isimleri 

belirtilmesine rağmen bu bankaların tamamından faiz oranları sorulmadan, 

resen tespit edilen banka faiz oranları nazara alınarak sonuca gidilemeye-

ceğini»456 

√ «İcra müdürünün, haciz talebini yerine getirme konusunda herhangi 

bir takdir yetkisi bulunmadığı ancak kural bu olmakla birlikte, İİK’nun 82. 

maddesine 02/07/2012 tarih ve 6352 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile ekle-

nen son fıkrada yer alan ‘İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların 

haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddi-

ne karar verir’ düzenlemesi karşısında, icra memurunun, haczi talep edilen 

malın bu madde uyarınca haczinin kabil olup olmadığını değerlendirerek, 

bu doğrultuda haciz talebini yerine getirip getirmeme konusunda takdir yet-

kisi olduğunu- Tanınan takdir yetkisi, İİK’nun 82. maddesi kapsamında ma-

lın haczinin kabil olup olmadığı ile sınırlı olup icra müdürünün bunun dı-

şında, haczedilen şeyin İİK’nun 83/c. maddesi kapsamında olup olmadığını 

                                                 
452 Bknz: 12. HD. 28.03.2016 T. 32396/8973 
453 Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 23387/5620 
454 Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 20539/5646 
455 Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 23385/5621 
456 Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 24869/5645 
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takdir etme yetkisinin bulunmadığından, şikayetin kabulüne karar verilmesi 

gerektiğini»457 

√ «Şikayetçi üçüncü kişinin ’maktu harç’ yatırmak suretiyle icra mah-

kemesi’nden, İcra Müdürlüğü’nün, mahcuzları muhafaza altına almasına 

yönelik işleminin iptalini, şikayet yoluyla istemesine rağmen mahkeme-

ce, yanlış nitelendirilerek, ortada bir istihkak davası olmadığı halde varmış 

gibi karar verilmesinin hatalı olduğunu»458 

√ «Takip konusu alacağın şikayete konu taşınmazın alımından kaynak-

ladığından borçlunun haline münasip evi olduğundan bahisle haczedilmezlik 

iddiasında bulunma hakkının doğmadığını»459 

√ «Gayrimenkule ve buna ilişkin aynı haklara ilişkin hükümlerin kesin-

leşmedikçe icra edilemeyecekleri; buna karşılık gayrimenkulün aynına iliş-

kin olmayan (gayrimenkul üzerindeki kişisel ‘şahsi’ haklara yönelik) ilamla-

rın icraya konulabilmesi için bunların kesinleşmesine gerek olmadığını- Ta-

kip dayanağı ilamda ayni hakka ilişkin ihtilaf bulunmadığı, gayrimenkul 

üzerindeki kira ilişkisinin tartışıldığı, şahsi hakka ilişkin söz konusu ihtilaf 

çözümlenerek sonuca ulaşıldığı görüldüğünden ilamın kesinleşmeden takibe 

konulabileceğini»460 

√ «Borçlunun takibe konu kredi sözleşmesini müteselsil kefil sıfatıyla 

imzaladığı, sözleşmede, tüketici kredisi olduğuna dair bir ibarenin geçmedi-

ği, ihtarnamede, taksitli ticari kredi hakkında takip yapıldığının belirtildiği 

anlaşıldığından, sözleşmenin 4077 s. TKHK’un 10. maddesi kapsamında 

‘tüketici kredisi’ niteliğinde olmadığını»461 

√ «Adi ortaklığın aktif ve pasif dava ehliyeti bulunmadığından, takibin 

veya davanın bütün ortaklar aleyhinde açılmasının zorunlu olduğu, taraf eh-

liyetinin kamu düzeninden olup mahkemece kendiliğinden göz önüne alın-

ması gerekeceğini»462 

√ «Aile Mahkemesinin kararı ile N..... adına kayıtlı hissenin tüm birik-

miş site aidat borçlarıyla birlikte M... tarafından ödenmesine karar verile-

rek, bu hükmün uygulanması kararın kesinleşmesi koşuluna bağlı kılınmışsa 

da, takip konusu borç anılan ilamın kesinleşme tarihinden öncesine tekabül 

ettiğinden sözkonusu kararın takip konusu alacak yönünden uygulanmasına 

yasal olanak bulunmadığını- Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı ile N....’ın 

yaptığı itirazın iptaline karar verilip kesinleştiği görüldüğünden, göre söz 

                                                 
457 Bknz: 12. HD. 24.03.2016 T. 29501/8795 
458 Bknz: 8. HD. 24.03.2016 T. 12334/5455 
459 Bknz: 8. HD. 23.03.2016 T. 23926/5285 
460 Bknz: 8. HD. 23.03.2016 T. 23946/5286 
461 Bknz: 12. HD. 22.03.2016 T. 32563/8388 
462 Bknz: 12. HD. 22.03.2016 T. 5054/8341 
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konusu karar uyarınca şikayetçi N... hakkında takip yapılmasında ve haciz 

uygulanmasında yasaya aykırı bir yön bulunmadığı»463 

√ «İİK’nun 89. maddesinde düzenlenen ‘haciz ihbarnamesi’ gönderil-

mesi alacaklının talebi ile icra müdürlüğünce yerine getirilmesi gereken bir 

müessese olup, icra memurunun alacaklının söz konusu isteminin yerine ge-

tirilmesi konusunda bir taktir hakkının bulunmadığı, kaldı ki üçüncü kişinin, 

haciz ihbarnamesine itiraz etme hakkına da sahip olduğunu»464 

√ «Düşen hacizlerle ilgili 103 tebligatları sonradan yapılan hacze yö-

nelik meskeniyet şikayetinin incelenmesinde esas alınamayacağını- Düşen 

hacizler nedeniyle önceden haczedilmezlik şikayetinde bulunulmamış olsa 

da, haczin yenilenmesi üzerine haczedilmezlik şikayetinde bulunulabileceği-

ni»465 

√ «İİK’nun 32 ve devamı maddelerinde icra emri ile birlikte takibe da-

yanak belgelerin tebliği yönünde yasal bir düzenlemenin olmadığını»466 

√ «Alacaklı takip talebinde sözleşme uyarınca faiz talep etmediğinden 

ve işleyecek faizin oranı ve türünü belirtmediğinden, takip tarihinden sonra-

sı için alacağa 3095 s. K. mad. 2/1 uyarınca yasal faiz oranı üzerinden te-

merrüt faizi hesaplanması gerekeceğini»467 

√ «Borçlunun takip dosyasına yaptığı ödeme miktarının, takip dayanağı 

ilamda hükmedilen miktardan mahsubu ile bulunan bakiye miktar için ilk 

takip dosyası infazen işlemden kaldırılmış olduğundan alacaklı tarafça yeni 

takip yapılabileceğinden belirlenecek bu miktar için takibin devamı gerekti-

ğini»468 

√ «‘Teminatlar amacı dışında kullanılamaz, üzerine ihtiyati tedbir ko-

nulamaz ve haczedilemez.’ şeklindeki 5957 s. Sebze ve Meyveler ile Yeterli 

Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun’un 12/3. maddesi gereğince; icra müdürlüğünün, borçlu-

nun, Büyükşehir Belediyesi nezdindeki teminatlarına haciz konulması yö-

nündeki işlemi yasaya aykırı olup, Belediye’nin söz konusu teminatlara iliş-

kin şikayette hukuki yararının bulunduğu ve mahkemece, 5957 sayılı Ka-

nun’da yer alan emredici düzenleme gereğince, haciz konulan teminatlar 

yönünden şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»469 

                                                 
463 Bknz: 12. HD. 22.03.2016 T. 4525/8347 
464 Bknz: 12. HD. 22.03.2016 T. 33002/8367 
465 Bknz: 8. HD. 21.03.2016 T. 22475/5163 
466 Bknz: 8. HD. 16.03.2016 T. 3528/4722; 09.03.2016 T. 2856/3749 
467 Bknz: HGK 16.03.2016 T. 12-837/316 
468 Bknz: 8. HD. 16.03.2016 T. 85/4721 
469 Bknz: 12. HD. 15.03.2016 T. 2084/7646 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

71 

√ «İcra Mahkemesi’nce duruşma günü veriliş olup, duruşma gününden 

önce dosyanın ele alınıp karar verilemeyeceğini- Borçlu şirketin İlçe Beledi-

yesi’ ne devredildiği görüldüğünden aktif husumet ehliyetinin kalmadığı-

nı»470 

√ «İcra emrinde yer alan ‘Borcu hemen öderseniz’ bölümünde yer 

alan, vekalet ücretine KDV ve gecikme tazminatına ilişkin ibarelerin ilama 

uygun talepler olmadığı, mahkemece takip talebinden ve icra emrinden çı-

kartılması şeklinde düzeltme yapılması gerektiğini»471 

√ «İcra takibinin dayanağı, ilam niteliğindeki noterde düzenleme şek-

linde müşterek ve müteselsil borç kefalet senedinde, kredinin verildiği tarih-

ten tahsil tarihine kadar geçen süre için borcun muaccel olduğu tarihte ge-

çerli olan Ziraat Bankası’nın küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren 

üreticilere uyguladığı orandaki gecikme faizi ile birlikte ödeneceği kabul 

edildiğinden ödenmeyen 2. taksit tarihinde anılan faizin Ziraat Bankası veri-

lerine göre belirlenip asıl alacağa bu orana göre istenebilir işlemiş faizin 

miktarı denetlenmesi gerektiğini»472 

√ «İhalesi yapılan taşınmaz satışının KDV’den istisna olup olmadığı ve 

bu satış nedeni ile icra dairesince alıcıdan KDV alınmasının yasaya uygun 

olup olmadığı ile ilgili şikayet bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin ol-

duğundan İİK. mad. 16/2 uyarınca süreye tâbi olmadığını- Mahkemece, 

3065 s. K. mad. 17/4-r uyarınca değerlendirme yapılarak ihale konusu ta-

şınmazın iki yılı aşkın süredir borçlu şirketin aktifinde kalıp kalmadığı ile 

anılan borçlu şirketin istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapıp 

yapmadığı araştırılması gerektiğini»473 

√ «İdarenin kamulaştırmasız elatma eyleminin 1983 yılından öncesine 

ait olduğuna ilişkin iddia ve bilgi bulunmadığından eylemin 1983 yılından 

sonra olduğunun kabulü gerekip kamulaştırmasız elatmaya dayalı tazminat 

ilamlardan kaynaklı davalarda borçlunun gayrimenkul, menkul, hak ve ala-

caklarına haciz uygulanmasının hukuka uygun olduğunu»474 

√ «Büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanali-

zasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük termi-

nalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin 

olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin 

yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine 

                                                 
470 Bknz: 8. HD. 14.03.2016 T. 24215/4560 
471 Bknz: 8. HD. 14.03.2016 T. 24147/4559 
472 Bknz: 8. HD. 14.03.2016 T. 2345/4574 
473 Bknz: 12. HD. 14.03.2016 T. 28826/7300 
474 Bknz: 8. HD. 14.03.2016 T. 23343/4575 
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göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılacağı-

nı»475 

√ «Sadece kamulaştırmasız el atmadan doğan tazminatın tahsili için 

yapılan icra takiplerinde idarelerin mal, hak alacaklarının haczedilemeye-

ceğini»476 

√ «Şikayet tarihi itibariyle ödeme emri tebliği işleminin düzeltilmesine 

ilişkin verilmiş herhangi bir icra mahkemesi kararı bulunmadığından, o 

aşamada hacizlerin kaldırılmasının yasal dayanağının olmadığını»477 

√ «Takibe dayanak ... Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ... sayılı kararı in-

celendiğinde; ‘Davalı tarafın davacıya ait Bursa Mahalle ... ada ... parsel 

sayılı taşınmaza taşkın duvar yapmak sureti ile vaki müdahalesinin men’ine, 

1,96 m2’lik tecavüzlü duvarın yıkımına’ karar verildiği; kal’e ilişkin verilen 

kararların kesinleşmeden icrası halinde telafisi imkansız zararlar meydana 

geleceği nazara alınarak, bu konuda verilen kararların kesinleşmeden icra 

edilemeyeceğini»478 

√ «‘Fonun alacaklı olduğu ve İcra İflas Kanunu uyarınca yapılan ta-

kiplerde borçlular tarafından yapılan itirazların satış dışında takip işlemle-

rini durdurmayacağı’ (5411 s. Bankacılık Kanunu mad. 138/4)- 5411 s. Ka-

nunun 138/4. maddesinin alacaklı banka yönünden, 26.12.2003 tarihinden 

önce kredi kullanıp da vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş alacaklarının 

tahsiline ilişkin yapılacak icra takiplerinde uygulanabileceğini»479 

√ «Dosyanın infazen işlemden kaldırılmasından sonra, Anayasa Mah-

kemesi’nin (2942 sayılı Yasa’nın Geçici 6. maddesinin 13. fıkrasına ilişkin) 

iptal kararına dayanılarak yeniden nispi vekalet ücreti talebi mümkün olma-

dığını»480 

√ «Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenebilmesi için serbest 

meslek makbuzunun ibrazına ilişkin bir hüküm bulunmadığından ve kuruma 

başvuru yapıldığı yönünde ise yanlar arasında bir ihtilaf söz konusu olma-

dığından takibin iptaline ilişkin şikayetin reddine karar verilmesi gerektiği-

ni»481 

√ «Takibe konu boşanma ilamında; tarafların boşanmalarına, müşterek 

çocuğun velayetinin anneye verilmesine ve çocuk için iştirak nafakasına 

                                                 
475 Bknz: 12. HD. 10.03.2016 T. 29532/7032; 10.03.2016 T. 15302/4227; 10.03.2016 T. 

15302/4227 
476 Bknz: HGK. 09.03.2016 T. 12-946/296 
477 Bknz: 12. HD. 08.03.2016 T. 30629/6617 
478 Bknz: 8. HD. 03.03.2016 T. 22500/3785 
479 Bknz: 12. HD. 03.03.2016 T. 2758/6241 
480 Bknz: 8. HD. 02.03.2016 T. 22488/3735 
481 Bknz: 8. HD. 02.03.2016 T. 22950/3734 
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hükmedilmiş ise de; anılan nafakanın alacaklısı kendisine velayet görevi ve-

rilen anne olduğundan, velayet sonlanana kadar nafakaların anne tarafın-

dan talep edilebileceğinin kabulü gerektiğini»482 

√ «Borçlu şirketin borçlarının Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na geç-

tiği anlaşıldığından, icra müdürlüğünce bahsi geçen belediyeye muhtıra 

gönderilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığını»483 

√ «Borçlu vekilinin, şikayet dilekçesinde diğer şikayet sebepleri yanın-

da, müşterek çocuğun takip tarihi itibariyle 18 yaşını doldurduğundan ba-

hisle devam edecek aylara ilişkin iştirak nafakası talebinde bulunulamaya-

cağı iddiasında da bulunduğu görüldüğünden, anılan şikayet hakkında mah-

kemece inceleme ve değerlendirme yapılarak sonucuna göre bir karar ve-

rilmesi gerekeceğini»484 

√ «Taşınmazın, borçlunun borcu nedeniyle haczedilebilmesi için haciz 

tarihinde borçlu adına kayıtlı olmasının zorunlu olduğunu- Şikayetçi üçüncü 

kişinin, mahcuz taşınmazın kendisine ait olduğundan bahisle haczin kaldı-

rılmasını talep etmesinde hukuki yararı olduğundan, her zaman şikayet hak-

kı bulunduğu, ancak, haciz tarihinde, taşınmazın borçlu adına kayıtlı olduğu 

tapu kaydından anlaşıldığından ve mahkeme kararında haczin kaldırılması 

yönünde bir hüküm de olmadığından, şikayetçinin, icra mahkemesine başvu-

rarak haczin kaldırılmasını talep edemeyeceğini»485 

√ «İmar uygulaması nedeniyle bedele dönüştürülen pay karşılığının ar-

tırılmasına ilişkin takibe konu ilamın karar tarihi 04.11.2010 olup 5999 sa-

yılı Yasa’nın 1. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen 

Geçici 6. maddesi ve 6111 sayılı Yasa’nın Geçici 2. maddesindeki düzenle-

melerde yalnızca kamulaştırma ve elatmadan kaynaklanan tazminat alacak-

ları haciz yasağı kapsamında bulunduğundan, imar uygulaması nedeniyle 

bedele dönüştürülen ilamlardan kaynaklı takiplerde borçlunun gayrimenkul, 

menkul, hak ve alacaklarına haciz uygulanmasının hukuka uygun olduğu-

nu»486 

√ «5411 s. Bankacılık Kanunu’nun 138/4. (‘Fonun alacaklı olduğu ve 

2004 sayılı İcra İflas Kanunu uyarınca yapılan takiplerde, borçlular tara-

fından yapılan itirazlar satış dışında takip işlemlerini durdurmaz.’) madde-

sindeki istisna düzenlemeden, anılan kanunun 143. maddesinde belirtilen 

varlık yönetim şirketleri yararlanamayacağını»487 

                                                 
482 Bknz: 8. HD. 01.03.2016 T. 22562/3692 
483 Bknz: 8. HD. 25.02.2016 T. 22660/3275 
484 Bknz: 8. HD. 24.02.2016 T. 210/3201 
485 Bknz: 12. HD. 24.02.2016 T. 27114/5240 
486 Bknz: 8. HD. 23.02.2016 T. 11165/3069 
487 Bknz: 12. HD. 22.02.2016 T. 27963/4654 
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√ «Hükmün içeriğinin aynen infazı zorunlu olup, icra mahkemesince 

ilamın infaz edilecek kısmının yorum yolu ile genişletilemeyeceğini- Yabancı 

para borcunun faizinde, 3095 s. K. mad. 4/a gereğince, Devlet bankalarının 

o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek 

faizin esas alınması gerektiğini- Takip konusu ilamda açıkça Merkez Banka-

sı’nca bu yabancı para alacağına uygulanan faizin uygulanmasına karar ve-

rilmişse de, ancak Merkez Bankası’nın da bizzat mevduat kabulü söz konusu 

olmayıp, böylece yabancı para alacağına uyguladığı bir faiz oranı bulun-

madığından, hükmün aynen infazı ilkesi gereği, ilamın faiz yönünden infazı-

nın kabil olmadığının kabulü gerekeceğinden, bu durumda icra takibinin, 

yabancı para alacağının faizine ilişkin kısmının iptaline karar verilmesi ge-

rektiğini»488 

Taraflarca bildirilen bankalardan fiili uygulamaları gösteren faiz oran-

ları sorularak dosya içine konulduktan sonra, alacak kalemlerinin net mik-

tarı bulunup, dayanak ilamda en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte tah-

siline hükmedilen alacaklar için bildirilen banka faizleri, diğer kalemler için 

yasal faizler uygulanarak Yargıtay denetimine elverişli şekilde rapor hazır-

lanması için konusunda uzman bir bilirkişiye başvurularak sonucuna göre 

bir karar verilmesi gerekeceğini»489 

√ «Ortaklığın giderilmesi ilamının karar tarihinden sonra taşınmaz 

üzerine tesis edilen ayni hak, haciz vs. satışa engel olmayıp, ancak satıştan 

sonra paraların paylaştırılması safhasında nazara alınacak hususlar oldu-

ğu, dolayısıyla satış memurluğunca satış talebinin yerine getirilmemesinin 

ilam ve yasaya aykırı olduğunu»490 

√ «Genel haciz yolu ile başlatılan bir takipte yetki itirazı da dahil ol-

mak üzere her türlü itirazın İİK’nun 62. maddesi uyarınca icra dairesine 

bildirilmesinin zorunlu olduğu, borçlunun icra dairesi yerine mahkeme’ye 

başvurusunun sonuç doğurmayacağını- Borçlu şirkete yapılan tebligat, Teb-

ligat Kanunu’nun 12. ve 13. maddelerine aykırı olarak tebligatı almaya yet-

kili olan şirket temsilcisinin nerede olduğu tespit edilmeden, çalışan olduğu 

belirtilen personele yapıldığından, yapılan bu tebliğ işleminin usulsüz oldu-

ğunu- Usulsüz tebligat halinde, muhatabın beyan ettiği tarihin, tebliğ tarihi 

olarak kabul edileceği- Mahkemece, İİK. nun 16. ve 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu’nun 32. maddeleri uyarınca tebliğ tarihinin düzeltilmesine karar 

verilmesi gerekirken, İİK.nun 62. maddesine aykırı olarak ve talepte aşılmak 

                                                 
488 Bknz: 8. HD. 18.02.2016 T. 23669/2579 
489 Bknz: 8. HD. 16.02.2016 T. 22506/2504 
490 Bknz: 12. HD. 15.02.2016 T. 461/3804 
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suretiyle icra dairesinin yetkisizliği yönünde hüküm tesisinin isabetsiz oldu-

ğunu»491 

√ «Şikayetçi tarafın, satış ilanında KDV’ye ilişkin yazılan ifadeleri satış 

ilanı tebliği ile öğrendiği halde, bu tarihten itibaren İİK’nun 16. maddesinde 

öngörülen yasal sürede icra mahkemesine başvurarak şikayet konusu yap-

madığından, aynı nedene dayanarak ihalenin feshini talep edemeyeceği-

ni»492 

√ «Borçlunun meskeniyet iddiasını inceleme yetkisi icra müdürlüğünde 

olmadığından, icra müdürlüğünün, borçlunun meskeniyet iddiasını araştır-

maya yönelik, kararı yerinde olmayıp alacaklının şikayetinin tamamen kabu-

lüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe istemin kısmen reddi yönün-

de hüküm tesis edilmesinin isabetsiz olduğunu»493 

√ «3. kişi nezdindeki teminatın haczinin usulsüz olduğundan haciz ih-

barnamesinde geçen ‘nakti teminatların’ sözcüklerinin yer aldığı kısmın ip-

taline karar verilmesi ile yetinmek gerekirken, 89/1 haciz ihbarnamesinin 

tamamen iptaline karar verilemeyeceğini»494 

√ «İlamın faiz alacağına ilişkin olduğu durumlarda faize faiz yürütüle-

meyeceğini»495 

√ «Avukat olmayan kişinin, alacaklı vekili sıfatıyla yaptığı icra işlemle-

ri geçersiz olduğundan, bu işlemlerin, sonradan icazet olunsa da geçerli ha-

le gelmeyeceğini- Avukat yanında çalışan katibin alacaklı adına şahsen veya 

yanında çalıştığı avukat adına imza atmak suretiyle vekaleten icra işlemleri 

yapmasına mümkün olmadığından, icra mahkemesince, alacaklı vekiline, ic-

ra takip dosyalarındaki hangi işlemler için kendisi adına imza attığının so-

rulması, işlemlerin niteliği dikkate alınarak her bir işlem için ayrı ayrı karar 

verilmesi gerektiğini»496 

√ «Taşınmazın borçlunun borcu nedeniyle haczedilebilmesi için, haciz 

tarihinde ‘borçlu adına kayıtlı olması’nın zorunlu olduğunu- Takipte borçlu 

sıfatı bulunmayan üçüncü kişinin, mülkiyeti kendisine ait taşınmaza konulan 

haczin kaldırılmasını icra mahkemesinden şikayet yolu ile isteme hakkının 

olduğu- Şikayetin kabulü ya da reddi halinde tazminata hükmedilmesinin 

isabetsiz olduğunu»497 

                                                 
491 Bknz: 12. HD. 08.02.2016 T. 26993/3005 
492 Bknz: 12. HD. 08.02.2016 T. 32323/2988 
493 Bknz: 12. HD. 08.02.2016 T. 33695/2980 
494 Bknz: 12. HD. 28.01.2016 T. 25355/2673 
495 Bknz: 8. HD. 27.01.2016 T. 21456/1314 
496 Bknz: 12. HD. 27.01.2016 T. 21730/2450 
497 Bknz: 12. HD. 26.01.2016 T. 25650/2129 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

76 

İcra müdürlükleri, verdikleri karardan -«kararın hatalı olduğunu» dü-

şünerek- kendiliğinden dönemeyecekleri– 

√ «a) Adli işlem niteliğindeki icra müdürlüğü işlem ve kararlarına karşı 

İcra ve İflas Kanunu’nun şikayet kurumunu düzenlediği ve müdürlük karar-

larının değiştirilme ya da iptalini, şikayet yoluyla başvuru halinde İcra Ha-

kimliğinin kararıyla olanaklı kıldığı, durum bu olunca, icra müdürlüklerinin 

verdikleri kararlardan kendiliklerinden dönerek yeni bir karar vermelerinin 

kural olarak mümkün olmadığını»498 

√ «b) İcra müdürlüğünün daha önce yaptığı işlemlerden kendiliğinden 

dönmesinin, almış olduğu bir kararın uygulanmasından ve yerine getirilme-

sinden kendiliğinden vazgeçmesinin mümkün olmadığı, icra müdürlüğü ta-

rafından hacizlerin kaldırılmasına karar verildikten sonra icra müdürlüğü-

nün bu kararın yerine getirilmesinden vazgeçmesinin mümkün olmadığı-

nı»499 

√ «c) İcra ve İflas Dairelerinin yaptıkları işlemlerin kanuna veya hadi-

seye uygun düşmemesi halinde İcra ve İflas Kanunu’nun 16. maddesi uya-

rınca bu işlemlere karşı icra mahkemelerine şikayet yoluna başvurulabile-

ceği; icra müdürlüklerinin verdikleri kararlardan kendiliklerinden dönerek 

yeni bir karar vermeyeceklerini»500 

√ «ç) İcra dairelerinin icra işlerinde birinci derecede sorumlu oldukla-

rı yaptıkları işlemlerin bazılarında hiç takdir yetkisi bulunmadığı, takdir 

yetkisi tanınan hallerde takdir yetkisini kullanırken, ilgililerin menfaatlerini 

en iyi şekilde gözetmek zorunda oldukları ve yaptıkları işlemlerin yerin deli-

ğinin denetiminin ancak şikayet yolu ile icra hakimliklerine ait yetki olduğu, 

icra müdürlüklerinin verdikleri karardan kendiliğinden dönerek yeni bir ka-

rar vermelerinin mümkün olmadığını»501 

√ «d) İcra dairelerinin icra işlerinde birinci derecede sorumlu oldukla-

rı yaptıkları işlemlerin bazılarında hiç takdir yetkisi bulunmadığı, takdir 

yetkisi tanınan hallerde takdir yetkisini kullanırken, ilgililerin menfaatlerini 

en iyi şekilde gözetmek zorunda oldukları ve yaptıkları işlemlerin yerin deli-

ğinin denetiminin ancak şikayet yolu ile icra hakimliklerine ait yetki olduğu, 

icra müdürlüklerinin verdikleri karardan kendiliğinden dönerek yeni bir ka-

rar vermelerinin mümkün olmadığını»502 

                                                 
498 Bknz: 23. HD. 25.01.2016 T. 8676/332 
499 Bknz: 12. HD. 23.06.2014 T. 15574/18162 
500 Bknz: HGK 06.02.2013 T. 12-703/214 
501 Bknz: HGK 11.04.2007 T. 12-231/196 
502 Bknz: HGK 11.04.2007 T. 12-166/1197 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

77 

√ «e) İcra dairelerinin icra işlerinde birinci derecede sorumlu oldukla-

rı yaptıkları işlemlerin bazılarında hiç takdir yetkisi bulunmadığı, takdir 

yetkisi tanınan hallerde takdir yetkisini kullanırken, ilgililerin menfaatlerini 

en iyi şekilde gözetmek zorunda oldukları ve yaptıkları işlemlerin yerin deli-

ğinin denetiminin ancak şikayet yolu ile icra hakimliklerine ait yetki olduğu, 

icra müdürlüklerinin verdikleri karardan kendiliğinden dönerek yeni bir ka-

rar vermelerinin mümkün olmadığını»503 

√ «Takip borçlusu olan köyün 5216 sayılı Kanun kapsamında yapılan 

protokolle idarenin hizmet alanına dahil edildiği görüldüğünden, takibe ko-

nu faturada belirtilen mal bedeli alacağının nereden kaynaklandığı tespit 

edilerek Köyden talep edilen bu fatura borcunun hangi kuruma ve ne mik-

tarda devredildiğinin devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararıyla tes-

piti gerektiğini»504 

√ «1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma 

davalarında borçlunun gayrimenkul, menkul, hak ve alacaklarına haciz uy-

gulanmasının hukuka uygun olduğunu»505 

√ «Şikayetçi borçlu ile icra takibinin diğer borçlusu arasında ‘menfaat 

çatışması’ bulunmakla, hasma tebliğ nedeniyle, anılan tebliğ işleminin, 7201 

s. Tebligat Kanunu mad. 39 uyarınca, usulsüz olduğunu»506 

√ «Henüz icra mahkemesince verilen tedbirin ön koşulu olan teminat 

yatırılmadığı için tedbirin hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlamadığı 

dönemde ve takibin durdurulmasına karar verilmesinden önce borçlunun 

maaşının haczine karar verilmesinin (ve bu haczin uygulanması için haciz 

müzekkeresi yazılmasının) tedbir kararı içeriğine aykırı olduğundan söz edi-

lemeyeceği, tedbir (durma) kararının, icra takibinin bulunduğu durum itiba-

rı ile ve olduğu hal üzere durmasını sağlamaktan ibaret olup, takibin durdu-

rulmasına karar verilmesinden önce konmuş olan hacizlerin kaldırılmasını 

gerektirmeyeceğini»507 

√ «İpotek alacaklısı 3. kişinin, önce ipotek bedelinin altında satışa mu-

vafakat etmediği halde, satış günü ipotek bedelinin altında satışa muvafakat 

ederek taşınmazı muvafakat etmediği bedelin çok altında satın almasının fe-

sat niteliğinde olduğu, şikayetçi haciz alacaklılarının şikayetinin belirtilen 

bu gerekçe ile kabul edilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceği-

ni»508 

                                                 
503 Bknz: 12. HD. 17.05.2007 T. 7499/10137 
504 Bknz: 12. HD. 21.01.2016 T. 24290/1650 
505 Bknz: 8. HD. 18.01.2016 T. 15269/256; 18.01.2016 T. 15268/257; 23.03.2015 T. 3121/6615 
506 Bknz: 12. HD. 18.01.2016 T. 24417/1014 
507 Bknz: 12. HD. 24.12.2015 T. 21835/32808 
508 Bknz: 12. HD. 22.12.2015 T. 28879/32382 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

78 

√ «Haciz tarihinde, taşınmazın borçlu adına kayıtlı olmasının zorunlu 

ve yeterli olduğu, böyle olduğu takdirde icra müdürünün haciz işleminde bir 

usulsüzlük bulunmadığı sonucuna varılması gerektiğini- Haciz tarihinde 

borçlu adına kayıtlı taşınmaz için 3. kişinin açmış olduğu tapu iptali ve tes-

cil davasının kabul edilip kesinleşmesi dahi, haciz tarihindeki mülkiyet du-

rumunu etkilemeyeceği, tescil kararı hacizden sonra verildiğinden ve tapu-

daki hacizlerin kaldırılması yönünde bir hüküm de taşımadığından haczin 

kaldırılması istemi ancak 3. kişinin genel mahkemede açacağı davada tartı-

şılabileceği- İcra müdürlüğünden hacizli malın satışının süresinde istenil-

mesi yeterli olup diğer satış şartlarının oluşup oluşmadığının irdelenmesinin 

gerekmeyeceğini»509 

√ «Bir malın haczedilememesi için yasal düzenlemenin bulunmasının 

zorunlu olduğu, haczedilmezlik istisnai bir durum olduğundan, bu yöndeki 

düzenlemelerin de dar yorumlanması gerektiğini- Somut olayda şikayetçi 

borçlu şirketin bir ticari şirket olup, sermaye ağırlıklı makinelerinin hacze-

dildiği, borçlu şirketin faaliyetinin sermayenin önem kazandığı teşebbüs ola-

rak nitelendirilmesi gerekeceği, İİK’nun 82. maddesinin 2. bendinin uygula-

nabilmesi için emek ağırlıklı faaliyetin bulunması koşulunun gerçekleşmedi-

ği anlaşılmakla, haczedilmezlik şikayetinin tümüyle reddi gerektiğini»510 

√ «İstihkak davası red edilen üçüncü kişinin tehiri icra talepli olarak 

kararı temyiz ederken ‘takibin durması’ için gösterdiği teminat mektubunun, 

alacaklının talebi üzerine paraya çevrilemeyeceğini»511 

√ «İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte haciz safhası bulunmadı-

ğından İİK’nun 82/1-12. maddesine dayalı olarak haczedilmezlik şikayetinin 

dinlenme olanağı bulunmadığını»512 

√ «Menfi tespit davasının kabulü halinde eski hale iade kurumunu dü-

zenleyen İİK’nun 72/5. maddesi özel hüküm niteliğinde olup, ‘borçludan faz-

la para tahsil olunarak alacaklıya verildiğinin hesap neticesinde anlaşılması 

halinde verilen paranın ayrıca hükme hacet kalmaksızın geri alınacağını’ 

düzenleyen ve genel hüküm niteliğinde bulunan İİK’nun 361. maddesi hük-

münün somut olayda uygulama yeri olmadığı, o halde mahkemece; borçlu-

nun şikayetinin kabulü gerekeceğini»513 

√ «Takibin mükerrer olduğu hususu takip şekli itibarı ile İİK’nun 62. 

maddesi uyarınca yasal 7 günlük sürede borçlu tarafça icra dairesine ya-

                                                 
509 Bknz: 12. HD. 22.12.2015 T. 22328/32403 
510 Bknz: 12. HD. 22.12.2015 T. 22357/32430 
511 Bknz: 12. HD. 22.12.2015 T. 22482/32400 
512 Bknz: 12. HD. 21.12.2015 T. 22639/32333; 10.12.2015 T. 17120/31206; 29.06.2015 T. 

8846/18360 
513 Bknz: 12. HD. 17.12.2015 T. 22079/32120 
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pılması gereken ‘borca itiraz’ niteliğinde olup, mahkemece bu hususun 

re’sen gözetilmesinin mümkün olmadığını»514 

√ «Satış talebinin süresinde yapılıp yapılmadığının icra mahkemesince 

re’sen gözetmesi gerektiğini- Satış isteme sürelerinin geçmesine karşın, tapu 

sicilinde şeklen varlığını sürdüren haczin İİK’nun emredici nitelikteki hü-

kümlerine aykırı bir durum yaratacağını- Kamu düzenine ilişkin bu hususun 

gözetilmesi hakime yükletilmiş bir görev olduğundan, taşınmazı takip borç-

lusundan hacizle yükümlü olarak satın alan yeni taşınmaz malikinin icra 

mahkemesine ‘haczin kaldırılması’na yönelik yaptığı şikayette İİK. mad 106 

ve 110 gereğince ‘haczin düştüğü’ne de iddia edildiğinden, bu şikayetin in-

celenerek haczin varlığını sürdürüp sürdürmediği hususunun incelenmesi 

gerektiğini»515 

√ «Takip dayanağı ilam içeriği ile ilgili yasal düzenlemeler nazara 

alındığında, işverence işçiye ödenen ücretin ödenmesi sırasında, işçinin mü-

kellefi olduğu gelir ve damga vergisi ile sigorta prim borçlarının, kaynaktan 

yatırılması kuralı gereğince, işverence ödemeler sırasında kesilerek ilgili 

kurumlara yatırılmasının zorunlu olduğunu- İşverence eksik ödenen ücretin 

ilamla brüt olarak tespit edilmiş olması halinde de, ödeme hangi tarihte ya-

pılması gerekiyor ise, o tarihte ödenecek miktarın matrah alınıp ve yine o 

tarihteki oranların uygulanacağı- İlamla belirlenen toplam alacak matrah 

alınmak suretiyle takibe konulduğu tarihteki oranlar üzerinden hesaplama 

yapılamayacağını»516 

√ «Sözleşme süresince malların, şikayetçi finansal kiralama şirketine 

ait olduğundan, alacaklının, sözleşmelere konu mallar üzerine haciz koy-

durması veya sözleşmelerde taraf olmasından doğan tüm haklarının haczi-

nin mümkün olmadığı, diğer taraftan opsiyon hakkı, haciz tarihinde henüz 

doğmamış bir hak olup, bu hakkın doğup doğmayacağı, doğması halinde ise 

borçlunun bu hakkı kullanıp kullanmayacağı belli olmadığından bu hakkın 

haczedilmesi veya bu konuda şerh verilmesinin, alacaklıya bir hak sağlama-

yacağını»517 

√ «6360 s. Kanun kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan borçlu belediye-

nin elektrik borcunun hangi tür elektrik kullanımından kaynaklandığı tespit 

edildikten sonra, borcunun hangi kuruma ve ne miktarda devredildiğinin 

devir, tasfiye ve paylaştırma komisyonu kararıyla tespiti gerektiğini»518 

                                                 
514 Bknz: 12. HD. 17.12.2015 T. 18278/32039 
515 Bknz: 12. HD. 10.12.2015 T. 18584/31166 
516 Bknz: 8. HD. 09.12.2015 T. 20214/22107 
517 Bknz: 12. HD. 01.12.2015 T. 19596/30070 
518 Bknz: 12. HD. 01.12.2015 T. 18744/30092 
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√ «Şikayetçi üçüncü kişi tarafından takip konusu borç ödenip takip 

dosyası infaz edildiğine göre ödemeyi yapan üçüncü kişinin ‘borçlu şirketin 

dosya borcunu ödediğinden bahisle TBK. mad. 127 gereğince alacaklıya ha-

lef olduğu’nu belirterek ‘gerekli temlik işlemlerinin ifası ve ipoteklerin nakli 

için alacaklıya muhtıra gönderilmesi’ne yönelik iddiaların sonuçlanan takip 

dosyasında değerlendirilip kabul edilmesine yasal olanak bulunmadığını»519 

√ «Şikayetçi 3. kişinin icra mahkemesine başvurusunda yaklaşık üçbin 

adet haciz müzekkeresinin tek bir zarf içerisinde ve toplu halde masrafları 

yatırılmadan kendilerine teslim edilmesine ilişkin icra müdürlüğü işleminin 

kaldırılmasını ve haciz müzekkerelerinin iptalini istediği, başvurunun bu ha-

li ile İİK’nun 16. maddesine dayalı icra müdürlüğü işlemini şikayet olup, in-

celeme merciinin icra mahkemesi olduğunu»520 

√ «Haciz tarihi itibari ile yürürlükte bulunan İİK’nun 106. maddesine 

göre taşınırlarda satış isteme süresi altı ay olup, kıymet takdirine itiraz ile 3. 

kişinin açtığı istihkak davası satış isteme süresini durdurmayacağından, ha-

ciz tarihi ile alacaklı tarafından satış talep tarihi olan 11.04.2014 tarihi 

arasında yasal altı aylık sürenin geçtiği bu itibarla İİK’nun 110. maddesi 

gereği haciz kalkmış olduğundan yapılan iş bu ihalenin feshine karar veril-

mesi gerektiğini»521 

√ «İhyası istenen dosyanın arşivde 3 yıllık saklama süresi dolan dosya-

lardan olup olmadığının araştırılması gerektiğini- Yöntemine uygun olarak 

imha edilen icra dosyalarının da ihyasının mümkün olduğunu»522 

√ «Şirketi temsile müştereken yetkili diğer ortağın, davacı şirket yetkili-

si ile arasında husumet bulunduğuna göre; takip sebebiyle borçlu şirketin 

taşınmazlarının satışının yapılıyor olması gibi acil nitelikteki iş sebebiyle 

davacı ortağın tek başına dava açabilmesi gerektiğinin kabul edildiğin-

den, mahkemece; şikayetçi ortağa süre verilerek, şirkete kayyum tayin ettir-

mesi ve kayyumun da icazeti sağlandıktan sonra ihalenin feshi şikayeti-

ne devam edilmesi gerektiğini»523 

√ «İhyası istenen dosyanın yangında mı yandığı, yoksa arşivde 3 yıllık 

saklama süresi dolan dosyalardan mı olduğu araştırılarak, yanan dosyalar 

arasında ise ihyasına yasal bir engel olmadığının gözetilmesi; dosya-

nın saklama süresi dolan dosyalardan olduğu anlaşılırsa, 128/1 s. genelgeye 

uyarınca arşivde saklama süresinin dolup dolmadığı, imha tutanağının anı-

lan süre dolduktan sonra düzenlenip düzenlenmediği ve süresinde Seka’ya 

                                                 
519 Bknz: 12. HD. 30.11.2015 T. 27399/29805 
520 Bknz: 12. HD. 24.11.2015 T. 18351/29217 
521 Bknz: 12. HD. 24.11.2015 T. 25265/29260 
522 Bknz: 12. HD. 16.11.2015 T. 16411/28243 
523 Bknz: 12. HD. 16.11.2015 T. 28270/28170 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

81 

gönderilip gönderilmediğinin tetkik edilmesi gerekeceğini- Yöntemine uygun 

olarak imha edilen icra dosyalarının ihyasının mümkün olduğunu»524 

√ «İcra müdürlüğünce, tapu sicil müdürlüğüne haczin fekkedildiğine 

ilişkin bildirim yapılması üzerine eski tarihli hacizler kalkmış olup hukuk 

sistemimizde haczin ihyası şeklinde bir müessese bulunmadığı, bu durumda 

haciz tarihi olan 27.02.2014 tarihinde taşınmazın mülkiyeti üçüncü kişi şi-

kayetçiye ait olup borçlu adına kayıtlı olmadığından taşınmaz tapu kaydına 

konulan haciz işleminin yasaya aykırı olduğunu»525 

√ «Tebligat mazbatasına, dağıtıcı tarafından, muhatabın çarşıda oldu-

ğuna dair beyanda bulunan kişinin adı-soyadı ile imzadan imtina edip etme-

diği yazılmadığından tebliğ işleminin usulsüz olduğu- Borçlunun usulsüz 

tebliğe muttali olduğu tarihe göre tebliğ tarihinin tebliğ tarihi olarak kabul 

edilmesi gerekeceğini»526 

√ «Borçluya ödeme emri tebliği gerçekleşmedikçe, icra müdürünün ha-

ciz talebini kabul etmesinin takibin kesinleştiği anlamına gelmeyeceğini»527 

√ «İpotek alacaklıları tarafından İİK’nun 153/1. maddesinde öngörülen 

yasal süreden sonra icra müdürlüğüne başvurularak ipotek bedeline itiraz 

edilmiş olması nedeniyle, mahkemece, ipoteğin fekkine karar verilmesi gere-

keceğini»528 

√ «Site yöneticiliği borçlu gösterilmek suretiyle başlatılan takip-

te, apartman yöneticiliği tüzel kişiliği bulunmadığından, apartman yöneticisi 

şahsen takip borçlusu bulunmadığından kesinleşen takip nedeniyle yönetici-

nin şahsi mallarının haczedilemeyeceğini- Şikayetçinin icra mahkemesinden 

istemi takipte taraf sıfatının bulunmaması nedeniyle şahsına ait mallara ko-

nulan haczin kaldırılmasına yönelik olup bu şikayetin süresiz olarak ileri sü-

rülebileceğini»529 

√ «Borçlunun, alacaklının takip ehliyeti bulunmadığı yönündeki başvu-

rusu şikayet niteliğinde olup, genel haciz yoluyla takipte borçlunun, icra da-

iresinde borca itiraz etmiş olmasının, icra mahkemesine şikayet yoluyla baş-

vurarak, takip ehliyeti yokluğu nedeniyle takibin iptalini istemesine engel 

teşkil etmeyeceğini»530 

                                                 
524 Bknz: 12. HD. 13.11.2015 T. 13062/28030 
525 Bknz: 12. HD. 12.11.2015 T. 16551/27946 
526 Bknz: 12. HD. 12.11.2015 T. 15517/27884 
527 Bknz: 12. HD. 12.11.2015 T. 13259/27754 
528 Bknz: 12. HD. 12.11.2015 T. 21463/27777 
529 Bknz: 12. HD. 09.11.2015 T. 15394/27394 
530 Bknz: 12. HD. 09.11.2015 T. 19020/27270 
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√ «634 sayılı Kat Malikleri Kanunu’nun 20/2 maddesi gereğince 

ödenmeyen ortak gider borcu için alacaklı aylık %5 gecikme tazminatı talep 

edebilir ise de, takip talepnamesinde alacaklı takip öncesi dönem için işle-

miş faiz talebinde bulunduğu ve ayrıca takipten sonraki dönem için de aylık 

%5 faiz talep ettiği, bu durumda, faiz alacağının 3095 sayılı yasaya göre he-

saplanması gerekeceğini- Mahkemece faize itirazın kaldırılması isteminin bu 

doğrultuda bilirkişiden ek rapor alınarak değerlendirilmesi gerekirken ala-

caklının gecikme tazminatı talebi olmadığı halde hatalı olarak gecikme taz-

minatı üzerinden hesaplama yapan bilirkişi raporu esas alınarak eksik ince-

lemeye dayalı olarak yazılı şekilde sonuca gidilmesinin isabetsiz olduğu-

nu»531 

√ «Takip talebinde istenen takip sonrası işleyecek faiz oranının cinsinin 

belirtilmesi ya da istenen faiz oranının o tarihte uygulanan yasal veya ticari 

faiz oranlarından birine ‘denk gelmesi’ durumunda ‘o cins faiz oranı’nın is-

tendiğinin kabulü gerekeceğini»532 

√ «Mahkemece tedbir kararı içeriğine göre takibin iptali isteminin red-

di doğru ise de; tedbirden sonra başlatılan takip durdurulduğuna göre borç-

lunun malvarlığının haczine yönelik icra işleminin yerinde olmadığı, borç-

lunun hacze yönelik şikayetinin kabulü gerekeceğini»533 

√ «Satış bedelinin tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve pay-

laştırma giderlerini geçmesi gerektiği hüküm altına alındığından, satış tale-

binden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin 

hesaplamada dikkate alınması gerekeceği, bu durumda, satış talebi ile ihale 

tarihi arasındaki yediemin ücretinin aracın paraya çevirme giderlerine da-

hil olduğu kabul edilerek, artırma bedelinin hesaplanmasında dikkate alın-

masının zorunlu olduğu, öte yandan tellaliye harcı, satış talebi ile ihale tari-

hi arasındaki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinden olmadığından 

buna yönelik gider hesaplamada dikkate alınmayacağı, mahkemece satış ta-

lebi ile ihale tarihi arasındaki yediemin ücreti de dahil olmak üzere İİK’nun 

115. maddesi kapsamında yapılan diğer masraflar tesbit edilerek, ihale be-

delinin, aracın muhammen değerinin %50’si ile birlikte anılan masraflar 

toplamını karşılayıp karşılamadığının tespiti ile sonucuna göre karar veril-

mesi gerekeceğini»534 

√ «‘İcra Dairesi’nce haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca 

yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir’ hükmü gereğince, 

öncelikle İcra Dairesince bu işlemin yerine getirilmesi, 10 gün içinde mal 

                                                 
531 Bknz: 12. HD. 02.11.2015 T. 13895/26348 
532 Bknz: 12. HD. 02.11.2015 T. 26822/26371 
533 Bknz: 12. HD. 27.10.2015 T. 14677/26150 
534 Bknz: 12. HD. 27.10.2015 T. 23164/26230 
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beyanında bulunulmaması veya gösterilen malların alacağı karşılamaması 

halinde ise diğer mallar üzerinde haciz uygulanması talebinin yerine getiri-

leceğini»535 

√ «Üçüncü kişi finansal kiralama şirketinin haciz işlemini öğrenmiş bu-

lunduğu dosya kapsamıyla sabit olup; belirtilen öğrenme tarihine göre icra 

mahkemesine yapılan başvurunun yedi günlük süreden sonra olduğu, üçün-

cü kişinin icra müdürlüğüne haczin kaldırılması yönünde talepte bulunması 

ve icra müdürlüğünce bu konuda işlem tesis edilmesinin haczedilmezlik şi-

kayeti bakımından yeni bir hak bahşetmeyeceğini»536 

√ «Alacaklı olarak takibine devam edilen alacağın aynı zamanda borç-

lusu olma durumunda aynı takipte borçlu sıfatını taşıyan şahsın rücu belge-

sine dayalı alacağının miktarı ve tahsili yargılamayı gerektirdiğinden bu 

belgeye dayanarak alacaklı sıfatı ile aynı takibe devam edilemeyeceğini- 

Borcun kısmen ödenmesinin takip dosyasını kısmen infaz etmiş sayacağı-

nı»537 

√ «Somut olayda yabancılık unsuru yer aldığından, mahkemece, ala-

caklının teminat muafiyetinin bulunup bulunmadığı hususunda hükme daya-

nak oluşturacak nitelikte herhangi bir araştırma yapılmadığı, takip alacaklı-

sı şikayetçinin teminattan muaf olup olmadığının Adalet Bakanlığı Uluslara-

rası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden sorularak alınacak yazı 

cevabına ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini»538 

√ «Somut olayda, takip talebi ve ödeme emrinde, takip konusu borcun 

sebebi olarak şirkette yapılan usulsüzlük sebebiyle uğranılan zarar belirtil-

miş ve alacak herhangi bir belgeye dayandırılmadığından, takibe dayanak 

belge örneğinin sunulması ve İİK’nun 61/1. maddesi uyarınca da ödeme em-

rine belgenin tasdikli bir örneğinin eklenmesinin söz konusu olamayacağı-

nı»539 

√ «‘İtirazın iptaline’ ilişkin ilamın hüküm kısmının aynen infazı zorunlu 

olup, yetkili icra mahkemesinin yorum yoluyla hüküm kısmını değiştireme-

yeceği, itirazın iptali kararında asıl alacak üzerinden takibin devamına, faz-

laya ilişkin talebin reddine karar verildiğine göre, bu miktara takip tarihin-

den itibaren değişen oranlarda yasal faiz uygulanması gerektiğini»540 

                                                 
535 Bknz: 8. HD. 22.10.2015 T. 14386/18887 
536 Bknz: 12. HD. 19.10.2015 T. 12815/24910 
537 Bknz: 12. HD. 15.10.2015 T. 11752/24573 
538 Bknz: 12. HD. 14.10.2015 T. 13479/24429 
539 Bknz: 12. HD. 12.10.2015 T. 12141/23974 
540 Bknz: 12. HD. 06.10.2015 T. 10129/23245 
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√ «İcra memurunun kendiliğinden haczi kaldırma yetkisinin olmadığı, 

ilgilisi tarafından yapılacak şikayet üzerine, ancak icra mahkemesince ta-

şınmaza konulan haczin kaldırılmasına karar verilebileceğini»541 

√ «Şikayet tarihi itibariyle yasal temsilci olmayan şikayetçinin, icra 

mahkemesine kendi adına yaptığı başvuru ile babasının icra kefilliğinin ge-

çersiz olduğunu ileri sürerek kefaletin iptalini istemesinin mümkün olmadı-

ğını»542 

√ «Borçlunun vekalet ücreti borcunun icra dairesine öderken gelir ver-

gisi kesintisi yapamayacağını»543 

√ «İlamda faiz hakkında bir hüküm bulunmasa dahi, ilamda yazılı ala-

cak karar tarihinde muaccel olacağından bu tarihten itibaren faiz istenebi-

leceğini- İlamda yazılı icra inkar tazminatı ile harç, yargılama gideri ve ve-

kalet ücreti alacaklarına, muaccel hale geldikleri karar tarihi olan ... tari-

hinden itibaren yasal faiz yürütülmesi mümkün olup, icra müdürlüğünce de 

ilamda hükmedilen fer’i alacaklara ve icra inkar tazminatına açıklanan il-

keye uygun faiz hesaplanmak suretiyle muhtıra düzenlenmesi gerektiğinden 

mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»544 

√ «Boşanma davası sırasında verilen tedbir nafakası, boşanma kararı-

nın kesinleşmesi ile sona ereceği, kesinleşmeden sonra mahkemece hükme-

dilmişse, yoksulluk nafakası istenebileceği, öte yandan İİK’nun 40. maddesi 

uyarınca ilamın bozulması ile takibin olduğu yerde duracağını»545 

√ «Satış bedelinin, taşınmazın muhammen bedelinin üzerinde olması 

halinde zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekeceği, ancak bu 

husus şikayet nedenine göre farklılık arz edebileceği, buna göre ihale tari-

hinden önce haczi düşmüş bir taşınmazın, satış bedeli ne olursa olsun satıl-

masında, borçlunun menfaatinin muhtel olacağını»546 

√ «İİK’nun 361. maddesi hükmünün uygulanabilmesi için icra daire-

since borçludan fazla para tahsil edilmiş olması ya da yanlışlıkla ödeme ya-

pılmış olması gerektiğini- Usulsüz tebligat şikayetinin kabulüne karar veril-

miş olması, önceden yapılan kesintileri hükümsüz kılmayacağı, borçlunun 

usulsüz tebligat şikayetinin kabulüne karar verilmesi ve bunun üzerine de 

itiraz nedeni ile takibin durdurulması işlemi, İİK’nun 361. maddesi koşulla-

rının oluştuğunun kabulü için yeterli olmadığı, bu nedenle, ödenen paranın 

                                                 
541 Bknz: 12. HD. 01.10.2015 T. 7718/22662 
542 Bknz: 12. HD. 15.09.2015 T. 15966/21239 
543 Bknz: 8. HD. 10.09.2015 T. 13675/16114 
544 Bknz: 12. HD. 07.09.2015 T. 9362/19758 
545 Bknz: 12. HD. 03.07.2015 T. 12852/19043 
546 Bknz: 12. HD. 03.07.2015 T. 13306/19054 
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İİK’nun 361. maddesi gereği alacaklıdan alınarak borçluya geri verilmesi-

nin istenemeyeceğini»547 

√ «Şikayetçi borcun tamamının ödendiğini ileri sürerek bakiye borç he-

sabına itiraz ettiğinden mahkemece gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yap-

tırılarak bakiye borç miktarının tespiti ile sonucuna göre bir karar verilmesi 

gerekeceğini»548 

√ «Takip dayanağı belgenin ödeme emri ekinde gönderilmemesi hususu 

İİK.nun 16. maddesi kapsamında şikayet olup, bu maddede tazminat öngö-

rülmediği halde mahkemece alacaklı aleyhine tazminata hükmedilmesi isa-

betsiz olup, hükmün bu sebeple bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın 

giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın 

düzeltilerek onanması gerekeceğini»549 

√ «Ciranta konumunda olan takip alacaklısının kötüniyetli olduğu iddia 

ve ispat edilmediği gibi, senet metninde de sözleşme nedeniyle verildiğine 

ilişkin bir ibare bulunmadığından takip alacaklısına karşı senedin teminat 

senedi olduğu ileri sürülemeyeceğinden, mahkemece, şikayetin reddine ka-

rar verilmesi gerekeceğini»550 

√ «Takipte istenen % 130 faiz oranı, itiraz edilmeksizin kesinleştiğin-

den, ‘değişen faiz oranlarına göre faiz hesabı yapan’ bilirkişi raporuna göre 

karar verilemeyeceğini»551 

√ «Alacaklı vekili satış talebinden vazgeçmiş olup açıkça hakkın özün-

den feragat etmediği, bu durumda satış talebinden vazgeçilmiş olması ala-

cağın haricen tahsil edildiğine karine teşkil etmeyeceği gibi, borçlunun tale-

bi süresinde satış istenmediği gerekçesi ile İİK’nun 106-110. maddelerine 

dayalı olarak hacizlerin kaldırılmasına ilişkin olup, borçlunun bu istemi 

harca tâbi olmadığı, bu nedenle icra müdürlüğünün tahsil harcı yatırılması-

na ilişkin ... tarihli işleminin yasal bir dayanağı bulunmadığını»552 

√ «Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye 

Emlak Bankası’nın feragat harcından muaf olduğu; tahsil harcının ise mua-

fiyet kapsamı dışında kaldığını»553 

√ «Alacaklının ... tarihinde satış talebinde bulunduğu, icra müdürlü-

ğünce ... tarihinde satış kararı alındığı, haciz tarihi nazara alındığında ala-

                                                 
547 Bknz: 12. HD. 02.07.2015 T. 6081/18830 
548 Bknz: 12. HD. 30.06.2015 T. 6008/18680 
549 Bknz: 12. HD. 29.06.2015 T. 15651/18342 
550 Bknz: 12. HD. 26.03.2015 T. 31115/7229 
551 Bknz: 12. HD. 24.06.2015 T. 8279/17749 
552 Bknz: 12. HD. 23.06.2015 T. 6181/17628 
553 Bknz: 12. HD. 22.06.2015 T. 7487/17431 
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caklının 2 yıllık süre içerisinde satış talebinde bulunduğu, bu süreç sonunda 

ise, taşınmazın ... tarihinde ihale edildiği görüldüğü, o halde mahkemece, 

başka bir fesih sebebi de bulunmadığından, ihalenin feshi isteminin reddine 

karar verilmesi gerekeceğini»554 

√ «İİK’nun 78. maddesi gereğince, alacaklı ödeme emrinin tebliğinden 

itibaren 1 yıllık süre içerisinde haciz talebinde bulunduğuna göre, bu haczin 

düşmesinden sonra takibe devam edebilmek için takibin yenilenmesine ve 

yenileme harcı ödenmesine gerek bulunmadığını»555 

√ «Taşınır rehni bulunmadığı halde, taşınır rehninin paraya çevrilmesi 

yoluyla ilamlı takip başlatılması durumunda, borçlunun İİK’nun 16. madde-

sine dayalı olarak şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurmasının mümkün 

olduğunu»556 

√ «Boşanma davasında verilen tedbir nafakasının, dava sonunda veri-

len kararın kesinleşmesine kadar devam edeceğini»557 

√ «Takipte 3.kişi konumunda olan şikayetçi rehin alacaklısının icra 

mahkemesine başvurusunda, ‘yediemin ücreti alacağının fazla talep etmesi’ 

üzerine, mahkemece ‘icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılması gerektiğine’ 

karar verilmesi gerekeceğini»558 

√ «Şikayete konu takipte, borçlu olarak adi ortaklığı oluşturan şirketler 

yanında ayrıca adi ortaklığın gösterildiği anlaşıldığından, adi ortaklığın tü-

zel kişiliği ve dolayısıyla taraf ehliyeti bulunmadığından adi ortaklık hak-

kında yapılan takibin hukuken geçerliliğinin bulunmadığını»559 

√ «İcra dairesince yazılan haciz talimatında, taşınmazın borçluya ait 

olması halinde haciz işlemi yapılması gerektiğinin belirtildiği ve haciz ma-

hallinde taşınmazın borçluya ait olmadığının tespit edilemediğinin anlaşıl-

dığından yazılan haciz talimatı ile bağlı olan talimat icra müdürlüğünün, 

haciz işlemini gerçekleştirmek zorunda olduğunu»560 

√ «İhtiyati tedbir kararına aykırı olarak icra veznesine giren paranın 

alacaklıya ödenmesi halinde, icra müdürlüğünce paranın alacaklıdan geri 

istenerek, icra kasasında muhafaza edilmesi yönünde işlem tesis edilmesine 

karar verilmesi gerektiğini»561 

                                                 
554 Bknz: 12. HD. 16.06.2015 T. 14204/16740 
555 Bknz: 12. HD. 15.06.2015 T. 7343/16537 
556 Bknz: 12. HD. 09.06.2015 T. 13429/16028 
557 Bknz: 12. HD. 08.06.2015 T. 5623/15818 
558 Bknz: 12. HD. 04.06.2015 T. 4900/15409 
559 Bknz: 12. HD. 01.06.2015 T. 5604/15055 
560 Bknz: 12. HD. 01.06.2015 T. 5622/15057 
561 Bknz: 12. HD. 28.05.2015 T. 3855/14526 
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√ «İcra ve İflas Kanunda taşınmaz üzerine konulan haczin yenilenmesi 

diye bir müessese mevcut olmayıp, aynı takip dosyasından olsa da konulan 

her haczin yeni bir haciz olup borçlunun her hacze yönelik olarak şikayet 

hakkı olduğunu»562 

√ «Adi ortaklığın tüzel kişiliği olmamakla birlikte ilamda davalı olarak 

‘......’ adi ortaklığı şeklinde gösterildiği- Takibin adi ortaklık hakkında baş-

latılmasının ilama uygun olduğu- Her bir ortağı ayrı ayrı icra emri tebliğ 

suretiyle takibin devamının da mümkün olduğunu»563 

√ «Şikayetçinin taşınmazın satın alındığı tarih itibariyle icra takibinde 

ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinde herhangi bir taraf sıfatı bulunmadığı 

anlaşıldığından, bu taşınmaz üzerine alacaklı tarafından takip borçlusunun 

borcu sebebi ile haciz konulmasının isabetsiz olduğunu»564 

√ «7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 12. maddesine göre, hükmi şahıs-

lara tebligat selahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise yalnız biri-

ne yapılacağı; aynı kanunun 13. maddesine göre de, tebliğ yapılacak bu ki-

şilerin herhangi bir sebeple mutad iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları 

veya o sırada evrakı bizzat alamayacakları bir halde oldukları takdirde an-

cak o zaman, tebliğ orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden 

birisine yapılacağını»565 

√ «Borçlunun serbest iradesi ile kurduğu ipoteklerin, adı geçenin daha 

sonra bu yerle ilgili olarak meskeniyet iddiasında bulunulmasını engelleye-

ceğini»566 

√ «Adi ortaklıklarda, ortaklardan birinin kişisel borçlarından dolayı 

hakkında takip yapılması halinde, adi ortaklığın istihkakına haciz konula-

mayacağını»567 

√ «Takip alacaklısının, aracın teslim alınması yönünde para borçlusu 

durumunda olan takip borçlusuna ihtar çektiği yönündeki temyiz nedenleri 

dikkate alındığında, tarafların iddia ve delilleri toplanarak araç teslim ala-

caklısının temerrüdünün oluşup oluşmadığı belirlenerek, icra müdürlüğünün 

dosyaya yatan parayı ödemekte usulüne uygun davranıp davranmadığına 

ilişkin şikayetin sonuçlandırılmasının gerektiğini»568 

                                                 
562 Bknz: 12. HD. 26.05.2015 T. 4138/14322 
563 Bknz: 8. HD. 26.05.2015 T. 12402/11711 
564 Bknz: 12. HD. 25.05.2015 T. 3591/14139 
565 Bknz: 12. HD. 14.05.2015 T. 11117/13727 
566 Bknz: 12. HD. 14.05.2015 T. 572/13796 
567 Bknz: 12. HD. 14.05.2015 T. 2572/13641 
568 Bknz: 8. HD. 12.05.2015 T. 5996/11169 
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√ «6552 sayılı Kanun’un 121. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu 

15. maddesinin son fıkrası, ‘İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce be-

lediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesinin istene-

ceği ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanacağı, on gün 

içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işleminin 

alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetini aksatacak şekilde yapılamaya-

cağı’»569 

√ «Haciz konulan borçlunun taşınmazının satış bedeli üzerinden alın-

ması gerekeceği, mahkemece duruşma açılarak tarafların beyanları alına-

rak haricen tahsile esas alınan icra dosya alacaklısına satılan taşınmazın 

satış işleminde satış bedeli belirlenerek bakiye dosya borcu ile satın alınan 

taşınmazdan hangisinin değeri daha az ise tahsil harcının o miktar üzerin-

den alınması gerektiği düşünülerek sonuca gidilmesi gerekeceğini»570 

√ «Alacak üzerindeki tasarruf yetkisinin, takibe başlandıktan sonra 

dosya alacağını temlik alana geçmiş olduğu, temlik edenin alacak üzerinde 

artık tasarruf hak ve yetkisi bulunmadığından (kalmadığından), pasif husu-

met ehliyeti bulunmayan hakkında aynı ilamdan kaynaklanan vekalet ücreti 

için takip yapılamayacağını»571 

√ «Bir aracın, makam aracı olarak kullanılması, onun fiilen kamu hiz-

metinde kullanıldığı anlamına gelmeyeceği gibi, kamu hizmetinin yürütüle-

bilmesi için belediye başkanının makam aracının bulunması da gerekmeye-

ceği, bu sebeple, belediye başkanının makam aracının haczedilmesinde ya-

saya aykırılık bulunmadığını»572 

√ «Hüküm içeriğinin aynen infazının zorunlu olduğu- İlamın infaz edi-

lecek kısmının yorum yoluyla belirlenemeyeceği- Bu nedenle hüküm fıkrası-

nın hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde açıkça yazılmasının zorunlu ol-

duğunu»573 

√ «Şikayete konu takibe, alacaklı olarak iş ortaklığının taraf olduğu, 

adi ortaklığın tüzel kişiliği ve dolayısıyla fiil ehliyeti bulunmadığından adi 

ortaklık tarafından yapılan takibin ve çıkarılan ödeme emrinin hukuken ge-

çerliliğinin bulunmadığını»574 

√ «Alacaklı banka tarafından kredi sözleşmesi, ipotek akit tablosu ve 

hesap kat ihtarına dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı 

icra takibi yapıldığı ve borçluya ait taşınmazın alacağına mahsuben alacaklı 

                                                 
569 Bknz: 8. HD. 12.05.2015 T. 1684/11172 
570 Bknz: 8. HD. 12.05.2015 T. 2414/3925 
571 Bknz: 8. HD. 11.05.2015 T. 10512/10738 
572 Bknz: 8. HD. 11.05.2015 T. 11032/10692 
573 Bknz: 8. HD. 11.05.2015 T. 11103/10694 
574 Bknz: 12. HD. 11.05.2015 T. 2973/13275 
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bankaya alacak miktarı için ihale edildiği, bu miktar üzerinden KDV ve 

damga vergisi alınamayacağını- KDV ve damga vergisinin alacaklının ala-

cağını aşan miktar üzerinden hesaplanması gerekeceğinden, icra müdürlü-

ğünün satış bedelinin tümü üzerinden KDV ve damga vergisi alınmasına 

dair işlemi yasaya aykırı olduğundan, mahkemece şikayetin kabulünün ge-

rektiğini»575 

√ «Takibe konu ilamın bozulması ile icra muameleleri olduğu yerde du-

racağı ve bozulan ilam nazara alınarak infaz yapılmasının yasaya aykırı ol-

duğunu»576 

√ «Taşıt kredi sözleşmesine dayalı icra takibinde, asıl borçlu hakkında-

ki takip semeresiz kalmadan kefile müracaat edilemeyeceğinden, şikayetin 

kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerektiğini»577 

√ «Alacaklı vekili icra takibine dayanak yaptığı çeki takip talebine ek-

leyerek icra dosyasına ibraz etse de, bu belgeyi ödeme emri ekinde borçluya 

tebliğ ettirmediğinden, mahkemece, şikayetin kabulü ile ödeme emrinin ipta-

line karar verilmesi gerektiğini»578 

√ «Alacaklının, ‘Takipten feragat ediyorum. Borçlu ile aramızda anlaş-

tık. Dava konusu taşınmaza çöplük duvarını yapmak şartı ile takipten vazge-

çiyorum. Dosyamın işlemden kaldırılmasını talep ederim.’ şeklindeki beya-

nında, alacaklının, takibe konu men’i müdahale ilamından kaynaklanan 

hakkın özünden feragat edildiğine dair net ve koşulsuz bir açıklama bulun-

madığından, alacaklı bu beyan ile dosyasının işlemden kaldırılmasını istedi-

ğinden, takipten feragat ettiği, alacaklının söz konusu ilama dayanarak yeni 

takip başlatmasında bir usulsüzlük bulunmadığından, mahkemece şikayetin 

reddine karar verilmesinin gerekeceğini»579 

√ «Kişiye öncelikle bilinen en son adresi esas alınarak tebligat çıkar-

tılması, adres tebligata elverişli değilse ya da tebligat yapılamazsa, adresin 

adres kayıt sistemindeki adresi olduğu ve tebligatın Tebligat Kanunu 21/2 ye 

göre yapılacağına ilişkin şerh verilerek tebligat yapılması gerekeceğini»580 

√ «Mahkemece, Anayasa Mahkemesi’nin 13.11.2014 tarihli ve 2013/95 

Esas, 2014/176 sayılı Kararı gereğince, icra harçları ve icra vekalet ücreti-

nin nispi hesaplanması gerektiği nazara alınarak, borçlunun şikayetinin 

reddine karar verilmesi gerekeceğini»581 

                                                 
575 Bknz: 12. HD. 11.05.2015 T. 3487/13242 
576 Bknz: 8. HD. 11.05.2015 T. 10569/10737 
577 Bknz: 12. HD. 11.05.2015 T. 1792/13224 
578 Bknz: 12. HD. 11.05.2015 T. 3575/13115 
579 Bknz: 8. HD. 11.05.2015 T. 8050/10695 
580 Bknz: 12. HD. 07.05.2015 T. 2236/12798 
581 Bknz: 8. HD. 07.05.2015 T. 4191/10321 
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√ «İcra müdürlüğünce yapılan dosya hesabında esas alınan faiz oranı-

nın fahiş olduğuna yönelik şikayetin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 

88. ve 120. maddeleri uyarınca değerlendirileceği»582 

√ «Kambiyo senetlerine mahsus icra takibinde, tedbir kararından sonra 

konulan hacizlerin kaldırılması gerekeceğini»583 

√ «Şikayetçi vekilinin davadan feragat yetkisinin bulunduğu anlaşıl-

makla, Dairenin onama kararının kaldırılarak, şikayetçi vekilinin davadan 

feragat beyanı hakkında bir karar verilmek üzere kararın bozulmasına karar 

verilmesi gerekeceğini»584 

√ «İnfazın ilamda hüküm altına alınan müdahalenin men’ini sağlaya-

cak şekilde sonradan yapılan yapının da kaldırılması suretiyle yapılmasının 

İİK.nun 26/3 maddesi hükmü karşısında mümkün olduğunu»585 

√ «Taşıt kredi sözleşmesine dayalı icra takibinde, asıl borçlu hakkında-

ki takip semeresiz kalmadan kefile müracaat edilemeyeceğinden şikayetin 

kabulüne karar verileceğini»586 

√ «Bir ilam hükmü icra edildikten sonra bozulduğunda, aleyhinde icra 

yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kat’i bir ilamla be-

lirlenirse ayrıca hükme hacet kalmaksızın icranın tamamen veya kısmen eski 

hale iade olunacağını- Alacaklıdan iadesi gereken paraya muhtıranın tebliğ 

tarihinden itibaren (muhtıra ile süre verilmiş ise bu sürenin sonu itibarı ile) 

faiz istenebileceğini»587 

√ «İlam içeriğine göre alacaklının bedelin tahsilini isteyebilmesi için, 

öncelikle kendisine düşen, ilamda belirtilen edimini yerine getirmesinin şart 

olduğunu»588 

√ «İcra müdürü alacaklının şikayete konu haciz talebini yerine getir-

mek zorunda olup, bu konuda icra müdürünün takdir hakkı bulunmadığı, çı-

karılacak haciz ihbarnamesine karşı itirazda bulunma hakkının 3.kişiye ait 

olduğunu»589 

√ «İcra ve İflas Kanunu’nda taşınmaz üzerine konulan haczin yenilen-

mesi diye bir müessese mevcut olmayıp, aynı takip dosyasından olsa da ko-

                                                 
582 Bknz: 12. HD. 07.05.2015 T. 1518/12797 
583 Bknz: 12. HD. 06.05.2015 T. 2922/12622 
584 Bknz: 12. HD. 05.05.2015 T. 9358/12395 
585 Bknz: 8. HD. 05.05.2015 T. 9565/10005 
586 Bknz: 12. HD. 05.05.2015 T. 9612/12434 
587 Bknz: 8. HD. 05.05.2015 T. 9545/10006 
588 Bknz: 8. HD. 05.05.2015 T. 10157/9963 
589 Bknz: 12. HD. 05.05.2015 T. 2435/12546 
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nulan her haciz yeni bir haciz olup, borçlunun her hacze yönelik olarak şi-

kayet hakkı bulunduğunu»590 

√ «Vekalet ücreti alacağı, takas-mahsup talebine konu olmaz ise de, 

vekalet ücreti alacağı olan borçlu tarafın, bu hakkından vazgeçerek takas-

mahsup talebinde bulunabileceğini»591 

√ «Şikayetçi adına önceden hiçbir tebligat çıkarılmadan ve yasal şart-

ları oluşmadan doğrudan doğruya T.K.’nun 21/2. maddesine göre gönderi-

len 89 haciz ihbarnamesi tebligatının usulsüz olduğunu»592 

√ «Şikayetçi borçlu, vekil ile temsil edilmediği halde, vekil varmış gibi 

lehine ücret-i vekalet takdiri yapılmış olup, isabetsiz olacağını»593 

√ «Alacaklı tarafından bonoya ve ihtiyati haciz kararına dayalı olarak 

başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte, alacaklının ihti-

yati hacizden vazgeçmesi üzerine borçlunun, taşınmazlar üzerindeki hacizle-

rin kaldırılması işleminde borçluya ödeme emri tebliğ edilmediğinden tahsil 

harcı alınamayacağını»594 

√ «Şikayetçinin süresi içinde itirazda bulunarak takibi durdurmuş ol-

ması, ödeme emrine, takibe dayanak belgelerin eklenmemesi nedeniyle şika-

yette bulunmasına engel olmayacağını»595 

√ «Kısmi ödemelerin öncellikle fer’i alacaklardan mahsup edileceği- 

Mükellefinin borçlu olduğu tahsil harcı ödemesinin de toplam ödeme içer-

sinde zikredilerek bakiye borç hesaplaması yoluna gidilmesi doğru olmadığı 

gibi yapılan faiz hesaplamasının da ödeme tarihi ile sınırlı tutulmasının ye-

rinde olmadığını»596 

√ «Nafaka alacağı nedeniyle başlatılan icra takibinde yapılan hukuki 

yardımdan kaynaklı vekalet ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 11/1. 

maddesi atfıyla uygulanması gereken 3. kısmına göre belirlenecekken nafa-

ka davalarında uygulanacak 9/1. maddesine göre icra vekalet ücretinin he-

sap edilmesinin hatalı olduğunu»597 

√ «Borçlunun haline münasip ev alabileceği miktarın, mahcuzun değe-

rinden az olduğu nazara alınarak, mahcuzun satılarak borçlunun haline 

münasip ev alması için gerekli bedelin kendisine, artanın alacaklıya öden-

                                                 
590 Bknz: 12. HD. 05.05.2015 T. 2265/12586 
591 Bknz: 12. HD. 05.05.2015 T. 10195/12566 
592 Bknz: 12. HD. 04.05.2015 T. 2234/12126 
593 Bknz: 12. HD. 04.05.2015 T. 1587/12233 
594 Bknz: 12. HD. 04.05.2015 T. 1478/12302 
595 Bknz: 12. HD. 04.05.2015 T. 2252/12208 
596 Bknz: 8. HD. 04.05.2015 T. 9888/9944 
597 Bknz: 8. HD. 29.04.2015 T. 8649/9615 
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mesine, satışın borçlunun haline münasip ev alabileceği değerden az olma-

mak üzere yapılmasına karar verilmesi gerekeceğini»598 

√ «Takibe konu ilamda iadesine karar verilen mazotun Suç Eşyası Yö-

netmeliği’nin 16/a ve devamı maddeleri gereğince Cumhuriyet Savcılığı 

aracılığıyla infazı talep edilebilecekken icraca yapılacak işlem bulunmadığı 

halde, kararın ilamlı takip konusu yapılmasının usulsüz olduğu, mahkemece, 

şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verileceğini»599 

Anayasanın 4709 sayılı Yasa ile değişik 46/son maddesi hükmüne göre 

kesin hükme bağlanan (kesinleşmiş) kamulaştırma bedellerinin ödenmemesi 

halinde 17.10.2001 tarihinden itibaren kamu alacakları için öngörülen en 

yüksek faizin uygulanmasının talep edilebileceği- Henüz kesinleşmemiş ka-

mulaştırma bedeli için 17.10.2001 tarihinden itibaren kamu alacakları için 

öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanamayacağı ve bu oranın kararın ke-

sinleşme tarihinden sonrası için hesaplamada dikkate alınacağını»600 

√ «Borçlulardan biri hakkında yetki itirazı reddedildiği halde yetki iti-

razı kabul edilen diğer borçlu yönünden dosyanın tefrik edilmesi gerekirken, 

itiraz eden borçlu yönünden yetki itirazı kesinleşmesine rağmen onun yö-

nünden de dosyanın İzmir İcra Müdürlüğüne gönderilmesinin yasaya aykırı 

olduğu ve bunun şikayetinin süreye tabi olmadığını»601 

√ «Boşanma hükmünün kesinleşmesi halinde eklentilerin (yoksulluk na-

fakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat vs.) infaz edilmesi için ek-

lentiler yönünden kararın kesinleşmesi gerekmeyeceğini»602 

√ «Satış ilanının davacının resmi tebligat adresi yerine o adres dışın-

daki adreste tebliğ edilmesi durumunda; kişi tebliğ evrakını almayı kabul et-

tiğinden, tebligat bizzat kendisine tebliğ edilmekle tebligatın usulüne uygun 

olduğu, bu durumda ihalenin feshi isteminin reddi gerekeceğini»603 

√ «Ödeme emri tebliğ tarihinin düzeltilmesinin, borca ve imzaya itiraz 

süresi, takip dayanağı senedin vasfına yönelik şikayet süresi, ödeme süresi-

nin başlaması ve takibin kesinleşmesi gibi nedenlerle borçlular yararına so-

nuçlar doğuracağını»604 

                                                 
598 Bknz: 8. HD. 29.04.2015 T. 18780/9617 
599 Bknz: 8. HD. 28.04.2015 T. 9868/9517 
600 Bknz: 8. HD. 28.04.2015 T. 9704/9560 
601 Bknz: 12. HD. 28.04.2015 T. 424/11470 
602 Bknz: 8. HD. 28.04.2015 T. 9863/9514 
603 Bknz: 12. HD. 28.04.2015 T. 7586/11559 
604 Bknz: 12. HD. 04.05.2015 T. 1338/12053 
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√ «İcra kefili olan şikayetçiye, asıl borçlu yönünden takip kesinleşme-

den icra emri gönderilmesi usulsüz olup, mahkemece, icra emrinin iptaline 

karar verilmesi gerektiğini»605 

√ «İhtiyati tedbir kararında açıkça tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsa-

yacağı belirtilmediği sürece, icra takiplerinin durdurulması yönünde verilen 

tedbir kararının, ihtiyati haczin infazını engellemeyeceğini»606 

√ «Gerekçenin aynı kararın hüküm fıkrasına uygun olması gerekeceği-

ni»607 

√ «3. kişi bankaya gönderilen haciz ihbarnamesinin sonuç doğurabil-

mesi için İİK’ nun 89. maddesindeki prosedürün tamamlanması gerekmekte 

olup, prosedür tamamlanmadan borcun üçüncü kişinin zimmetinde sayılma-

sı ve paranın gönderilmesinin istenmesinin mümkün olmadığını»608 

√ «İpotek bir kere paraya çevrilmekle sona ereceğinden, alacaklı tara-

fından yeni bir alacağının bulunması nedeniyle yeni bir icra takibi yapıla-

rak, aynı ipoteğin paraya çevrilmesinin istenemeyeceğini»609 

√ «İflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararının ‘yeni 

takip yapılmasını engeller’ mahiyetteki hükmünün, karardan önce başlatılan 

şikayete konu icra takibini kapsamayacağı, ancak HMK md.26 uyarınca ha-

kim talepten noksanına hükmedebileceğinden sözkonusu ihtiyati tedbir kara-

rı içeriğine göre borçlu şirket hakkında önceden başlatılmış icra takibinin 

durdurulmasına karar verilmesi gerektiğinin kabulü gerekeceğini»610 

√ «Takip dayanağı ilamda faizin başlangıcı konusunda bir hüküm bu-

lunmaması halinde karar tarihinden itibaren faiz istenebileceği; ancak, 

hükmün infazı için kesinleşmesi gereken hallerde, ilamda yer alan eklentiler 

de ilamın kesinleştiği tarihte istenebilir hale geleceğinden, faizin, kararın 

kesinleşme tarihinden itibaren hesaplanması ve itirazın bu kurallar çerçeve-

sinde değerlendirilmesi gerekeceğini»611 

√ «İcra memurunun takdir yetkisinin, İİK.’ nun 82.maddesi kapsamında 

malın haczinin kabil olup olmadığı ile sınırlı olup, icra müdürünün bunun 

dışında, haczi istenen menkul malların bulunduğu taşınmazın 3. kişiye ait 

olduğu, borçlunun buradan taşındığı, haciz mahallinde borçlu ile alakalı hiç 

                                                 
605 Bknz: 12. HD. 28.04.2015 T. 34917/11497 
606 Bknz: 12. HD. 28.04.2015 T. 9596/11439 
607 Bknz: 8. HD. 28.04.2015 T. 9900/9511 
608 Bknz: 12. HD. 28.04.2015 T. 4158/11616 
609 Bknz: 12. HD. 28.04.2015 T. 1850/11576 
610 Bknz: 12. HD. 27.04.2015 T. 3685/11314 
611 Bknz: 8. HD. 27.04.2015 T. 9824/9467 
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bir evrakın bulunmadığı gibi gerekçelerle haciz talebini reddetme yetkisinin 

bulunmadığını»612 

√ «Takibe konu ilamın, ücret, kıdem ve ihbar tazminatı alacağı ve 

fer’ilerine ilişkin olup, İİK. ‘nun 206. maddesindeki alacaklardan olduğu, if-

lasın ertelenmesi davası devam ederken verilen tedbir kararının bu alacağı 

kapsamadığını»613 

√ «6552 sayılı Yasa ile 123.maddesi ile 5393 sayılı Yasaya eklenen Ge-

çici 8. maddesi uyarınca yasanın yürürlük tarihinden önce konulan hacizle-

rin kaldırılabilmesi için borçlu belediye tarafından icra dairesine borç mik-

tarını karşılar değerde mal bildirilmesi ve icra müdürlüğünce borçlu tara-

fından bildirilen malların değerleri belirlendikten sonra üzerlerinde haciz 

veya takyidat bulunup bulunmadığı hususları dikkate alınarak borç miktarı-

nı karşılayıp karşılamadığı değerlendirilerek sonucuna göre işlem tesis 

edilmesi gerekeceğini»614 

√ «Şikayetçi üçüncü kişinin icra mahkemesine başvurusu haciz işlemine 

karşı İİK’nun 96 ve devamı maddelerine göre açılmış istihkak davası niteli-

ğinde olup, istemin şikayet olarak nitelendirilip hüküm kurulmasının isabet-

siz olduğunu»615 

√ «Şikayetçi borçlu, ipotek veren 3. kişi olup, isminin, takip talebinin ve 

icra emrinin (2) numaralı (borçlunun adı, soyadı) bölümünde gösterilmiş 

olması, ipoteğe konu taşınmaz ile olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaya-

cağı gibi, ona asıl borçlu sıfatını da kazandırmayacağından bu durumun ic-

ra emrinin iptalini gerektirmeyeceği, aksinin kabulünün, aşırı şekilcilik olup, 

hak kaybına sebebiyet vereceğini»616 

√ «Takip dosyasındaki dosya alacağına haciz alacaklısı tarafından ha-

ciz konulmuş olup, teminat mektubunun paraya çevrilmesi sonucunda dos-

yaya giren paradan tahsil ve cezaevi harcının kesilmesinden sonra kalan 

parayı icra müdürü’nün, ilk haciz koyan icra müdürlüğü’nün dosyasına 

göndermesi gerekeceğini»617 

√ «İcra müdürlüğünce takibin kesinleşmesinden sonra yapılan hesabın 

hatalı olduğu’nun ileri sürülmesinin şikayet niteliğinde olduğunu- Borçlu, 

faiz ve masrafları ödemedikçe kısmi ödemelerin ana paradan mahsup edile-

meyeceği, kısmi ödemelerin öncelikle faiz ve masraflardan mahsup edilmesi, 

                                                 
612 Bknz: 12. HD. 27.04.2015 T. 519/11236 
613 Bknz: 8. HD. 27.04.2015 T. 9415/9401 
614 Bknz: 12. HD. 27.04.2015 T. 858/11296 
615 Bknz: 12. HD. 22.04.2015 T. 999/11066 
616 Bknz: 12. HD. 22.04.2015 T. 33706/10997 
617 Bknz: 8. HD. 21.04.2015 T. 8186/8987 
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geriye kalan paranın ise asıl alacaktan indirilmesi ve her ödeme yapıldıkça 

bakiye alacağın bu suretle saptanması gerektiğini»618 

√ «Takibe dayanak ilamda belirtilen brüt miktar alacak kalemlerinin 

nete çevrilmesi, bulunan net miktarlar üzerinden faiz hesaplanması ve buna 

göre takipte iptali gereken miktarın belirlenmesi suretiyle oluşacak sonuca 

göre bir karar verilmesi gerekeceğini»619 

√ «Haciz nedeniyle hesaptan gelen paranın ödenmesinin haczedilmez-

lik şikayetinin esasının incelenmesine engel olmayacağını»620 

√ «Borçlunun icra takip dosyasına vekaletname sunduğu tarihte şikaye-

te konu tebliğ işlemi mevcut olmadığından, daha sonra yapılan ödeme emri 

tebliğ işlemini öğrendiğinin kabulünün mümkün olmadığını»621 

√ «Borçlunun talebi, icra müdürlüğünce yapılan dosya hesabının faiz 

alacağı yönünden itirazın iptali ilamına aykırı olduğu ve faize ilişkin hesap-

lamanın düzeltilmesine yönelik İİK’nun 16. maddesi uyarınca şikayet niteli-

ğinde olup, mahkemece alınan raporla faizin fazla hesaplandığı tespit edil-

diğine göre, mahkemece dosya hesabında talep edilen faiz miktarının düzel-

tilmesi gerekeceğini»622 

√ «Mahkemece, şikayetçinin, 1. haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesini 

süresi içerisinde resmi yoldan ve muhabere numarası alınmak suretiyle 

gönderip göndermediğinin araştırılarak sonucuna göre 2. haciz ihbarname-

si hakkında karar verileceğini»623 

√ «Para alacaklısı davacının ilamda kendisine yüklenen hurda haline 

gelen aracın davalılara iade edimini yerine getirmeden takibe devam olun-

maması gerekeceğini»624 

√ «Takip tarihinden sonra asıl alacağa değişen oranlarda faiz istenile-

bileceğini»625 

√ «Borçlu yargılamada kendisini vekille temsil ettirdiği için lehine 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücreti takdiri ve yargılama 

giderlerinin paylaştırılması gerekeceğini»626 

                                                 
618 Bknz: 12. HD. 21.04.2015 T. 35441/10510 
619 Bknz: 8. HD. 20.04.2015 T. 9509/8918 
620 Bknz: 8. HD. 20.04.2015 T. 8409/8914; 20.04.2015 T. 8421/8912; 10.02.2015 T. 3857/3615 
621 Bknz: 12. HD. 20.04.2015 T. 2065/10245 
622 Bknz: 12. HD. 20.04.2015 T. 12/10217 
623 Bknz: 12. HD. 20.04.2015 T. 3040/10324 
624 Bknz: 8. HD. 20.04.2015 T. 8381/8909 
625 Bknz: 8. HD. 20.04.2015 T. 8968/8921 
626 Bknz: 8. HD. 16.04.2015 T. 3104/8512 
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√ «İcra Dairesi’nce haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca ye-

ter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesinin isteneceği ve haciz işlemi 

sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanacağı, on gün içinde yeterli mal 

beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işleminin alacak miktarını 

aşacak veya kamu hizmetini aksatacak şekilde yapılamayacağını»627 

√ «Faiz miktarının yanlış hesaplandığı sonucuna varılması halinde şi-

kayetin kabulü ile şikayetçi borçlu lehine vekalet ücreti ve yargılama gideri-

ne karar verileceğini»628 

√ «Kamulaştırmasız elatmaya ilişkin eylemin 1983 yılından sonra ol-

duğunun kabulü gerektiğinden 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun Geçi-

ci 6. maddesinin 13. fıkrası Anayasa’ya aykırı görülerek 13.11.2014 tarihin-

de Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş olmakla uygulanırlığı kalmadığın-

dan kamulaştırmasız elatmaya dayalı tazminat ilamlardan kaynaklı dava-

larda borçlunun gayrimenkul, menkul, hak ve alacaklarına haciz uygulan-

masının hukuka uygun olduğunu»629 

√ «1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız elatma 

bedellerine dair dava ve takiplerde mahkeme ve icra harçları ile her türlü 

vekalet ücretlerinin maktu hesaplanması söz konusu olmayıp nispi olarak 

belirlenmesi gerekeceğini»630 

√ «İlamda açıkça faiz alacağı olarak belirlenen miktar için işlemiş faiz 

ve takipten sonra bu alacak için istenen işleyecek faiz isteminin yasaya aykı-

rı olması gerekeceğini»631 

√ «Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı 

hallerde, yabancı para borcunun faizinde, Devlet Bankaları’nın o yabancı 

para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz ora-

nının uygulanması gerekeceğini»632 

√ «Alacaklının rehin hakkı ya da alacağı ilam veya ilam niteliğinde bir 

belgede tespit edilmemiş olduğundan adi nitelikte rehin sözleşmesine dayalı 

olarak rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi yapılamayacağı-

nı»633 

√ «Borçlu vekilinin 24.07.2014 tarihli talebinin kabulü ile icra müdür-

lüğü tarafından hacizlerin kaldırılmasından sonra, alacaklının talebi üzeri-

                                                 
627 Bknz: 8. HD. 16.04.2015 T. 5322/8528; 16.04.2015 T. 6267/8645; 16.04.2015 T. 8527; 

02.04.2015 T. 6272/8647 
628 Bknz: 8. HD. 16.04.2015 T. 24641/8511 
629 Bknz: 8. HD. 14.04.2015 T. 19780/8389 
630 Bknz: 8. HD. 14.04.2015 T. 19798/8388 
631 Bknz: 8. HD. 14.04.2015 T. 8707/8361 
632 Bknz: 8. HD. 14.04.2015 T. 9735/8359 
633 Bknz: 12. HD. 14.04.2015 T. 34451/9774 
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ne yapılan haciz işlemleri artık yeni bir haciz olup, ihtiyati hacizlerin infazı-

nın durdurulması yönündeki tedbir kararının devam ettiği süre içerisinde 

borçlu hakkında haciz işlemi yapılamayacağından, şikayete konu icra mü-

dürlüğü kararları ve bu karara dayalı olarak yapılan haciz işlemlerinin usul 

ve yasaya aykırı olduğunu»634 

√ «Borçlunun hacizden önce maaşının haczedilebileceğine ilişkin ver-

diği muvafakat beyanının İİK.’nun 83/a maddesi uyarınca geçersiz olduğu, 

İİK.nun 83/a maddesi gereğince borçlunun, hacizden önceki bir dönemde 

haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair ala-

caklıyla yapmış olduğu anlaşmanın geçerli olmadığını»635 

√ «Kooperatif ortağına kooperatifin borcundan dolayı haciz ihbarna-

mesi gönderilemeyeceğini»636 

√ «İcra müdürlüğü tarafından hacizlerin kaldırılmasından sonra, ala-

caklının talebi üzerine yapılan haciz işlemleri artık yeni bir haciz olup, ihti-

yati hacizlerin infazının durdurulması yönündeki tedbir kararının devam et-

tiği süre içerisinde borçlu hakkında haciz işlemi yapılamayacağını»637 

√ «İcra kefalet tutanağında; sorumlu olunan azami miktarın ve kefalet 

tarihinin kefilin kendi el yazısı ile yazılmadığı ve kefalet tarihinde evli oldu-

ğu anlaşılan şikayetçinin eşinin kefilliğe ilişkin rızasının bulunmadığı gö-

rülmekte olup; bu haliyle, kefalet tutanağının, kefaletin şeklini düzenleyen 

Türk Borçlar Kanunu’nun 583. ve 584. maddelerinde belirtilen şartlarda 

düzenlenmediğinin kabulü ile icra emrinin iptaline karar verilmesi gereke-

ceğini»638 

√ «Alacaklının İdare’ye yazılı başvuru yaptıktan sonra, İYUK 28/1 

maddesinde belirtilen 30 günlük süre içerisinde ödeme yapılmaması üzerine 

takip başlatmasında hatalı bir yön bulunmadığını»639 

√ «İlamın temyiz edilmesi ile alacaklı tarafından talep edilen bakiye 

ücret alacağı kalemi yönünden hüküm kurulmadan bu miktar için takip yapı-

lamayacağını»640 

√ «Borçlunun mahkemeye başvurusu, alacaklının alacağı tüm feriyle 

temlik alması nedeniyle, temlik tarihinden itibaren bakiye alacağın hesapla-

narak belirlenecek tutarın borçlu tarafından ödenmesi ve hacizlerin kaldı-

                                                 
634 Bknz: 12. HD. 14.04.2015 T. 35124/9763 
635 Bknz: 12. HD. 14.04.2015 T. 1345/9811 
636 Bknz: 12. HD. 14.04.2015 T. 35104/9743 
637 Bknz: 12. HD. 14.04.2015 T. 35123/9746 
638 Bknz: 12. HD. 14.04.2015 T. 24876/9694 
639 Bknz: 8. HD. 13.04.2015 T. 5553/8290 
640 Bknz: 8. HD. 13.04.2015 T. 7766/8288 
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rılması talebinin müdürlüğün aynı tarihli kararı ile reddi ve takip tarihinden 

itibaren asıl alacak üzerinden yapılan hesaplama ile bakiye alacağın belir-

lenmesi işlemini şikayet olup, mahkemece hükme esas alınan raporda borç-

lunun talebini karşılar şekilde, temlik tarihi itibariyle alacağın ... TL oldu-

ğunun kabulü ile hesaplama yapılarak şikayete konu işlem tarihi itibariyle 

toplam alacağın ... TL olduğu tespit edilmiş olduğundan, mahkemece hükme 

esas alınan raporda tespit edilen bakiye dosya alacağı, icra müdürlüğünün 

hesabından daha az olduğundan, bilirkişi raporu doğrultusunda tereddüde 

yer vermeyecek şekilde hüküm kurulması gerektiğini»641 

√ «Şikayet edenin şikayet nedenleri arasında 5393 sayılı Yasa’nın 15. 

maddesine göre hesapların haczi kabil olmadığı nedeni de bulunmakta olup, 

mahkemece bu hususta olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekeceğini»642 

√ «İcra takibinden sonra Maliye Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Ba-

kanlığı aracılığıyla yapılan kısmi ödemelerin BK 84 (TBK 100) maddesi ge-

reğince öncelikle masraf ve faize mahsup edilmek suretiyle bakiye asıl ala-

cağın belirlenmesi, belirlenen bu bakiye asıl alacak matrah alınarak vekalet 

ücretinin ve faizin hesaplanması şeklinde sonuca gidilmesi gerekeceğini»643 

√ «Tahliye hakkı bölünemeyen haklardan olup, kiracıların birden fazla 

olması halinde aralarında zorunlu takip arkadaşlığı bulunduğundan, borç-

lulardan sadece biri hakkında takip yapılması ve bu takibin kesinleşmesi ha-

linde dahi borçlunun taşınmazdan tahliyesinin yapılamayacağını»644 

√ «Borçlu şirket hakkında verilen ve takip tarihi ve haciz tarihi itibariy-

le geçerliliğini sürdüren tedbir kararı uyarınca borçlu hakkında 3. kişilere 

İİK’nun 89/1. maddesi kapsamında haciz ihbarnamesi gönderilemeyeceği ve 

takip işlemi olan haciz yapılamayacağını»645 

√ «İcra müdürlüğünün bakiye ihale bedelini eksik hesaplamasında ala-

caklıya atfı kabil kusurlu bir davranış bulunmadığı, mahkemece, alacaklıya 

gönderilmesine karar verilen muhtıranın İİK’nun 133/1. maddesi anlamında 

ikinci bir süre olarak değerlendirilmesinin doğru bulunmadığını»646 

√ «İİK’nun 89/1. maddesi kapsamında gönderilen haciz ihbarnamesine 

3. kişi tarafından yasal süre içerisinde itiraz edilmiş olmasının, 3. kişiye 

İİK’nun 78. maddesine göre haciz müzekkeresi gönderilmesine engel olma-

dığını»647 

                                                 
641 Bknz: 12. HD. 13.04.2015 T. 34620/9390 
642 Bknz: 8. HD. 13.04.2015 T. 8298/8313 
643 Bknz: 8. HD. 13.04.2015 T. 8369/8312 
644 Bknz: 12. HD. 13.04.2015 T. 111/9607 
645 Bknz: 12. HD. 13.04.2015 T. 31841/9399 
646 Bknz: 12. HD. 13.04.2015 T. 34657/9382 
647 Bknz: 12. HD. 13.04.2015 T. 31836/9402 
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√ «Borçlu tarafından icra mahkemesine yapılan şikayetten sonra takibe 

dayanak ilamın tavzihinin yapıldığı, bu durumda, çıkarılan ikinci icra em-

riyle birinci icra emri geçerliliğini yitireceğinden ikinci icra emrine göre ta-

kibe devam edilmesi gerekeceğini»648 

√ «Şikayetçi borçlular adına çıkartılan satış ilanı tebligatlarının ‘mu-

hatap hazır bulunmadığından sürekli yanında çalıştığını beyan eden karde-

şi’ imzasına tebliğ edildi’ şerhi ile tebliğ edildiği, adı geçen kişinin ise aynı 

icra takibinde borçlu olduğu görüldüğünden satış ilanının usulsüz tebliğ 

edildiği, ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini»649 

√ «Borçlunun başka konutunun olması şikayete konu yerden başka bir 

yerde hatta yurtdışında bulunmasının meskeniyet şikayetinin esasının ince-

lenmesine engel teşkil etmediğini»650 

√ «Alacaklının, tarafı olmadığı icra takip dosyasından aynı mala konu-

lan haciz nedeniyle İİK’nun 100. maddesine göre yapılan bildirimle belirti-

len haczin, İİK’nun 106 ve 110. maddelerine göre düştüğüne ilişkin şikayet 

hakkı bulunmayıp, bu konudaki iddiaların, sıra cetveli yapılması halinde 

dinlenebileceği, mahkemece şikayetin bu nedenle reddi gerektiğini»651 

√ «İcra-iflas suçlarında borçlunun cezalandırılabilmesi için icra emri-

nin borçlunun vekiline değil, kendisine tebliğ edilmiş olması gerektiği, sade-

ce borçlunun kendisine yapılan tebligatın bir vekille temsil edilmesi halinde 

doğru olmayıp, tebligatın borçlu vekiline yapılmak suretiyle takibe devam 

edileceğini»652 

√ «İcra kefalet tutanağında alacak miktarının gösterildiği ve şikayetçi-

nin kefaleti tüm dosya borcuna ilişkin olup kısmi kefalet durumu da söz ko-

nusu olmadığından, şekli unsurlar bakımından geçerli bir kefaleti bulunan 

şikayetçinin kefalet tutanağında borç miktarının gösterilmediğine yönelik 

iddiası yerinde olmayıp, mahkemece; şikayetin reddine karar verileceği-

ni»653 

√ «Şikayetçi borçlunun talebi nazara alınarak, talep ettiği miktarla sı-

nırlı olarak karar verilmesi yerine, talebi aşar şekilde hüküm kurulmasının 

isabetsiz olduğunu»654 

                                                 
648 Bknz: 8. HD. 13.04.2015 T. 9154/8289 
649 Bknz: 12. HD. 13.04.2015 T. 7734/9477 
650 Bknz: 8. HD. 13.04.2015 T. 7564/8314 
651 Bknz: 12. HD. 09.04.2015 T. 35007/9081 
652 Bknz: 8. HD. 09.04.2015 T. 3192/7956 
653 Bknz: 12. HD. 09.04.2015 T. 7091/9122 
654 Bknz: HGK 08.04.2015 T. 8-1956/1186 
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√ «Karar kesinleşinceye kadar her aşamada feragat mümkün olup, ka-

rar ortada durdukça mahkemenin davayı yeniden ele alıp feragat nedeniyle 

bir karar vermesinin mümkün olmadığını»655 

√ «İhalenin muhammen bedel miktarınca satılması halinde şikayetçiye 

düşecek bedel bulunmadığından, icra müdürlüğünce şikayetçinin teminatsız 

olarak ihaleye kabul edilmemesinde bir usulsüzlük bulunmadığını»656 

√ «Sonradan tapu iptal ve tescil kararına dayalı olarak taşınmazın ma-

liki olan 3. kişinin, haczin kaldırılması için, genel mahkemede mülkiyet hak-

kına dayalı olarak dava açması gerekeceğini»657 

√ «Borçlu şikayet dilekçesinde, kendisine yapılan satış ilanı tebliğ işle-

minin usulsüzlüğünü ileri sürmediği halde, mahkemece borçlunun şikayet di-

lekçesinde dayandığı vakıaların dışına çıkılıp, kamu düzeniyle ilgili olma-

yan, re’sen dikkate alınacak hususlar kapsamında da bulunmayan; ‘satış 

ilanının borçluya tebliğ edilmemesi’ nedenine dayalı olarak ihalenin feshine 

karar verilmesinin doğru olmadığını»658 

√ «Mahkemece, kıdem tazminatı, fazla mesai ücret alacağı ve genel ta-

til ücreti alacağı yönünden, tarafların bildirdikleri bankalardan hakkın do-

ğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata 

fiilen uygulanan en yüksek faiz oranının sorulması ve hakkın doğum tarihin-

den itibaren takip tarihine kadar istenebilecek faiz miktarının bilirkişiye he-

saplattırılması gerekirken, sadece bir bankanın faiz oranlarını esas alan bi-

lirkişi raporuna göre hüküm kurulamasını bozmayı gerektireceğini»659 

√ «Borçlu adına tebliğ edilmiş bir icra emri varken, bu icra emri iptal 

edilmeden yenisinin çıkarılamayacağı, bu husustaki şikayetin bir hakkın ye-

rine getirilmemesinden kaynaklı şikayet niteliğinde olup İİK’nun 16/2 mad-

desi uyarınca süresiz şikayete tabi olduğunu»660 

√ «Dosya borcunun, ihtiyati haciz kararına dayalı olarak yapılan haciz 

işlemi sırasında borçlu tarafından ihtirazi kayıtla ödenmiş olmasının borç-

lunun itiraz ve şikayetlerinin incelemesine engel teşkil etmeyeceğini»661 

√ «Takip konusu borç, kredi sözleşmesinin asıl borçlusu hakkında yürü-

tülen ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi kapsamında asıl borçlu 

tarafından ödenmiş ve alacaklı bu nedenle şikayetçi kefiller hakkında yürü-

                                                 
655 Bknz: 8. HD. 08.04.2015 T. 4894/7905; 08.04.2015 T. 18110/7906; 06.04.2015 T. 

4706/7788 
656 Bknz: 12. HD. 07.04.2015 T. 5717/8862 
657 Bknz: 12. HD. 07.04.2015 T. 32334/8959 
658 Bknz: 12. HD. 07.04.2015 T. 4550/8966 
659 Bknz: 8. HD. 07.04.2015 T. 8350/7851 
660 Bknz: 12. HD. 07.04.2015 T. 33885/8866 
661 Bknz: 12. HD. 07.04.2015 T. 32216/8976 
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tülen genel haciz yolu ile ilamsız takip dosyasının kapatılmasını ve hacizle-

rin fekkini talep etmişse de; alacaklı açıkça takipten feragat etmediğinden 

şikayetin esasının incelenmesi gerekeceğini»662 

√ «6552 sayılı Yasa ile değişik 5393 sayılı Kanunun 15/son maddesi 

11.09.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, hacizler bu maddenin yürürlük 

tarihinden önce konulmuş olsa da belediye tarafından hacizlerin kaldırılma-

sı için borca yetecek kadar malları icra müdürlüğüne bildirmesi ve bu mal-

lar üzerine haciz konulmasını talep etmesi durumunda önceki haciz konulan 

malların üzerindeki haczin kaldırılmasının istenemeyeceğini»663 

√ «Dosyaya celp edilmiş olan banka faiz oranlarından hakkın doğum 

tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata fiilen 

uygulanan en yüksek faiz oranlarının tespit edilerek, hakkın doğum tarihin-

den itibaren takip tarihine kadar istenebilecek faiz miktarının ek rapor 

alınmak suretiyle bilirkişiye hesaplattırılması, ayrıca taleple bağlılık ilkesi 

gereğince alacaklı tarafça talep edilen faiz oranlarının hesaplamada dikkate 

alınması gerekeceğini»664 

√ «Borçlunun, icra dairesine itirazının, kısmi itiraz olmayıp, borcun 

tamamına itiraz olduğu, mahkemece itirazın kaldırılması isteminin esası in-

celenerek ve borçlunun ödeme iddiası değerlendirilerek, oluşacak sonuca 

göre karar verilmesi gerekirken, başvurunun şikayet olarak vasıflandırılıp, 

yazılı gerekçe ile hüküm tesisinin isabetsiz olduğunu»665 

√ «İlamda hüküm altına alınmayan borçlu tarafça okula yapılan iradi 

ödemelerin mahkemece takip borcunun hesaplanmasında nazara alınmama-

sı gerekeceğini»666 

√ «Haciz tutanağındaki tespitlerden haczi istenen fırının finansal kira-

lama sözleşmesi kapsamında kaldığını belirlemenin mümkün olmadığı gibi 

icra memurunun faturadaki seri numaralarını karşılaştırmadan haciz tale-

bini reddettiği, bu halde, dava konusu fırın ile ilgili şikayet başvurusunun 

kabulüne karar verileceğini»667 

√ «İcra emrinde asıl alacak hakkında talep edilebilecek olan faizin ya-

sal faiz olduğunun kabulü gerekeceğini»668 

                                                 
662 Bknz: 12. HD. 07.04.2015 T. 31367/8972 
663 Bknz: 12. HD. 07.04.2015 T. 34080/8951 
664 Bknz: 8. HD. 06.04.2015 T. 6731/7743 
665 Bknz: 12. HD. 06.04.2015 T. 35064/8703 
666 Bknz: 8. HD. 06.04.2015 T. 6730/7747 
667 Bknz: 8. HD. 06.04.2015 T. 13079/7791 
668 Bknz: 8. HD. 06.04.2015 T. 7740/7744 
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√ «Tebliğin, usulüne aykırı yapılmış olsa bile muhatabı tebliğe muttali 

olmuş ise muteber sayılacağı, muhatabın beyan ettiği tarihin, tebliğ tarihi 

olarak kabul edileceğini»669 

√ «Adi ortaklığın tüzel kişiliği ve dolayısıyla taraf ehliyeti bulunmadı-

ğından adi ortaklık hakkında yapılan takibin ve çıkarılan ödeme emrinin hu-

kuken geçersiz sayılacağını»670 

√ «İlk icra takibi iptal edildiğinden, yapılan icra takibi mükerrer olma-

yıp, mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekeceğini»671 

√ «İlama dayalı olarak ilamsız icra takibi yapılamayacağından, daya-

nak ilamda hüküm altına alınan miktar yönünden takibin iptaline karar ve-

rilmesi gerekeceğini»672 

√ «İlama dayalı olarak ilamsız takip yapılamayacağından, ilamda yer 

alan alacak kalemlerinin ilamsız takibe konulması mümkün olmayıp, ilam 

dışında kalan alacak kalemleri için ise genel haciz yolu ile takip yapılma-

sında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığını»673 

√ «İlama dayalı olarak ilamsız takip yapılamayacağından, ilamda yer 

alan alacak kalemlerinin ilamsız takibe konulmasının mümkün olmadığı-

nı»674 

√ «Alacaklının icra müdürlüğünce yapılan hesap tablosuna yönelik şi-

kayetinin doğru hesaplama yapıldığının tespiti halinde reddine, alacak mik-

tarının eksik olduğunun belirlenmesi halinde ise hesap tablosunun düzeltil-

mesine karar verilmesi gerekeceğini»675 

√ «Alacaklının, ilam konusu bedelden kesintiler yapıldıktan sonra ka-

lan net miktar için ilamlı takip yapabileceğini, ancak ilamda açıkça net ol-

duğu belirtilmemiş ise bunun da brüt miktar olduğunun kabulü gerekeceği-

ni»676 

                                                 
669 Bknz: 12. HD. 09.02.2016 T. 27194/3173; 06.04.2015 T. 33580/8573 
670 Bknz: 12. HD. 06.04.2015 T. 34585/8581 
671 Bknz: 8. HD. 06.04.2015 T. 8081/7789 
672 Bknz: 12. HD. 03.04.2015 T. 35074/8429 
673 Bknz: 12. HD. 03.04.2015 T. 8900/8475 
674 Bknz: 12. HD. 03.04.2015 T. 8901/8474 
675 Bknz: 12. HD. 02.04.2015 T. 33014/8269 
676 Bknz: 8. HD. 02.04.2015 T. 6088/7547; 02.04.2015 T. 6106/7551; 02.04.2015 T. 6093/7527; 

02.04.2015 T. 6071/7543; 02.04.2015 T. 6096/7531; 02.04.2015 T. 6105/7552; 02.04.2015 
T. 6095/7528; 02.04.2015 T. 6115/7545; 02.04.2015 T. 6074/7523; 02.04.2015 T. 
6112/7553; 02.04.2015 T. 6090/7556; 02.04.2015 T. 6109/7516; 02.04.2015 T. 6113/7558; 
02.04.2015 T. 6116/7548; 02.04.2015 T. 6099/7518; 02.04.2015 T. 6075/7524; 02.04.2015 
T. 6103/7513; 02.04.2015 T. 6073/7514; 02.04.2015 T. 6102/7529; 02.04.2015 T. 
6107/7549; 02.04.2015 T. 6091/7520; 02.04.2015 T. 6119/7540; 02.04.2015 T. 6094/7539; 
02.04.2015 T. 6078/7533; 02.04.2015 T. 6117/7534; 02.04.2015 T. 6108/7530; 02.04.2015 
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√ «Şikayetçi üçüncü kişiye borçlunun maaş alacağı için İİK’nun 89/1’e 

göre haciz ihbarnamesi gönderilmesinin usulsüz olup, haciz ihbarnameleri-

nin iptali gerekeceğini»677 

√ «Taraflarca bildirilen bankalardan fiili uygulamaları gösteren faiz 

oranları sorularak, işçilik alacaklarının net miktarı bulunup, dayanak ilam-

da en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte tahsiline hükmedilen alacaklar 

için bildirilen banka faizleri, diğer kalemler için yasal faizler uygulanarak 

Yargıtay denetimine elverişli şekilde rapor hazırlanması için konusunda uz-

man bir bilirkişiye başvurularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir-

ken brüt alacak üzerinden hesaplama yapan bilirkişi raporuna göre hüküm 

kurulamayacağını»678 

√ «İhalenin feshini talep eden borçluya usulüne uygun duruşma gününü 

bildiren davetiye tebliğ edilmeden yargılamaya devamla hüküm tesisini usul 

ve yasaya aykırı olduğunu»679 

√ «İcra Mahkemesi’nin takibin iptaline dair kararı kesinleşmeden so-

nuç doğuracağından, takibin iptali kararından sonra o takip dosyası üzerin-

de herhangi bir icrai işlem yapılamayacağını»680 

√ «Yabancı şirket tarafından yapılan icra takibinde; alacağın yargıla-

ma sırasında Türk vatandaşına temlik edilmesinin, takibe teminatsız devam 

edilebilmesi için yeterli olduğunu»681 

√ «Borçlunun takibe itirazının, alacaklı vekiline tebliğ edildiği tarihin-

den itibaren itirazın iptali davasını açmak için gereken yedi günlük hak dü-

şürücü sürenin işlemeye başlayacağı, alacaklı vekili söz konusu yasal süre 

içinde asliye hukuk mahkemesinde itirazın iptali davası açmış olduğundan 

ihtiyati haciz işleminin geçerliliğini sürdürdüğünün kabulü gerekeceğini»682 

√ «Rekabet yasağına aykırı davranılması nedeniyle maddi ve manevi 

tazminata hükmedilen ilamın icra takibine konu edilmesi için kesinleşmesi-

nin aranmadığını»683 

                                                 
T. 6079/7535; 02.04.2015 T. 6084/7537; 02.04.2015 T. 6076/7525; 02.04.2015 T. 
6111/7554; 02.04.2015 T. 6097/7515; 02.04.2015 T. 6092/7522; 02.04.2015 T. 6077/7532; 
02.04.2015 T. 6100/7519; 02.04.2015 T. 6072/7544; 02.04.2015 T. 6114/7557; 02.04.2015 
T. 6087/7546; 02.04.2015 T. 6080/7536; 02.04.2015 T. 6110/7555; 02.04.2015 T. 
6085/7521; 02.04.2015 T. 6101/7550; 02.04.2015 T. 6120/7541; 02.04.2015 T. 6086/7517; 
02.04.2015 T. 6082/7542 

677 Bknz: 12. HD. 02.04.2015 T. 33548/8387 
678 Bknz: 8. HD. 02.04.2015 T. 6118/7526 
679 Bknz: 12. HD. 02.04.2015 T. 5795/8373 
680 Bknz: 8. HD. 01.04.2015 T. 6989/7319 
681 Bknz: HGK 01.04.2015 T. 12-1566/1144 
682 Bknz: HGK 01.04.2015 T. 12-1614/1126 
683 Bknz: 8. HD. 01.04.2015 T. 6992/7321 
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√ «İhale konusu taşınmazın tapu kaydının incelenmesinden; taşınmaz 

üzerinde 3. kişi banka lehine 1. dereceden ipotek tesis edildiği, taşınmazın 

eski maliki borçlu tarafından ipotek sahibi bankaya satışının yapıldığı, an-

cak ipotek kaydının terkin edilmediği görülmüş olup, tasarrufun iptaline ka-

rar verilmesiyle, taşınmazın kaydî durumun, iptal edilen tasarruftan (taşın-

mazın ipotek sahibi bankaya devrinden) önceki haline döneceği; taşınmaz 

üzerinde şikayetçi banka lehine kurulan ipotek hakkı mevcudiyetini korudu-

ğundan, icra müdürlüğünce ipotek alacağı dikkate alınarak işlem yapılması 

gerektiğini»684 

√ «6552 sayılı Kanun’un 123. maddesi ile 5393 sayılı Kanun’a eklenen 

Geçici 8. maddesinin son cümlesinde hacizlerin kaldırılması usul ve yönte-

mini ‘söz konusu fıkra hükümleri dikkate alınarak kaldırılır.’ şeklinde açıkça 

belirtildiğinden, bu durumda mahkemece İcra Müdürlüğü’ne 6552 sayılı 

Kanun’un 121. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 15. maddenin 

son fıkrasına eklenen hüküm gereğince işlem yapılması yönünde talimat 

vermekle yetinilmesi gerekirken anılan yasal prosedürün işletilmesi sağlan-

madan mevcut hacizlerin kaldırılması şeklinde hüküm tesisinin isabetsiz ol-

duğunu»685 

√ «Faize faiz yürütülmesinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 121/2 

(B.K 104/son) maddesi gereğince mümkün olmadığı ancak kapitale dönüşen 

faiz alacağının, ancak paranın faiz geliri elde etmek amacıyla ödünç veril-

mesi veya herhangi bir şekilde bir süre borçluda kalması üzerine faiz öden-

mesinin öngörüldüğü hallerde söz konusu olabileceğini- İşletilen kanuni fai-

zin ilamda belirtilen asıl alacağa eklenemeyeceği, faiz alacağı olarak ayrıca 

istenebileceği ancak faize faiz istenilemeyeceğinden bu alacağa faiz hesap-

lanmasının mümkün olmadığını»686 

√ «6552 sayılı Yasa ile 5393 sayılı Belediye Kanunu 15. maddesine ek-

lenen son fıkrasına göre, icra dairesince haciz kararı alınmadan önce bele-

diyeden borca yeter miktarda haciz edilebilecek malın gösterilmesinin iste-

neceği ve haciz işleminin sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanacağı, on 

gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi-

nin alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetini aksatacak şekilde yapıla-

mayacağı, bu prosedür yerine getirilmeden icra mahkemesince haczin kaldı-

rılmasına karar verilemeyeceğini»687 

√ «İdarece alınan teminatların haczedilemeyeceğini»688 

                                                 
684 Bknz: 12. HD. 31.03.2015 T. 32076/7871 
685 Bknz: 8. HD. 31.03.2015 T. 2661/7282; 24.03.2015 T. 2237/6724; 24.03.2015 T. 2665/6721 
686 Bknz: 8. HD. 31.03.2015 T. 6056/7240 
687 Bknz: 8. HD. 31.03.2015 T. 2406/7286 
688 Bknz: 12. HD. 31.03.2015 T. 33335/7855 
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√ «Sigorta hukukundan kaynaklanan rücuen tazminat talebine ilişkin 

genel haciz yolu ile yapılan takipte, borçlu kendisine gönderilen yenileme 

emri üzerine zamanaşımı şikayetinde bulunsa da, bu davalarda ceza zama-

naşımı uygulanmayacağını»689 

√ «Hükümde nafaka artış oranı olarak belirlenen miktar likit (muay-

yen-belirli) olmadığında, bu alacak için ilamlı icra takibi yapılamayacağı-

nı»690 

√ «İlamda yerine getirilmesi gerektiği hüküm altına alınan eksikliklerin 

borçlu tarafından infazdan önce tamamlanıp tamamlanmadığının tespitinin 

gerekmekte olduğunu»691 

√ «Borca itiraz, İİK’nun 168/1-5. maddesinde öngörülen yasal 5 gün-

lük süre geçirildikten sonra yapılmış olduğundan, borçlular hakkındaki ta-

kibin kesinleşmiş bulunduğu, borçlunun takibin kesinleşmesinden sonraki 

dönemde mirasın reddine ilişkin mahkeme kararını icra mahkemesine sun-

mak suretiyle takibin iptalini isteyemeyeceğini»692 

√ «Mahkeme hükmü tek olduğundan ve kısa kararla aynı sonuçları ta-

şıyacağından kısa karar ve gerekçeli karar arasında çelişki halinde ortada 

yasaya uygun bir hükmün varlığından söz edilemeyeceğini»693 

√ «Kamu İhale Kanunu’nun 34. maddesi gereğince, her ne suretle olur-

sa olsun idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati 

tedbir konulamayacağı düzenlemesi nazara alındığında borçlunun Dışişleri 

Bakanlığı nezdinde doğmuş ve doğacak bütün teminatlarına haciz konulması 

yönündeki işleminin yasaya aykırı olduğu, mahkemece, şikayetin kabulüne 

karar verilmesi gerektiğini»694 

√ «İcra talepnamesinde dayanılan ilamın ait olduğu mahkemesi, tarihi 

ve esas-karar numarasının belirtildiği, ilam örneğinin de takibe eklendiği bu 

durumda takibe devam olunmasında bir isabetsizlik bulunmadığını»695 

√ «Mahkemece yapılacak işin; tarafların bildirdikleri bankalardan 

hakkın doğum tarihleri olan dava ve ıslah tarihlerinden itibaren, ayrı ayrı 

birer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yük-

sek faiz oranının sorulması ve hakkın doğum tarihlerinden takip tarihine ka-

                                                 
689 Bknz: 12. HD. 31.03.2015 T. 2861/8134; 31.03.2015 T. 2855/8135 
690 Bknz: 8. HD. 31.03.2015 T. 4840/7283 
691 Bknz: 8. HD. 30.03.2015 T. 18145/7154 
692 Bknz: 12. HD. 30.03.2015 T. 33083/7650 
693 Bknz: 8. HD. 30.03.2015 T. 2826/7152; 12. HD. 12.05.2011 T. 28110/9489 
694 Bknz: 12. HD. 30.03.2015 T. 32001/7646 
695 Bknz: 8. HD. 30.03.2015 T. 6769/7151 
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dar istenebilecek faiz miktarının bilirkişiye hesaplattırılması şeklinde olması 

gerektiğini»696 

√ «Borçlu Belediyece haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün 

olan paraların aynı hesapta toplandığı, şikayet konusu belediyenin hesabına 

yatan paraların nitelikleri, mahiyeti ve kaynağının araştırılması, hesabın 

havuz hesabına dönüşüp dönüşmediğinin saptanması gerekeceğini»697 

√ «İcra mahkemesince şikayetin esası incelenmek suretiyle oluşacak 

sonuca göre karar verilmesi gerekirken hukuki nitelendirmede hataya düşü-

lerek şikayetin ‘itiraz’ olarak nitelendirilip başvurunun icra dairesine ya-

pılması gerektiğinden bahisle şikayetin reddine karar verilemeyeceğini»698 

√ «Alacaklı bankanın, asıl borçlu aleyhine icra takibi yapıp, takip se-

meresiz kalmadıkça kefilden borcun ifasını isteyemeyeceğini»699 

√ «Kefalet tarihi itibari ile 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun kefalete iliş-

kin hükümleri yürürlükte olduğundan bu durumda kefaletle ilgili olarak bu 

kanun hükümlerinin uygulanacağı, kefaletten sonra yürürlüğe giren 6098 

sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kefalete ilişkin hükümleri, 6101 sayılı 

TBK’nun Yürürlüğü ve Uygulama şekli hakkındaki Kanununun 1. maddesine 

göre, bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki fiil ve işlemlere uygulanaca-

ğından somut olayda uygulanmasının mümkün olmadığını»700 

√ «Takip dayanağı yapılan tasfiye komisyonu kararında borçluların 

kim olduğu belli olmamakla birlikte, alacağın tahsil edilip edilmeyeceği 

yargılamayı gerektirdiğinden, mahkemece itirazın kaldırılması isteminin 

reddine karar verilmesi gerektiğini»701 

√ «Alacaklının öncelikle ilam borçlusu apartman yönetimi aleyhine ta-

kip başlatması gerekmekte olup, doğrudan kat malikleri hakkında takibe ge-

çilmesinin doğru olmadığını»702 

√ «Borçluya ödeme emrinin 31.05.2013 tarihinde tebliğ edildiği, borç-

lunun icra mahkemesine başvurusunu 11.03.2014 tarihinde yaptığı, borçlu-

nun icra mahkemesine başvurusunun, ilamsız takibe ilişkin ödeme emrinin 

tebliğinden itibaren itiraz süresini geçirdiğinden bahisle gecikmiş itirazın 

                                                 
696 Bknz: 8. HD. 30.03.2015 T. 7147/7212 
697 Bknz: 8. HD. 30.03.2015 T. 6753/7155 
698 Bknz: 12. HD. 30.03.2015 T. 34057/7718 
699 Bknz: 12. HD. 30.03.2015 T. 32020/7682 
700 Bknz: 12. HD. 30.03.2015 T. 34076/7575 
701 Bknz: 12. HD. 30.03.2015 T. 33114/7619 
702 Bknz: 8. HD. 30.03.2015 T. 7118/7211 
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kabulüne yönelik olduğu, mahkemece bu talebin incelenerek sonuca gidil-

mesinin gerekeceğini»703 

√ «Sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacaklının, borçlunun 

rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kişiye devredebileceği, temlikin 

geçerliliği için borçluya ihbarda bulunulmasına gerek olmadığını»704 

√ «Kurumun taraf olduğu her türlü davalarda, Kurum aleyhine hükme-

dilen asıl alacak ile vekalet ücreti ve yargılama giderleri, alacaklı veya veki-

linin kuruma ödemeye dayanak makbuz ve belgelerle birlikte yazılı şekilde 

yapacağı müracaat üzerine bildireceği banka hesap numarasına, müracaat 

tarihinden itibaren otuz gün içinde ödeneceği, bu süre geçmeden Kurum 

aleyhine cebri icra yoluna başvurulamayacağını»705 

√ «Takibe dayanak yapılan ilam tapu iptal ve tescil davasına ilişkin 

olup, kesinleşmeden takibe konulamayacağından, ilamın eklentisi olan ve 

takibe konulan ilam vekalet ücreti ile yargılama giderlerine de kesinleşme 

tarihinden itibaren faiz işletileceğini»706 

√ «Kötü niyetli olmasa da alacaklı tarafından yasa’daki boşluktan ya-

rarlanılarak bir ilamdaki haklar için ayrı ayrı takip başlatılarak sebepsiz 

zenginleşmeye neden olacak şekilde fazladan avukatlık ücreti talep edilme-

sinin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olup, alacaklının ayrı ayrı takip 

başlatmasının yasalarda belirtilen dürüstlük kuralına uymadığı, borçlunun 

zarara uğramasına neden olduğunu»707 

√ «İlam bir bütün olmasına rağmen yasal ve geçerli bir neden olmaksı-

zın alacaklının ayrı ayrı takip başlatmasının yasalarda belirtilen dürüstlük 

kuralına uymadığı, borçlunun zarara uğramasına neden olduğu ve yasal dü-

zenlemeler karşısında alacaklıların bu davranışının hukuk düzeni tarafından 

korunamayacağını»708 

√ «İlam bir bütün olmasına rağmen yasal ve geçerli bir neden olmaksı-

zın alacaklının ayrı ayrı takip başlatmasının yasalarda belirtilen dürüstlük 

kuralına uymadığı, borçlunun zarara uğramasına neden olduğu ve yasal dü-

zenlemeler karşısında alacaklıların bu davranışının hukuk düzeni tarafından 

korunamayacağını»709 

                                                 
703 Bknz: 12. HD. 27.03.2015 T. 34253/7551 
704 Bknz: 12. HD. 27.03.2015 T. 34308/7539 
705 Bknz: 8. HD. 26.03.2015 T. 1914/6895 
706 Bknz: 8. HD. 26.03.2015 T. 1573/6812 
707 Bknz: 8. HD. 26.03.2015 T. 25482/6806 
708 Bknz: 8. HD. 26.03.2015 T. 820/6810 
709 Bknz: 8. HD. 26.03.2015 T. 818/6808; 26.03.2015 T. 1059/6811 
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√ «İlam bir bütün olmasına rağmen yasal ve geçerli bir neden olmaksı-

zın alacaklının ayrı ayrı takip başlatmasının yasalarda belirtilen dürüstlük 

kuralına uymadığı, borçlunun zarara uğramasına neden olduğunu»710 

√ «Haczedilmezlik şikayetinin borçlu tarafından ileri sürülmesi gereke-

ceğini- Borçlunun hacze yönelik herhangi bir şikayeti olması halinde 6552 

sayılı Yasa’nın ne şekilde uygulanacağı tartışma konusu olabileceğinden, 

borçlunun hacze ilişkin bir şikayeti olmaması nedeni ile icra müdürlüğünün 

alacaklı vekilinin talebini 6552 sayılı Yasa ile yapılan değişikliği resen gö-

zeterek ret kararı vermesinin doğru olmadığı, bu durumda alacaklı vekilinin 

şikayetinin kabulü gerekeceğini»711 

√ «Adi ortaklığın tüzel kişiliği olmadığından takibin veya davanın bü-

tün ortaklara karşı açılmasının zorunlu olduğunu»712 

√ «Borçlunun sunmuş olduğu 05.02.2013 tarihli protokol kapsamında 

icra dosyasına veya menfi tespit davasına açık bir atıf bulunmadığının, ala-

caklının da protokolün icra dosyasını kapsadığı yönünde bir kabul beyanı-

nın olmadığının görüldüğü, o halde mahkemece şikayetin reddine karar ve-

rilmesinin gerekeceğini»713 

√ «Farklı ilamlara dayalı olarak iki ayrı takip başlatılmasına rağmen, 

aynı ilamın iki defa takibe konulmuş gibi hareket edilerek şikayet edilmesi 

konusunda tarafların şikayet konusu yanlışlığın oluşmasında bir kusuru bu-

lunmadığını»714 

√ «Borçlularca eski hale getirme işleminin eksik yapıldığına ilişkin icra 

memuru işlemine karşı şikayetin duruşmalı olarak incelenmesi gerektiği-

ni»715 

√ «Üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklara ilişkin olarak gerçek-

leştirilen hacze yönelik işlemin iptali istemine ilişkin davada, borçlunun icra 

mahkemesine başvurarak 3. kişiler nezdindeki hak ve alacaklarına ilişkin 

olarak gerçekleştirilen hacze yönelik işlemin iptalini istemesinde hukuki 

menfaati olduğundan, aksi yöndeki mahkemenin kabulünün yerinde olmadı-

ğını- 6215 sayılı Yasanın 10.maddesi ile değişik 3289 sayılı Spor Genel Mü-

dürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 9.maddesinde 

‘...Genel Müdürlük tarafından bağımsız spor federasyonlarına yapılan yar-

dımlar ile Genel Müdürlük bütçesinden bu federasyonlara tahsis edilen kay-

naklar kullanılarak edinilen her türlü taşınır ve taşınmazlar edinim amacı 

                                                 
710 Bknz: 8. HD. 26.03.2015 T. 1059/6811 
711 Bknz: 8. HD. 26.03.2015 T. 2379/6896 
712 Bknz: 12. HD. 26.03.2015 T. 32401/7441 
713 Bknz: 12. HD. 26.03.2015 T. 31946/7271 
714 Bknz: 8. HD. 26.03.2015 T. 27687/6899 
715 Bknz: 8. HD. 25.03.2015 T. 4405/6746 
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dışında kullanılamaz ve genel müdürün izni alınmadan üçüncü kişilere satı-

lamayacağı ve devredilemeyeceğini- Genel müdürlük tarafından yapılan 

yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mül-

kiyeti genel müdürlüğe ait olacağı, bu taşınmazlar genel müdürlüğün mev-

zuatı çerçevesinde kullanılacağını- Federasyon malları Devlet malı hük-

münde olup, haczedilemeyeceği, bu durumda şikayetçi Yüzme Federasyonu-

nun bütün menkul, gayrimenkul malları, hak ve alacakları ile her türlü gelir-

leri anılan madde kapsamında haczedilemeyeceği, o halde mahkemece şika-

yetin kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»716 

√ «Raporda tespit edilen değerin muhtıradaki miktardan daha az oldu-

ğu anlaşıldığından alacaklı vekilin asıl dosyadaki şikayetinin reddine karar 

verilmesi gerektiğini»717 

√ «İmar uygulaması nedeniyle bedele dönüştürülen ilamlardan kaynak-

lı davalarda borçlunun gayrimenkul, menkul, hak ve alacaklarına Anayasa 

Mahkemesi’nin iptal kararı kapsamında haciz uygulanmasının hukuka uy-

gun olduğu, haczedilmezlik şikayetinin reddine karar verileceğini»718 

√ «6552 sayılı Yasa ile Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklik, borç-

lunun şikayet nedenleri arasında bulunmadığından re’sen nazara alınama-

yacağını»719 

√ «Murisin ölümü üzerine üç gün ve devamında üç ay süre ile mirasçı-

ları hakkında takip yapılamayacağından, mahkemece, şikayetçi borçluların 

İİK’nun 53. maddesine dayalı şikayetlerinin kabulü ile takibin iptaline karar 

verilmesi gerektiğini»720 

√ «Takipte taraf olmayan üçüncü kişinin, tarafı olmadığı icra dosya-

sında takip sonrası için talep edilen faiz oranına karşı şikayette bulunması-

na yasal olanağın olmadığını»721 

√ «Takibe dayanak kararda, dava konusu taşınmazın belirtilen kısımla-

rına müdahalenin men’ine, kal’e ve buna bağlı olarak ecrimisile hükmedil-

diği, yargılamada taşınmazın aynının tartışılarak hüküm kurulduğu anlaşıl-

dığından, bu durumda ilamın infazı için kesinleşmesi gerekmekte olup şika-

yetin kabulüne karar verileceğini»722 

                                                 
716 Bknz: HGK 25.03.2015 T. 12-1705/1085 
717 Bknz: 8. HD. 24.03.2015 T. 6279/6708 
718 Bknz: 8. HD. 24.03.2015 T. 17239/6707 
719 Bknz: 8. HD. 24.03.2015 T. 2678/6728 
720 Bknz: 12. HD. 24.03.2015 T. 28835/7005; 8. HD. 24.03.2015 T. 20040/5342 
721 Bknz: 12. HD. 23.03.2015 T. 1436/6755 
722 Bknz: 8. HD. 23.03.2015 T. 2816/6616 
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√ «Alacağın muacceliyetinin, ihbarın yapılmasına bağlı olduğu durum-

larda, alacaklının hem asıl borçluya hem de borçtan kişisel olarak sorumlu 

olmayan ipotekli taşınmaz malikine, muacceliyet ihbarında bulunması zo-

runlu olduğu ve muacceliyet ihbarında bulunulmadan icra takibine geçile-

meyeceğini»723 

√ «Somut olayda, genel haciz yolu ile takip, alacaklı tarafından sözü 

geçen her iki tedbir kararından sonra 20.12.2013 tarihinde başlatılmış ol-

duğundan, tedbir kararından sonra açılan takibin iptaline karar verilmesi 

gerekirken; 11.03.2013 tarihli tavzih kararı gözardı edilerek sadece 

24.01.2013 tarihli tedbir kararı esas alınmak sureti ile ve icra müdürlüğü 

tarafından takibin durdurulmasına karar verilmiş olması karşısında konusu 

kalmayan şikayet hakkında karar verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm 

tesisinin isabetsiz olduğunu»724 

√ «Şikayet tarihinden sonra haczin kaldırılmasının ya da yeniden haciz 

konulmasının işin esasına girilmesine engel olmadığını»725 

√ «Haciz nedeniyle hesaptan gelen paranın ödenmesi haczedilmezlik 

şikayetinin esasının incelenmesine engel olmadığından, şikayetin esasının 

incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini»726 

√ «Annenin 18 yaşını dolduran müşterek çocuk adına takip yapma ehli-

yetinin olmadığı, evlenmesi nedeni ile kendisi için nafaka talep edemeyeceği 

ve faize ilişkin itirazların ilama aykırılık olarak kabul edilerek şikayetin esa-

sının incelenmesi gerektiğini»727 

√ «Şikayetçi üçüncü kişinin, İİK’nun 89/1. maddesine göre tebliğ edilen 

1. haciz ihbarnamesi tebliğ işleminin usulsüz olduğu nedeniyle düzeltilmesi 

isteminde hukuki yararı bulunduğu-3. kişinin şikayet konusu yaptığı tebliğ 

işlemi ile aynı icra dosyasında yapılan diğer tebliğ işlemleri birbirinden ayrı 

olup derdestlik oluşturmayacağını»728 

√ «Alacaklı tarafından borçlu muris hakkında bonoya dayalı olarak 

kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinin kesin-

leşmesinden sonra oluşan zamanaşımı nedeniyle borçlunun mirasçıları tara-

fından TTK.nun 662, 726, 730 ve İİK.nun 71 ve 33-a maddeleri uyarınca ic-

ra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına karar verilmesinin istendiği, 

                                                 
723 Bknz: 8. HD. 20.03.2015 T. 26018/6536 
724 Bknz: 12. HD. 19.03.2015 T. 31781/6379 
725 Bknz: 12. HD. 19.03.2015 T. 31258/6595 
726 Bknz: 8. HD. 19.03.2015 T. 478/6393 
727 Bknz: 8. HD. 19.03.2015 T. 26133/6397 
728 Bknz: 12. HD. 19.03.2015 T. 31340/6567 
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borçlu tarafından alacaklı aleyhine açılan menfi tespit davası zamanaşımını 

kestiğinden, mahkemece, şikayetin reddine karar verileceğini»729 

√ «6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124/2.maddesi gereğince kol-

lektif şirket şahıs şirketi olup; ancak şahıs şirketinin şirket devam ettiği sü-

rece ortaklardan birinin kişisel alacaklısı hakkını, şirket bilançosu gereği o 

ortağa düşen kâr payından ve şirket fesih olunmuş ise tasfiye payından ala-

bileceği, henüz bilanço düzenlenmemişse alacaklı bilançonun düzenlenmesi 

sonucunda borçluya düşecek kâr ve tasfiye payı üzerine haciz koydurabile-

ceğinden, mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»730 

√ «Takibe konulan bonolardan sadece bir bono yönünden ihtiyati haciz 

kararı alındığı, yalnız ihtiyati hacze konu bono borcunu karşılayacak temi-

natın gösterilmesiyle araçlara konan ihtiyati haczin kaldırılmasının istenebi-

leceği, mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerektiğini»731 

√ «Kısmen kabulüne karar verilen müdahalenin önlenmesi ve ecrimisile 

ilişkin ilamın infazı için kesinleşmesinin beklenemeyeceğini»732 

√ «Henüz haciz müzekkeresi yazılıp adı geçen bankaya gönderilmemiş 

ise de ortada icra müdürlüğün vermiş olduğu haciz kararı olduğundan bu 

kararla ilgili şikayetin incelenebileceğini»733 

√ «Borçlunun mutlaka meskeniyet şikayetinde bulunduğu yerde veya o 

yere yakın bir yerde meskeninin bulunmasının zorunlu olmayıp, borçlunun 

daha mütevazi niteliklere sahip yerlerde haline münasip meskeni edinebile-

ceği miktarın belirlenmesi gerekeceğini»734 

√ «Borçlu vekilince temyize konu edilen taşınmazlar, ‘çamaşırhane ve 

çeşme ve meydan’ vasfıyla, diğer taşınmaz ise, tarla vasfıyla ve üzerinde 

‘geliri köy camisine aittir’şerhiyle birlikte, Belediye adına tapuda kayıtlı ol-

duğundan, mahkemece, taşınmazların nitelikleri gereği kendiliğinden kamu-

ya tahsisli olup haczedilemeyeceği düşünülerek bu taşınmazlar yönünden 

haczedilmezlik şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»735 

√ «Borçlu, şirketin ortağı olup borçlu şirket yönünden üçüncü kişi sayı-

lamayacağından haciz ihbarnamelerinin hukuki sonuç doğurmayacağını»736 

                                                 
729 Bknz: 12. HD. 19.03.2015 T. 31052/6498 
730 Bknz: 12. HD. 19.03.2015 T. 31053/6499 
731 Bknz: 12. HD. 19.03.2015 T. 31038/6510 
732 Bknz: 8. HD. 19.03.2015 T. 632/6419 
733 Bknz: 8. HD. 19.03.2015 T. 7/6394 
734 Bknz: HGK 18.03.2015 T. 12-1576/1045 
735 Bknz: 8. HD. 17.03.2015 T. 4410/6081; 17.03.2015 T. 4408/6079; 17.03.2015 T. 4409/6080 
736 Bknz: 12. HD. 17.03.2015 T. 31357/6176; Not: Yüksek mahkeme Nisan/2016‘dan itibaren 

bu içtihadından dönmüĢtür. 
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√ «İdarenin kamulaştırmasız elatma eylemi 1995 yılından sonrasına ait 

olup, 1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma da-

valarında borçlunun gayrimenkul, menkul, hak ve alacaklarına haciz uygu-

lanmasının hukuka uygun olduğunu»737 

√ «Takibin kesinleşmesi öncesi veya sonrasında takibe konu senedin 

sahteliğinin iddia edilmesinin, HMK’nun 209. maddesi uyarınca takibin 

durdurulması sonucunu doğurmayacağı, şikayetin reddine karar verileceği-

ni»738 

√ «Tüzel kişilikleri kaldırılan Belediye ve köylerin personeli, her türlü 

taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçlarının komisyon kararıyla 

ilgisine göre bakanlıklara, Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşuna veya ilçe 

belediyesine devredileceği (6360 s. K. geç mad. 1-3); idare tarafından şirket 

devrine dair verilen kararın iptal edildiğine dair belge ve bilgi olmadığın-

dan icra müdürlüğünce borçlu şirketin dosya borcundan dolayı devir alan 

belediyeye gönderilen muhtıra usule uygun olduğunu»739 

√ «İİK’nun 41. maddesi yollaması ile ilamlı takiplerde de uygulanması 

gereken İİK 60. maddesi gereği icra müdürlüğünce düzenlenecek icra emri-

nin takip talepnamesine uygun olmasının zorunlu olduğunu»740 

√ «İcra Müdürünün ihtiyati haczin gerçekleştirilmesinde infaz memuru 

sıfatı taşıdığını- Mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararlarının esasına ve 

infazına yönelik şikayetlere de tedbir kararını veren mahkemece bakılması-

nın zorunlu olduğunu»741 

√ «Birden fazla alacaklı bulunması ve ihale bedelinin alacağı karşıla-

maması nedeniyle, İİK.’nun 140.maddesi gereğince icra müdürlüğünce sıra 

cetveli yapılmasına karar verilmesi gerektiği, alacaklının, kendi alacakları-

nın öncelikli olduğunu ileri sürdüğü iddialarının yapılacak sıra cetvelinde 

tartışılmasının mümkün olacağını»742 

√ «İlamın davacı yararına hükmedilen yargılama giderine ilişkin bölü-

mü, bir tahsil (eda) hükmü niteliğinde olduğundan bu bölümün ilamlı takibe 

konu yapılmasının mümkün olduğunu»743 

√ «Alacaklının takip talebi üzerine icra müdürlüğünce örnek 9 ödeme 

emri tanzim edildiği, ödeme emri tanzimine dair işlemin şikayet yoluyla iptal 

                                                 
737 Bknz: 8. HD. 17.03.2015 T. 2366/6114 
738 Bknz: 12. HD. 17.03.2015 T. 31333/6149 
739 Bknz: 12. HD. 17.03.2015 T. 31392/6113 
740 Bknz: 8. HD. 17.03.2015 T. 3420/6078 
741 Bknz: 8. HD. 17.03.2015 T. 3272/6077 
742 Bknz: 12. HD. 17.03.2015 T. 31377/6198 
743 Bknz: 8. HD. 17.03.2015 T. 2365/6118 
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edilmediği halde aynı takipte örnek 6 icra emri gönderilmesi yönünde karar 

vermesi mümkün olmadığından, mahkemece şikayetin kabulü ile icra emri-

nin iptaline karar verilmesinin gerekeceğini»744 

√ «Mahkemece, takibe dayanak ilam usulünce infaz edilmediğinden, şi-

kayetin tümden reddine karar verilmesi gerekeceğini»745 

√ «İlamda faize ilişkin hüküm bulunmaması halinde, icrası kesinleşme-

sine bağlı olmayan ilamlarda karar tarihinden itibaren 3095 sayılı Ka-

nun’un 1. maddesi koşullarında değişen oranlarda yasal faizin istenebilece-

ğini»746 

√ «İcra emrinin tebliğe çıkartılmış olduğu ve alacaklının takibi sür-

dürme iradesi dikkate alındığında icra emri borçluya tebliğ edilmemiş olsa 

bile, borçlunun takibe ve borca yönelik şikayet ve istemleri değerlendirilerek 

oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğini»747 

√ «Yargılama gideri ve vekalet ücreti kalemleri dışında ilamın, ilamlı 

icra yolu ile infazının mümkün olmadığını»748 

√ «Borçlu vekili, itiraz dilekçesinde icra emrindeki faiz miktarına da 

itiraz etmiş ise de; yargılama sırasında ‘borca değil yalnızca faizin türüne 

itiraz ediyoruz, bu da hesaplamayı gerektirmeyip yalnızca hukuki uyuşmaz-

lık niteliğindedir’ şeklinde beyanda bulunduğundan, bu durumda, icra mah-

kemesince faizin türü belirlenmek suretiyle şikayetin sonuçlandırılması ge-

rekeceğini»749 

√ «İİK.’nun 150/c fıkrası gereğince ipoteğe konu iki adet taşınmazdan 

birinin üzerindeki şerhin kaldırılmasına yönelik istemin alacağın tamamının 

haricen tahsil edildiğine karine teşkil edeceği, şerhin kaldırılması için tahsil 

harcının ödenmesinin zorunlu olduğunu»750 

√ «Borçlunun üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacakla-

rının haczinin İİK.nun 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısı ile 

mümkün olduğunu- Şikayete konu yazının 89/1 haciz ihbarnamesi olması ha-

linde üçüncü kişiye, doğacak alacakların haczi yönünden gönderilen haciz 

ihbarnamesinin, haciz müzekkeresinin sonuçlarını doğuracağı ve bu nedenle 

3. kişinin, haciz müzekkeresinin gereğini yerine getirerek daha sonra doğa-

                                                 
744 Bknz: 12. HD. 17.03.2015 T. 2978/6196 
745 Bknz: 8. HD. 17.03.2015 T. 4843/6115 
746 Bknz: 8. HD. 17.03.2015 T. 2657/6117; 17.03.2015 T. 2657/6117 
747 Bknz: 12. HD. 16.03.2015 T. 30415/5913 
748 Bknz: 8. HD. 16.03.2015 T. 2829/5999 
749 Bknz: 8. HD. 16.03.2015 T. 5448/6000 
750 Bknz: 12. HD. 16.03.2015 T. 31941/5986 
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cak paraların icra dosyasına gönderilmesinde yasal bir engelin de bulun-

madığını»751 

√ «İlama dayalı olarak başlatılan takipte, ilamın onanması ve alacaklı 

vekilinin dosya hesabının yapılarak teminat mektubunun paraya çevrilmesi 

talebinde, mahkemece, alacaklılar vekilinin, süresinde icra dairesi işlemine 

karşı yaptığı başvurunun esasının incelenmesi gerekirken, somut olaya uy-

gun düşmeyen (derdest bir takip bulunmadığı) gerekçesiyle şikayetin reddi-

ne karar verilemeyeceğini»752 

√ «Alacaklının genel mahkemede açtığı dava sonuna kadar, hükmolu-

nan tazminatın tahsilinin tehir olunacağını»753 

√ «Mahkemece hesap ekstreleri getirtilerek şikayete konu hesapta İller 

Bankası payı dışında, hesaba yatan paraların nitelikleri, mahiyeti ve kayna-

ğı araştırılarak yatan paraların mahiyetleri itibariyle havuz hesabı teşkil 

edip etmediğinin belirlenmesi, kamu hizmetinde fiilen kullanılıyor olmaları 

halinde (bu olgu belirlendiği taktirde) haczedilemeyeceğinin kabulü gerekti-

ğini»754 

√ «Mahkemece şikayetçinin takibin iptaline yönelik itirazı incelenip ka-

rar verilmiş ise de faiz itirazı konusunda olumlu olumsuz karar verilmediği 

görülmekle bu eksikliğin giderilmesi için kararın bozulması gerekeceğini»755 

√ «Gerek takip dayanağı toplantı tutanakları gerekse Eskişehir Asliye 

Ticaret Mahkemesi’nin 2010/371 D. İş sayılı dosyasındaki tespitten kat irti-

fakı kurulan yapının fiilen tamamlanmadığı ve bağımsız bölümlerin üçte iki-

sinin fiilen kullanılmaya başlanmadığının, diğer bir ifade ile 634 sayılı Kat 

Mülkiyeti Kanunu’nun 17/son maddesindeki koşulların oluşmadığının anla-

şıldığı, kaldı ki, takibe dayanak yapılan kat irtifakı sahipleri kurulu kararın-

dan da anlaşıldığı üzere alacağın, inşaatın tamamlanması için gerekli bedel 

olduğu, bu durumda, henüz kat irtifakı kurulmayan gayrimenkulün yöneti-

minde Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin geçerli olmayacağını»756 

√ «Borçlu belediyenin haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün 

olan paralarını ayrı hesaplarda tutması yerine havuz hesabı oluşturulması-

nın iyi niyetle bağdaşmayacağını- Borçlu belediyenin banka hesabına çeşitli 

gelirler adı altında yatan haczi kabil paraların da bulunduğu ve hesabın sü-

                                                 
751 Bknz: 12. HD. 16.03.2015 T. 2728/5969 
752 Bknz: 8. HD. 13.03.2015 T. 3793/5970 
753 Bknz: 8. HD. 13.03.2015 T. 24683/5968 
754 Bknz: 8. HD. 12.03.2015 T. 271/5873 
755 Bknz: 8. HD. 12.03.2015 T. 3/5870 
756 Bknz: 12. HD. 12.03.2015 T. 3826/5759 
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rekli işlem görüyor, sürekli yatan ve çekilen paraların bulunması karşısında 

hesapta bulunan paraları ayırt etmenin mümkün olmadığını»757 

√ «İİK.nun 38. maddesi uyarınca icra dairesindeki kefaletlerin, müte-

selsil kefalet niteliğinde olup, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tâbi ol-

dukları, buna göre ilamlı icra takibine konu edilebilmesi, bir diğer ifade ile 

icra kefiline icra emri tebliğ edilebilmesi için icra kefaletinin yasada öngö-

rülen şekil şartlarına uygun olarak yapılmış olmasının gerektiği, bu nedenle 

de icra emri tebliği üzerine İİK.nun 16. maddesine göre şikayet yoluyla icra 

mahkemesine başvurulması halinde, mahkemece, TBK.’nun 581 ve devamı 

maddeleri kapsamında icra kefalet işleminin İİK.nun 38. maddesi uyarınca 

ilamlı icra takibine konu edilip edilmeyeceği değerlendirilerek, ilamlı takibe 

konu edilemeyeceğinin belirlenmesi halinde, kefaletin geçersizliğine değil, 

bu kefalete dayalı olarak gönderilen icra emrinin ve varsa icra kefili sıfatı 

ile yapılan işlemlerin iptaline karar vermek gerekeceğini»758 

√ «Alacaklının, keşidecinin cirosundan önce cirosu bulunan lehtarı ta-

kip hakkı bulunmadığından, mahkemece, borçlunun buna ilişkin şikayetinin 

kabulü ile borçlu hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gerekeceği-

ni»759 

√ «Haciz yetkisi icra müdürlüğüne ait olup, İİK’nın 88. maddesi uya-

rınca icra müdürlüğünün üçüncü kişiden ancak taşınır haczinde muhafaza 

isteyebileceğini»760 

√ «İcra takibinin dayanağı olan ilam ile davacının (takip borçlusunun) 

müdahalesinin men’ine ve kal’e karar verildiği anlaşıldığından, taşınmazın 

aynı tartışmalı olmamakla birlikte kal’e ilişkin davalar sonunda verilen ka-

rarların kesinleşmeden icrası ve daha sonra hükmün bozulması halinde tela-

fisi imkansız zararlar meydana geleceği nazara alınarak, bu konuda verilen 

kararların kesinleşmeden icra edilemeyeceğini»761 

√ «Şikayetçi belediyenin taşınmazın mülkiyetini, kamulaştırmasız el at-

ma davasının karar tarihinde kazandığı, mahkemece şikayetçi belediyenin 

dava konusu taşınmazın mülkiyetini taşınmazın tapu kaydına konulan haciz 

tarihinden önceki bir tarihte kazandığı gözetilerek şikayetin kabulüne karar 

verilmesi gerekeceğini»762 

√ «Takip dayanağı belgenin ilam niteliğinde olmadığı ve eda hükmü 

içermediğinden bahisle yaptığı şikayetin kamu düzeniyle ilgili olup süresiz 

                                                 
757 Bknz: 12. HD. 12.03.2015 T. 29180/5582 
758 Bknz: 12. HD. 12.03.2015 T. 1449/5553 
759 Bknz: 12. HD. 12.03.2015 T. 30537/5718 
760 Bknz: 12. HD. 12.03.2015 T. 28607/5545 
761 Bknz: 8. HD. 12.03.2015 T. 864/5875 
762 Bknz: 8. HD. 10.03.2015 T. 3858/5700 
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şikayete tabi olduğunu- İcra dosyasına ödeme yapılmasının, şikayetin esası-

nın ve takibe konu belgenin ilam hükmünde olup olmadığının incelenmesine 

engel olmayacağını- Yürütmeyi durdurma kararı eda hükmü içermediğinden 

ilamlı takibe konu yapılamayacağı gibi takibe dayanak Tahkim Komisyonu 

kararı da 3533 sayılı yasa kapsamında olmayıp, ilam niteliğine haiz olmadı-

ğını»763 

√ «Meskeniyet şikayetinin inceleme yetkisinin, haciz işlemeni yapan ic-

ra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine ait olduğunu»764 

√ «Tedbir kararının verildiği tarihten sonra ihtiyati haciz uygulamala-

rının yapılmasının mümkün olmadığını»765 

√ «Takip konusu alacağa 3095 sayılı Yasa’nın 2. maddesinde öngörü-

len avans faiz oranlarının uygulanması gerekeceğinden, mahkemece, avans 

faiz oranına, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans 

faiz oranından beş puan veya daha çok farklı olması halinde; yılın ikinci ya-

rısında bu oranın geçerli olduğu kuralı çerçevesinde yapılacak faiz hesap-

laması ile sonuca gidilmesi gerekeceğini»766 

√ «Takip dayanağına ilişkin ilam, Medeni Kanun’un 227 ve devamı 

maddelerine dayalı katılma alacağı ve eşya alacağına ilişkin olup, bu nevi 

ilamlar konu olarak Medeni Kanun’un ‘Aile Hukuku’ kitabında yer alsa da, 

tarafların şahsi ya da ailevi yapılarına ilişkin hukuki durumlarında bir deği-

şiklik yaratmayan, sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkile-

yebilen, boşanma ilamının fer’i niteliğinde olmayıp ondan bağımsız olan 

edaya ilişkin ilamlar olduğundan ve bu nitelikleri itibariyle de katılma ve 

eşya alacağına ilişkin ilamlar ile bu ilamların feri niteliğindeki ilam vekalet 

ücretinin diğer edaya ilişkin ilamlar gibi, kesinleşmeden icraya konulmala-

rının mümkün olduğunu»767 

√ «İhtiyati haciz kararı, icra takip işlemi olmayıp, yapılacak icra taki-

binden veya açılacak davadan önce ya da sonra uygulanan ve HMK.’nun 

389. ve izleyen maddelerinde düzenlenen ihtiyati tedbir benzeri bir işlem ol-

duğundan bir takip muamelesi sayılamayacağı- İcra takibinin durdurulma-

sının ihtiyati haczin infazına mani teşkil etmeyeceğini- Menfi tespit davasın-

da verilen ihtiyati tedbir kararının, davanın tarafı olmayan takip alacaklısı 

banka yönünden sonuç doğurmayacağı ve ona karşı hüküm ifade etmeyece-

ğini»768 

                                                 
763 Bknz: 8. HD. 10.03.2015 T. 6077/5632 
764 Bknz: 12. HD. 10.03.2015 T. 30119/5263 
765 Bknz: 12. HD. 10.03.2015 T. 30512/5414 
766 Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 5256/5538 
767 Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 5438/5540 
768 Bknz: 12. HD. 09.03.2015 T. 28993/5078 
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√ «İcra vekalet ücreti kalemi hesaplanırken belirlenen asıl alacak mik-

tarı dikkate alınmadan hesaplama yapıldığı görüldüğünden, mahkemece, ic-

ra vekalet ücreti yönünden bilirkişiden denetime elverişli ek rapor alınmak 

suretiyle sonuca gidilmesi gerekeceğini»769 

√ «Ödeme emrinin bila tebliğ edilmesi üzerine, T.K md 21/2 uyarınca 

yeniden çıkarılan tebligat zarfı üzerine bu hususun şerh edilmesi gerektiği-

ni»770 

√ «Takip dayanağı ilamda dava konusu taşınmazların tapu kayıtlarının 

iptali ve davacı adına tescili ve iptal tescil şartlarının oluşmasına bağlı ola-

rak da tazminata hükmedilmesinin talep edildiği, ihtilafın gayrimenkulün 

aynına ilişkin bulunduğu nazara alınarak, ilamın kesinleşmeden takibe ko-

nulamayacağını»771 

√ «Takip konusu ilama göre, İdarenin kamulaştırmasız elatma eylemi 

1995 yılından sonrasına ait olup olayda uygulanması gerekli 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu’nun Geçici 6. maddesinin 13. fıkrası Anayasa’ya ay-

kırı görülerek 13.11.2014 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş 

olmakla uygulanırlığı kalmadığından, 1983 yılından sonraki el koymaya 

ilişkin kamulaştırmasız el atma davalarında borçlunun gayrimenkul, men-

kul, hak ve alacaklarına haciz uygulanmasının hukuka uygun olduğunu»772 

√ «Kötü niyetli olmasa da alacaklı tarafından yasadaki boşluktan ya-

rarlanılarak bir ilamdaki haklar için ayrı ayrı takip başlatılarak sebepsiz 

zenginleşmeye neden olacak şekilde fazladan avukatlık ücreti talep edilme-

sinin hakkın kötüye kullanılması teşkil edeceği; bu durumun hukuk düzeni 

tarafından korunamayacağını»773 

√ «Taşınmazı ipotekle yükümlü olarak alan kişinin takibe dahil edilme-

si için ayrıca bir takip yaptıktan sonra takip dosyalarının birleştirilmesine 

gerek bulunmadığını»774 

√ «Borçlu şirket, takip talebinde ve icra emrinde gösterilen şirketin 

başka bir şirket olduğu iddiasında bulunmadığından ve Ticaret Sicil Müdür-

lüğü’nün yazısına göre de takip talebi ve icra emrinde belirtilen ünvanda 

başka bir şirketin mevcut olmadığı anlaşıldığından, mahkemece, şikayetin 

esasına girilerek incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gereke-

ceğini»775 

                                                 
769 Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 5446/5535 
770 Bknz: 12. HD. 09.03.2015 T. 31178/5170 
771 Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 5444/5539 
772 Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 5589/5533 
773 Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 5221/5534 
774 Bknz: 12. HD. 09.03.2015 T. 30988/5190 
775 Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 5258/5531 
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√ «Şikayetçi borçlu şirketin borca itirazı kabul edilerek takibin iptaline 

karar verildiğine ve söz konusu kararın yerine getirilmesi için kesinleşmesi 

şartı bulunmadığına göre icra dosyasında depo edilen ve borçluya ait olan 

paranın iadesinin gerekeceğini»776 

√ «Takip dayanağı ilamda kapitale dönüşen bir faiz alacağına hükme-

dilmediğinden, bu nitelikteki faiz alacakları yönünden de Türk Borçlar Ka-

nunu’nun 121/2 maddesi gereğince faiz yürütülmesinin mümkün olmadığı-

Takipte açıkça faiz alacağı olarak belirlenen alacak için takipten sonra iste-

nen işleyecek faiz istemi yasaya aykırı olduğundan, mahkemece şikayetin 

kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»777 

√ «Senet üzerinde herhangi bir çizinti, kazıntı veya silinti olmayıp, se-

netteki ‘TL’ ibaresinin çizilerek yerine ‘EURO’ yazılmasının senet matbu 

olduğundan tahrifat olarak kabul edilemeyeceği, diğer taraftan senedin son-

radan anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu da yazılı delille kanıtlanama-

dığından, kambiyo takibi yapılmasında usul ve yasaya aykırılık olmadığı, 

mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekeceğini»778 

√ «Limited şirket ortağının, şirket yönünden 3. kişi sayılmayıp, 3. kişi 

sayılmayan kişilere karşı yapılan haciz ihbarnamelerinin hukuki sonuç do-

ğurmayacağı, bu hususun İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete 

tabi olduğunu»779 

√ «Borçlunun muristen intikal edecek payına haciz şerhi işlenerek hac-

zedilen geminin seferden men edilmesi ve muhafaza altına alınmasına ilişkin 

icra müdürlüğü işleminde yasaya aykırılık bulunmadığı gibi; geminin başka 

hissedarlarının bulunmasının da seferden men edilmesine engel teşkil etme-

yeceğini»780 

√ «Şikayete konu icra dosyasının incelenmesinde, zamanaşımının yeni-

den işlemeye başladığı, haciz talebinde bulunulduğu, ancak alacaklının ta-

lepleri sadece sorgulama niteliğinde olup zamanaşımını kesecek nitelikte 

olmadığından, talepler arasında altı aylık zamanaşımının dolduğundan bas-

hisle zamanaşımına yönelik şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekeceği-

ni»781 

√ «Ödeme emrine itiraz dilekçesinin icra memuruna havale ettirilip ic-

ra tutanağına yazdırılmış olması gerekeceği, ödeme emrine itiraz tarihi, iti-

                                                 
776 Bknz: 12. HD. 09.03.2015 T. 34292/5101 
777 Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 5135/5537 
778 Bknz: 12. HD. 06.03.2015 T. 30218/4968 
779 Bknz: 12. HD. 06.03.2015 T. 30163/4969; Not: Yüksek mahkeme, Nisan/2016‘dan sonra bu 

içtihadından dönmüĢtür… 
780 Bknz: 12. HD. 05.03.2015 T. 30015/4823 
781 Bknz: 12. HD. 05.03.2015 T. 30005/4842 
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raz dilekçesindeki tarih olmayıp bu dilekçenin icra tutanağına geçirildiği ta-

rih olduğu, icra müdürlüğünce itiraz dilekçesi tarihinin, önceki bir tarih 

olarak bildirilmesine itibar edilemeyeceğini»782 

√ «Alacaklının takip talebinde, ipotek bedeli olan 6.000.000 asıl alaca-

ğı yabancı para olarak (EURO) talep ettiği, söz konusu parayı TL ye çevirip 

ödenmesini istemediğinden bu haliyle, seçimlik hakkını fiili ödeme gününde-

ki kur üzerinden ödeme yapılması yönünde kullandığının anlaşıldığı, bu du-

rumda; alacaklıya, takipteki yabancı para alacağının fiili ödeme tarihindeki 

yani muvafakatin verildiği tarihteki kur üzerinden hesaplama yapılarak 

ödenmesinin gerekeceği, paranın alacaklıya ödenmemesi yönünde tedbirli 

olarak takip dosyasına yatırılması, ödeme sayılmayacağı gibi tedbir nede-

niyle alacaklıya da ödenemeyeceğinden bu tarihin ödeme tarihi olarak kabul 

edilemeyeceğini»783 

√ «Limited şirketlere ticari temsilci, ortaklar kurulu kararı ile atanaca-

ğı ve ortaklar kurulu kararı ile şirket temsilcisi olarak kabul edilen kişinin, 

şirket adına Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince işlem yapabileceği, 

ayrıca şirketler organları vasıtasıyla işlem yaptıklarından ticari temsilcinin 

şirket adına icra dairesinde takip yapabileceği ve şirket aleyhine yapılan ta-

kibe karşı da itiraz edebileceğini»784 

√ «Haczine karar verilen geminin, icra müdürlüğünce seferden men 

edilerek muhafaza altına alınacağı (TTK. 1382/1; 1366); geminin başka his-

sedarlarının bulunmasının seferden men edilmesine engel teşkil etmeyeceği-

ni»785 

√ «Bonoların tanzim (düzenleme) yerinde de takip yapılabileceğinden, 

alacaklının takip yapmasında bir usulsüzlük bulunmayıp, mahkemece; borç-

luların yetkiye itirazının reddi ile diğer itiraz ve şikayet nedenleri incelene-

rek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini»786 

√ «Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ödemelerinin haczi müm-

kün olduğundan, mahkemece, borçlunun doğrudan gelir desteği ödemeleri-

nin haczedilemeyeceğine ilişkin şikayetinin reddine karar verileceğini»787 

√ «Takibe konu çekin karşılığının bulunmaması sebebiyle muhatap 

banka tarafından sorumlu olunan miktar hamile ödenerek çek aslına el ko-

nulduğu anlaşıldığından, yasal engel nedeniyle alacaklının çek fotokopisini 

icra dairesine sunmak suretiyle takip yapmasının mümkün olduğunu- Mah-

                                                 
782 Bknz: 12. HD. 05.03.2015 T. 29834/4880 
783 Bknz: 12. HD. 05.03.2015 T. 30716/4819 
784 Bknz: 12. HD. 05.03.2015 T. 29978/4836 
785 Bknz: 12. HD. 05.03.2015 T. 30010/4840; 28.01.2015 T. 28518/2172 
786 Bknz: 12. HD. 03.03.2015 T. 29731/4525 
787 Bknz: 12. HD. 03.03.2015 T. 27996/4689 
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kemece, borçlunun bu yöne ilişkin şikayeti yerinde olmadığından süresinde 

yapılan diğer itiraz ve şikayetlerinin esasının incelenerek oluşacak sonuca 

göre bir karar verilmesi gerekeceğini»788 

√ «Şikayetçi bankanın icra dosyasında, diğer icra müdürlüğü’nün dos-

yasını haciz koyduğu miktar kadar takip ve tahsil yetkisi aldığı, şikayetçinin 

anılan bu yetki belgesinde geçen alacak yönünden takibe devam etme yetkisi 

bulunduğundan, dosya alacaklısının ibranameye dayalı yaptığı feragatin, bu 

miktar için banka yönünden bağlayıcı kabul edilemeyeceğini»789 

√ «Takip dayanağı ipotek akit tablosu içeriğinden, ipoteğin, borçlunun 

doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kurulmuş üst sınır (limit) ipoteği ol-

duğunun görüldüğü, bu durumda, şikayetçi ipotek veren üçüncü kişinin so-

rumluluğunun ipotek limiti olan miktar ile sınırlı olup, bu miktarı aşan kısım 

bakımından takibin iptaline karar verileceğini»790 

√ «3. kişinin, taraf sıfatını taşımadığı icra takip dosyasında yazılan ha-

ciz talimatının iptalini isteme hakkının bulunmadığı ve talimatta yazılı adre-

sin ve haciz işlemi yapılan yerin kendisine ait olduğu yönündeki iddiasını, 

ancak İİK.’nun 96. ve bunu izleyen maddelerde düzenlenen istihkak prose-

dürü kapsamında ileri sürmesi gerektiğini»791 

√ «Kat malikleri kurulu kararları ve kesinleşmiş işletme projeleri, 

İİK’nun 68/1. maddesinde yazılı belgelerden olup, geçersizliği genel mah-

kemelerde açılacak bir dava ile kanıtlanmadığı sürece ilamsız takibe konu 

edilebileceği- Site yönetiminin takip konusu aidat borcu için 634 sayılı Ya-

sanın 37. maddesine göre aidat borcu bulunanları takip etmesinde taraf sı-

fatı bulunduğundan, borçlu hakkında takip yapmasında yasaya aykırı bir 

yön bulunmadığını»792 

√ «Borçlu şirket vekilinin 12.12.2013 havale tarihli itiraz dilekçesiyle 

icra müdürlüğüne başvurarak, ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olduğu-

nu, takipten 11.12.2013 tarihinde haberdar olduğunu ileri sürmekle beraber 

borca ve faiz oranına itiraz ettiğinin görüldüğü, borçlu tarafından 

06.11.2013 tarihli tebligatın usulsüzlüğü İİK’nun 16/1. maddesine hükmüne 

göre, şikayet yolu ile icra mahkemesinde ileri sürülmediğine ve icra dairesi-

ne yapılan itiraz sırasında ödeme emri tebligatının usulsüz olduğuna ilişkin 

icra mahkemesince verilmiş bir karar bulunmadığına göre, icra müdürlü-

ğünce yetkisi aşılarak tebligatın usulsüzlüğü hakkında karar verilmesinin ve 

bunun sonucunda öğrenme tarihi esas alınarak borçlunun itirazının süre-

                                                 
788 Bknz: 12. HD. 03.03.2015 T. 29629/4545 
789 Bknz: 12. HD. 03.03.2015 T. 28894/4493 
790 Bknz: 12. HD. 02.03.2015 T. 27375/4295 
791 Bknz: 12. HD. 02.03.2015 T. 27405/4294 
792 Bknz: 12. HD. 02.03.2015 T. 30205/4288 
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sinde olduğu gerekçesiyle takibin durdurulmasına karar verilmesinin doğru 

olmadığını»793 

√ «Fonun alacaklı olduğu takipte 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 

138/4 fıkrası uyarınca itirazın satış dışında takip işlemini durdurmayacağı 

dikkate alınarak şikayetin reddinin gerekeceğini»794 

√ «Üçüncü kişiye gönderilen 89/1 haciz ihbarnamesinde istenen alacak 

para alacağı olduğundan, malın istihlak edilmiş veya kusurlu olunmaksızın 

telef olmuş olması veya malın borçluya ait olmadığı ihtimallerinin yazılma-

mış olmasının şekle aykırılık sayılmayacağı, şikayetin reddine karar verile-

ceğini»795 

√ «Takibin kesinleşmesi öncesi veya sonrasında takibe konu senedin 

sahteliğinin iddia edilmesinin, HMK’nun 209. maddesi uyarınca takibin 

durdurulması sonucunu doğurmayacağı, HMK’nun 209. maddesi genel 

mahkemelerde açılan davalarla ilgili olarak senedin hiçbir işleme esas alı-

namayacağını, delil olarak kullanılamayacağını öngörmekte olup, icra taki-

bine etkisi olmadığı, borçlunun takibin kesinleşmesinden sonraki devrede ic-

ra mahkemesine başvurarak sahtelik nedeniyle takibin durdurulmasını talep 

ettiği, verilmiş bir tedbir kararı bulunmadığı görüldüğünden, HMK 209. 

maddede yazılı nedenle yapılan takibin durdurulması istemine yönelik şika-

yetin reddi gerekeceğini»796 

√ «Genel haciz yolu ile yapılan ilamsız icra takibinde, harcın ve masra-

fın eksik yatırıldığının şikayet konusu yapılması halinde mahkemece, icra 

müdürlüğünce eksik harç ve masrafın tamamlanması konusunda alacaklıla-

ra süre verilerek sonucuna göre işlem yapılması gerektiğini»797 

√ «6552 sayılı Kanun’un 121. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu 

15. maddesinin son fıkrası, icra dairesince haciz kararı alınmadan önce be-

lediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesinin istene-

ceği ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanacağı, on gün 

içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işleminin 

alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetini aksatacak şekilde yapılamaya-

cağını»798 

√ «6552 sayılı Kanun’un 121. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu 

15. maddesinin son fıkrası uyarınca, icra dairesince haciz kararı alınmadan 

önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi is-

                                                 
793 Bknz: 12. HD. 02.03.2015 T. 29487/4353 
794 Bknz: 12. HD. 02.03.2015 T. 30308/4325 
795 Bknz: 12. HD. 26.02.2015 T. 28967/4173 
796 Bknz: 12. HD. 26.02.2015 T. 28544/3952 
797 Bknz: 12. HD. 26.02.2015 T. 28880/4096 
798 Bknz: 8. HD. 26.02.2015 T. 3586/5254 
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teneceği ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanacağı, on 

gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi 

alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetini aksatacak şekilde yapılamaya-

cağını»799 

√ «Kal’e ilişkin verilen kararların kesinleşmeden icrası halinde telafisi 

imkansız zararlar meydana geleceği nazara alınarak, bu konuda verilen ka-

rarların kesinleşmeden icra edilemeyeceğini»800 

√ «1983 yılından sonraki el koymaya ilişkin kamulaştırmasız el atma 

bedellerine ilişkin dava ve takiplerde mahkeme ve icra harçları ile her türlü 

vekalet ücretlerinin maktu hesaplanması söz konusu olmayıp nispi olarak 

belirleneceğini»801 

√ «6552 sayılı Kanun’un 121. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu 

15. maddesinin son fıkrası, icra dairesince haciz kararı alınmadan önce be-

lediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi isteneceği 

ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanacağı, on gün için-

de yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işleminin ala-

cak miktarını aşacak veya kamu hizmetini aksatacak şekilde yapılamayaca-

ğını»802 

√ «Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan takipte istenen 

temerrüt faizi oranı, 2002 yılında uygulanan yasal veya ticari faiz oranla-

rından birine denk gelmediğinden, uzman bilirkişiden rapor alınarak sonu-

cuna göre karar verileceğini»803 

√ «İlamda gayrimenkulün aynına ilişkin ihtilafın bulunduğu taşınmazın 

aynı tartışılarak sonuca gidildiği ve bu nedenle kesinleşmeden takibe konu-

lamayacağını»804 

√ «Alacaklının itirazın kaldırılması talebi, sadece takip dayanağı bel-

genin, İİK’nun 68/1. maddesinde belirtilen belge niteliğinde olmadığı gerek-

çesiyle işin esası incelenmeksizin reddedildiğinden, borçlu yararına alacak-

lının tazminatla sorumlu tutulmasının isabetsiz olduğunu»805 

√ «Yasanın 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra yapıla-

cak ödemeler sırasında, icra harçları ve icra vekalet ücretinin maktu hesap-

                                                 
799 Bknz: 8. HD. 26.02.2015 T. 3589/5252 
800 Bknz: 8. HD. 26.02.2015 T. 26672/5161 
801 Bknz: 8. HD. 26.02.2015 T. 26697/5158 
802 Bknz: 8. HD. 26.02.2015 T. 3584/5253 
803 Bknz: 12. HD. 26.02.2015 T. 28961/4160 
804 Bknz: 8. HD. 26.02.2015 T. 256/5257 
805 Bknz: 12. HD. 26.02.2015 T. 28881/4099 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

123 

lanması gerektiği nazara alınarak, alacaklının şikayetinin reddine karar ve-

rilmesi gerektiğini»806 

√ «Tedbir nafakasına ilişkin hükümlerin icrasını isteyebilmek için bun-

ların kesinleşmesini beklemeye gerek bulunmadığını»807 

√ «5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/son maddesinin dar yorum-

lanması gerekip, maddede açıkça haczedilmezlik için ‘fiilen kamu hizmetin-

de kullanılma’ koşulunun kabul edildiği, belediyeye ait bir malın haczedil-

mezliği ancak fiili durumunun tespiti ile belirleneceğinden, niteliği gereği 

belediyenin servis aracı, itfaiye aracı gibi araçlar ile fiilen kamu hizmetine 

tahsisli araçların haczi mümkün olmadığından, kamuya tahsis kararı hacze-

dilmezlik şikayetinde gözönüne alınacak bir husus olmadığından mahkemece 

yapılacak iş haczedilen aracın fiilen kamu hizmetinde kullanılıp kullanılma-

dığını tespit ederek oluşacak sonuca göre karar verileceğini»808 

√ «Borçlunun tebligat evrakını almaktan imtina etmesi üzerine ödeme 

emri tebliğ evrakı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 21/1.maddesine göre 

mahalle muhtarına teslim edildiğinden tebliğ işlemi bu haliyle usulüne uy-

gun bulunduğu, usulsüz tebligat şikayetinin reddine karar verileceğini»809 

√ «İcra emrinde talep olunan faiz miktarının ilamda belirtilen faiz mik-

tarına uygun olup olmadığı yönünde Yargıtay denetimine açık olacak şekilde 

gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yapılmak suretiyle fazla talep olup ol-

madığı belirlenerek oluşacak sonuca göre icra emrinin düzeltilmesine karar 

verilmesi gerektiğini»810 

√ «‘Haline münasip’ ev kıstaslarını aşan nitelik ve evsaftaki yerlerle, 

makul ölçüleri geçen oda ve salonu kapsayan, ve ikamet için zorunlu öğeleri 

içeren bir meskenin dışındaki yerlerin, maddede öngörülen amaca aykırı ol-

duğunu»811 

√ «İflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararına aykırı-

lık nedeniyle takibin iptal edilmesinin, ihtiyati haczin kaldırılmasına yönelik 

şikayeti konusuz bırakmayacağını»812 

√ «Takip dosyasında takip dayanağı ilamda borçlunun vekili olduğu, 

takip talebinde ve icra emrinde vekilin adının yazıldığı, dava dilekçesi içeri-

                                                 
806 Bknz: 8. HD. 26.02.2015 T. 26711/5159 
807 Bknz: 8. HD. 24.02.2015 T. 4837/4898 
808 Bknz: 12. HD. 24.02.2015 T. 29014/3884 
809 Bknz: 12. HD. 24.02.2015 T. 29042/3868 
810 Bknz: 8. HD. 24.02.2015 T. 4795/4899 
811 Bknz: 8. HD. 24.02.2015 T. 4801/4877 
812 Bknz: 12. HD. 24.02.2015 T. 23/3715 
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ğinden, icra emrinin hem borçluya hem de borçlu vekiline tebliğ edildiği an-

laşıldığından şikayetin reddine karar verileceğini»813 

√ «Aynı ilama dayalı olarak iki ayrı takip başlatıldığı, birinci takibin 

alacağın temliki işlemine dayandığı, temliki tüm davacıların birlikte gerçek-

leştirdiği, temlik edenler ile temlik alanın vekillerinin de aynı olduğu ve iki 

ayrı takibin aynı vekilce başlatıldığı da gözetilerek, mahkemece, daha sonra 

başlatıldığı anlaşılan takibin iptaline karar verilmesi gerekeceğini»814 

√ «İcra takibine dayanak yapılan ve taraflar arasında imzalanan pro-

tokol, karşılıklı edimlerin yerine getirilmesi şartlarına bağlanmış bir anlaş-

ma olup, bu haliyle İİK. nun 68/1. maddesinde yer alan ve alacaklıya genel 

haciz yolu ile takip yapma imkanı tanıyan mücerret borç ikrarını içeren bir 

belge niteliğinde olmadığı, itirazın kaldırılması isteminin reddine karar veri-

leceğini»815 

√ «Kredi sözleşmesi, ihtarname ve hesap özetine dayalı borçlu aleyhine 

genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız takipte, borçluların ödeme emrine iti-

razda itirazın takibi durdurmaması üzerine bu itirazın reddine yönelik şika-

yetinde, mahkemenin, 5411 sayılı Yasanın 134. maddesi gereğince borca iti-

razın satış dışında başka icra işlemlerini durdurmayacağı gerekçesiyle red-

dedemeyeceğini- Fon alacaklarının takip ve tahsiline yönelik getirilen bu is-

tisnai düzenlemeden 5411 sayılı Kanunun 143. maddesinde belirtilen varlık 

yönetim şirketlerinin yararlanamayacağını»816 

√ «Şirketin bölünme raporunda icra takibinin dayanağı olan ilamdan 

kaynaklı borçtan, bölünen şirketlerden herhangi birinin sorumlu olduğuna 

dair açık bir belirlemenin bulunmadığı, bu durumda, 6102 sayılı Türk Tica-

ret Kanunu’nun 168/3 maddesi gereği bölünme ile oluşan her iki şirketin 

borçtan müteselsilen sorumlu olduğunun kabulü gerektiği, mahkemece icra 

emrinin iptali yönündeki başvurunun reddine karar verileceğini»817 

√ «Borçlu belediyenin banka hesapları üzerine haciz konulduğu, hac-

zedilen paraların vergi, resim, harç geliri olduğunu ya da fiilen kamu hizme-

tinde kullanıldığını borçlu belediyenin ispatlaması gerektiği- Hesaptaki pa-

raların, vergi, resim ve harç niteliğinde olmaları veya kamu hizmetinde fii-

len kullanılıyor olmaları halinde (bu olgu belirlendiği takdirde) haczedile-

meyeceği, hesapların havuz hesabı olduğunun belirlenmesi halinde ise, hac-

zedilmezlik şikayetinin reddine karar verileceğini»818 

                                                 
813 Bknz: 8. HD. 24.02.2015 T. 4263/4902 
814 Bknz: 8. HD. 23.02.2015 T. 4517/4792 
815 Bknz: 12. HD. 23.02.2015 T. 28650/3487 
816 Bknz: 12. HD. 23.02.2015 T. 24927/3494 
817 Bknz: 8. HD. 23.02.2015 T. 4414/4793 
818 Bknz: 8. HD. 20.02.2015 T. 3781/4701; 20.02.2015 T. 3780/4702 
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√ «Kanuni müddet içinde haciz istendikten sonra süresinde satış isten-

memesi halinde takip düşmeyip, haczin düşmekte olduğu- İİK’nın 106. mad-

desi uyarınca haciz tarihinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde satış talebin-

de bulunulmadığından şikayetçinin haczinin düştüğü, bu nedenle sıra cetve-

line yönelik şikayetinde hukuki yararı bulunmadığını»819 

√ «5230 sayılı Yasa’nın 11. maddesinde yer alan muafiyet, 492 sayılı 

Harçlar Kanununun 23.maddesinde düzenlenen vazgeçme harcını da içerdi-

ği, kamu bankalarının feragat harcından muaf olduğunu»820 

√ «Takip dayanağı ilamın İİK’nun 277 ve müteakip maddelerine dayalı 

tasarrufun iptaline ilişkin bir ilam olduğu ve taşınmazın aynı ile ilgili değil 

şahsi hak doğurucu nitelikte bulunduğu, bu nedenle, ilamın icrası için kesin-

leşme şartının aranmadığını»821 

√ «Tarafları aynı olan kesinleşmiş mahkeme ilamlarına dayanılarak ta-

kas-mahsup istenilebilir ise de bu halde takas-mahsuba konu alacaklar üze-

rine üçünçü şahıslarca takas-mahsup talebinden önce haciz konulmuş ise bu 

hacizler nazara alınarak bakiye alacak kaldığı takdirde takas-mahsuba ka-

rar verilebileceğini»822 

√ «Şikayetçiye gönderilen muhtıralar İİK.’nun 78. maddesi anlamında 

haciz müzekkeresi olup, gereğinin 3.kişi tarafından yerine getirilmemesi, 

İİK’nun 89.maddesindeki sonuçları doğurmayacağından şikayetçi aleyhinde 

haciz işlemi yapılamayacağını»823 

√ «İhale alıcısının icra mahkemesine başvurusu, icra müdürlüğünce 

hesaplanan KDV oran ve miktarına ilişkin olup, Vergi Dairesi Başkanlı-

ğı’nın, icra takibinin tarafı olmadığından hasım olarak değerlendirilemeye-

ceğini»824 

√ «Mahkemece, borçlunun şikayet konusu yaptığı banka hesabı üzerine 

konulmuş bir haciz bulunmadığından, hesaba konulan haczin kaldırılması 

istemiyle şikayette istemin reddi yönünde karar verilmesi gerekeceğini»825 

√ «İlamda vekil sıfatı olmayan avukatın, ilamların icrası yolu ile takibe 

başladığı icra emrinin tebliğinden sonra başvuru ile takibi düzeltip kendi 

                                                 
819 Bknz: 23. HD. 20.02.2015 T. 362/1057 
820 Bknz: 12. HD. 20.02.2015 T. 278/3381 
821 Bknz: 8. HD. 19.02.2015 T. 1340/4607 
822 Bknz: 8. HD. 19.02.2015 T. 27629/4608 
823 Bknz: 12. HD. 19.02.2015 T. 25743/3205 
824 Bknz: 12. HD. 19.02.2015 T. 29160/3305 
825 Bknz: 12. HD. 19.02.2015 T. 26371/3190 
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adı ile yeniden çıkarılmasını sağladığı bu durumda önceki icra emrinin ipta-

line karar verilmesi gerektiğini»826 

√ «Tahsilatın yapıldığı Milli Eğitim Müdürlüğü (bağlı bulunduğu Milli 

Eğitim Bakanlığı) genel bütçeye dahil idareler arasında yer alıp harçtan 

muaf olduğundan, ödenen tahsil harcının iadesi yönünde hüküm oluşturul-

ması gerekirken, şikayetin reddine karar verilmesinin doğru olmadığını»827 

√ «Mahkemece İcra Müdürlüğü’ne 6552 sayılı Kanun’un 121. maddesi 

ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 15.maddenin son fıkrasına eklenen hü-

küm gereğince işlem yapılması yönünde talimat vermekle yetinilmesi gerek-

tiğini»828 

√ «Talep edilen alacak sebepsiz zenginleşme nedeniyle alacak dahi ol-

sa tapusunun tescilini istediği taşınmazın aynı tartışılmış olduğundan kesin-

leşmeden takibe konulamayacağını»829 

√ «Kal’e ilişkin kararların kesinleşmeden icrası halinde telafisi imkan-

sız zararlar meydana geleceği nazara alınarak, bu konuda verilen kararla-

rın kesinleşmeden icra edilemeyeceğini»830 

√ «İtfa nedenine dayalı olarak ihalenin feshinin istenemeyeceğini»831 

√ «Takibin kesinleşmesi öncesi veya sonrasında takibe konu senedin 

sahteliğinin iddia edilmesinin, HMK’nun 209. maddesi uyarınca takibin 

durdurulması sonucunu doğurmayacağı, HMK’nun 209. maddesi, genel 

mahkemelerde açılan davalarla ilgili olarak senedin hiçbir işleme esas alı-

namayacağını, delil olarak kullanılamayacağını öngörmekte olup, icra taki-

bine etkisi olmadığından, şikayetin reddine karar verilmesi gerekeceğini»832 

√ «İİK’nun 68/2. maddesinde; borçlunun itirazını varit gösterecek hiç-

bir belge ibraz edememesi halinde icra mahkemesince itirazın kaldırılması-

na karar verileceği, aynı maddenin 3. fıkrasında ise; itirazın birinci fıkrada 

gösterilen senet veya makbuz yahut belgeye müstenit olması durumunda iti-

razın kaldırılması talebinin reddolunacağı belirtilmiş mahkemece bu başvu-

runun şikayet olarak nitelendirilip şikayetin reddine karar verilmesinin isa-

betsiz olduğunu»833 

                                                 
826 Bknz: 8. HD. 19.02.2015 T. 649/4609; 19.02.2015 T. 649/4609 
827 Bknz: 8. HD. 19.02.2015 T. 266/4610 
828 Bknz: 8. HD. 18.02.2015 T. 26844/4443; 18.02.2015 T. 226836/4442; 18.02.2015 T. 

26835/4441; 19.01.2015 T. 26845/929; 19.01.2015 T. 26841/931; 19.01.2015 T. 26833/927 
829 Bknz: 8. HD. 18.02.2015 T. 27099/4446 
830 Bknz: 8. HD. 18.02.2015 T. 26673/4447 
831 Bknz: 12. HD. 17.02.2015 T. 34443/3037 
832 Bknz: 12. HD. 17.02.2015 T. 28104/3050 
833 Bknz: 12. HD. 17.02.2015 T. 27729/3024 
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√ «İlam vekalet ücreti dışında kalan alacak kalemleri için takas-

mahsup talebinde bulunulmasında herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı na-

zara alınarak talebin kısmen kabulüne karar verilmesinin gerektiğini»834 

√ «İİK’nun 89. maddesine göre taşınmazların haczinin mümkün olma-

dığı ve bu konudaki şikayetin süreye tabi olmadığı- Borçlunun 3. kişiden da-

ire talep etme hakkının bulunduğu, İİK’nun 120. maddesi gereğince yetki 

alarak genel mahkemeye müracaat etmek gerektiği, bu işlem yapılmadan 

hakkın yerine getirilmediği gerekçesiyle doğrudan 3. kişiden dairenin bede-

linin istenmesinin ise İİK’nun 89 ve 120. maddeleri hükümlerine aykırılık 

teşkil ettiğini»835 

√ «Mahkemece, borçluların aynı zamanda usulsüz tebligat şikayetinde 

bulundukları ve ödeme emri tebligatından haberdar olduklarını beyan ettik-

leri tarihe göre şikayetin İİK’nun 16/1. maddesine göre süresinde olduğu 

kabul edilerek, ödeme emri tebligatının usulsüzlüğüne yönelik şikayetin esa-

sı incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesinin gerekeceğini»836 

√ «Borçlunun birden fazla meskeni varsa seçimlik hakkını bu mesken-

lerden sadece biri için kullanabileceğini»837 

√ «Aleyhine yapılan genel haciz yoluyla ilamsız takipte borçlunun, 

‘alacaklı şirket yetkilisinin vefat ettiği, şirketi temsile yetkili olmadığına’ 

ilişkin şikayetinin, ölüm halinde vekalet sözleşmesinin sona ermesi hali ger-

çek kişiler için düzenlendiğinden, şikayetin reddine karar verileceğini»838 

√ «6111 sayılı Kanun kapsamında borcunu kabul eden ve ödeme yapan 

davalının daha sonra vekalet ücreti ve yargılama giderini takibe koymasının 

6111 sayılı Yasa’ya aykırı olduğuna ilişkin düzenlemenin, mahkemece takip 

dayanağı ilamın tebliğ tarihi araştırıldıktan sonra, tebliğ tarihi 6111 sayılı 

Yasa’nın yayım tarihinden sonra olduğu takdirde somut olaya uygulanabile-

ceğini»839 

√ «İşçilik alacağı ilamında davalı olarak Tüsüz Apartman Yöneticiliği 

hakkında karar verildiği, takibin ise kat maliklerine karşı başlatıldığı ala-

caklının öncelikle ilam borçlusu Apartman Yönetimi aleyhine takip başlat-

ması gerektiğini»840 

                                                 
834 Bknz: 8. HD. 17.02.2015 T. 4783/4328 
835 Bknz: 12. HD. 17.02.2015 T. 26554/3102 
836 Bknz: 12. HD. 17.02.2015 T. 106/3065 
837 Bknz: 8. HD. 17.02.2015 T. 4790/4326 
838 Bknz: 12. HD. 17.02.2015 T. 27735/2953 
839 Bknz: 8. HD. 17.02.2015 T. 25652/4277 
840 Bknz: 8. HD. 17.02.2015 T. 24507/24507 
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√ «Alacaklının öncelikle ilam borçlusu apartman yönetimi aleyhine ta-

kip başlatması gerektiği ve bu husus gözardı edilerek doğrudan kat malikleri 

hakkında takibe geçilmesinin doğru olmadığını»841 

√ «Borçlunun usulsüz tebligat şikayeti üzerine takibin durdurulması ve 

hacizlerin bu karar üzerine kaldırılmasının, İİK’nun 361. maddesi koşulla-

rının oluştuğunun kabulü için yeterli olmayıp, borçlunun ancak genel mah-

kemede açacağı istirdat davası sonucuna göre ödediği parayı geri alabile-

ceğini»842 

√ «Kefalet sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu 

olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmayacağı, 

kefilin sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil ol-

ması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yü-

kümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısı ile belirtmesi-

nin şart olduğunu»843 

√ «İİK’nun 32. maddesi gereğince; para borcuna dair olan ilam icra 

dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ edeceğinden, 

İİK’nun 32 ve devamı maddelerinde icra emrinin tebliği sırasında takibe 

dayanak belgelerin eklenmesi yönünde yasal bir düzenleme olmadığından, 

mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekeceğini»844 

√ «Alacaklının İdare’ye yazılı başvuru yaptıktan sonra, İYUK 28/1 

maddesinde belirtilen 30 günlük süre içerisinde ödeme yapılmaması üzerine 

takip başlatabileceğini»845 

√ «İcra müdürünün, haciz yapılan adresin 3. kişiye ait olduğu gerekçe-

siyle haciz talebini reddetme yetkisinin bulunmadığını»846 

√ «Satış nedeniyle dosyaya giren paranın paylaştırılması için ihale ko-

nusu taşınmazın tapuda alıcı adına tesciline yönelik bir zorunluluğun bu-

lunmadığı, tapu sicil müdürlüğünce, icra müdürlüğünün talimatına uygun 

bir şekilde alacaklı adına tescil yapılmıyorsa ilgililerin idarenin bu olumsuz 

eylemine karşı yasal yollara başvurulabileceğini»847 

                                                 
841 Bknz: 8. HD. 17.02.2015 T. 14869/4281 
842 Bknz: 12. HD. 16.02.2015 T. 27957/2907 
843 Bknz: 12. HD. 16.02.2015 T. 27905/2751 
844 Bknz: 8. HD. 16.02.2015 T. 4421/4219 
845 Bknz: 8. HD. 16.02.2015 T. 3495/4217 
846 Bknz: 12. HD. 16.02.2015 T. 539/2800 
847 Bknz: 12. HD. 16.02.2015 T. 27842/2815 
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√ «Şikayetçi borçlu vekilinin şikayet dilekçesi nazara alınarak işin esa-

sının incelenmesi yerine, ek dilekçesi değerlendirilerek istemin reddi yönün-

de hüküm tesisinin isabetsiz olduğunu»848 

√ «Dosya infazen işlemden kaldırıldıktan sonra verilen dilekçe ile mak-

tu icra vekalet ücreti ve harca göre yeniden hesaplama yapılması ve bakiye 

kısmın iadesi talebinin dosya infazen işlemden kaldırıldığı için kabul edile-

meyeceğini»849 

√ «İhtiyati tedbir kararlarının esasına ve infazına yönelik şikayetlerin 

de tedbir kararını veren mahkemece incelenmesi gerektiği- İhtiyati tedbir 

kararının infazı ile ilgili isteğin İİK’nun 25/a maddesine göre infaz edileme-

yeceği- Bu tür kararlarda tedbirin infazı için icra müdürlüğü veya yazı işleri 

müdürü veya bir başka adliye görevlisi infaz memuru olarak tayin edilmesi 

gerektiğini»850 

√ «İlamların infaz edilecek kısmının hüküm bölümü olduğu ve hükmün 

içeriğinin aynen infazı zorunlu olup, dar yetkili icra mahkemesince yorum 

yolu ile sonuca ulaşılamayacağını»851 

√ «6552 sayılı Kanun’un 121. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu 

15. maddesinin son fıkrası uyarınca, icra dairesince haciz kararı alınmadan 

önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesinin 

isteneceği ve haciz işleminin sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanacağı, 

on gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz iş-

leminin alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetini aksatacak şekilde ya-

pılamayacağını»852 

√ «Şikayetçi 3. kişi, icra mahkemesinden haczin İİK’nun 99. maddesine 

göre yapılması ve alacaklıya istihkak davası açması için süre verilmesi ge-

rektiğini belirterek icra müdürlüğünün İİK’nun 99. maddesinin uygulanması 

talebinin reddine ilişkin işleminin iptalini, İİK’nun 16. maddesi uyarınca şi-

kayet yoluyla istediğinden, mahkemece, şikayetçinin istemi aşılarak, ortada 

bir istihkak davası olmadığı halde talebi istihkak davası olarak nitelendirile-

rek karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu»853 

√ «İcra müdürünün, ilamın kesinleşip kesinleşmediğini kendiliğinden 

denetleme yetkisi olmadığı, icra emri tebliğ edilen borçlunun şikayet talebi 

                                                 
848 Bknz: 8. HD. 13.02.2015 T. 3715/4156 
849 Bknz: 8. HD. 13.02.2015 T. 26579/4187 
850 Bknz: 8. HD. 13.02.2015 T. 3649/4155 
851 Bknz: 8. HD. 13.02.2015 T. 16340/4157 
852 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 2100/4023; 29.01.2015 T. 1699/1770; 29.01.2015 T. 1694/1768 
853 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 747/4102 
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üzerine bu konunun icra mahkemesince inceleme konusu yapılabileceği-

ni»854 

√ «Özel yasasındaki mevcut düzenleme nazara alınarak, eda hükmü 

içeren ve kesinleşen Sayıştay kararı ile ilamların icrası yolu ile takip yapıla-

bileceğini»855 

√ «6552 sayılı Kanun’un 121. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu 

15. maddesinin son fıkrası uyarınca, icra dairesince haciz kararı alınmadan 

önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesinin 

isteneceği ve haciz işleminin sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanacağı, 

on gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz iş-

lemi alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetini aksatacak şekilde yapıla-

mayacağı»856 

√ «Takip dayanağı ilamda davalıların, taksitli satış sözleşmesinden ve 

senetlerden dolayı davacılar aleyhine yaptıkları takibin hukuka uygun ol-

madığı sonucuna varıldığından davacıların davasının kısmen kabulüne ka-

rar verilmiş olduğu, menfi tespit hükmü içeren ilamın kesinleşmeden takibe 

konulmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu- Menfi tespit istemi yargılama 

aşamasında istirdata dönüşse de yasa gereği bu tür ilamların icrası için ke-

sinleşme şartının arandığını»857 

√ «Haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün olan paraları karış-

tırmak suretiyle havuz hesabı oluşturan borçlu belediyenin iddiasını ispat 

imkanını kendisinin kaldırdığı sonucuna varılmasının gerekeceği, borçlu be-

lediyenin haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün olan paralarını ayrı 

hesaplarda tutması yerine havuz hesabı oluşturmasının da iyi niyetle bağ-

daşmayacağını»858 

√ «Mükerrer olan takiplerden, ilk takipte icra emrinde ilama aykırılık 

var ise borçlunun her zaman bunu ileri sürebilmesi mümkün olduğundan ve 

taleple bağlılık ilkesi de dikkate alınarak mahkemenin ilk takipteki alacak 

miktarlarının ilama uygun olmadığı şeklindeki yorumu ve gerekçesi yerinde 

olmayıp mükerrer takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, ilk takibin ip-

taline karar vermesinin isabetsiz olduğunu»859 

                                                 
854 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 24928/3919 
855 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 26854/3915; 12.02.22015 T. 26853/3914; 12.02.2015 T. 

26861/3918; 12.02.2015 T. 26855/3917; 11.02.2015 T. 26853/3914; 02.02.2015 T. 
26862/3913 

856 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 2096/4022 
857 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 27209/4020 
858 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 22412/4018 
859 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 24642/3920 
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√ «Takibe konu alacak sebepsiz zenginleşmeden kaynaklı olup, hüküm 

altına alınan ilamın kesinleşmesi beklenmeden takibe konulabilmesinin 

mümkün olduğunu»860 

√ «Özel yasasındaki mevcut düzenleme nazara alınarak, eda hükmü 

içeren ve kesinleşen Sayıştay kararı ile ilamların icrası yolu ile takip yapıla-

bileceğini»861 

√ «Şikayet eden 3. şahsın, vekil edeninin ipotek alacaklısı olduğunu be-

lirtip bakiye miktarın müvekkiline ödenmesini istemiş olmakla talebin HMK 

33. maddesi dikkate alınarak, İcra Müdürlüğü’nce sıra cetveli yapılması ve 

kendi alacaklarının da sıraya kaydedilmesi yönünde bir talep olduğunun ka-

bulünün gerektiğini»862 

√ «Takip dayanağı 1581 Sayılı Tarım Kredi borç senedi ilam niteliğin-

de olduğundan, belgedeki imzanın inkar edilemeyeceği, edilmesi halinde ise 

icra mahkemesi’nce imza incelemesi yapılamayacağı, belge genel mahkeme-

lerce iptal edilmediğinden ilamlı takibe konu edilebileceğini»863 

√ «Menfi tespit ilamlarının, İİK 72/5. maddesi karşısında kesinleşme-

den takibe konulamayacağı- İlamın esas hakkındaki hükmü kesinleşmeden 

vekalet ücreti ve icra inkar tazminatına ilişkin hüküm bölümü ayrıca infaz ve 

icra takibine konu edilemeyeceğini»864 

√ «Borçlunun borçlu olmadığını kanıtlamak için açtığı menfi tespit da-

vası sonunda alınan ilamın esas hakkındaki hükmü kesinleşmeden vekalet 

ücreti ve icra inkar tazminatına ilişkin hüküm bölümünün ayrıca infaz ve ic-

ra takibine konu edilemeyeceğini»865 

√ «İlam bir bütün olmasına rağmen yasal ve geçerli bir neden olmaksı-

zın alacaklının iki ayrı takip başlatmak suretiyle Türk Medeni Kanunu’nun 

2. maddesinde belirtilen dürüstlük kuralına aykırı davrandığını»866 

√ «İİK’nun 82/12. maddesinden kaynaklı haczedilmezlik şikayetinin 7 

günlük süreye tabi olduğu ve şikayet süresinin haczin öğrenildiği tarihten 

itibaren başlayacağı- Menkul mallar her zaman için temin edilebilir nitelikte 

olduğundan belediyenin haczedilmezlik şikayetinin kabul edilmemesi gerek-

tiğini»867 

                                                 
860 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 24703/3924 
861 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 26860/3912 
862 Bknz: 8. HD. 10.02.2015 T. 1081/3386 
863 Bknz: 8. HD. 10.02.2015 T. 3837/3617 
864 Bknz: 8. HD. 10.02.2015 T. 4581/4581 
865 Bknz: 8. HD. 10.02.2015 T. 4581/3614 
866 Bknz: 8. HD. 10.02.2015 T. 26590/3389 
867 Bknz: 8. HD. 09.02.2015 T. 4394/3380 
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√ «Alacaklının İdareye yazılı başvuru yaptıktan sonra, İYUK 28/1 

maddesinde belirtilen 30 günlük süre içerisinde ödeme yapılmaması üzerine 

takip başlatabileceğini»868 

√ «Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulduktan 

sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı aleyhine çıkarılan icra emirinin iptali-

ne, sorumluluğun geçtiği Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-

lığı hakkında takip başlatılıp icra emri gönderilmesi gerektiğini»869 

√ «Boşanma ilamı kesinleştiği takdirde ekinde hükmedilen tazminat, 

vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin takibe konulabilmesi için nitelikleri 

gözetilerek kesinleşmelerinin beklenmeyeceğini»870 

√ «Borçlunun hacizden haberdar olduğuna ilişkin olarak dosyada bilgi 

ve belge bulunmadığından, meskeniyet şikayetinin süresinde olduğunun ka-

bulü ile işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekece-

ğini»871 

√ «Şikayetin hak düşürücü süre içinde yapılmış olmasına ilişkin özel 

dava şartının noksanlığı gerekçesiyle HMK’nın 114/2 ve 115/2. maddeleri 

uyarınca usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar 

verilmesinin doğru olmadığını»872 

√ «Gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleş-

medikçe icra edilemeyeceğini(HMK 367) - İlamda yer alan ve ‘taşınmazın 

tapu kaydının iptali ile davalı adına tesciline’ yönündeki hüküm, yasadan 

kaynaklanan ve tazminat verilmesine ilişkin kararın sonucu olup, taşınmazın 

aynının, ihtilaflı olduğunu göstermeyeceğini»873 

√ «Alacaklı tarafından takibe dayanak yapılan ilam takip tarihinden 

önce bozulmuş olup, alacaklı tarafından icra takibine başlanırken geçerli 

bir ilam sunulmadığından, bozulmuş bir ilama dayalı olarak ilamlı icra ta-

kibine başlanamayacağını»874 

√ «Tasarrufun iptali dosyasına bakan mahkemece, İİK. mad. 281/2 

uyarınca verilen ihtiyati haciz kararının, ‘ihtiyati tedbir’ mahiyetinde oldu-

ğunu- İhtiyati tedbirin infazına ilişkin şikayeti inceleme yetkisinin, kararı ve-

ren mahkemeye ait olduğu, ihtiyati tedbir kararının icra müdürlüğünce uy-

                                                 
868 Bknz: 8. HD. 09.02.2015 T. 3494/3382 
869 Bknz: 8. HD. 09.02.2015 T. 3479/3385 
870 Bknz: 8. HD. 09.02.2015 T. 4392/3379 
871 Bknz: 8. HD. 09.02.2015 T. 4390/3378 
872 Bknz: 23. HD. 05.02.2015 T. 6859/660 
873 Bknz: 8. HD. 30.01.2015 T. 3879/1868 
874 Bknz: 8. HD. 30.01.2015 T. 4245/1870 
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gulanmış olmasının bu durumu etkilemeyeceği, icra müdürünün, ihtiyati 

tedbir infaz memurluğu görevini yapmakta olduğunu»875 

√ «6552 sayılı Kanun’un 121. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu 

15. maddesinin son fıkrası uyarınca, icra dairesince haciz kararı alınmadan 

önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi is-

teneceği ve haciz işleminin sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanacağı, 

on gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz iş-

leminin alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetini aksatacak şekilde ya-

pılamayacağını»876 

√ «Şikayetçinin, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibinin ko-

nusunu oluşturan taşınmazların tapu kaydına göre 2. derece ipotek alacaklı-

sı olduğu ve uyuşmazlık konusu icra takip dosyasının alacaklı veya borçlusu 

konumunda olmadığı anlaşıldığından, mahkemece; şikayet dilekçesinde öne 

sürülen iddialara dayanarak tarafı olmadığı icra dosyasında başlatılan ta-

kibe, bu takipte yapılan işlemlere karşı itiraz ve şikayet hakkı bulunmadığın-

dan üçüncü kişinin takibin iptaline yönelik isteminin aktif husumet yokluğu 

nedeniyle reddine karar verilmesi gerekeceğini»877 

√ «Taşınmaz ile ilgili kıymet takdiri ve satışa hazırlık işlemlerinin yürü-

tüldüğü dosyada borçlu adına çıkartılan satış ilanına ilişkin tebligatın ‘kom-

şu adreste oturan M.Ö ile yaptığım soruşturmada muhatabın adreste otur-

duğu, dağıtım saatlerinde işte olduğu tespit edilmiş olup TK 21/2 m. gere-

ğince mernis adresi olduğundan tebligat mahalle muhtarlığına teslim edilip 

2 nolu haber kağıdı kapısına yapıştırılıp komşusu M.Ö’e haber verildi. İm-

zadan imtina etti’ şerhi yazılmak sureti ile yapıldığı, satış ilanı tebligatının 

bu haliyle, Tebligat Kanunu’nun 21/1. maddesinde öngörülen koşulları 

içermekle usulüne uygun olup tebligat şerhinde 21/2.maddenin yazılı olma-

sının sonuca etkili olmadığını»878 

√ «6552 sayılı Kanun’un 121. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu 

15. maddesinin son fıkrası uyarınca, icra dairesince haciz kararı alınmadan 

önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi is-

teneceği ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanacağı, on 

gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi-

nin alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetini aksatacak şekilde yapıla-

mayacağını»879 

                                                 
875 Bknz: 12. HD. 29.01.2015 T. 26918/2228 
876 Bknz: 8. HD. 29.01.2015 T. 1698/1771 
877 Bknz: 12. HD. 29.01.2015 T. 26905/2237 
878 Bknz: 12. HD. 29.01.2015 T. 28081/2256 
879 Bknz: 8. HD. 29.01.2015 T. 1697/1767 
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√ «İcra Müdürlüğü’nden gönderilecek bir muhtıra ile kamulaştırılan 

taşınmazın tahliyesi mümkün iken icra emri gönderilmek suretiyle takip ya-

pılmasının doğru olmadığını»880 

√ «Haciz müzekkeresinde belirtilen toplam borç miktarından başka ha-

ciz müzekkeresinin bulunmadığı ve bu durumda haciz uygulamasının belirti-

len toplam borç miktarı için olması gerektiğini»881 

√ «Tüzel kişiliği bulunmayan 3. kişilere haciz ihbarnamesi gönderilme-

sinin süresiz şikayete neden olacağını»882 

√ «Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nezdindeki haklardan doğan alacak-

ların haczedilebileceği, bu durumda alacaklı vekilinin İİK’nun 89/1.maddesi 

kapsamında 1.haciz ihbarnamesi gönderilmesi isteminde bir usulsüzlük bu-

lunmadığını»883 

√ «Her ne kadar örnek 4-5 numaralı icra emrinde, tahliyenin talep 

edilmesi doğru değil ise de infaza ilişkin tutanakda ilamın infazının işgal 

edilen yere müdahaleye yedi gün içinde son verilmesi ihtarı şeklinde yapıl-

dığı, tahliyeye ilişkin bir işlemin yapılmadığı görülmekle, infaz işleminde 

ilama aykırılık bulunmadığını»884 

√ «İcra Mahkemesine başvurusunda ilamda aleyhine bir hüküm bulun-

madığını, bu nedenle hakkında takip yapılamayacağını ileri süren taraf hak-

kında takibin iptaline karar verilmesi gerekirken icranın geri bırakılması 

yönünde hüküm kurulmasının isabetsiz olduğunu»885 

√ «Şirketin bütün hak alacak ve borçlarının Mersin Büyükşehir Beledi-

yesine geçmesinden ve bu kararın iptaline dair herhangi bir bilgi ve belge 

olmadığından dolayı İcra Müdürlüğü’nce borçlu şirketin dosya borcundan 

dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen muhtıranın usule uygun 

olduğunu»886 

√ «... İnş. Tic. Turz. San. Ltd. Şti’nin ... Büyükşehir Belediyesi’ne devir 

edilmiş sayılmasına ve devri yapılan ... İnş. Tic. Turz. San. Ltd. Şti’ne ait 

hak, alacak ve borç bulunması halinde söz konusu şirketin devredildiği ku-

ruma geçmiş sayılmasına karar verilmiş olup, idare tarafından verilen kara-

rın iptal edildiğine dair belge ve bilgi olmadığından geçerli bir karar olup 

İcra Müdürlüğü’nce borçlu şirketin dosya borcundan dolayı ... Büyükşehir 

                                                 
880 Bknz: 8. HD. 27.01.2015 T. 111/1653 
881 Bknz: 8. HD. 27.01.2015 T. 3822/1650 
882 Bknz: 12. HD. 27.01.2015 T. 27039/1922; 24.11.2014 T. 21154/28142; 16.12.2008 T. 

18540/22130 
883 Bknz: 8. HD. 27.01.2015 T. 3815/1649 
884 Bknz: 8. HD. 26.01.2015 T. 16314/1558 
885 Bknz: 8. HD. 26.01.2015 T. 16342/1556 
886 Bknz: 8. HD. 26.01.2015 T. 795/1567 
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Belediyesi’ne gönderilen muhtıra usule uygun olup şikayetin reddi gereke-

ceğini»887 

√ «İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca ye-

ter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi isteneceği ve haciz işleminin 

sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanacağı, on gün içinde yeterli mal 

beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işleminin alacak miktarını 

aşacak veya kamu hizmetini aksatacak şekilde yapılamayacağını»888 

√ «İcra müdürü alacaklının talebi üzerine haciz uygulamak zorunda 

olduğundan, İİK’nun da yapılan değişiklikle, icra dairesine alacaklının ha-

ciz isteminin yerine getirilmesi konusunda tanınmış takdir yetkisinin yorum 

yolu ile kapsamının genişletilemeyeceği, alacaklının hasılat haczi talebinin 

reddine ilişkin icra memuru işleminin iptaline karar verileceğini»889 

√ «Karar ortada durdukça mahkemenin davayı yeniden ele alıp vaz-

geçme nedeniyle bir karar vermesinin mümkün olmadığı ve bu itibarla, 

mahkemenin vazgeçme hakkında bir hüküm verebilmesi için kararın bozul-

ması gerektiğini»890 

√ «Şirketin bütün hak alacak ve borçlarının Mersin Büyükşehir Beledi-

yesine geçmesinden ve bu kararın iptaline dair herhangi bir bilgi ve belge 

olmadığından dolayı İcra Müdürlüğü’nce borçlu şirketin dosya borcundan 

dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilen muhtıranın usule uygun 

olduğunu»891 

√ «Takip dayanağı ilamda tapu iptal ve tescil talebinin reddedildiği, 

davacının hükmü bu yönüyle kabullenerek temyiz etmediği ve bu nedenle 

mülkiyet hususunun kesinleştiği, yalnızca bedele ilişkin hükmün temyiz edil-

mesi nedeniyle kesinleşmediği, ancak yasal düzenleme gereğince ilamın bu 

bölümünün icrasına engel bir durum kalmadığı nazara alınarak, şikayetin 

reddinin gerektiğini»892 

√ «Borçlunun ilamsız icra takibinde yasal süre içinde icra dairesinde 

borca itiraz etmiş olmasının, icra mahkemesinden şikayet yoluyla ödeme 

emrinin iptalini istemesine engel teşkil etmeyeceğini»893 

√ «Kambiyo takibine konu bonoların taraflar arasında düzenlenen bila 

tarihli sözleşme konusu işin ücreti ve ödemeleri için düzenlendiği, sözleşme-

                                                 
887 Bknz: 8. HD. 26.01.2015 T. 23349/1566; 26.01.2015 T. 23398/1571; 26.01.2015 T. 

23378/1572; 26.01.2015 T. 23350/1569; 26.01.2015 T. 23374/1570 
888 Bknz: 8. HD. 26.01.2015 T. 23371/1564 
889 Bknz: 8. HD. 26.01.2015 T. 3256/1559 
890 Bknz: 8. HD. 26.01.2015 T. 3343/1561 
891 Bknz: 8. HD. 26.01.2015 T. 796/1568 
892 Bknz: 8. HD. 26.01.2015 T. 16476/1560 
893 Bknz: 12. HD. 22.01.2015 T. 27182/1591 
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ye göre takip konusu senetlerin sözleşme kapsamında verildiği hususunun 

alacaklı yanca da kabul edildiği ve sözleşmenin de karşılıklı edimleri içerdi-

ği, bonoların bedelinin tahsilinin gerekip gerekmediği veya ne kadarının 

tahsil edilebileceği yargılamayı gerektirdiğinden bu bonoların ilâmsız takibe 

konu edilemeyecekleri, takibin borçlu yönünden iptaline karar verileceği-

ni»894 

√ «İcra takibinde taraf olmayan üçüncü kişinin, taraf olmadığı icra ta-

kibindeki hacizlerin iptalini ya da haciz konulmasına ilişkin müdürlük kara-

rının kaldırılmasını isteme hakkının bulunmadığını»895 

√ «Talep edildiği aşamada tedbir nafakası alacağı ilama bağlanmış ol-

duğundan ilamlı takip yapılabileceğini»896 

√ «İcra emri tebliğinden sonra, tahakkuk eden ödeme isteklerinin 

İİK’nun 33/2 maddesi gereği süresiz şikayet konusu edilebileceği- Kısmi 

ödemelerin öncelikle faizden ve masraftan mahsup edileceğini»897 

√ «Borçlunun şikayet dilekçesinde, tebliğ tarihinde mernis adresinde 

oturduğunu iddia ettiği, tebliğ memurunca Tebligat Kanunu’nun 21/1 mad-

desi uyarınca adresin kapalı olup, kimsenin bulunmadığı ve muhatabın o 

adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olduğu husus-

ları belirlenmeden yapılan tebligat usulsüz olup, şikayetin bu nedenle kabu-

lü gerektiğini»898 

√ «İcra müdürlüğünce yabancı tüzel kişi olan alacaklının 5718 s. 

MÖHUK mad. 48 uyarınca teminattan muaf olup olmadığı yönünde görüş 

sorulduğu ve mahkemece alacaklının teminattan muaf olmadığı açıklaması 

ile alacaklıya muhtıra gönderilmesinin teminine karar verildiği anlaşılmışsa 

da, kanunda özel hüküm bulunmadıkça icra müdürlüğünce icra mahkeme-

sinden yapılacak işlemler hakkında görüş sorulamayacağından ve icra mü-

dürlüğünce verilmiş bir karar şikayet konusu yapılmadığından, icra müdür-

lüğünün talebinin reddi gerekeceğini»899 

√ «Mahkemece İcra Müdürlüğü’ne 6552 sayılı Kanun’un 121. maddesi 

ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 15.maddenin son fıkrasına eklenen hü-

küm gereğince işlem yapılması yönünde talimat vermekle yetinilmesi gerek-

tiğini»900 

                                                 
894 Bknz: 12. HD. 21.01.2015 T. 26797/1341 
895 Bknz: HGK 21.01.2015 T. 12-1359/780 
896 Bknz: 8. HD. 20.01.2015 T. 25968/1137 
897 Bknz: 8. HD. 20.01.2015 T. 3330/1132 
898 Bknz: 8. HD. 20.01.2015 T. 27521/1083 
899 Bknz: 12. HD. 20.01.2015 T. 25640/1115 
900 Bknz: 8. HD. 18.02.2015 T. 26844/4443; 18.02.2015 T. 26836/4442; 18.02.2015 T. 

26835/4441; 19.01.2015 T. 26845/929; 19.01.2015 T. 26841/931; 19.01.2015 T. 26833/927 
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√ «Tarafları aynı olan ve aynı alacaktan kaynaklanan ilamlar için iti-

raza konu takip dosyası üzerinden harcı yatırılarak alacağın tahsili mümkün 

iken makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın takip başlatılmasının 

yasa ile düzenleme altına alınan usul ekonomisine aykırılık teşkil etmesi se-

bebi ile ayrı takip yapılmaması gerektiğini»901 

√ «Özü ve vardığı hukuki sonuç itibariyle aynı nitelikler taşıyan kamu-

laştırmasız elatmaya ilişkin ilamlarda hüküm altına alınan tazminatlara da 

Anayasa’nın 46/son maddesinde düzenlenmiş olan kamu alacakları için ön-

görülen en yüksek faiz oranının uygulanması gerektiğini- Kısmi ödemelerin 

öncelikle faiz ve masraflardan mahsup edilmesi, geriye kalan paranın ise 

asıl alacaktan indirilmesi ve her ödeme yapıldıkça bakiye alacağın bu suret-

le saptanması gerektiğini»902 

√ «Dosya borcunun tamamının temlik edildiğine dair bir belge bulun-

madığına göre, kapak hesabının ilgili temlik sözleşmesi kapsamı ve temlik 

eden bankanın cevabı nazara alınarak yapılması gerekirken temlik öncesin-

deki alacağın esas alınmasının isabetsiz olduğunu»903 

√ «Üçüncü kişiye gönderilen haciz ihbarnamesine haksız olarak itiraz 

edilmesi sebebiyle açılan tazminat davasında mahkemece alacaklının talebin 

aşar şekilde karar verilemeyeceğini»904 

√ «İştirak nafakası alacaklısının velayet hakkı kendisine verilen eş ol-

duğu reşit olan müşterek çocuğun birikmiş iştirak nafakası alacağını takibe 

koyma hakkı ve sıfatına sahip olmadığını»905 

√ «İcra dairesi ve gerekse sınırlı yetkili icra mahkemesi ilamın infaz 

edilecek kısmını yorum yolu ile belirleme yetkisine sahip olmadığını- İlamda 

asıl alacağın davalılardan (borçlulardan) müşterek ve müteselsilen tahsili 

yönünde hüküm tesis edilmediğinden davalılar (borçlular) arasındaki so-

rumluluğun eşit olduğunun kabulü gerektiğini»906 

√ «İlamın onanan kısmı yönünden takibe devam edilebileceği ve bu 

kapsamda teminat mektubunun nakde çevrilerek alacaklıya ödenmesinde bir 

usulsüzlük bulunmadığı, ancak bozulan ücret alacağı yönünden bu kısma 

ilişkin asıl alacak ile istenen faizi ve feri alacakları (vekalet ücreti, yargı gi-

deri) yönünden takibin durdurulması gerektiğini»907 

                                                 
901 Bknz: 8. HD. 19.01.2015 T. 3041/906 
902 Bknz: 8. HD. 20.01.2015 T. 26561/1141 
903 Bknz: 12. HD. 20.01.2015 T. 30378/1244 
904 Bknz: 12. HD. 20.01.2015 T. 20573/1226 
905 Bknz: 8. HD. 20.01.2015 T. 25637/1139 
906 Bknz: 8. HD. 19.01.2015 T. 19257/934 
907 Bknz: 8. HD. 19.01.2015 T. 3033/907 
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√ «Kötü niyetli olmasa da alacaklı tarafından yasadaki boşluktan ya-

rarlanılarak bir ilamdaki haklar için ayrı ayrı takip başlatılarak sebepsiz 

zenginleşmeye neden olacak şekilde fazladan avukatlık ücreti talep edilme-

sinin hakkın kötüye kullanılması olduğu ve bu durumun hukuk düzeni tara-

fından korunamayacağını»908 

√ «İcra takibine dayanak yapılan ilamda müdahilliğine karar verilen 

şirketin taşınmazı satın aldığı bu nedenle anılan şirketin müdahil sıfatının 

yanında yeni malik sıfatı da bulunduğundan taşınmazın tahliyesine ilişkin 

ilamın takibe konulmasında bir usulsüzlük bulunmadığını»909 

√ «Borç TMSF tarafından üstlenildiğinden şikayetçiye karşı takip yapı-

lamayacağı, şikayetin kabul edilmesi gerekeceğini»910 

√ «Borçlunun icra mahkemesine başvurusundan sonra alacaklının ta-

kipten vazgeçtiği ve bu talebin haktan feragat anlamına gelmediği anlaşıldı-

ğından, borçlunun ödeme emrinin usulsüzlüğüne yönelik şikayeti ve diğer 

itirazlarının incelenerek sonuçlandırılması gerekeceğini»911 

√ «Alacağı sıra cetveline kabul edilen bir alacaklı, alacağının esas ve 

miktarına değil de, yalnız alacağına verilen sıraya itiraz ediyorsa, bunu şi-

kayet yolu ile icra mahkemesine bildirmesi gerektiği- Alacaklı, kendi sırası-

na veya iflâs hukuku kurallarının yanlış uygulandığına değil, kendi alacağı 

hakkında nedenleri gösterilerek verilen ret veya kısmen kabul kararının esa-

sına veya bir başka alacaklının alacağına veya onun sırasına itiraz ediyorsa 

ticaret mahkemesine dava açması gerektiğini»912 

√ «Mahkeme kararının gerekçesinin, borçlunun talepleri ile ilgili ol-

madığı, borçlunun başvurusunu karşılar nitelikte bulunmadığını»913 

√ «Takip tarihinde yürürlükte bulunan ve uygulanması gereken İİK’nun 

150/e maddesi gereğince; icra emri tebliğ tarihlerine göre alacaklının 2 yıl-

lık satış isteme süresi dolmadan süresinde satış avansını talimat icra müdür-

lüğüne yatırdığı, yasal düzenlemede öngörülen sürede alacaklı vekili tara-

fından ipotekli taşınmazın satışı istediği ve satış avansı yatırdığından icra 

müdürünün takibin düşürülmesine ilişkin işleminin doğru olmadığı, şikaye-

tin reddine karar verileceğini»914 

                                                 
908 Bknz: 8. HD. 19.01.2015 T. 16101/908 
909 Bknz: 8. HD. 16.01.2015 T. 25589/791 
910 Bknz: 8. HD. 15.01.2015 T. 2561/591 
911 Bknz: 12. HD. 15.01.2015 T. 25840/736 
912 Bknz: 23. HD. 15.01.2015 T. 11119/186 
913 Bknz: 12. HD. 14.01.2015 T. 26795/527 
914 Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 17753/381 
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√ «İcra Mahkemesi kararının, şikayetçi tarafından temyiz edilmesinden 

sonra, mahkemeye sunulan ve üst yazı ile gönderilen dilekçe ile davadan 

vazgeçtiğini bildirdiğinden, HMK’nun 123. maddesi kapsamında davadan 

vazgeçme hakkında mahkemesince bir karar verilmek üzere hükmün bozul-

ması gerektiğini»915 

√ «Davadan ve karar düzeltme isteminden feragat edilen durumlarda 

öncelikle davadan feragat hakkında mahkemesi’nce bir karar verilmek üzere 

hükmün bozulması gerekeceğini»916 

√ «Kamulaştırma bedeli arttırım ilamında hükmedilen alacağın tahsili 

amacıyla takip yapıldığı, takip konusu ilam ile hükmedilen alacağın icra yo-

lu ile tahsilinde icra vekalet ücretinin de nispi olarak hesap edileceği nazara 

alınarak şikayetin reddinin gerektiğini»917 

√ «Şikayetçi borçlu adına çıkartılan tebligatta, beyanı alınan ve haber 

bırakılan komşunun kim olduğuna dair hiçbir bilginin bulunmadığı, tebliğ 

tutanağında komşunun isimden imtina ettiğine ilişkin şerh mevcut ise de, bu 

şerhin, yapılan tebligatı usulüne uygun hale getirmeyeceği, borçlunun usul-

süz tebliğe muttali olduğu tarihe göre tebliğ tarihinin düzeltilmesine karar 

verileceğini»918 

√ «Alacaklı tarafından borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus 

‘haciz’ yolu ile icra takibine başlandığı, borçlunun süresinde yetki itirazında 

bulunması üzerine icra dairesinin yetkisizliğine karar verildiği alacaklı veki-

linin talebi üzerine dosyanın gönderildiği yetkili icra dairesince borçluya 

kambiyo senetlerine özgü ‘iflas’ yolu ile takibe ilişkin örnek 12 numaralı 

ödeme emrinin gönderildiği anlaşılmış olduğundan, icra dairesinin bu işle-

mi usulsüz ise de; alacaklı tarafından şikayet konusu yapılmadıkça geçerli-

liğini sürdüreceği ve bu nedenle, borçlu tarafından örnek 12 numaralı öde-

me emrine süresinde icra dairesinde itiraz edildikten sonra, icra müdürlü-

ğünce borçluya kendiliğinden örnek 10 numaralı ödeme emri gönderilmesi 

işlemi usulsüz olup, anılan ödeme emrinin ve buna dayalı olarak yapılan iş-

lemlerin iptali gerekeceğini»919 

√ «Borçlu isteminden açıkça feragat etmediği sürece, borcun şikayetten 

sonra ödenmesi ya da takip dosyasının infaz edilmiş olmasının borçlunun şi-

kayetinin esasının incelenmesine engel teşkil etmeyeceğini»920 

                                                 
915 Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 4244/324 
916 Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 18725/323 
917 Bknz: 8. HD. 12.01.2015 T. 1224/111 
918 Bknz: 12. HD. 12.01.2015 T. 22429/276 
919 Bknz: 12. HD. 12.01.2015 T. 22430/294 
920 Bknz: 8. HD. 12.01.2015 T. 3011/113 
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√ «Bir mahkemenin Yargıtay Dairesi’nce verilen bozma kararına uy-

ması sonunda, kendisi için o kararda gösterilen şekilde inceleme ve araştır-

ma yaparak, yine o kararda belirtilen hukuki esaslar gereğince hüküm ver-

me yükümlülüğü doğacağını»921 

√ «Yardım nafakası ilamının kesinleşmeden takibe konulabileceğini»922 

√ «İmar uygulaması nedeniyle bedele dönüştürülen pay karşılığının ar-

tırılmasına ilişkin takibe konu ilamın tarihi 13.03.2012 olup, şikayet tarihi 

itibariyle 6487 sayılı Yasa’nın 21. maddesi ile değişik 2942 sayılı Yasa’nın 

Geçici 6. maddesi yürürlüğe girmiş ise de; ilam tarihi itibariyle yürürlükte 

olan 5999 sayılı Kanun’un Geçici 6. maddesinde sadece kamulaştırmasız el 

atmadan kaynaklanan tazminat alacakları haciz yasağı kapsamında bulun-

duğundan borçlu İdare’nin haczi kabil mal varlığı üzerine haciz konulması-

nın mümkün olacağını»923 

√ «Taşınmaz üzerine konulan haczin yenilenmesi diye bir müessese 

mevcut olmayıp, aynı takip dosyasından olsa da konulan her haciz yeni bir 

haciz olduğu ve borçlunun konulan her hacze yönelik olarak şikayet hakkı 

bulunduğunu- Taşınmazına konulan haczin bildirimine dair tebligatların 

usulüne uygun olmadığını da belirtildiğinden, mahkemece tebligatın usulüne 

uygun yapılıp yapılmadığı hususunun araştırılması gerekeceğini»924 

√ «Haciz ihbarnamesi gönderilecek kurumun ayrı bir tüzel kişiliğinin 

bulunması gerekeceği, ehliyetsizliğe ilişkin bu durumun re’sen dikkate alın-

ması gerektiği ve 89 haciz ihbarnamelerinin yok hükmünde olup, iptaline 

yönelik başvurunun da süreye tabi olmadığını»925 

√ «İcra kefiline icra emri tebliğ edilebilmesi (ilamlı takip yapılabilme-

si) için icra kefaletinin yasada öngörülen şekil şartlarına uygun olarak ya-

pılmış olmasının gerekeceği- İcra kefilliğinin iptali isteminin genel mahke-

mede yargılamayı gerektirdiğini- TBK’nun 583. ve 584. maddelerinde belir-

tilen şartlarda düzenlenmediği anlaşılan icra kefalet tutanağının geçersiz 

olduğunu ve icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekeceğini»926 

√ «Ödeme emri ile birlikte takip dayanağı senet suretinin 

gönderilmediği şikayetine ilişkin davada, borçlu adına gönderilen ödeme 

emri tebligatının muhatabın adreste tanınmadığı gerekçesiyle tebliğ 

edilmeksizin iade edildiği, borçluya yapılmış bir tebliğ olmadığından, 

İİK’nun 58/3. maddesine dayanan ödeme emri ile birlikte takip dayanağı 

                                                 
921 Bknz: 8. HD. 12.01.2015 T. 23836/283 
922 Bknz: 8. HD. 12.01.2015 T. 3017/114 
923 Bknz: 8. HD. 12.01.2015 T. 21264/282 
924 Bknz: 12. HD. 12.01.2015 T. 26462/217 
925 Bknz: 12. HD. 02.12.2014 T. 21991/29028 
926 Bknz: 12. HD. 02.12.2014 T. 21580/28969 
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senet suretinin gönderilmediğine ilişkin şikayetin talep tarihi itibariyle 

konusu olmadığını»927 

√ «6183 sayılı Yasa gereğince hesaplanan gecikme zammının, faiz nite-

liğinde olduğunu, BK. mad. 104/son (şimdi; TBK.’nun 121/son) uyarınca fa-

ize faiz yürütülmesi mümkün olmadığını, mahkemece gecikme zammına faiz 

yürütülmemesi talebinin dar yetkili icra mahkemesinde değerlendirilmesinin 

mümkün olmadığından talep reddedilmiş ise de, anılan hususun, dosya bor-

cunun hesaplanmasına yönelik şikayet olması sebebiyle, İİK. mad. 16 uya-

rınca icra mahkemesince asıl alacak miktarının belirlenip faizin onun üze-

rinden hesaplanması suretiyle işin esasının incelenmesi gerekeceğini»928 

√ «Hazci talep edilen malın üçüncü kişiye ait olduğunun iddia edilmesi 

halinde istihkak prosedürünün uygulanacağı ya da kendisine haciz ihbarı 

gönderilen kişinin üçüncü kişi olmadığı yönündeki iddiasını İİK. mad. 16 

uyarınca şikayet yoluyla icra mahkemesinde ileri sürülebileceğini»929 

√ «İstihkak iddiasına ilişkin İİK. 96 vd.’nın menkul mallar için uygu-

landığını, üçüncü kişi şirketin taşınmaz üzerindeki haczin kaldırılması iste-

minin şikayet niteliğinde olduğunu»930 

√ «‘İcra emri yerine ödeme emri gönderildiği ve ilamda belirtilen veka-

let ücretinin asıl alacaktan bağımsız olarak icra takibine konulduğu’na iliş-

kin başvurunun ‘itiraz’ değil ‘şikayet’ niteliğinde olduğunu»931 

√ «Asıl icra dosyalarında yapılan takipler ise sadece borçlu Ö.K. hak-

kında başlatılmış olup ........... Tic. A.Ş.’nin bu takiplerde taraf olmadığı, ta-

raf olmadığı takipte kendisi için anılan ilâm nedeniyle takibe devam olun-

masının olanaklı olmadığı, bu durumda asıl takibe nazaran üçüncü şahıs 

durumunda olan şikayetçinin şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken 

kabulü ile takibe konu alacakların asıl icra dosyası üzerinden tahsilinin ta-

lep edilebileceği yönünde hüküm oluşturulmasının isabetsiz olduğunu»932 

√ «Mahkemece kaza ve sigorta şirketinin sorumluluğunun doğduğu ta-

rihten sonra Hazine Müsteşarlığı’nca sigorta poliçesi limitinin 50.000 TL'ye 

yükseltildiği gözetilerek, bu miktar üzerinde sorumluluğun belirlenmesinin, 

ilamın yorumu anlamına geldiğinden usul ve yasaya aykırı olduğu, bu du-

rumda mahkemece ilam hükmü gereği kaza tarihindeki sigorta poliçesi limiti 

nazara alınarak faizin hesap ettirilmesinin ve vekalet ücreti yargılama gide-

                                                 
927 Bknz: 12. HD. 01.12.2014 T. 30229/28862 
928 Bknz: 12. HD. 13.6.2013 T. 12737/22226 
929 Bknz: 12. HD. 15.4.2013 T. 5621/14186 
930 Bknz: 12. HD. 19.3.2013 T. 291/10098 
931 Bknz: 12. HD. 25.3.2013 T. 6402/11157 
932 Bknz: 8. HD. 30.10.2012 T. 5858/9594 
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rine dair şikayet de incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesinin 

gerektiğini»933 

√ «İlamların infaz edilecek kısmının hüküm bölümü olduğunu, diğer bir 

anlatımla hükmün içeriğinin aynen infazının zorunlu olduğu, dar yetkili icra 

mahkemesi hakiminin, ilamın infaz edilecek kısmını yorum yolu ile belirleme 

yetkisine sahip olmadığını»934 

√ «İlamda ayrı ayrı davalı olarak gösterilen kimseler hakkında ayrı ay-

rı hüküm kurulmuş ve her iki borçlu da icra takibinde gösterilmiş olduğun-

dan, her iki borçlunun da ayrı ayrı ilama aykırılık nedeniyle icra mahkeme-

sinde şikayet yoluya gidebileceğini»935 

√ «Alacaklı vekilinin yaptığı talep doğrultusunda, borçluya ait iki adet 

aracın güncel takyidat bilgilerinin sorgulanması görevinin icra müdürünün 

görevleri arasında olduğunu, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği 

arasında imzalanan Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair 

Protokol kapsamında, takip dosyasına taraf vekili olarak kaydedilen avukat-

lara, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında talep konusu olan sorgu-

lamayı yapma imkanı verilmiş ise de, alacaklı vekili olan avukata tanınan 

sorgulama yapma imkanının, icra müdürünün talep konusu sorgulamayı 

yapma görevini ortadan kaldırmayacağını»936 

√ «Daha önce borçlunun çalıştığı işyeri sorgusunun UYAP işletim sis-

temi üzerinden yapılması ve çalıştığı işyeri tespit edilmesine rağmen, adres-

te haciz yapılması talebinde bulunulmadığı ve çalıştığı işyerine İİK mad. 

355 gereğince haciz yazısı da yazılmadığı anlaşıldığından, alacaklının borç-

lunun yeniden işyeri adresinin tespitini talep etmekte hukuki bir yararının 

bulunmadığını, ayrıca icra müdürünün, takip dosyası itibarı ile işyeri adresi 

belli olan borçlunun olası diğer işyeri adreslerini de tespit etme yükümlülü-

ğü bulunmadığından, işyeri adresinin tespitine yönelik istemi reddeden icra 

müdürlüğü işleminde hukuka aykırılık olmadığını- Alacaklı vekilinin UYAP 

işletim sistemi üzerinden borçlunun SGK sorgusunu yapabilme imkanı oldu-

ğundan, ayrıca bu sorguyu icra müdürünün de yapması talebinde hukuki ya-

rar ve gereklilik bulunmadığı, ‘borçlunun sosyal güvenlik sorgusunun ya-

pılmasının tespitine’ yönelik istemi reddeden icra müdürlüğü işleminde hu-

kuka aykırılık bulunmadığını»937 

√ «İİK.’nun. 16. maddesine göre takdir hakkının duruşma açma yönün-

de kullanıldığı davada, bozma ilamı ve bozma sonrası duruşma gününü bil-

                                                 
933 Bknz: 8. HD. 01.10.2012 T. 6927/8360 
934 Bknz: 8. HD. 12.10.2012 T. 6715/9081 
935 Bknz: 12. HD. 21.12.2012 T. 12101/12792 
936 Bknz: 12. HD. 18.06.2012 T. 5309/20891 
937 Bknz: 12. HD. 13.09.2012 T. E8037/26317 
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diren davetiyenin şikayetten etkilenen takip borçlusuna usulüne uygun ola-

rak tebliğ edilip, taraf teşkili sağlanması gerekeceğini»938 

√ «Satış ilanının tebliğ edildiği tarih itibariyle borçlunun usulsüz tebli-

gattan haberdar olduğu ve bu tarihe göre 7 günlük süre içerisinde usulsüz 

tebligat şikayetinin ileri sürülmediğine işaret edilmiş ise de; satış ilanı tebli-

gatının usulsüzlüğü nedeniyle şikayet yapıldığı ve henüz bu şikayetin sonuç-

lanmadığı şikayetçi tarafça ileri sürüldüğüne göre mahkemece bu dosyanın 

akıbeti araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğini»939 

√ «Annenin müşterek çocuk için hüküm altına alınan ve reşit olduğu ta-

rihe kadar devam eden iştirak nafakası birikmiş alacağını takibe koyma 

hakkı ve sıfatının bulunduğunu»940 

√ «Takip borçlularının, tebligatların usulsüz olduğunu ileri sürerek 

tebliğ tarihinin düzeltilmesini talep ettikleri, sadece borçlu şirket açısından 

değerlendirme yapılıp, diğer borçlu yönünden olumlu olumsuz karar veril-

memesinin isabetsiz olduğunu, tebligat yapılan adresin borçlu şirketin tica-

ret sicil adresi olup olmadığının ticaret sicilinden sorularak karar verilme-

sinin gerektiğini»941 

√ «Mahkumiyet kararının eklentisi olarak hükmolunan tazminat, yargı-

lama giderleri ve avukatlık ücretinin de hüküm kesinleşmedikçe asla tabi 

olarak infazının istenemeyeceğini -Haksız tutuklama nedenine dayalı olarak 

tesis edilen tazminat ilamının takibe konulabilmesi için, kesinleşmesine ge-

rek bulunmadığını»942 

√ «3533 sayılı Tahkim Yasası gereğince, konusu para olan hakem ka-

rarlarının icra takibine konu edilebilmesi için kesinleşmelerine gerek bu-

lunmadığını»943 

√ «Menfi tesbit davası sonucunda verilen ilamların kesinleşmeden takip 

konusu yapılamayacağını»944 

√ «Mahkemece, satış ilanı tebligatı usulüne uygun kabul edildiğine gö-

re, İİK.nun 134. maddesi gereğince ihalenin feshi isteminin yasal yedi gün-

lük sürede yapılmaması nedeniyle süre aşımından reddi ve esasa girilmedi-

ğinden para cezasına hükmedilmemesi gerekeceğini»945 

                                                 
938 Bknz: HGK. 17.10.2012 T. 12-368/725 
939 Bknz: 12. HD. 24.12.2012 T. 20875/39442 
940 Bknz: 12. HD. 14.02.2012 T. 17148/3500 
941 Bknz: 12.HD. 16.02.2012 T. 20603/5000 
942 Bknz: 12. HD. 02.12.2011 T. 19187/26516 
943 Bknz: 12. HD. 27.12.2011 T. 18357/30897 
944 Bknz: 12. HD. 14.07.2011 T. 66/15738 
945 Bknz: 12. HD. 22.11.2012 T. 23397/34345 
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√ «Şikayetçilerin satış ilanının usulsüz tebliğ edildiğine ilişkin bir iddi-

aları olmadığı gibi, satışa hazırlık dönemindeki usulsüzlüklerin öğrenildi-

ğinden itibaren İİK.nun 16.maddesi uyarınca 7 günlük sürede ileri sürülmesi 

gerekeceğinden satış ilanının tebliğinden itibaren bu yönde bir başvuru ol-

madığından ihalede başkaca bir usulsüzlük de bulunmadığından ihalenin 

feshi isteminin reddi gerekeceğini»946 

√ «Borçlu mahkemeden usulsüz tebligat sebebiyle ıttıla tarihinin tebliğ 

tarihi sayılmasını talep etmediği gibi, tebligattan haberdar olduğu günden 

itibaren yedi gün içinde icra mahkemesine şikayette de bulunmadığından şi-

kayetin reddi gerekeceğini»947 

√ «Asliye hukuk mahkemesince ‘kararın kesinleşmesinden itibaren 

…..TL yoksulluk nafakasına hükmedilmiş olması halinde’, boşanma ilamının 

kesinleşmesine kadar takdir edilen nafakanın ‘tedbir nafakası’ olduğu, yok-

sulluk nafakasının ise boşanmanın eklentisi olup, boşanma kararının kesin-

leşmesinden sonra hüküm ifade edeceğini»948 

√ «İlamların infaz edilecek kısmının ‘hüküm bölümü’ olup, mahkemece 

hükmün yorum yoluyla genişletilemeyeceği ve değiştirilemeyeceğini»949 

√ «Haczedilmezlik şikayetinde bulunma hakkının borçluya ait olduğu, 

tasarrufun iptali davasının davalısının ‘borçlu sıfatı’ bulunmadığından hac-

zedilmezlik şikayetinde bulunamayacağını»950 

√ «Cezaevinde bulunan borçluya, kendisine temsilci tayin etmesi için 

süre verilmeden tebliğ edilen ödeme veya icra emrinin iptali gerekeceğini; 

ancak borçlunun ödeme emrinin tebliği üzerine bir vekil tayin ederek, bu ve-

kil vasıtasıyla yasal sürede ödeme emrine itirazda bulunmuş olması halinde, 

artık ‘İİK’nun 54. maddesine aykırılık nedeniyle’ ödeme (veya icra) emrinin 

iptal edilemeyeceğini»951 

√ «Alacakları üzerine haciz konulan adi ortaklığın diğer ortağının, bu 

haciz işlemi nedeniyle hakları haleldar olduğu için şikayette bulunabilece-

ğini»952 

√ «Taraf ve dava (takip) ehliyeti olan herkesin kendi davasına ait evra-

kı düzenleyebileceğini, davasını bizzat açabileceği ve işini takip edebilece-

ğini»953 

                                                 
946 Bknz: 12. HD. 02.05.2012 T. 32408/14623 
947 Bknz: 12. HD. 16.11.2011 T. 6292/23858 
948 Bknz: 12. HD. 05.05.2011 T. 27598/8581 
949 Bknz: 12. HD. 18.04.2011 T. 2160/6830 
950 Bknz: 12. HD. 06.12.2011 T. 8196/26965 
951 Bknz: 12. HD. 26.04.2011 T. 27105/7651 
952 Bknz: 12. HD. 27.09.2011 T. 12885/16782 
953 Bknz: 12. HD. 09.05.2011 T. 27885/8933 
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√ «Borçlunun ‘haline münasip’ evinin haczedilemeyeceğini; bir meske-

nin borçlunun haline uygun olup olmadığının, adı geçenin haciz anındaki 

sosyal durumuna, borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenebileceği-

ni»954 

√ «İcra takibinde taraf olmayan 3. kişinin, taraf olmadığı icra takibinin 

ve hacizlerin iptalini isteme hakkı bulunmayıp, bu konudaki iddiaların ancak 

ileride sıra cetveli yapılması halinde ‘sıra cetveline itiraz’da bulunularak 

ileri sürmesi durumunda değerlendirilmesinin mümkün olacağını»955 

√ «İflasın ertelenmesi kararından sonra borçlu şirket hakkında alacaklı 

tarafından yapılan icra takibinin ‘durdurulmasına’ değil, ‘iptaline’ karar 

verilmesi gerekeceğini»956 

√ «İlamın davacısı lehine hükmedilen vekalet ücretinin avukata ait ol-

masına rağmen, ödenmeyen avukatlık ücretinin tahsilinin ancak asil adına 

yapılacak takipte istenebileceğini»957 

√ «‘Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaya Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muame-

lelere Dair Kanun’un, yerleşik yargıtay içtihatları ve Adalet Bakanlığı Hu-

kuk İşleri Genel Müdürlüğü genelgeleri uyarınca, başka nedenlerle kaybo-

lan icra dosyalarının ihyası hakkında da uygulanacağını»958 

√ «Lehine nafakaya hükmedilen çocuk yönünden borçlunun nafaka 

ödemekle sorumlu tutulabilmesi için, çocuğun alacaklı yanında fiilen bu-

lunmasının gerekli olduğu, bunun aksinin ileri sürülmesi halinde, gösterile-

cek tanıkların icra mahkemesince dinlenilerek, edinilecek kanaate göre bir 

karar verilmesi gerekeceğini»959 

√ «Faiz oranı konusunda taraflar arasında bir sözleşme bulunmadığın-

dan takipten sonrası için 3095 sayılı Kanunun 1. maddesine göre dönem dö-

nem değişen yasal faiz oranlarına göre faiz hesaplaması yapılması gereke-

ceğini»960 

√ «Alacaklı vekilinin ahzu kabz yetkisinin bulunmadığı görüldüğünden 

ve yasa maddesi, takip konusu yapılan ve ilamda hüküm altına alınan veka-

let ücreti ve yargılama giderini de kapsayacağından, yetkisi bulunmayan ve-

                                                 
954 Bknz: 12. HD. 10.03.2011 T. 22512/3164; 11.07.2011 T. 459/15177 
955 Bknz: 12. HD. 21.04.2011 T. 26266/7121 
956 Bknz: 12. HD. 22.03.2011 T. 23984/4257 
957 Bknz: 12. HD. 28.12.2011 T. 12225/31188 
958 Bknz: 12. HD. 19.12.2011 T. 11841/29210 
959 Bknz: 12. HD. 10.05.2011 T. 28463/9018 
960 Bknz: 12. HD. 28.11.2011 T. 8709/24928 
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kile yapılan ödemenin alacaklıya yapılmış bir ödeme olarak kabul edileme-

yeceğini»961 

√ «İcra takibi yapan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişi alacaklıların 

teminat yatırmadan icra takibinde bulunamayacaklarını; bu hususun takip 

yapmanın ‘ön koşulu’ olup, doğrudan doğruya gözetilmesi gerekeceğini»962 

√ «Kapitale dönüşen faiz alacağının, bir paranın, faiz geliri elde etmek 

amacıyla ödünç verilmesi veya herhangi bir şekilde bir süre borçluda kal-

ması üzerine, faiz ödenmesinin öngörüldüğü hallerde söz konusu olacağı-

nı»963 

√ «Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemesinin, mahkeme kararının 

takibe konulmasına engel teşkil etmeyeceğini»964 

√ «Borçlunun birbirini takip eden tarihlerde tüm nafaka borçlarını 

kapsamasa da bir takım ödemeler yapmış olması ve yapılan bu ödemelerin 

‘nafaka borcuna ilişkin olduğuna’ dair bir açıklama olmasa da, ödenen mik-

tar nispetinde borçlunun borcundan kurtulduğunun kabulü gerekeceğini»965 

√ «‘Mernis adresi’ olduğu bildirilen adresin bizzat borçlu tarafından 

Nüfus Müdürlüğü’ne dilekçede bildirilen adres olup olmadığının, ilgili Nü-

fus Müdürlüğü’nden tesbit edilerek, oluşacak sonuca göre bir karar veril-

mesi gerekeceğini»966 

√ «Aynı alacak için ‘tahsilde tekerrür etmeme’ kaydı konularak yapıl-

mış olan birden fazla icra takibinde, takip konusu borcun borçludan tahsili 

halinde ‘tek tahsil harcı’ alınacağını»967 

√ «Mahkemece ‘kısa karar’a uygun ‘gerekçeli karar’ yazılması gere-

kirken, iki karar arasında çelişki yaratılmış olması halinde, bu hususun tem-

yiz üzerine gerekçeli kararın bozulmasına neden olacağını»968 

√ «Açıkça takipteki hakkın özünden vazgeçilmediği sürece, dosya bor-

cuna ilişkin olarak haricen düzenlenip henüz takip dosyasına sunulmayan 

ibranamenin, icra mahkemesince yapılmış olan şikayetin/itirazın incelenme-

sine ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesine engel teşkil etmeyeceği-

ni»969 

                                                 
961 Bknz: 12. HD. 22.09.2011 T. 1076/17188 
962 Bknz: 12. HD. 18.05.2011 T. 28878/9912 
963 Bknz: 12. HD. 12.04.2011 T. 25695/6369 
964 Bknz: 12. HD. 10.03.2011 T. 22560/3077 
965 Bknz: 12. HD. 19.12.2011 T. 10662/29416 
966 Bknz: 12. HD. 04.10.2011 T. 2439/17760 
967 Bknz: 12. HD. 12.05.2011 T. 28509/9377 
968 Bknz: 12. HD. 31.05.2011 T. 29572/11109 
969 Bknz: 12. HD. 24.11.2011 T. 8132/24179; 27.09.2011 T. 1480/16828 
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√ «Alacaklının kendi adına vekil tarafından açılmış olan takibe ve ya-

pılmış olan işlemlere icazet vermiş olması halinde, vekaleti bulunmayan ve-

kilin yapmış olduğu tüm işlemler ve başlatmış olduğu icra takibinin geçerli 

hale geleceğini»970 

√ «Vekalet ücretinin ilamdan, haklarında maddi/manevi tazminata 

hükmedilen ve kendilerini vekille temsil ettiren davacılar yararına hükme-

dilmiş olması halinde, bu davacılardan her birinin vekalet ücretinin tümüne 

hak kazanmış olmayacağını, her birinin kendi payına düşen kısım için takip 

yapabileceğini»971 

√ «‘İcra emrinde işleyen faiz miktarının hatalı gösterildiği, fazla hesap-

landığı, faizin başlangıç tarihinin gösterilmediği ve asıl alacak kalemlerinin 

ilama uygun olmadığı’na yönelik başvurunun ‘şikayet’ niteliğinde olduğunu; 

bu başvurunun icra mahkemesince bilirkişi incelemesi yaptırılarak, alınacak 

sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini»972 

√ «Şikayet dilekçesinde ‘adi ortaklık’ adına şikayet edildiğinin belirtil-

miş olmasına rağmen, dilekçede adi ortaklığı oluşturan şirket isimlerinin 

ayrı ayrı belirtilmiş olması ve şikayette bulunanlar adına hareket etmiş olan 

şikayetçi vekiline adi ortaklığı oluşturan tüm şirketlerin vekalet vermiş ol-

maları nedeniyle, mahkemece şikayetin esasının incelenmesi gerekeceği-

ni»973 

√ «İcra mahkemesince ‘şikayetin kısmen kabulüne’ karar verilmesine 

rağmen, reddedilen kısmın açıkça belirtilmemiş olması halinde, karar bu ha-

liyle infazda tereddüt yaratılacak nitelikte olduğundan, kararın bozulmasına 

karar verilmesi gerekeceğini»974 

√ «İpotekli taşınmazın tapu kaydında aile konutu şerhi bulunmasının, 

ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan icra takibi sonucunda, satışa en-

gel teşkil etmeyeceğini; takibe taraf olmayan üçüncü kişinin (borçlunun eşi) 

aile konutu şerhine dayanarak satışın durdurulması isteminde bulunmasının 

aktif husumet yokluğu nedeniyle mümkün olamayacağını»975 

√ «Medeni Usul Hukuku’ndaki ‘dava’nın karşılığının takip hukukunda 

«icra takibi» olması nedeniyle, Bankacılık Kanunu’nda geçen ‘dava’ ibare-

sinin, ‘icra takipleri’ni de kapsadığının kabulü gerekeceğini»976 

                                                 
970 Bknz: 12. HD. 06.10.2011 T. 1486/18044 
971 Bknz: 12. HD. 15.03.2011 T. 23627/3516 
972 Bknz: 12. HD. 14.11.2011 T. 5317/21740 
973 Bknz: 12. HD. 21.06.2011 T. 31601/13445 
974 Bknz: 12. HD. 07.07.2011 T. 33369/14873 
975 Bknz: 12. HD. 31.05.2011 T. 29357/10282 
976 Bknz: 12. HD. 07.04.2011 T. 24986/5770; 15.02.2011 T. 20683/828 
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√ «Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemesinin, mahkeme kararının 

takibe konulmasına engel teşkil etmeyeceğini»977 

√ «Tarım kredi kooperatifi borç senetlerinin ‘ilam’ niteliğinde olduğu, 

bu belgelerin içeriğinin icra mahkemelerince tartışılıp yorum yoluyla değiş-

tirilemeyeceğini»978 

√ «Tasarrufun iptali davası sonucunda verilen ilamın kesinleşmeden 

takip konusu yapılabileceğini»979 

√ «İpotek tarihinden sonra verilmiş olan ihtiyati tedbir kararının, ipo-

tekli taşınmazın satışının yapılmasına engel teşkil etmeyeceğini»980 

√ «İhale sonucu elde edilen satış tutarının bütün alacakların alacağını 

tamamen ödemeye yetmemesi halinde, icra müdürlüğünce sıra cetveli ya-

pılması gerekeceğini»981 

√ «Borçlunun takip konusu borç nedeniyle hakkında açılmış olan ceza 

davasında beraat etmiş olmasının, kesinleşen icra takibinin devamına engel 

teşkil etmeyeceğini»982 

√ «Hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine 

karine teşkil ettiğinden, hacizlerin kaldırılması için ‘tahsil harcı’nın öden-

mesinin zorunlu olduğunu»983 

√ «Borçlunun adına kayıtlı taşınmaz kaydına haciz konması üzerine, 

haline münasip meskeni olduğundan bahisle ilk haciz karanının İİK’nun 

106-110 maddelerine göre düşmüş olmasına rağmen, alacaklı vekili tarafın-

dan haczin yenilenmesi ve yeniden haciz konması halinde, borçlu tarafından 

meskeniyet şikayetinde bulunabileceğini»984 

√ «Takip borçlusu kooperatifin, üyelerine 89/1 haciz ihbarı gönderil-

mesine karşın, ortağın kooperatifle münasebeti sebebiyle üçüncü şahıs ola-

rak kabulü mümkün olmadığından şikayet yoluna başvurmada kooperatifin 

hukuki yararının olacağını»985 

√ «İflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararında iflas 

ertelemesi kesinleşinceye kadar borçlu hakkında takip yapılamayacağını ve 

devam eden takiplerin duracağından bahisle takip dosyasından 3.kişilere 

                                                 
977 Bknz: 12. HD. 19.12.2011 T. 12124/29501 
978 Bknz: 12. HD. 03.05.2011 T. 27838/8252 
979 Bknz: 12. HD. 29.11.2011 T. 8816/25094 
980 Bknz: 12. HD. 21.06.2011 T. 31635/12822 
981 Bknz: 12. HD. 26.04.2011 T. 26984/7721 
982 Bknz: 12. HD. 04.07.2011 T. 33039/13926 
983 Bknz: 12. HD. 29.12.2011 T. 12603/31472 
984 Bknz: 12. HD. 26.12.2011 T. 12900/30392 
985 Bknz: 12. HD. 01.12.2011 T. 9206/25817 
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89/1 haciz ihbarının gönderilmesinin usul yasa ve mahkeme kararına aykırı 

olacağını»986 

√ «Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tapuya işlenmekle ayni etkinlik 

ve aleniyet kazanmış olacağını, beş yıl süreyle üçüncü kişilere karşı ileri sü-

rülebileceği, satış vaadi şerhinden sonra konulan haczin sonuç doğurmaya-

cağını»987 

√ «Açılan menfi tespit davasında teminat karşılığı verilen tedbir kara-

rının icra dosyasında bulunan paranın alacaklıya ödenmesinden sonra ve-

rilmesi sebebiyle uygulanamayacağını»988 

√ «Borçlunun takip şekline göre yasal sürede icra dairesine itiraz etmiş 

olmasının, şikayet yoluyla icra mahkemesinden ‘takip dayanağı belgenin 

onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmemiş olması 

nedeniyle ödeme emrinin iptali’ni istemesine engel teşkil etmeyeceğini»989 

√ «TBK. mad. 583’ün icra kefaletleri için de geçerli olduğunu (uygula-

nabileceğini), şikayetçinin icra kefili olduğuna dair beyanının altını ‘kendi 

rızamla’ ibaresi ile imzalamasına karşın, icra kefaleti yükümlülüğü altına 

girdiğini, kendi yazısı ile belirtmemesi ve sadece icra memurunca düzenle-

nen tutanağın altını imzalaması halinde bu icra kefaletinin geçersiz olacağı-

nı»990 

√ «İcra kefaletinin şekli hakkında İİK’da özel bir hüküm bulunmamakla 

birlikte BK’nun 483 ve onu izleyen maddelerine göre kefalet, borçlunun ak-

dettiği borcun edasını temin etmeyi alacaklıya karşı yazılı şekilde taahhütten 

ibaret olup kefilin kefaletnamede imzasının bulunmasının yeterli olacağı-

nı»991 (Not: 6098 s. TBK‘da ise; 581 vd. maddelerinde düzenlenen kefat ku-

rumunun geçerlilik Ģartları değiĢtirilmiĢtir...) 

√ «Şikayet tarihi itibariyle olmayan kararın iptalinin mümkün olmaya-

cağını»992 

√ «5411 sayılı Yasa uyarınca varlık yönetim şirketlerinin, tahsil ve ce-

zaevi harcı dışında, kuruluşlarından itibaren 5 yıl süreyle tüm harçlardan 

muaf olduğunu»993 

                                                 
986 Bknz: 12. HD. 19.12.2011 T. 11104/29530 
987 Bknz: 12. HD. 07.07.2011 T. 11503/14846 
988 Bknz: 12. HD. 17.10.2011 T. 3541/18938 
989 Bknz: 12. HD. 26.05.2011 T. 29529/10583 
990 Bknz: 12. HD. 4.6.2013 T. 15098/20781 
991 Bknz: 12. HD. 24.02.2011 T. 20099/1764 
992 Bknz: 12. HD. 10.03.2011 T. 22711/3178 
993 Bknz: 12. HD. 15.02.2011 T. 20697/816; 14.02.2011 T. 20208/592 
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√ «Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması hükmün tebliğe çı-

karılmasına takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel 

teşkil etmeyeceğini»994 

√ «Takip konusu kredinin konut finansmanı kapsamında olduğu ve 

2499 sayılı SPK’nun 38/a maddesi yasal düzenlemesi ile 2010 yılı harçlar 

tarifesi icra harçları bölümünün 3/h maddesine göre tahsil harcının ¼ ora-

nında alınmasının gerekeceğini»995 

√ «İlama dayalı takipte borçlu şirketin nevinin ‘AŞ’ iken maddi hata 

sonucu ilamda ‘LTD ŞTİ’ olarak yazılması her zaman düzeltilebilir bir 

maddi hata olup ilamda yazılı hakkın istenilmesine engel teşkil etmeyeceği-

ni»996 

√ «Yabancı alacaklının Türkiye’de icra takibi yapabilmesi için teminat 

gösterme yükümlülüğünün istisnası 5718 sayılı MÖHÜK’ün 48.maddesinde 

belirtildiği üzere alacaklının tabiyetinde bulunduğu ülke ile Türkiye arasın-

da karşılıklılık esasına göre çok taraflı veya ikili anlaşmalarla yahut fiili 

mütekabiliyet esasına göre bir muafiyetin bulunması gerekeceğini»997 

√ «Borçludan yapılan her tahsilattan öncelikle harcın mahsup edilerek 

bakiyesi için alacaklıya ödeme yapılabileceğini – Taşınmaz alacağına mah-

suben alacaklı tarafından satın alındığında alıcı tarafından satış bedeli üze-

rinden tahsil harcı ödenmesinin gerekeceğini»998 

√ «Haciz alacaklısı tarafından ihale alıcısı borçlu hakkında başlatılan 

icra takibi üzerine borçlunun ihale konusu taşınmazdaki miras hissesine iha-

le tarihi öncesinde haciz şerhi işlendiğinden ihale alıcılarından borçlunun 

kendi hissesine düşen ihale bedelini dosyaya ödenmesini isteyebileceğini- 

Sulh hukuk mahkemesi şuuyun satışı suretiyle giderilmesi kararı üzerine sa-

tış İİK’nun hükümlerine göre yapıldığından satışa ilişkin şikayetlerin takip 

hukukuna özgü bir yol olması sebebiyle şikayete müdahale edilemeyeceği-

ni»999 

√ «TMK’nın 612.maddesinde yer alan ‘en yakın yasal mirasçıların ta-

mamı tarafından reddolunan miras sulh mahkemesince iflas hükümlerine 

göre tasfiye edilir’ hükmüne göre miras reddedilmiş olmakla tasfiyeye tabi 

tutulacağından mirası reddeden murisin 2.derece mirasçılarına karşı takibin 

yönlendirilemeyeceğini»1000 

                                                 
994 Bknz: 12. HD. 22.02.2011 T. 21200/1381; 14.02.2011 T. 20896/444   
995 Bknz: 12. HD. 28.12.2011 T. 7542/31088 
996 Bknz: 12. HD. 16.11.2011 T. 5517/22717 
997 Bknz: 12. HD. 14.04.2011 T. 25260/6632 
998 Bknz: 12. HD. 22.12.2011 T. 11823/30344    
999 Bknz: 12. HD. 25.10.2011 T. 4276/20866     
1000 Bknz: 12. HD. 10.03.2011 T. 628/3120 
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√ «Kooperatif ortaklığının mevzuat ve kooperatif ana sözleşmesi gere-

ğince kooperatif borçlarından sorumlu oldukları kabul edilse dahi icra taki-

binde borçlu sıfatı bulunmayan ortakların taşınır ve taşınmazlarının haciz 

edilemeyeceğini»1001 

√ «İcra mahkemesi kararlarının temyizi kabil olanlarının bile infazı 

için kesinleşmesinin gerekmeyeceğini»1002 

√ «Takip konusu alacakla ilgili olarak ödeme emrinde açıklık bulun-

madığına, alacak tutarının yıl ve aylar itibariyle belirlenmediğine ve bu ko-

nuda belgenin ibraz edilmediğine yönelik yapılan başvurunun şikayet niteli-

ğinde sayılacağını»1003 

√ «İİK’nun 67.maddesine dayalı olarak açılan itirazın iptali davasında 

hükmedilen vekalet ücreti asıl davadan bağımsız olup birleşen itirazın iptali 

davası kesinleşmeden takip konusu yapılabileceğini»1004 

√ «Mahkeme tarafından hakkında verilen iflasın ertelenmesi davasın-

daki tedbir kararına rağmen borçlu, hakkında başlatılan ilamsız icra takibi-

ne karşı süresinde icra dairesine itiraz ederek takibi durdurabileceği gibi 7 

günlük şikayet süresi içerisinde itiraz mahkemesinden usulsüz yapılan taki-

bin iptalini talep edebileceğini»1005 

√ «Takipte faiz ve giderler ödenmemiş ise BK’nun 84. (şimdi; TBK.’nun 

100.) maddesi uyarınca alacaklının kısmi ödemeyi ilk önce faiz ve giderlere 

sonra asıl borca mahsup etme hakkı olduğu ancak yasanın bu hükmünün 

emredici kural olmayıp alacaklının isterse borçlunun yaptığı kısmi ödemele-

ri asıl alacağa mahsup edebileceğini»1006 

√ «Takip dayanağı çekin aslının veya onaylı suretinin ödeme emri 

ekinde borçluya gönderilmesinin gerekeceğini, borca itiraz ile birlikte öde-

me emrinin de iptaline ilişkin şikayetin de yapılabileceğini»1007 

√ «Tarsus Sahil Sulama Birliği kamu tüzel kişisi olsa da tüzüğünde ‘su-

lama suyu ücretlerini zamanında ödemeyen mükellefler hakkında alacak ta-

kibinin BK ve İİK hükümlerine göre yapılabileceği’ hükmü karşısında sula-

ma ücreti borcu nedeniyle ilamsız takip yapılabileceğini»1008 

                                                 
1001 Bknz: 12. HD. 30.06.2011 T. 12138/13828 
1002 Bknz: 12. HD. 20.06.2011 T. 31035/12429 
1003 Bknz: 12. HD. 24.05.2011 T. 29389/10430 
1004 Bknz: 12. HD. 17.05.2011 T. 28825/9799 
1005 Bknz: 12. HD. 07.06.2011 T. 30708/11987 
1006 Bknz: 12. HD. 21.04.2011 T. 26636/9656 
1007 Bknz: 12. HD. 04.07.2011 T. 33215/14047 
1008 Bknz: 12. HD. 08.12.2011 T. 9922/27327    



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

152 

√ «İpotekli taşınmazın tapu kaydında aile konutu şerhi bulunması ipo-

teğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan icra takibi sonucu satışa engel teşkil 

etmeyeceğini – Takibe taraf olmayan üçüncü kişinin (borçlunun eşi) aile ko-

nutu şerhine dayanarak satışın durdurulması isteminde bulunmasının aktif 

husumet yokluğu nedeniyle mümkün olamayacağını»1009 

√ «Taşınmazın aynına ilişkin olmayan (taşınmaz üzerindeki kişisel 

‘şahsi’ haklara yönelik) ilamların icraya konulabilmesi için bunların kesin-

leşmesinin gerekmeyeceğini»1010 

√ «30/06/2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

5999 sayılı Yasanın 1.maddesi ile, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na ek-

lenen geçici 6.maddenin son fıkrasına göre ‘6. madde uyarınca ödenecek 

olan tazminatın tahsili sebebiyle idarelerin mal hak ve alacaklarının haciz 

edilemeyeceği’ düzenlemesi karşısında, 30/06/2010 tarihinden sonra kamu-

laştırmasız el atma nedeniyle tazminata ilişkin ilamlara karşı idarenin hac-

zedilmezlik şikayetinde bulunabileceğini»1011 

√ «SGK’dan aldığı emekli maaşına konulan haczin kaldırılması istemi 

İİK’nun 16.maddesine göre yapılmış bir şikayet olup şikayet sonucu verilen 

karar sadece taraflar için değil tüm ilgililer için sonuç doğurmasına karşın 

verilen karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmese de şikayet dilekçe-

sinde ilgililerin yanlış gösterilmesi veya hiç gösterilmemesinin yapılan şika-

yetin husumet yokluğu sebebiyle reddini gerektirmeyeceğini, yasal hasmın 

icra takibi alacaklısı olup üçüncü kişi Ziraat Bankası A.Ş’ nin şikayette ha-

sım olarak gösterilemeyeceğini»1012 

√ «BK’nun 520. (şimdi; TBK’nun 620.) maddesine göre adi ortaklığın 

tüzel kişiliği olmadığından taraf ehliyeti de olamayacağından adi ortaklığa 

karşı ödeme emri düzenlenemeyeceğini»1013 

√ «Murisin borçlu nedeniyle mirasçıları tarafından İİK’nun 53. madde-

sine dayalı olarak mirasın reddi davası açarak dava sonuçlanıncaya kadar 

takibin durdurulmasını talep etmeleri İİK’nun 16. maddesi uyarınca şikayet 

niteliğinde olacağından mahkemenin ‘duruşma yapıp yapmayacağı, duruş-

ma yapacaksa tarafları duruşmaya çağıracağı, gelmeseler bile gereken ka-

rarı vermesi gerekeceği’ düzenlemesine rağmen tarafların gelmemesi sebe-

biyle HUMK’nun 409. (şimdi; HMK’nun 150.) maddesi gereğince dosyayı 

işlemden kaldıramayacağını»1014 

                                                 
1009 Bknz: 12. HD. 31.05.2011 T. 29357/10282 
1010 Bknz: 12. HD. 25.10.2011 T. 3996/20179 
1011 Bknz: 12. HD. 23.12.2011 T. 13369/30301   
1012 Bknz: 12. HD. 21.04.2011 T. 26013/7426 
1013 Bknz: 12. HD. 29.11.2011 T. 8401/25210 
1014 Bknz: 12. HD. 02.05.2011 T. 27577/7993 
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√ «Borçlunun ilama aykırılık şikayetini ileri sürmesinde, takibin ve icra 

emrinin iptalini talep etmesinde haklı çıkması halinde icranın geriye iadesi-

ni isteyebileceğinde hukuki yararı mevcut olduğuna göre borcun icra taki-

binden sonra ödenmiş olmasının yapılan şikayetin incelenmesine engel ol-

madığını»1015 

√ «Takip dayanağı iş mahkemesi ilamında alacağın hak ediş tarihinden 

itibaren en yüksek işletme kredi faiz oranında tahsiline hükmedilmiş olması 

halinde ilamdaki hakkın başlangıç tarihi belirlenerek birer yıllık dönemler 

itibariyle, tarafların bildirdiği bankaların fiilen uyguladığı en yüksek faiz 

oranın, ‘temerrüt faizi’ olarak hesaplanması gerekeceğini»1016 

√ «İflasın ertelenmesi davasında mahkemece ‘borçlu hakkında hiçbir 

takip yapılmamasına ve açılacak takiplerin durdurulmasına’ şeklinde veril-

miş olan tedbir kararına icra mahkemesince yorumlanamayacağını»1017 

√ «Mahkemece İİK.’nun 127. maddesi uyarınca yasal bir zorunluluk 

olan ‘satış ilanının borçluya tebliğ edilmesi’ kuralına uyulmayarak, usulsüz 

tebliğ işlemi nedeniyle ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini»1018 

√ «İflasın ertelenmesi davasında mahkemece verilen ‘takip yapılmama-

sı ve yapılan takiplerin durdurulması’ konusundaki tedbir kararının kapsa-

mına uygun olarak icra mahkemesince ‘takibin durdurulması’ yerine ‘taki-

bin iptali’ne karar verilemeyeceğini»1019 

√ «İcra müdürlüğünce iflasın ertelenmesi davasında mahkemece veril-

miş olan ‘tedbir kararı’ üzerine ‘takibin durdurulmasına’ karar verildikten 

sonra, bu karardan kendiliğinden dönülerek ‘takibin devamı’ sonucunu do-

ğuracak şekilde ‘haciz kararı’ verilemeyeceğini»1020 

√ «Mahkemece ihtiyati tedbir kararı uyarınca ‘takibin durdurulması’ 

yerine, tedbir kararına aykırı olarak ‘ödeme emrinin iptaline ve hacizlerin 

kaldırılmasına’ karar verilemeyeceğini»1021 

√ «Borçlunun icra müdürlüğüne başvurarak ‘takip konusu kira tespiti 

ile ilgili ilamın kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağına’ dair beyanı-

nın ‘borca itiraz’ olarak değerlendirilerek, hakkındaki takibin durdurulması 

gerekeceğini»1022 

                                                 
1015 Bknz: 8. HD. 14.09.2012 T. 6682/7426 
1016 Bknz: 12. HD. 12.5.2010 T. 29914/12046 
1017 Bknz: 12. HD. 8.4.2010 T. 26762/8402 
1018 Bknz: 12. HD. 8.4.2010 T. 26769/8401 
1019 Bknz: 12. HD. 8.4.2010 T. 26785/8415; 12.11.2009 T. 13712/22378; 5.10.2009 T. 

9680/17993 
1020 Bknz: 12. HD. 8.1.2010 T. 26760/8379 
1021 Bknz: 12. HD. 6.4.2010 T. 26715/8263 
1022 Bknz: 12. HD. 5.4.2010 T. 26367/8018 
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√ «Bankanın borçluya kullandırdığı kredinin geri ödenmesini temin 

amacıyla yaptığı icra takibi sonucunda elde ettiği ihale bedelinin tahsil har-

cından müstesna olduğunu»1023 

√ «İflasın ertelenmesi davasında verilen tedbir kararı gereğince, taki-

bin durdurulmasından önce uygulanan haciz işlemleri geçerli olup, takibin 

durması ile birlikte varlıklarını muhafaza edeceğinden, üçüncü kişi tarafın-

dan icra dosyasına yatırılan paranın kayyuma ödenemeyeceğini»1024 

√ «‘Mahkemece finansal kiralama sözleşmesinin, kiracının ikametgahı 

noterliğindeki özel sicile tescil edilip edilmediği’nin doğrudan doğruya 

araştırılması ve ayrıca ‘sözleşmeye konu mallar ile haczedilen malların aynı 

taşınırlar olup olmadığı’ konusunda da gerektiğinde bilirkişi incelemesi ya-

pılarak uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekeceğini»1025 

√ «Varlık yönetim şirketlerinin yaptıkları işlemlerin, kuruldukları tak-

vim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince harçtan müstesna olmaları nede-

niyle, icra müdürlüğünce, alacaklı varlık yönetim şirketinden ‘yenileme har-

cı’ talep edilemeyeceğini»1026 

√ «Borçlunun talebi üzerine iflasın ertelenmesi davasından sonra veri-

len tedbir kararı üzerine hiçbir takip yapılamayacağı gibi, başlamış olan ta-

kiplerin de durması gerekeceğinden, icra mahkemesince borçlunun şikayeti-

nin kabul edilerek ‘takibin durdurulmasına karar verilmesi’ gerekeceği-

ni»1027 

√ «Takip dayanağı ilamda, ‘onanan vergi tahakkuk miktarı’nın tahsili-

ne yönelik bir hüküm bulunmaması halinde -2577 s. K.’nun 28/II maddesine 

göre- tam yargı davalarıyla ilgili kararlardan belli bir miktarı içerenlerin, 

genel hükümler dairesinde infazı mümkün olduğundan, takip konusu ilamlı 

takibin iptali isteminin kabulü gerekeceğini»1028 

√ «İlamda yer alan asıl alacak buna bağlı fer’i alacaklar için tek bir 

takip yapılabileceği gibi ayrı ayrı da takip yapılmasını engelleyen bir yasa 

hükmü bulunmadığını»1029 

√ «Noter senetlerinin diplomasi ve konsolosluk veya noterlik temsilci-

liklerince onaylanması zorunluluğu bulunmadığını»1030 

                                                 
1023 Bknz: 12. HD. 5.4.2010 T. 26575/8062 
1024 Bknz: 12. HD. 29.3.2010 T. 25977/7319 
1025 Bknz: 12. HD. 29.3.2010 T. 25504/7284 
1026 Bknz: 12. HD. 10.03.2011 T. 24405/3175 
1027 Bknz: 12. HD. 29.3.2010 T. 25515/7274 
1028 Bknz: 12. HD. 25.3.2010 T. 25123/6982; 4.7.2008 T. 11457/14392 
1029 Bknz: HGK. 24.3.2010 T. 12-138/169, 12. HD. 13.10.2009 T. 10422/18967; 14.2.2006 T. 

25873/2409 
1030 Bknz: 12. HD. 23.3.2010 T. 25172/6731; 21.10.2004 T. 17564/22405 
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√ «Mahkemece, şikayet dilekçesinde ileri sürülen şikayet sebepleri üze-

rinde teker teker durdurulmadan ‘istemin reddi’ doğrultusunda karar veri-

lemeyeceğini»1031 

√ «Talimat icrasınca borçlu şirket hakkındaki haciz isteminin yerine 

getirilmesi zorunlu olup ‘borçlu şirket hakkında iflasın ertelenmesine karar 

verildiği’nin ileri sürülmesi üzerine, icra müdürlüğünce haciz işlemi yapıl-

madan geri dönülemeyeceğini»1032 

√ «İflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararı nedeniyle 

borçlunun doğrudan doğruya icra mahkemesine başvurarak usulsüz yapılan 

takibin iptalini isteyebileceğini, bu istemin de hukuki yararının bulunduğu-

nun kabulü gerekeceğini»1033 

√ «‘İcra kefilliğinin geçersiz olduğu’ yönündeki şikayetin icra mahke-

mesince incelenemeyeceğini»1034 

√ «Alacaklının reşit (ergin) olduğu tarihten itibaren iştirak nafakasının 

kendiliğinden kalkacağını»1035 

√ «Menfi tespit davası sonucunda verilen ilamların kesinleşmeden taki-

be konulamayacağını; bu ilam kesinleşmeden ilamda yer alan vekalet ücreti 

ve icra inkar tazminatına ilişkin bölümün de kesinleşmeden takibe konula-

mayacağını; istirdada dönüşen istemin de temeli menfi tespit davası olduğu 

için, bu dava sonucunda verilen ilamda yer alan alacağın da kesinleşmeden 

takip konusu yapılamayacağını»1036 

√ «İcra memurluğunca, takip dayanağı belgenin damga vergisine tabi 

olduğu ve verginin yatırılmadığının veya eksik yatırıldığının düşünülmesi 

halinde durumun bir tutanakla tespit edilerek vergi dairesine bildirilmesi 

gerekeceğini, damga vergisi tamamlanıncaya kadar takip işlemlerinin dur-

durulmasına karar verilemeyeceğini»1037 

√ «3095 sayılı Kanunda reeskont faizi oranına yer verilmemiş olması-

nın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının reeskont oranını belirleme yet-

kisinin sona erdiği anlamına gelmediğini; avans faizi talep edilebilecek olan 

tacirin, -çoğun içinde azın da olduğu kuralı gereğince- bundan daha düşük 

oranda faiz talep edebileceğini- Takip konusu ilamın hüküm kısmının aynen 

yerine getirilmesi gerekeceğinden -icra müdürünün ve şikayet üzerine icra 

                                                 
1031 Bknz: 12. HD. 22.3.2010 T. 24837/6592 
1032 Bknz: 12. HD. 18.3.2010 T. 5243/6280 
1033 Bknz: 12. HD. 18.3.2010 T. 23553/6359 
1034 Bknz: 12. HD. 18.3.2010 T. 24554/6276 
1035 Bknz: 12. HD. 18.3.2010 T. 24361/6424; 26.10.2009 T. 13014/20389; 31.3.2006 T. 

3427/6663 
1036 Bknz: 12. HD. 16.3.2010 T. 24238/6010; 16.3.2010 T. 159/6064 
1037 Bknz: 12. HD. 9.3.2010 T. 23475/5520; 15.4.2008 T. 5216/7809 
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hakiminin ilamı yorumlama yetkisi bulunmadığından- icra müdürünün ilam-

da hükmedilen ‘reeskont faizini’ yorumlayarak ‘yasal faiz’ olarak değerlen-

dirip icra emrini buna göre düzenleyemeyeceğini»1038 

√ «İcra mahkemesince emekli maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasına 

karar verilmesi halinde ayrıca ‘şikayetten önce yapılmış olan kesintilerin de 

alacaklıdan alınıp borçluya geri verilmesine’ karar verilemeyeceğini, bu hu-

susun mahkemede açılacak istirdat davası ile sağlanabileceğini»1039 

√ «Borçlunun, diğer borçludan kendisine intikal eden mirası reddetmiş 

olması halinde, onun miras hissesi diğer mirasçılara geçeceğinden ve kendi 

adına miras hissesi kalmayacağından, kendi miras hissesi üzerine konulan 

haczin kaldırılmasını bu borçlunun talep edebileceğini»1040 

√ «Rehin tutarı dışında kalan alacaktan dolayı, tahsilde tekerrür ol-

mamak kaydı ile ‘genel haciz yolu ile’ takipte bulunulabileceğini»1041 

√ «Takip konusu edilen borcun kim tarafından dosyaya yatırılırsa yatı-

rılsın, borçlu adına yatırıldığının kabulü gerekeceğini»1042 

√ «Hakkında iflas kararı kesinleşen borçlu aleyhindeki takibin, İİK’nun 

193. maddesi gereğince düşürülmesine karar verilmesi gerekeceğini»1043 

√ «İflasın ertelenmesine karar verilmesi istenen mahkemece verilmiş 

olan ‘İİK. 179/b maddesi uyarınca, ihtiyati tedbir yolu ile takiplerin durdu-

rulmasına’ dair karar uyarınca icra mahkemesince ‘tedbir kararından sonra 

başlamış olan takiplerin durmasına’ karar verilmesi gerekirken, adı geçen 

takiplerin ‘iptaline’ karar verilemeyeceğini»1044 

√ «Borçlu tarafından takibe itiraz edilmemiş dahi olsa takipten sonra 

işleyecek faizin, değişen oranlara göre icra müdürlüğünde kademeli olarak 

ve yasal faiz oranları üzerinden hesaplanması gerekeceğini»1045 

√ «Noterlikçe düzenlenen temlikname ile icra takibine konu yaptığı icra 

dosyasındaki alacağını başka bir kişiye temlik etmiş olan alacaklının, artık o 

dosyada ‘alacaklı sıfatı’ kalmadığından, borçlu hakkında o dosyada her-

hangi bir işlem yapamayacağını»1046 

                                                 
1038 Bknz: HGK. 3.3.2010 T. 12-124/110 
1039 Bknz: 12. HD. 11.1.2010 T. 29291/37 
1040 Bknz: 12. HD. 15.12.2009 T. 16920/25250 
1041 Bknz: 12. HD. 14.12.2009 T. 16977/24900 
1042 Bknz: 12. HD. 14.12.2009 T. 16935/24910 
1043 Bknz: 12. HD. 14.12.2009 T. 16969/24904 
1044 Bknz: 12. HD. 10.12.2009 T. 25009/24797; 12.11.2009 T. 13889/22283 
1045 Bknz: 12. HD. 10.12.2009 T. 15657/24830 
1046 Bknz: 12. HD. 8.12.2009 T. 15782/24447 
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√ «İcra müdürlüğünden talep edilmesi gereken bir işlemin, icra mah-

kemesinden istenemeyeceğini»1047 

√ «İflasın ertelenmesi davasında mahkemece İİK’nun 179/b maddesi 

uyarınca ‘borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce yapılmış 

olan takiplerin durdurulmasına’ dair verilen karardan sonra yapılan kira 

alacağına dayalı takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekeceğini»1048 

√ «Yunan uyruklu olan alacaklıların teminattan muaf olması nedeniyle 

bu kişinin, MÖHUK’un 48. maddesi hükmüne göre kendisinden istenen te-

minat tutarını Türk Parasının Kıymetinin Koruma Hakkındaki Kanun hü-

kümleri çerçevesinde döviz olarak Merkez Bankasında depo etmesi gereke-

ceğini; kamu düzeni ile ilgili bu hususun mahkemece doğrudan doğruya göz 

önünde tutulacağını»1049 

√ «İdari yargının edayı içeren ilamlarının icra dairesinde ilamlı takibe 

konu edilebileceğini»1050 

√ «‘Reeskont faizi’, ‘yasal faiz’e dönüştürüldüğünden, mahkemenin ‘ti-

cari reeskont faizi’ uygulamak suretiyle sonuca gidemeyeceğini»1051 

√ «Varlık yönetimi şirketlerinin yaptıkları işlemlerin kurulduğu takvim 

yılı ve bunu izleyen beş yıl boyunca, yargı harcı dahil, her türlü harçtan is-

tisna olduğunu»1052 

√ «Çeke dayalı olarak yapılan takipte alacaklının avans faiz oranına 

göre faiz isteyebileceği ve takip tarihi itibariyle istenmiş olan avans faizi 

oranının daha sonra değişmiş olması halinde, değişen orana göre icra mü-

dürlüğünce işleyecek faiz oranının hesaplanması gerekeceğini»1053 

√ «BK’nun 520. maddesine (şimdi; TBK.'nun 620. maddesine) göre; 

adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından ‘taraf ehliyeti’de bulunmadığı, 

bu nedenle adi ortaklık hakkında takip yapılamayacağı, adi ortakların yapı-

lan icra takibinde ayrı ayrı ‘borçlu’ olarak gösterilerek ve kendilerine ayrı 

ayrı ödeme emri gönderilerek haklarında takip yapılabileceğini»1054 

√ «Türk Medeni Kanununun 686. maddesine göre ‘teferruat niteliğinde 

olduğu anlaşılan ve rehnin kapsamında kalan taşınır malların, ipotek akit 

                                                 
1047 Bknz: 12. HD. 7.12.2009 T. 15719/24046 
1048 Bknz: 12. HD. 7.12.2009 T. 15994/24038 
1049 Bknz: 12. HD. 7.12.2009 T. 26499/23957 
1050 Bknz: 12. HD. 7.12.2009 T. 20472/24109; 10.9.2007 T. 16764/15501 
1051 Bknz: HGK. 25.11.2009 T. 12-504/548 
1052 Bknz: HGK. 25.11.2009 T. 12-529/549; 30.4.2008 T. 12-337/343; 12. HD. 12.2.2008 T. 

23838/2101; 13.11.2007 T. 18380/21124 
1053 Bknz: 12. HD. 25.11.2009 T. 15418/23745 
1054 Bknz: 12. HD. 24.11.2009 T. 25780/23445; 02.07.2009 T. 6301/14671; 13.07.2007 T. 

12152/14601; 19.03.2004 T. 1109/648 
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tablosunda yazılı olmasalar dahi, İİK’nun 83/c maddesi uyarınca ayrıca 

haczedilemeyeceklerini»1055 

√ «Kendisine satış ilanı usulüne uygun olarak tebliğ edilmemiş olan 

borçlunun dava açma süresinin ihale tarihinden itibaren işlemeye başlama-

yacağını»1056 

√ «4857 sayılı İş Kanununun 101 ve 106. maddeler kapsamındaki idari 

para cezalarının «genel haciz yolu ile» takibe konu edilebileceğini»1057 

√ «Mahkemece verilmiş olan tedbir kararını infaz etmiş olan icra mü-

dürünün buradaki sıfatının ‘tedbir memuru’ olması nedeniyle, tedbir kararı-

nın infazına ilişkin şikayetleri inceleyecek makamın icra mahkemesi olma-

yıp, tedbir kararı veren mahkemeye ait olduğunu»1058 

√ «Adresi kapalı bulan tebliğ memurunun, tebliğ evrakını mahalle muh-

tarına teslim edip, ihbarnameyi muhatabın kapısına yapıştırıp ve durumu en 

yakın komşusuna haber vermiş olması halinde, tebligatın usulüne uygun ya-

pılmış sayılacağını»1059 

√ «Menfi tespit davasında verilen ihtiyati tedbir kararının, davada taraf 

olmayan alacaklıyı bağlamayacağını»1060 

√ «Emekli Sandığından emekli maaşı alanların da maaşlarının haczedi-

lemeyeceğini»1061 

√ «HUMK. 317. (şimdi; HMK.’nun 209.) maddesi uyarınca, sahtecilik-

le ilgili olarak takibin durmasına karar verecek olan mahkemenin sadece 

‘sahteciliği inceleyecek mahkeme’ olmayıp, icra mahkemesince de bu madde 

koşullarında ‘takibin durdurulmasına’ karar verilebileceğini»1062 

√ «Lehine iştirak nafakası hükmedilmiş olan kişinin ergin olmasıyla na-

faka borçlusunun, nafaka ödeme yükümlülüğünün sona ereceği, ergin çocu-

ğun MK’nun 364. maddesi uyarınca ‘yardım nafakası’ talepli ayrıca bir da-

va açıp lehine karar aldıktan sonra nafaka borçlusu hakkında takip yapabi-

leceğini»1063 

                                                 
1055 Bknz: 12. HD. 24.11.2009 T. 15352/23532 
1056 Bknz: 12. HD. 24.11.2009 T. 14765/23583 
1057 Bknz: 12. HD. 17.11.2009 T. 14068/22789 
1058 Bknz: 12. HD. 16.11.2009 T. 14704/22581 
1059 Bknz: HGK. 11.11.2009 T. 12-436/487 
1060 Bknz: 12. HD. 10.11.2009 T. 13474/2200 
1061 Bknz: 12. HD. 10.11.2009 T. 13919/22035 
1062 Bknz: 12. HD. 09.11.2009 T. 24792/21903 
1063 Bknz: 12. HD. 05.11.2009 T. 13140/21642 
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√ «Üçüncü kişinin ticaret sicilindeki adresinde haciz yapılabileceği-

ni»1064 

√ «Finansal kiralama sözleşmesinin yasal koşulları taşıdığının saptan-

ması halinde, hacizli malların -3226 sayılı kanunun 19/2. maddesi gereğince 

takip dışı bırakılabileceğini»1065 

√ «Tebligatın, tebliğ yapılacak kimsenin bilinen en son adresine çıka-

rılması gerekeceğini»1066 

√ «Açılmış olan menfi tespit davasının, istirdat davasına dönüşse bile, 

kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını»1067 

√ «Aynı ilamın birden fazla takibe konu edilmiş olmasının, takibin ipta-

line neden olmayacağını»1068 

√ «5020 sayılı Kanunun 20/e maddesi uyarınca ‘icra takiplerinde borç-

lular tarafından yapılan tüm itirazların satış dışında takip işlemlerini dur-

durmayacağını’»1069 

√ «İcra dairesince yapılan ihalelerde tellallık harcının sorumlusunun 

ihalede malı satılan borçlu olduğu, bu harç her ne kadar borçluya ait ise de, 

onun adına bu harcı yatıran alıcının, daha sonra herhangi bir hükme gerek 

olmaksızın bu parayı borçludan geri alabileceğini- Bankaların her türlü 

alacaklarının tahsili için yaptıkları icra takibi nedeniyle yapılan ihale sonu-

cunda taşınmazı alacaklarına mahsuben almaları halinde, ihale işleminin 

damga vergisinden müstesna olduğu gibi bu ihalenin KDV uygulamasından 

da muaf olduğunu- Bu ihalede alacaklı bankaya ödenen paradan tahsil har-

cı kesilemeyeceği gibi, alacağına mahsuben alacaklı bankaya ihalenin ya-

pılması halinde, satış bedeli üzerinden icra dairesine tahsil harcının öden-

mesinin istenemeyeceğini»1070 

√ «Şikayet eden borçlulara usulüne uygun olarak satış kararının tebliğ 

edilmemiş olmasının, «ihalenin feshini» gerektireceğini»1071 

√ «İpotek tesis edilmesinden ya da haciz konulmasından sonra, alacak-

lının rızası olmaksızın borçlunun taşınmaz üzerinde bir yükümlülük tesis et-

mesi halinde, bu durumun alacaklının, haklarını etkilemeyeceğini; alacaklı-

                                                 
1064 Bknz: 12. HD. 05.11.2009 T. 13294/21599 
1065 Bknz: 12. HD. 05.11.2009 T. 13293/21600 
1066 Bknz: HGK. 04.11.2009 T. 12-408/486 
1067 Bknz: 12. HD. 02.11.2009 T. 13534/21206 
1068 Bknz: 12. HD. 28.10.2009 T. 12281/20731 
1069 Bknz: 12. HD. 27.10.2009 T. 12002/20629 
1070 Bknz: 12. HD. 27.10.2009 T. 12085/20586 
1071 Bknz: 12. HD. 27.10.2009 T. 23572/20669 
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nın ‘taşınmazın bu hakla ya da bu haktan ari (arınmış) olarak’ artırmaya 

çıkarılmasını isteyebileceğini»1072 

√ «Temlik sözleşmesi ayakta durduğu sürece -dava yolu ile temlikin ip-

taline ilişkin mahkemeden ilam alınmadığı sürece- temliken alacaklı olmuş 

olan kişinin «alacaklı sıfatı» ile takipte bulunabileceğini»1073 

√ «Taşınmazın haciz tarihi itibariyle icra takibinin borçlusu olan kişi 

veya onun murisi (miras bırakanı) adına kayıtlı olmaması halinde, ortada 

geçerli bir haciz bulunduğunun kabul edilemeyeceğini»1074 

√ «İflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararından son-

ra başlatılan icra takibinde, İİK’nun 89/I maddesi uyarınca haciz ihbarı 

gönderilmek suretiyle borçlunun bir banka şubesindeki hak ve alacakları 

üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekeceğini»1075 

√ «İş ortaklığı (joint venture)nin hukukumuzdaki adi ortaklığa benze-

mekte olup, iki veya daha fazla işletmenin belli bir amaca ulaşmak için kat-

kılarını birleştirdikleri bir ortaklık olduğu, tüzel kişiliği olmadığından ‘taraf 

ehliyeti’de bulunmadığını; ortakların, ortaklık borçlarından alacaklılara 

karşı doğrudan doğruya sınırsız olarak tüm malvarlıkları ile sorumlu oldu-

ğunu»1076 

√ «Bankaların alacaklarına karşılık borçlu ve kefillerinin taşınmazları-

nı cebri icra yoluyla almaları halinde KDV muafiyetlerinin olduğunu»1077 

√ «Bankaların alacaklarına karşılık borçlu ve kefillerinin taşınmazları-

nı cebri icra yoluyla almaları halinde KDV muafiyetlerinin olduğunu»1078 

√ «Yapılan icra takiplerinde Karayolları Genel Müdürlüğünün hasım 

gösterilerek, kendisine ‘ödeme emri’ gönderilebileceğini»1079 

√ «İflasın ertelenmesi davasında verilen tedbir kararından sonra başla-

tılan icra takibinin iptaline karar verilmesi gerekeceğini»1080 

√ «Hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olan borçluya karşı ya-

pılmış veya yapılacak olan rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerin satış 

aşamasına kadar devam edeceğini»1081 

                                                 
1072 Bknz: 12. HD. 22.10.2009 T. 11251/20132 
1073 Bknz: 12. HD. 22.10.2009 T. 11296/20073 
1074 Bknz: 12. HD. 20.10.2009 T. 11629/20480 
1075 Bknz: 12 . HD. 20.10.2009 T. 10936/19838 
1076 Bknz: 12. HD. 20.10.2009 T. 10957/19812 
1077 Bknz: 12. HD. 09.02.2009 T. 21443/2127 
1078 Bknz: 12. HD. 09.02.2009 T. 21443/2127 
1079 Bknz: 12. HD. 19.11.2009 T. 14171/23088 
1080 Bknz: 12. HD. 20.10.2009 T. 11683/19658 
1081 Bknz: 12. HD. 20.10.2009 T. 18817/19787 
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√ «İlk takipte borçlunun şikayeti üzerine icra mahkemesince borçluya 

gönderilen ‘ödeme emrinin iptaline’ karar verildikten sonra, alacaklının ye-

niden aynı borçlu hakkında takip talebinde bulunarak yeni bir ödeme emri 

gönderemeyeceğini»1082 

√ «Takibin sadece altın alacağına ilişkin olmayıp, aradaki anlaşma ge-

reği ödenmediği iddia olunan altınların bedeline ilişkin para alacağına dair 

olması nedeniyle, yapılan ilamsız takibin iptaline karar verilemeyeceği-

ni»1083 

√ «Kabulün, kesin bir hükmün hukuki sonuçlarını doğuracağını»1084 

√ «İflasın ertelenmesi davası kapsamında mahkemece ‘İİK.nun 179. 

maddesi uyarınca yapılan takip ve varsa haciz işlemlerinin tedbiren durdu-

rulmasına’ dair verilmiş olan kararla, borçlu hakkında yapılmış olan takip 

ve işlemler iptal edilmemiş olduğundan, borçlunun ‘hacizlerin fekkine’ dair 

taleplerini reddeden icra müdürlüğünün işleminde hukuka aykırı bir yön bu-

lunmadığını»1085 

√ «HUMK.’nun 193. (şimdi; HMK.’nun 20.) maddesinde öngörülen on 

günlük (şimdi; iki haftalık) süreden sonra alacaklının ‘dosyanın yetkili icra 

dairesine gönderilmesi’ isteminde bulunmuş olması halinde mahkemece 

doğrudan doğruya ‘takibin açılmamış sayılmasına’ karar verilmesi gereke-

ceğini»1086 

√ «Şikayete konu araç üzerine, araç sahibi hakkında iflasın ertelenmesi 

davasında tedbir kararı verilmiş olması nedeniyle haciz konulamayacağı-

nı»1087 

√ «Alacaklı hakkında ceza mahkemesinde ‘sahtecilik davası’nın açılmış 

olmasının tek başına yeterli olmayıp ayrıca suçtan zarar gören sıfatıyla 

borçlunun da davaya kişisel hakları bakımından katılarak, dava konusu se-

nedin iptalini istemesi gerekeceği (ve hakkındaki icra takibinin ancak o za-

man kendiliğinden duracağını)»1088 

√ «Asıl olan boşanma ilamının kesinleşmesi olduğundan, boşanma 

ekinde verilen diğer kelimelere ilişkin icra takibinin yapılmasından sonra 

takip konusu manevi tazminata ilişkin ilam kısmının bozulmuş olması halin-

                                                 
1082 Bknz: 12. HD. 20.10.2009 T. 10952/19817 
1083 Bknz: 12. HD. 15.10.2009 T. 16270/18064 
1084 Bknz: 12. HD. 15.10.2009 T. 10798/19100 
1085 Bknz: 12. HD. 15.10.2009 T. 10436/19317 
1086 Bknz: 12. HD. 13.10.2009 T. 10333/18883; 12.10.2009 T. 10363/18603 
1087 Bknz: 12. HD. 12.10.2009 T. 10024/18747 
1088 Bknz: 12. HD. 12.10.2009 T. 10373/18633 
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de, icra mahkemesince bu aşamada ‘takibin iptaline’ karar verilemeyeceği-

ni»1089 

√ «Yabancı şahıslar tarafından MÖHUK’un 48. maddesi gereğince 

gösterilmesi gereken teminatın dava ve takip şartı olduğu ve mahkemece 

doğrudan doğruya gözetileceği, teminat yatırılmadan yapılmış olan takibin 

iptaline karar verilmesi gerekeceğini»1090 

√ «Tasarrufun iptali davası sonucunda verilmiş olan ilamların (ve bu 

ilamda yer alan vekalet ücreti ve yargılama giderine ilişkin bölümlerin) ke-

sinleşmeden takip konusu yapılabileceğini»1091 

√ «Haczedilen taşınır malların ipotek listesinde belirtilmemiş olmasının 

onların teferruat (eklenti) niteliğinde olup olmadıklarının incelenmesine en-

gel teşkil etmeyeceğini»1092 

√ «Taşınmazın aynı ihtilaflı olmayan davalarda, mahkemelerce verilen 

‘müdahalenin men’ine’ ilişkin kararların, kesinleşmeden infaz edilebileceği-

ni»1093 

√ «Tahsil harcının, alacaklı bankaya ödenen paradan kesilmesinin 

mümkün olmadığı, alacağına mahsuben alacaklı bankaya ihalenin yapılması 

halinde de, satış bedeli üzerinden icra dairesine ödenmesinin istenemeyece-

ğini»1094 

√ «Borçlunun şikayette hukuki yararının bulunduğu durumlarda yapı-

lan haciz işleminin usulsüz olduğunu belirterek şikayette bulunabileceği-

ni»1095 

√ «Borçlunun şikayet konusu yaptığı faiz oranlarının üstüne çıkılarak 

hesaplama yapılamayacağı gibi, alacaklının da itiraz etmediği faiz oranı 

aşılmadan faiz hesabının yapılması gerekeceğini»1096 

√ «İlamların infaz edilecek kısmının ‘hüküm bölümü olduğunu’; hük-

mün içeriğinin aynen infazının zorunlu olduğu, bu nedenle icra hakiminin, 

ilamın infaz edilecek kısmını yorum yolu ile belirleme yetkisine sahip olma-

dığını»1097 

                                                 
1089 Bknz: 12. HD. 6.10.2009 T. 10922/18274 
1090 Bknz: 12. HD. 05.10.2009 T. 9593/17955 
1091 Bknz: 12. HD. 05.10.2009 T. 9678/17695; 01.10.2009 T. 9217/17695; 24.04.2007 T. 

5791/7973 
1092 Bknz: 12. HD. 29.09.2009 T. 8522/17344 
1093 Bknz: 12. HD. 14.07.2009 T. 7580/15883 
1094 Bknz: 12. HD. 14.07.2009 T. 7500/15734 
1095 Bknz: 12. HD. 13.07.2009 T. 7200/15539 
1096 Bknz: 12. HD. 13.07.2009 T. 7217/15551 
1097 Bknz: 12. HD. 09.07.2009 T. 7618/15333; 13.06.2008 T. 9295/12438; 13.05.2008 T. 

7943/10159; 13.11.2007 T. 18076/21041; 09.07.2007 T. 11656/14203; 18.12.2006 T. 
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√ «Hüküm fıkrasında ‘İİK’nun 24. maddesinin uygulanacağına’ ilişkin 

herhangi bir açıklık bulunmayan ve sadece ‘aracın yenisi ile değiştirilmesi’ 

hükmünü içeren ilamın, İİK’nun 24/IV hükmüne dayanılarak ‘aynen ifası 

mümkün olmayan ve para borcuna dönüşen aracın değerinin haciz tarihi 

itibariyle saptanarak’ sonucuna göre işlem yapılması gerekeceğini»1098 

√ «‘Takipte istenmiş olan işlemiş faize faiz yürütülemeyeceği’ hususu-

nun, icra müdürlüğünce doğrudan doğruya gözetileceğini»1099 

√ «Bankaların her türlü alacaklarının tahsili için yaptıkları icra takibi 

nedeniyle borçluya ait taşınmazı alacaklarına mahsuben almaları halinde 

yapılan ihale işleminin damga vergisinden müstesna olduğu gibi, bu ihale-

nin KDV’den de muaf olduğunu- Bankanın yapmış olduğu takipte ihale be-

delinin tahsil harcından da muaf olduğunu»1100 

√ « ‘Emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasına’ karar veren mah-

kemece ayrıca bu karardan önce genel yargılama ile istenebilecek kesintile-

rin de iadesi doğrultusunda karar verilemeyeceğini»1101 

√ «Mahkemelerce verilecek tedbir kararlarının ancak verildikleri konu, 

kişi ve süre ile sınırlı olup, kapsamlarının yorum yolu genişletilip daraltıla-

mayacağını»1102 

√ «Taşınmazın aynına ilişkin olmayan taşınmaz üzerindeki kişisel hak-

lara yönelik ilamların icraya konulabilmesi için bunların kesinleşmesine ge-

rek bulunmadığını; bu nedenle ‘fuzuli işgal nedenine dayalı olarak borçlu-

nun taşınmaza el atmasının önlenmesine, tahliyeye ve haksız işgal tazmina-

tının borçludan tahsiline’ ilişkin ilamın infazı için kesinleşmesine gerek bu-

lunmadığını»1103 

√ «İcra mahkemesine başvurarak tebliğ işleminin yapıldığı sırada yurt-

dışında olduğunu bildirmiş olan borçlunun bu başvurusunun -HUMK.’nun 

76. (şimdi; HMK’nun 33.) maddesi gereğince- ‘gecikmiş itiraz’ olarak kabul 

edilerek, İİK’nun 65. maddesine göre inceleme yapılarak sonucuna göre bir 

karar verilmesi gerekeceğini»1104 

                                                 
21389/23997; 18.12.2006 T. 21389/23997; 23.02.2006 T. 26315/3367; 27.01.2006 T. 
23284/686; 26.01.2006 T. 23956/525 

1098 Bknz: HGK. 08.07.2009 T. 12-244/316 
1099 Bknz: 12. HD. 07.07.2009 T. 6682/15027 
1100 Bknz: 12. HD. 07.07.2009 T. 7101/14983; 23.06.2009 T. 5528/13728 
1101 Bknz: 12. HD. 07.07.2009 T. 7096/14989; 02.07.2007 T. 11632/13665 
1102 Bknz: 12. HD. 06.07.2009 T. 6827/14774 
1103 Bknz: 12. HD. 23.06.2009 T. 5508/13723; 04.12.2007 T. 20112/22809; 13.03.2007 T. 

1602/4614; 11.05.2004 T. 7772/11875 
1104 Bknz: 12. HD. 18.06.2009 T. 5890/13465 
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√ «İcra dairesinde işlem yapabilmek için vekilin ‘avukat’ sıfatını taşı-

masının zorunlu olduğunu»1105 

√ «Her ne kadar icra mahkemesi kararları genel hükümlere göre yapı-

lan yargılamalar yönünden ‘kesin hüküm’ oluşturmaz ise de, aynı konuda 

icra mahkemesinde verilen önceki kararın kesinleşmesi halinde, bu kararın 

daha sonra verilmiş olan icra mahkemesi kararına karşı ‘kesin hüküm’ so-

nuçlarını doğuracağını»1106 

√ «Bankaların yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca 

kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödemeleri-

ne ilişkin olarak icra dairelerinde yapılacak işlemlerin, 492 sayılı Harçlar 

Kanununda yazılı harçlardan ve aynı kanunda yer alması nedeniyle de tah-

sil harcından müstesna olduğunun kabulü gerekeceğini»1107 

√ «Belediye hakkında yapılan icra takiplerinde mahkemece haczedil-

mezlik şikayetinin kabul edilebilmesi için, haczedilmiş olan şeylerin kamu 

hizmetinde fiilen kullanılıyor olmasının gerekli olduğu, bu konuda belediye-

ce ‘kamuya tahsis kararı’ alınmasının sonuca etkili olmayacağını; mahke-

mece haczedilen banka hesabında bulunan belediye payları ile ilgili hesap 

ekstresi bankadan getirtilerek, bu hesaba yatan paraların nitelikleri ince-

lenmeli; vergi, resim, harç niteliğinde olup olmadıkları ya da kamu hizme-

tinde kullanılıp kullanılmadıkları araştırılarak, sonucuna göre bir karar ve-

rilmesi gerekeceğini»1108 

√ «Mahkemece 492 sayılı Harçlar Kanununun 29. maddesi hükmü ve 

konuya ilişkin HGK’nun kararı uyarınca, alacaklı vekilinin ‘icra dosyasına 

ödediği peşin harcın kendilerine iadesine’ ilişkin talebini reddeden icra mü-

dürlüğü kararının iptaline karar verilmesi gerekeceğini»1109 

√ «Mahkeme kararında hükmedilen alacağa yürütülecek faizin ‘temer-

rüt’ veya «ticari temerrüt» faizi (avans faizi) olduğu belirtilmeksizin karar 

verilmesi veya ‘kanuni faiz’ (yasal faiz) uygulanması şeklinde karar verilme-

si halinde, bundan anlaşılması gerekenin 3095 sayılı Kanunun 1. maddesin-

de belirtilen ‘kanuni’(yasal faiz) olduğu ve böyle bir durumda alacağın nite-

liğine bakılarak, yorum yolu ile ‘ticari faiz’ uygulanamayacağını»1110 

                                                 
1105 Bknz: 12. HD. 16.06.2009 T. 5377/13029 
1106 Bknz: 12. HD. 16.06.2009 T. 5166/13049; 16.06.2009 T. 10872/13061; 31.05.2005 T. 

10206/11661 
1107 Bknz: 12. HD. 16.06.2009 T. 12124/13142; 15.06.2009 T. 11325/12879; 03.03.2009 T. 

24063/4484 
1108 Bknz: 12. HD. 15.06.2009 T. 5131/12906 
1109 Bknz: 12. HD. 15.06.2009 T. 5354/12960 
1110 Bknz: 12. HD. 11.06.2009 T. 4619/12959 
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√ «Alacaklı bankaların –Katma Değer Vergisi Kanununun 17. madde-

sinin değişik (r) bendi uyarınca- alacağına karşılık borçlu ve kefilinin borç-

ları ile ilgili olarak onlara ait taşınmazları cebri icra yolu ile alması halin-

de, KDV’den muaf olduğunu»1111 

√ «‘Asıl borçlu’ hakkında takip yapılmadan, sadece ‘taşınmaz maliki 

üçüncü kişi’ hakkında takip yapılmış olduğu hususun takibin her aşamasın-

da süresiz olarak ileri sürülebileceği gibi mahkemece de kendiliğinden göz 

önünde bulundurulabileceğini»1112 

√ «İdari yargının edaya ilişkin ilamlarının, icra dairesinde ilamlı taki-

be konu edilebileceklerini; kesinleşmeden takibe konulamayacak olan ilam-

ların, aynı kanunun 28/I maddesine göre idare aleyhine açılan ve haciz veya 

ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar olduğu-

nu»1113 

√ «İhale kesinleşmedikçe ihale bedelinin alacaklılara ödenemeyeceği-

ni; ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde ihalenin feshinin istenmemiş olma-

sı halinde, ihalenin kesinlemiş olacağı ve ihale bedelinin alacaklılara öden-

mesi gerekeceği; ödeme için İİK’nun 34/VI maddesinin son cümlesindeki bir 

yıllık azami sürenin geçmesine gerek bulunmadığını»1114 

√ «Mahkemece ‘takibin iptaline’ değil ‘ödeme emrinin iptaline’ karar 

verilmiş olması halinde borçluya yeniden ödeme emri gönderilmesinde bir 

usulsüzlük bulunmadığını»1115 

√ «Bankaların yalnızca kredi sözleşmesinden kaynaklanan değil, her 

türlü alacaklarının tahsili için yaptıkları icra takibi nedeniyle gerçekleşen 

ihale sonucu taşınmazı alacaklarına mahsuben almaları halinde, anılan iş-

lemin damga vergisinden müstesna olduğunu- Kredi alacağından dolayı 

yaptığı icra takibi üzerine borçluya ait taşınmazı alacağına mahsuben almış 

olan bankanın KDV uygulamasından muaf olduğunu»1116 

√ «Mülkiyetin tespiti ile ilgili tespit kararlarının kesinleşmeden infaz 

edilemeyeceği, bu kararın eklentisi olan masraf ve vekalet ücretlerinin de 

asla bağlı olarak kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını»1117 

                                                 
1111 Bknz: 12. HD. 11.06.2009 T. 4578/12554; 09.02.2009 T. 1432/2128 
1112 Bknz: 12. HD. 09.06.2009 T. 4340/12294 
1113 Bknz: 12. HD. 04.06.2009 T. 3819/11955 
1114 Bknz: 12. HD. 02.06.2009 T. 4061/11856 
1115 Bknz: 12. HD. 01.06.2009 T. 10473/11578; 25.02.2008 T. 478/3323 
1116 Bknz: 12. HD. 01.06.2009 T. 4211/11715; 20.01.2009 T. 20442/1967 
1117 Bknz: 12. HD. 28.05.2009 T. 3249/11324 
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√ «Maaştan yapılan kesintilerin şikayetçi-borçlu tarafa iadesinin, genel 

mahkemede yapılacak yargılama sonucunda verilecek kararla mümkün ola-

bileceğini»1118 

√ «Ölü kişi hakkında takip yapılamayacağı gibi, bu şekilde başlatılan 

bir takibin mirasçılara da yöneltilemeyeceğini– (Not: 6100 sayılı yeni HMK’ 

nun 124/4 maddesindeki ‘dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik göste-

rilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hakim karşı tarafın rıza-

sını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir’ şeklindeki yeni dü-

zenleme nedeniyle, bu kararlar önemini yitirmiştir…)»1119 

√ «Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve 

o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra 

olunabilmesi için, yetkili Türk mahkemesi tarafından ‘tenfiz kararı’ verilmiş 

olması gerekeceğini; tenfiz kararının temyizinin, onun yerine getirilmesini 

durduracağını»1120 

√ «Cezaevi harcının, 492 sayılı Harçlar Kanununun kapsamı dışında 

kaldığını- İhale bedelinin tahsil harcından müstesna olduğunu»1121 

√ «İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına yönelik şikayetlerin, ihtiyati 

tedbir kararını vermiş olan mahkemece incelenebileceğini; ihtiyati tedbir 

kararının icra müdürlüğünce uygulanmış olmasının, sonucu değiştirmeyece-

ğini»1122 

√ «Bankaların kredi alacaklarının tahsili amacıyla başlatacak oldukla-

rı icra takiplerinin Harçlar Kanununun 123/3 maddesi gereğince harçtan 

muaf olduğunu»1123 

√ «Adi ortaklıkların tüzel kişiliği bulunmadığından ‘taraf ehliyetleri’ de 

olmadığını; adi ortaklıkta ortakların, ortaklık borçlarından doğrudan doğ-

ruya ve sınırsız olarak tüm mal varlıkları ile sorumlu oldukları; adi ortakla-

rın takip talebinde ayrı ayrı gösterilip, kendilerine ayrı ayrı ödeme emri 

gönderilmesi gerekeceğini»1124 

                                                 
1118 Bknz: 12. HD. 26.05.2009 T. 3542/11120 
1119 Bknz: 12. HD. 14.05.2009 T. 2792/10639; 24.11.2008 T. 17412/20758; 25.12.2007 T. 

21675/24124; 16.07.2007 T. 12208/14807; 28.09.2006 T. 14698/17662; 07.03.2006 T. 
1394/4426; 07.03.2006 T. 1155/4499; 08.12.2005 T. 20166/24468 

1120 Bknz: 12. HD. 05.03.2009 T. 22583/4706 
1121 Bknz: 12. HD. 03.03.2009 T. 24063/4484 
1122 Bknz: 12. HD. 23.02.2009 T. 23151/3455 
1123 Bknz: 12. HD. 19.02.2009 T. 22509/3340 
1124 Bknz: 12. HD. 13.01.2009 T. 19620/392 
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√ «Fesih ile kooperatifin tüzel kişiliği sona erdiğinden, vekile verilen 

vekalette hükümsüz hale gelmiş olduğundan, kooperatif adına vekaleti sona 

ermiş olan vekilin takipte bulunamayacağını»1125 

√ «Borcun tamamını itiraz halinde borçlunun sebep bildirmesi gerek-

mediği gibi, itirazı sırasında belli bir sözcüğü kullanmış olmasının da zorun-

lu bulunmadığını; önemli olanın, yasal süre içinde şahsen veya yetkili kişiler 

eliyle ‘itiraz iradesi’nin ortaya konulması olduğunu»1126 

√ «İrad biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafa-

kanın -MK’nun 176/III. maddesi uyarınca- alacaklı tarafın yeniden evlen-

mesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkacağını- 

Alacaklının sonraki evliliğinin boşanma ile sonuçlanması halinde, nafaka 

ödeme yükümlülüğünün yeniden doğmayacağını»1127 

√ «3091 sayılı Kanun uyarınca verilen ‘müdahalenin men’i’ne dair ka-

rarların infazının idari makamların görevine girdiğini; ancak alacaklının 

yetkili makam nezdinde yapılan ve belgelenen bu iş nedeniyle sarf ettiği 

masrafların icra dairesi kanalı ile tahsilini isteyebileceğini»1128 

√ «Takibe konu yapılan yabancı para alacağının, takip tarihi itibariyle 

Türk parasına çevrilmiş olması ve bu tarihten itibaren alacağın Türk parası 

olarak yasal faizi ile birlikte istenmiş olması, alacaklının tercih hakkını bu 

yönde kullanmış olması halinde, yabancı para alacağına, takip tarihine ka-

dar 3095 sayılı Kanunun 4a maddesi gereğince devlet bankalarının o ya-

bancı parayla açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz 

oranı üzerinden hesaplama yapılarak, alacaklının talep edebileceği işlemiş 

faiz miktarı belirlenerek, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gereke-

ceğini»1129 

√ «Kanununun, hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak 

üzere, icra ve iflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında, kanuna aykırı 

olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesi-

ne şikayet yoluna başvurulabileceğini»1130 

√ «İhtilaflı olan bir para için üçüncü kişiye 89/1 maddesi uyarınca ‘ha-

ciz ihbarnamesi’ gönderilemeyeceği gibi bu paranın icra dosyasına yatırıl-

ması için icra müdürlüğünce de üçüncü kişiye (bankaya) talimat verilemeye-

ceğini»1131 

                                                 
1125 Bknz: 12. HD. 23.12.2008 T. 18312/22752 
1126 Bknz: HGK. 13.05.2009 T. 12-185/182 
1127 Bknz: 12. HD. 12.05.2009 T. 3404/10940 
1128 Bknz: 12. HD. 12.05.2009 T. 2393/10477 
1129 Bknz: 12. HD. 28.04.2009 T. 1473/9390 
1130 Bknz: 12. HD. 27.04.2009 T. 1716/9108 
1131 Bknz: 12. HD. 16.04.2009 T. 199/8247 
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√ «4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10/III 

maddesi uyarınca, alacaklı bankanın, asıl borçlu aleyhine icra takibi yapıp, 

takibin semeresiz kaldığı kanıtlanmadıkça, kefillerden borcun ifasını isteye-

meyeceğini»1132 

√ «Ticari senetlerin, ticari işletme ile olan ilgisi iyiniyetli üçüncü kişi-

lerce kolaylıkla anlaşılamayacağından ticari temsilcinin imzaladığı senetle-

rin iyiniyetli üçüncü kişileri bağlamayacağını»1133 

√ «Takip dayanağı belgelerin (kat malikleri kurulu kararları ve fatura-

ların) –İİK. 58/3, 61/I uyarınca- takip talebi ve ödeme emri örneğinde belir-

tilmiş olmasına rağmen, bunların ödeme emri ekinde borçluya tebliğ edil-

memiş olması halinde, mahkemece ‘ödeme emrinin iptaline’ karar verilmesi 

gerekeceğini»1134 

√ «Acentenin sorumluluğunun, aynen bir vekilin sorumluluğu gibi ol-

duğu, borçtan şahsen sorumlu olmadığını»1135 

√ «Takas mahsup talebinin kabulü için, takasa konu alacağın dayanağı 

olan ilamın kesinleşmesinin gerekmediğini»1136 

√ «Takip dayanağı ilamın yargılama giderleri ve avukatlık ücreti dışın-

daki kısımlarının eda hükmünü içermemesi halinde, ilamın ‘tespit ilamı’ ni-

teliğinde olacağı ve ilamlı icra takibine konu yapılamayacağını -hükmün 

içeriğinin aynen infazı zorunlu olduğundan, sınırlı yetkili icra mahkemesin-

ce ilamın infaz edilecek kısmının yorum yolu ile belirlenemeyeceğini»1137 

√ «İcra dairelerinin icra işlerinde birinci derecede sorumlu oldukları 

yaptıkları işlemlerin bazılarında hiç takdir yetkisi bulunmadığı, takdir yetki-

si tanınan hallerde takdir yetkisini kullanırken, ilgililerin menfaatlerini en 

iyi şekilde gözetmek zorunda oldukları ve yaptıkları işlemlerin yerindeliği-

nin denetiminin ancak şikayet yolu ile icra hakimliklerine ait yetki olduğu, 

icra müdürlüklerinin verdikleri karardan kendiliğinden dönerek yeni bir ka-

rar vermelerinin mümkün olmadığını»1138 

√ «Haciz isteminin icra memurluğunca yerine getirilmesinin zorunlu 

olduğu icra memuruna, ‘haczedilecek taşınır, taşınmaz ya da hakların nite-

                                                 
1132 Bknz: 12. HD. 25.03.2009 T. 24882/6897 
1133 Bknz: 12. HD. 16.03.2009 T. 25704/5452 
1134 Bknz: 12. HD. 12.03.2009 T. 24637/5316 
1135 Bknz: 12. HD. 10.03.2009 T. 24358/4901 
1136 Bknz: 8. HD. 24.01.2013 T. 13391/762 
1137 Bknz: HGK. 25.06.2008 T. 12-451/453 
1138 Bknz: HGK. 25.06.2008 T. 12-451/453;  03.10.2007 T. 12-601/695; 12. HD. 06.07.2007 T. 

12108/14097; 17.05.2007 T. 7499/10137; HGK. 11.04.2007 T. 12-231/196; 11.04.2007 T. 
12-166/1197; 12. HD. 27.06.2006 T. 11103/14040; 22.09.2005 T. 13079/17723 
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liği esas alınarak bunun haczinin mümkün bulunup bulunmadığı’ konusunda 

bir takdir yetkisi tanınmamış olduğunu»1139 

√ «MK. 611 gereğince yasal mirasçılardan birisinin mirası reddetmesi 

halinde onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi hak sahip-

lerine geçeceğinden, borçlunun mirası reddi, murisin (miras bırakanın) 

ölüm tarihi itibariyle hüküm doğuracağından bu durumda borçluya muhlis-

ten intikal eden herhangi bir miras payı bulunmadığından, ‘muris adına 

olan tapu kaydına, borçlunun borcu nedeniyle konulan haczin iptaline’ ka-

rar verilmesi gerekeceğini»1140 

√ «Eş lehine mahkemece hükmedilmiş olan tedbir nafakasının, boşan-

ma kararının kesinleşmesi ile sona ereceğini»1141 

√ «Kıdem tazminatı alacağına dayalı takiplerde mahkemece ‘hakkın 

doğum tarihinden itibaren birer aylık devreler halinde, mevduata uygulanan 

en yüksek faiz oranının, tarafların bildirdikleri bankalardan sorulmak sure-

tiyle oluşacak sonuca göre’ bir karar verilmesi gerekeceğini»1142 

√ «İİK’nun 206. maddesinin son fıkrasının üçüncü bendinde geçen ‘da-

vanın devam ettiği süre» kavramının, «davanın açıldığı tarihten sonuçlandı-

ğı tarihe kadar olan zaman kesiti’ni ifade ettiğini»1143 

√ «‘Tebligatın usulsüzlüğü’nün gecikmiş itiraz nedeni olamayacağı gi-

bi, ‘gecikmiş itiraz nedeni’nin de tebligatın usulsüzlüğüne esas teşkil etme-

yeceğini»1144 

√ «Kiralanmış taşınmazın tahliyesi hakkındaki davada, taşınmazın aynı 

ihtilaflı olmadığından, tahliyeye ilişkin ilamın da kesinleşmeden takip konu-

su yapılmasında bir usulsüzlük bulunmadığını»1145 

√ «Takip dayanağı ilamda faizin başlangıcı konusunda bir hüküm bu-

lunmaması halinde, karar tarihinden itibaren faiz istenebileceğini; ancak 

hükmün infazı için kesinleşmesi gereken hallerde, ilamda yer alan (yargıla-

ma gideri ve avukatlık ücreti gibi) eklentileri ilamın kesinleştiği tarihte iste-

nebilir hale geleceğinden, faizin, ilamın kesinleşme tarihinden itibaren iste-

nebileceğini»1146 

                                                 
1139 Bknz: HGK. 18.06.2008 T. 12-433/430 
1140 Bknz: 12. HD. 17.06.2008 T. 9983/12760 
1141 Bknz: 12. HD. 16.06.2008 T. 9387/12595; 02.06.2008 T. 9145/11241 
1142 Bknz: 12. HD. 13.06.2008 T. 9295/12438; 21.01.2008 T. 22433/745; 20.09.2007 T. 

12772/16568 
1143 Bknz: 12. HD. 12.06.2008 T. 4850/6502 
1144 Bknz: 12. HD. 05.06.2008 T. 9081/11646 
1145 Bknz: 12. HD. 03.06.2008 T. 12407/11538 
1146 Bknz: 12. HD. 03.06.2008 T. 9008/11331; 21.01.2008 T. 224444/758; 28.09.2007 T. 

13689/17323; 24.09.2007 T. 13455/16817; 20.09.2007 T. 12773/16578 
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√ «Hükmün boşanmaya ilişkin bölümü kesinleştiği takdirde, tazminata 

ilişkin kısmın da kesinleşmeden icraya konulabileceğini»1147 

√ «Kesinleşen ilamsız takibin kanunda öngörülmeyen nedenlerle -ve 

kamu düzeni söz konusu olmadıkça- ‘iptaline’ mahkemece karar verilemeye-

ceğini»1148 

√ «Üzerinde ipotek bulunan fabrikaya ait taşınırlar üzerine borçlunun 

alacaklıları tarafından haciz konulması üzerine, ‘bu taşınırların fabrikanın 

tamamlayıcı parçası ve teferruatı niteliğinde olduğu’ndan bahisle, ancak 

borçlunun haczin kaldırılmasını isteyebileceğini, ipoteğe dayalı olarak borç-

lu hakkında icra takibinde bulunmamış olan ipotekli alacaklının bu konuda 

şikayette bulunamayacağını»1149 

√ «Kooperatifin sorumlu olduğu hususlarda ortaklara gidilebilmesi 

için, kooperatifin tasfiye edilmiş, sicilden silinmiş olmasının yeterli olmadı-

ğını, kooperatif aleyhine gerekli takip yapılıp sonuç alınamaz ise, sorumlu-

luk durumlarına göre ortaklara müracaat edilebileceğini»1150 

√ «İcra memurluğunca takip dayanağı belgenin, damga vergisine tabi 

olduğu ve verginin yatırılmadığının veya eksik yatırıldığının saptanması ha-

linde yapılacak işin, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 26. maddesi uya-

rınca ‘durumu bir tutanakla tespit etmek ve vergi dairesine göndermek’ten 

ibaret olduğu, ‘damga vergisi’ tamamlanıncaya kadar takip işlemlerinin 

durdurulmasına karar verilemeyeceğini»1151 

√ «Haciz tarihi itibariyle üçüncü kişi adına kayıtlı olan araca borçlu-

nun borcundan dolayı -İİK. 277 vd. göre tasarrufun iptali davası açıp, ta-

sarrufun iptaline ilişkin mahkemeden karar alınmadıkça- haciz uygulana-

mayacağını»1152 

√ «İcra takip dosyası yetkisizlik nedeniyle kendisine gelen icra dairesi-

ne borçluya yeniden ödeme emri tebliğ edilmedikçe, borçlu hakkında takibe 

devam edilemeyeceğini, aksi takdirde borçlunun şikayet hakkının doğacağı-

nı»1153 

√ «Usulsüz tebligat nedeniyle icra mahkemesine yapılan başvuruda 

‘gecikmiş itiraz’ deyiminin kullanılmış olmasının -hukuki nitelendirme ha-

                                                 
1147 Bknz: 12. HD. 13.05.2008 T. 7485/10219; 22.02.2007 T. 377/2992 
1148 Bknz: 12. HD. 08.05.2008 T. 5552/9774 
1149 Bknz: 12. HD. 28.04.2008 T. 6646/8828 
1150 Bknz: 12. HD. 21.04.2008 T. 5996/8327 
1151 Bknz: 12. HD. 15.04.2008 T. 5216/7809 
1152 Bknz: 12. HD. 14.04.2008 T. 5242/7599 
1153 Bknz: 12. HD. 08.04.2008 T. 4349/7178 
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kime ait bir görev olduğundan- sonuca etkili olmayıp, başvurunun ‘usulsüz 

tebligat şikayeti’ olarak kabul edilip, değerlendirilmesi gerekeceğini»1154 

√ «Tamamlayıcı parça (mütemmim cüz) niteliğindeki şeylerin bütünden 

ayrı olarak haczedilemeyecekleri, fakat kural olarak eklentilerin (teferrua-

tın) taşınmazdan ayrı olarak haczedilebileceklerini- Üzerinde ipotek bulu-

nan taşınmazda yer alan ve ‘teferruat’ (eklenti) niteliğinde bulunan taşınır-

ların aynı zamanda ipotek akit tablosunda da belirtilmiş olmaları halinde, 

taşınmazdan ayrı olarak haczedilemeyeceklerini»1155 

√ «İcra mahkemesi kararlarının kesinleşmeden infaz edilebileceği-

ni»1156 

√ «Kendisine dava ihbar olunan kişi, ilamın tarafı olmadığından, veri-

len kararın onun hakkında infaz edilemeyeceğini»1157 

√ «Hakim, tarafların hukuki nitelendirmesi ile bağlı olmayıp, maddi 

vakalarla bağlı olduğundan, ‘haczedilen taşınırların kendisine ait olduğun-

dan bahisle haczin kaldırılması’ talebinde bulunmuş olan şikayetçi üçüncü 

kişinin bu talebinin ‘istihkak davası’ niteliğinde olduğu kabul edilerek, istih-

kak davası prosedürüne göre sonuçlandırılması gerekeceğini»1158 

√ «Olumsuz (menfi) tespit davası sonunda verilen ilamın ‘vekalet ücre-

ti’ ve ‘icra inkar tazminatı’na ilişkin bölümünün, ilam kesinleşmeden takip 

konusu yapılamayacağını»1159 

√ «Mahkemece Tebligat Kanununun 32. maddesi çerçevesinde tebliğ 

tarihi düzeltilerek takip kesinleşmeden borçlu hakkında yapılan haciz işlem-

lerinin kaldırılmasına karar verilmesi gerekeceğini»1160 

√ «Borçluya ait olmayan adrese yapılan tebligatın usulsüz sayılacağı-

nı»1161 

√ «Hükmün boşanmaya ilişkin kısmı kesinleştikten sonra ilamdaki 

maddi ve manevi tazminat ve yargılama giderleri için, -ilamın bu bölümü 

kesinleşmemiş olsa dahi- icra takibinde bulunulabileceğini»1162 

√ «İki veya daha fazla işletmenin belli bir amaca ulaşmak için katkıla-

rını birleştirdikleri ortaklığın tüzel kişiliği olmadığından, taraf ehliyeti de 

                                                 
1154 Bknz: 12. HD. 04.04.2008 T. 3893/6840 
1155 Bknz: 12. HD. 04.04.2008 T. 3790/6896 
1156 Bknz: 12. HD. 04.04.2008 T. 4783/6913; 03.05.2005 T. 6434/9552 
1157 Bknz: 12. HD. 01.04.2008 T. 3820/6646 
1158 Bknz: 12. HD. 01.04.2008 T. 3664/6556 
1159 Bknz: 12. HD. 01.04.2008 T. 3841/6633 
1160 Bknz: 12. HD. 31.03.2008 T. 3730/6418 
1161 Bknz: 12. HD. 27.3.2008 T. 4992/6280 
1162 Bknz: 12. HD. 27.03.2008 T. 3463/6248 
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bulunmadığını; ortakların, ortaklığın borçlarından dolayı alacaklılara karşı 

doğrudan doğruya ve sınırsız olarak tüm varlıkları ile sorumlu oldukları-

nı»1163 

√ «‘Nişanın bozulması nedeniyle eşyaların iadesi ve ayrıca bedellerinin 

tahsili’ istemli dava sonunda mahkemece verilmiş olan ‘nişanda takılan eş-

yaların aynen, olmadığı takdirde bedelinin tahsiline’ ilişkin hükmün, kesin-

leşmeden takip konusu yapılamayacağını»1164 

√ «‘İstihkak davasının kabulüne’ ilişkin kararlar, mülkiyetin tespiti ile 

ilgili olduğundan -12.11.1979 T. ve 1/3 sayılı İçt. Bir. K. uyarınca- kararla-

rın kesinleşmeden infaz edilemeyeceğini, ancak ‘istihkak davasının reddi’ne 

ilişkin kararların ve bu kararların fer’i niteliğindeki kısmının infaz edilebil-

mesi için, kararın kesinleşmesine gerek bulunmadığını»1165 

√ «Mahkemece ‘kısa karar’ ile ‘gerekçeli karar’ arasında çelişki yara-

tılamayacağını»1166 

√ «Satış vaadi şerhinin tapu kaydına işlenmesinden sonra taşınmaz ma-

likinin borcundan dolayı konulan haczin, 5 yıllık süre geçmeden lehine satış 

vaadinde bulunulmuş olan kişinin talebi üzerine kaldırılması gerekeceği-

ni»1167 

√ «Finansal kiralama konusu malın haczedilmesi halinde, kiralayan ve 

kiracının -3226 sayılı Kanunun 19/II maddesi gereğince- icra müdürlüğün-

den ‘finansal kiralama konusu malın takip dışı bırakılmasına karar verilme-

sini’ isteyebileceği gibi, ayni nedenle icra müdürünün de ‘finansal kiralama 

konusu malın takip dışı bırakılması’ yolunda talimat verilmesini mahkeme-

den isteyebileceğini»1168 

√ «Aile hukukuna ilişkin olarak verilen kararlar kesinleşmedikçe icraya 

konulamayacağından, boşanma ilamının eklentisi niteliğinde olan maddi ve 

manevi tazminatlar ile ilamda yer alan yargılama gideri ve vekalet ücretle-

rinin de takip kesinleşmeden icraya konulamayacağını»1169 

√ «‘Kamulaştırma bedelinin artırılmasına’ yönelik bir alacak için yapı-

lan takiplerde; ilamın kesinleşme tarihine kadar 3095 sayılı Kanun hüküm-

leri doğrultusunda faiz oranları üzerinden faiz isteminde bulunulabileceğini, 

kesinleşme tarihinden sonrası için Anayasanın 4709 sayılı Yasa ile değişik 

                                                 
1163 Bknz: 12. HD. 27.03.2008 T. 2500/6202 
1164 Bknz: 12. HD. 24.03.2008 T. 6064/5787 
1165 Bknz: 12. HD. 17.03.2008 T. 2844/5151 
1166 Bknz: 12. HD. 13.03.2008 T. 1805/4790 
1167 Bknz: 12. HD. 13.03.2008 T. 1800/4794; 09.07.2007 T. 11780/14226; 21.10.2005 T. 

16232/20502 
1168 Bknz: 12. HD. 11.03.2008 T. 4082/4778 
1169 Bknz: 12. HD. 26.02.2008 T. 573/3470 
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46/son maddesine göre kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz oranı-

nın uygulanmasının istenebileceğini»1170 

√ «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ‘Genel Bütçe Kapsamındaki 

Kamu İdareler’den olduğundan harçtan muaf olduğunu»1171 

√ «Tahsil harcının sorumlusunun borçlu olup, alacaklının harçtan 

muaf olmasının, ihale bedeli olarak icra dosyasına giren ve alacaklıya öde-

necek paradan icra müdürünün tahsil harcı kesmesine engel teşkil etmeye-

ceğini»1172 

√ «Takip dayanağı ilamda ‘kamulaştırma bedelinin yasal faizi ile bir-

likte tahsiline’ karar verilmiş olduğundan, ilamda oran belirtilmeyip ‘yasal 

faiz’e hükmedilmiş olması halinde, faiz oranlarının, uyuşmazlığa uygulan-

ması gerekli yasada öngörülen şekilde belirlenmesi gerekeceğini»1173 

√ «İcra takibinin tarafı olmayan üçüncü kişilerin ‘icra müdürlüğünce 

yapılan işlemin hatalı olduğu’ndan bahisle şikayet yoluna başvurmayacağı-

nı»1174 

√ «RCT Varlık Yönetiminin harçtan muaf olduğu için, takip konusu 

ilamın karar harcını ödemeden takip konusu kararı temyiz edebileceğini»1175 

√ «Tespite ilişkin ilamların, ilamlı icra yolu ile takibe konulamayacağı-

nı; takibe konu edayı içeren vekalet ücreti ve yargılama giderleri ile ilgili 

kısmının, ilamın kesinleşmesi şartı ile ilamlı takibe konu yapılabileceği-

ni»1176 

√ «Vekil lehine hükmedilen vekalet ücretinin, asilin borcu için haczedi-

lemeyeceğini»1177 

√ «İpotek akit tablosunda sayılan teferruatın taşınmazdan ayrı olarak 

haczedilemeyeceğini; bu maddenin uygulanabilmesi için, hem ipotek akit 

tablosunda o şeyin teferruat olduğunun yazılı olması ve hem de MK’nun 

686. maddesinde tarif edilen teferruat niteliğini taşıması gerekeceğini»1178 

√ «Takas isteminin kabulü için Borçlar Kanununda öngörülen koşulla-

rın genel mahkemelerde görülen davalarla ilgili olduğunu, icra mahkeme-

                                                 
1170 Bknz: 12. HD. 22.02.2008 T. 150/3206 
1171 Bknz: 12. HD. 21.02.2008 T. 1446/2943 
1172 Bknz: 12. HD. 19.02.2008 T. 24313/2817 
1173 Bknz: 12. HD. 18.02.2008 T. 174/2630; 18.06.2004 T. 11802/16056; 07.06.2004 T. 

9934/14463 
1174 Bknz: 12. HD. 14.02.2008 T. 24201/2383 
1175 Bknz: 12. HD. 12.02.2008 T. 24081/2031 
1176 Bknz: 12. HD. 12.2.2008 T. 24056/2014 
1177 Bknz: 12. HD. 12.02.2008 T. 24055/2013 
1178 Bknz: 12. HD. 12.02.2008 T. 23799/2046; 12.11.2007 T. 18483/20962;11.09.2007 T. 

15086/16118; 22.12.2006 T. 21160/24467; 16.02.2006 T. 26266/2639 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

174 

sindeki takas talebinin İcra İflas Kanunundaki koşullara göre değerlendi-

rilmesi gerekeceğini»1179 

√ «Taşınmazın kaydına haciz konulduktan sonra, mahkemece üçüncü 

kişi adına tesciline karar verilir ve bu kararda ‘taşınmaz üzerinde haczin 

kaldırılması’ yolunda bir hükme yer verilmezse, üçüncü kişinin haczin kaldı-

rılmasını icra mahkemesinden isteyemeyeceğini»1180 

√ «Kesinleşmiş kira tespit ilamına dayanılarak ilamda hükmedilen yar-

gılama giderleri ve vekalet ücreti için ‘ilamlı takip’, kira farkı alacağın ve 

faizi için ise ‘ilamsız takip’ yapılabileceğini»1181 

√ «Kıymet takdiri raporu kendisine tebliğ edilen borçlunun buna karşı 

süresi içinde icra mahkemesine başvurup şikayette bulunmamış olması ha-

linde, daha sonra yapılmış olan ihalenin bu nedenle feshini isteyemeyeceği-

ni»1182 

√ «Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verilen hallerde -

4077 sayılı Kanunun 10/3 maddesine göre- kredi verenin, asıl borçluya baş-

vurmadan kefilden borcun ifasını isteyemeyeceğini»1183 

√ «Takip alacaklısının bozma üzerine verilen kararı takip dosyasına ib-

raz ederek, bu ilama göre yeni bir icra emri çıkarması gerekirken, bu takip-

ten feragat etmeksizin yeni bir takip başlatamayacağını»1184 

√ «Taşınmazın, ortaklığın giderilmesi davasının açıldığı tarihten önce, 

hissedarlar tarafından yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akde da-

yanmayarak davacı tarafından işgal edilmekte olması halinde, ibraz edilen 

kira akdi de adi nitelikte olduğundan, kiracının İİK’nun 135. maddesine da-

yalı şikayetinin reddi gerekeceğini»1185 

√ «Kural olarak boşanma ekinde verilen maddi-manevi tazminatın ke-

sinleşmeden takibe konulamayacağını, ancak boşanmaya ilişkin hükmün ke-

sinleşmesi halinde tazminata ilişkin hükmedilen alacağın tahsili için kesin-

leşme aranamayacağını, keza tedbir niteliğinde verilen nafakanın da tahsili 

için kesinleşme aranmayacağını»1186 

                                                 
1179 Bknz: 12. HD. 11.02.2008 T. 24050/1981 
1180 Bknz: 12. HD. 11.02.2008 T. 24115/2077 
1181 Bknz: 12. HD. 11.02.2008 T. 23653/1900 
1182 Bknz: 12. HD. 01.02.2008 T. 23631/1735 
1183 Bknz: 12. HD. 31.01.2008 T. 847/1542 
1184 Bknz: 12. HD. 25.01.2008 T. 22656/1188; 12.09.2007 T. 13479/15859; 24.06.2005 T. 

12020/13716 
1185 Bknz: 12. HD. 23.10.2008 T. 14845/18138 
1186 Bknz: HGK. 22.10.2008 T. 12-656/638 
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√ «Borçlu adına gönderilen tebligatı alan kişinin aynı takipte borçlu 

konumunda bulunması halinde, ‘hasıma tebliğ yasağı’ nedeniyle yapılan 

tebligatın geçerli sayılamayacağını»1187 

√ «Site yönetiminin genel gider ve yönetimle ilgili olarak açılan alacak 

davalarında (veya yapılan icra takiplerinde) sitedeki bağımsız bölüm malik-

lerini yasadan doğan temsil etme yetkisinin bulunduğunu»1188 

√ «Men’i müdahale ve ecrimisile konu taşınmazda davacıların taşın-

maz üzerinde mülkiyet iddiaları olmayıp, kiracılık ilişkilerinin bulunduğunu 

ileri sürmeleri halinde, taraflar arasında mülkiyet uyuşmazlığı bulunmadı-

ğından ve mahkemece taşınmazın aynıyla ilgili bir uyuşmazlık çözümlenme-

miş olduğundan, mahkemece verilmiş olan kararın kesinleşmeden infaz edi-

lebileceğini»1189 

√ «Takip konusu ilamdaki isteğin sadece ‘tenkis talebi’ne dönüşmüş 

olması halinde, bu ilamın kesinleşmeden takip konusu yapılabileceğini»1190 

√ «Alacağın temlikinin geçerliliği için yazılı sözleşme gerekli olup özel 

bir şekil koşuluna gerek bulunmadığını»1191 

√ «İcra emrinin borçlu asile tebliğ edilmesinden sonra, borçlu vekilinin 

yasal süresi içinde icra mahkemesine başvurarak ‘tebligatın asile gönderil-

diği’nden bahisle ‘icra emrinin iptali’ istemi yanında, takibin esası ile ilgili 

itiraz ve şikayetlerini de ileri sürmüş olması halinde, borçlu vekilinin ‘tebli-

gat usulsüzlüğü nedeniyle icra emrinin iptali’ni istemesinde hukuki yararı 

kalmamış olacağını»1192 

√ «İcra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişilerin yargılama 

ve takip giderleri ile karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mah-

kemenin (icra takiplerinde icra dairesinin) belirleyeceği teminatı göstermek 

zorunda oldukları; kişilerin karşılıklılık esasına göre teminat göstermekten 

muaf tutulabileceklerini»1193 

√ «Hukuk davalarında olduğu gibi icra takibinin taraflarının (alacaklı 

ve borçlunun da) taraf ehliyetine sahip olması gerektiğini»1194 

                                                 
1187 Bknz: 12. HD. 20.10.2008 T. 14644/17831 
1188 Bknz: 12. HD. 14.10.2008 T. 13057/17465 
1189 Bknz: 12. HD. 13.10.2008 T. 13998/17210 
1190 Bknz: 12. HD. 10.10.2008 T. 13538/17089 
1191 Bknz: 12. HD. 07.10.2008 T. 17108/16625 
1192 Bknz: 12. HD. 06.10.2008 T. 13728/16509; 13.02.2006 T. 25807/2273 
1193 Bknz: 12. HD. 25.11.2008 T. 17332/20937 
1194 Bknz: 12. HD. 24.11.2008 T. 17412/20758 
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√ «Taşınmazda oturan ve taşınmazın ½ sahibi olan kişinin ‘üçüncü kişi 

konumunda’ olmadığından taşınmazdan tahliyesinin mümkün olmayacağı-

nı»1195 

√ «Kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacakların on yıllık zaman aşı-

mı süresine tabi olduğunu»1196 

√ «İİK. 361 gereğince iadesi gereken paralara mahkemece ‘paranın 

alacaklıya ödendiği tarihten itibaren avans faizi ile birlikte’ tahsile hükme-

dilemeyeceğini»1197 

√ «Vekaletten çekilen ve bunu müvekkiline tebliğ ettiren vekilin vekalet 

görevi onbeş gün süre daha devam ettiğinden, bu aşamada vekile yapılan 

tebligatın geçerli olduğunu»1198 

√ «İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmış olan alacaklının 

alacağına mahsuben ipotekli taşınmazı satın aldıktan sonra, kalan alacağı 

için ‘rehin açığı belgesi’ alarak ayrı bir takip yapması gerekeceğini, aynı 

dosyadan söz konusu alacak için icra takibini sürdüremeyeceğini»1199 

√ «Alacaklının, borçlunun yazışma adresini bildiği halde, bu adres ye-

rine taşındığı adrese tebligat yapmasının usulsüz (geçersiz) olacağını»1200 

√ «Takip konusu borcun bir kısmının borçlu tarafından icra dosyasına 

yatırılmış olması halinde, tahsil edilen bu paradan öncelikle ‘icra vekalet 

ücreti’nin alacaklı vekiline ödenmesi gerekeceğini»1201 

√ «Alacaklının talebi üzerine borçluya ikinci kez ödeme emri tebliğ 

edilmesi halinde borçluya yeniden itiraz hakkı tanınmış olacağını»1202 

√ «Mahkemece ‘kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat ödenmesi-

ne ve taşınmazın tapu sicilinden çıkarılmasına’ dair verilmiş olan ilam, ta-

şınmazın aynı ile ilgili olmadığından, infazı için kesinleşmesine gerek bu-

lunmadığını»1203 

√ «Her ne kadar takip dayanağı ilam boşanma hükmü yönünden ……. 

tarihinde kesinleşmiş olmakla, kural olarak ilamın eklentisi niteliğindeki 

tazminat alacaklarının takibe konulmasında yasaya aykırılık yok ise de, ta-

kip dayanağı ilamda maddi ve manevi tazminatın ‘kararın kesinleşmesinden 

                                                 
1195 Bknz: 12. HD. 13.11.2008 T. 15669/19913 
1196 Bknz: 12. HD. 02.11.2008 T. 16267/20609 
1197 Bknz: 12. HD. 18.11.2008 T. 17054/20243 
1198 Bknz: 12. HD. 24.10.2008 T. 14828/18405 
1199 Bknz: 12. HD. 17.07.2008 T. 12241/15373 
1200 Bknz: 12. HD. 14.07.2008 T. 12510/15034 
1201 Bknz: 12. HD. 07.07.2008 T. 11512/14504 
1202 Bknz: 12. HD. 02.07.2008 T. 11003/14079; 25.02.2008 T. 478/3323; 27.06.2006 T. 

11254/14006 
1203 Bknz: 12. HD. 26.06.2008 T. 10968/13585; 10.09.2007 T. 16671/15545 
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itibaren’ tahsiline karar verildiğine göre, mahkemece takibe konu tazminat 

alacakları yönünden şikayetin kabulü ile anılan alacak kalemleri açısından 

‘icra emrinin kısmen iptali’ne karar verilmesi gerekeceğini»1204 

√ «Avukatlık ücretinin iş sahibinin (müvekkilin) borcu nedeniyle takas 

ve mahsup edilemeyeceği gibi haciz de edilemeyeceğini»1205 

√ «Borçlunun açtığı menfi tespit davasında, alacaklının def’i yolu ile 

‘alacaklı olduğunu’ ileri sürmüş olması halinde, menfi tespit davasının za-

manaşımı keseceğini»1206 

√ «Stajyerler, avukatın yazılı muvafakatı ile ve onun gözetim ve sorum-

luluğu altında avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili işlemleri yapabile-

ceğinden, stajyere yapılan tebligatın, yetki veren avukat adına yapılmış sayı-

lacağını»1207 

√ «Borçlu müteahhit adına tapuya şerh verilen taşınmaz satış vaadi 

sözleşmesine dayanılarak, 5 yıllık süre içinde ‘tapu iptali ve tescil davası’ 

açılmadığından, bu kayda dayanılarak taşınmaz üzerinde ayni hak iddiasın-

da bulunulamayacağını»1208 

√ «Tebligat Kanununun 21. maddesine göre ‘komşuya haber verileme-

diği için’ tebligatın geçersiz kabul edilemeyeceği, ancak ‘muhatabın adreste 

neden bulunmadığının, adı geçenin tevziat saatinden sonra adrese dönüp 

dönmeyeceği’ hususlarının tebliğ memurunca araştırılıp belgelendirilmesi 

gerekeceğini»1209 

√ «Alacaklı vekilinin icra dairesine başvurarak ‘vekalet ücreti hariç 

alacağın aslından feragat etmiş olan’ müvekkili alacaklıdan icra vekili ücre-

tini isteme olanağı bulunduğunu»1210 

√ «Varlık yönetim şirketleri 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödene-

cek harçlardan istisna edilmiş olduğundan, yargı harçlarının da -5 yıl süre 

ile- bu istisna kapsamında olduğunu»1211 

√ «Tüketici mahkemesince verilen ‘…ayıplı ürünün davacıya iadesine, 

aynı nitelikteki ayıpsız yeni ürünün davacıya verilmesine aynen ifası müm-

kün olmazsa İİK’nun 24 maddesine göre işlem yapılmasına…’ dair verilen 

                                                 
1204 Bknz: 12. HD. 23.12.2008 T. 19705/22851 
1205 Bknz: 12. HD. 19.12.2008 T. 19060/22564; 21.11.2008 T. 16945/20648; 07.10.2008 T. 

13634/16626 
1206 Bknz: 12. HD. 15.12.2008 T. 18423/22040; 12.07.2005 T. 12149/15433 
1207 Bknz: 12. HD. 05.12.2008 T. 18169/21817 
1208 Bknz: 12. HD. 02.12.2008 T. 18253/21474; 26.01.2007 T. 23288/1137 
1209 Bknz: 12. HD. 24.01.2008 T. 22499/1028 
1210 Bknz: 12. HD. 24.01.2008 T. 22917/995 
1211 Bknz: 12. HD. 24.01.2008 T. 22621/985; 21.01.2008 T. 22588/717 
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ilamın alacaklı tarafından kendiliğinden bir bedel tespit edilerek ‘…bedelin 

ödenmesi için’ borçlu hakkında takipte bulunulamayacağını»1212 

√ «Vakıflar Genel Müdürlüğünün, genel bütçeye dahil daire ve katma 

bütçeli idare niteliğinde olmaması nedeniyle, faiz hesaplamasının 3095 sayı-

lı Kanunun 1. maddesinde öngörülen faiz oranlarına göre yapılması gereke-

ceğini»1213 

√ «İİK’nun 24. madde koşullarında yapılan işlem sonucunda belirlenen 

değerin ödenmesi için borçluya muhtıra tebliği ile borçluya temerrüde düşe-

ceğinden, teslimi gereken aracın belirlenen rayiç bedelinin borçludan iste-

nebilmesi için çıkarılan muhtıranın tebliğine kadar faiz istenemeyeceği-

ni»1214 

√ «Tellallık harcının, icra müdürlüğü aracılığıyla satışa çıkarılan borç-

luya ait taşınmazın ihalesine alıcı sıfatıyla katılan ve alacağına mahsuben 

satın alan alacaklı banka tarafından ödenmesi gerekeceğini»1215 

√ «Menfi tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi üzerine, mahke-

menin ‘davanın kabulüne’ karar vermesi halinde, bu karara ‘icra takibinde 

ödenmiş olan paranın geri verilmesine ilişkin bölümü’ için, borçlunun ayrı 

bir ilamlı takip yapmasına olanak ve gerek bulunmadığını- Menfi tespit da-

vasının istirdat davasına dönüşmüş olmasının, bu ilamın infazı için kesin-

leşmesi koşulunu ortadan kaldırmayacağını»1216 

√ «İlamda hükmedilen reeskont faizinin iskonto oranına göre hesap-

lanması gerekeceğini»1217 

√ «İİK’nun 33. maddesi uyarınca borçlunun ancak hüküm tarihinden 

sonraki dönemde gerçekleşen ifa nedenine dayalı olarak icranın geri bıra-

kılmasını isteyebileceği, karar tarihinden önceki döneme ilişkin itfa iddiası-

nın ilamın yargılaması sırasında mahkemede ileri sürülmesi gerekeceği veya 

Yargıtayda temyiz nedeni yapılması gerekeceğini»1218 

√ «Takip tarihinde lehine iştirak nafakası hükmedilen çocuğun reşit 

(ergin) olması nedeniyle takibin velayet hakkı kendisine verilen annesi tara-

fından açılmasında ve çocuğun ergin olduğu tarihe kadar ilamla artırılan 

nafakaları istemesinde yasaya aykırı bir yön bulunmadığını»1219 

                                                 
1212 Bknz: 12. HD. 21.01.2008 T. 22579/728 
1213 Bknz: 12. HD. 21.01.2008 T. 22435/770 
1214 Bknz: 12. HD. 21.01.2008 T. 24089/741 
1215 Bknz: 12. HD. 21.01.2008 T. 158/739 
1216 Bknz: 12. HD. 21.01.2008 T. 22781/681 
1217 Bknz: 12. HD. 17.01.2008 T. 22296/387 
1218 Bknz: 12. HD. 15.01.2008 T. 21907/168 
1219 Bknz: 12. HD. 24.01.2008 T. 21787/1085 
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√ «Takip dosyasından fazla tahsil edilen parayı geri alabilmek için 

müstakil icra takibi yapılamayacağı, ilgili kişinin sözü edilen parayı İİK. 

40/II uyarınca takip dosyasından geri istemesi gerekeceğini»1220 

√ «Limited şirket borcu için şirket ortaklarının takip edilemeyeceği-

ni»1221 

√ «Alacaklının takip talebinde ve icra emrinde takip konusu yaptığı asıl 

alacak + avukatlık ücreti + işlemiş faiz + yargılama giderlerinin tahsilini 

istedikten sonra ayrıca belirlediği toplam alacak için ‘tahsil tarihine kadar 

işleyecek’ yasal faiz isteminin ‘faize faiz’ istemi niteliğini taşıdığından, 

mahkemece borçlu tarafından yapılan ‘şikayetin kabulüne’ karar verilmesi 

gerekeceğini»1222 

√ «Takipten önceki dönem için istenmiş olan ‘işlemiş faiz’e süresi için-

de borçlu tarafından itiraz edilmemiş olması halinde takip hukuku bakımın-

dan istenmiş olan bu faiz miktarının kesinleşmiş olacağını; ancak takipten 

sonraki dönemler için faiz hesabının kademeli olarak icra dairesince (ve şi-

kayet üzerine icra mahkemesince) yapılması gerekeceğini»1223 

√ «Borçlunun icra dairesine başvurarak hakkında yapılan takibe itiraz 

etmiş olmasının, ayrıca şikayet yolu ile icra mahkemesinden ‘ödeme emrinin 

iptalini’ istemesine engel teşkil etmeyeceğini»1224 

√ «Borçlu tarafça gönderilen ödeme emrinin tebliğ işleminin iptaline 

yönelik olumlu bir karar alınmadığı sürece, icra müdürlüğünce borçlunun 

başvurusu kabul edilerek ‘takibin durdurulmasına’ karar verilemeyeceği-

ni»1225 

√ «Takip tarihindeki avans faizi oranının daha sonraki tarihlerde bu 

oranın değişmesi halinde icra müdürlüğünce takipten sonrası için dönem 

dönem (kademeli olarak) değişen avans faiz oranlarına göre -takip tarihin-

deki avans faizi oranını aşmamak koşulu ile- faiz hesaplanması gerekeceği-

ni»1226 

√ «Yenileme (tecdit) ile yenilenenin borç ilişkisi değil, bu ilişkiden 

doğmuş borç veya borçlar olduğunu; yenilemede borç ilişkisi eski olmakla 

birlikte doğan yeni borcun söz konusu olduğunu»1227 

                                                 
1220 Bknz: 12. HD. 14.01.2008 T. 22047/50 
1221 Bknz: 12. HD. 30.11.2011 T. 7383/25413 
1222 Bknz: 12. HD. 11.01.2008 T. 23655/1899 
1223 Bknz: 12. HD. 28.12.2007 T. 21631/24424 
1224 Bknz: 12. HD. 27.12.2007 T. 21507/24240 
1225 Bknz: 12. HD. 24.12.2007 T. 21425/23899 
1226 Bknz: 12. HD. 20.02.2007 T. 559/2845 
1227 Bknz: 12. HD. 20.02.2007 T. 553/2856 
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√ «….. tarihinde takip borçlusu olmayan …… kişi adına kayıtlı taşın-

maza haciz uygulanmış olması halinde, sonradan bu taşınmazın satın alan 

yeni malikin, halefiyet yolu ile haczin kaldırılmasını isteyebileceği (bunda 

«hukuki yararı» bulunacağını)»1228 

√ «Kaptan tarafından ücret alacağına ilişkin olarak yapılan icra taki-

binde geminin maliki kim olursa olsun, borç gemiyi takip edeceğinden, ma-

likin değişmesinin sonuca etkili olmayacağını»1229 

√ «Yabancı para alacağına dayalı takiplerde alacaklının ‘fiili ödeme 

tarihindeki kur üzerinden ödeme yapılmasını’ istemesi halinde, takip konusu 

alacak tahsil tarihine kadar yabancı para alacağı olarak değerlendirilece-

ğinden, bu alacağa 3095 sayılı Kanunun 4/a maddesi gereğince; vade tari-

hinden fiili ödeme tarihine kadar devlet bankalarının o para birimi ile açıl-

mış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranına göre faiz 

isteyebileceğini»1230 

√ «Asliye hukuk mahkemesince verilen tedbir kararının üçüncü kişilere 

taşınmazın rızaen devrini engeller nitelikte olması halinde, taşınmazın cebri 

icra yolu ile yapılan takip sonucunda satışını engelleyemeyeceğini»1231 

√ «İlamın infazı için kesinleşmesinin zorunlu olduğu hallerde, ilamın 

eklentilerinin (fer’ilerinin) de takibi için, ilamın kesinleşmiş olması gereke-

ceğini»1232 

√ «3533 sayılı tahkim kanunu gereğince konusu para olan hakem ka-

rarlarına icra takibine konu edilebilmesi için kesinleşmesinin gerekmediği-

ni»1233 

√ «Taşınmazların maliki olan şikayetçinin, taşınmazlar tapuda adına 

kayıtlı iken ‘borçlunun borcundan dolayı adına kayıtlı taşınmazlar üzerine 

konulan hacizlerin kaldırılmasını’ istemekte hukuki yararının bulunduğu-

nu»1234 

√ «Borçlu belediyenin borçlarından dolayı bankadaki hesapları üzerine 

haciz konulmuş olması halinde, mahkemece bu hesaplar üzerinde bilirkişi 

incelemesi yaptırılarak, hesaba yatmış olan paraların niteliklerinin ince-

lenmesi gerekeceğini; inceleme sonucunda hesaptaki paralardan vergi, re-

sim ve harca ait olanlarla belediye paylarının kendiliğinden haczedilemeye-

                                                 
1228 Bknz: 12. HD. 15.02.2007 T. 24598/2324 
1229 Bknz: 12. HD. 30.01.2007 T. 23969/1349 
1230 Bknz: 12. HD. 26.02.2007 T. 566/3242 
1231 Bknz: 12. HD. 26.02.2007 T. 852/3303; 13.06.2002 T. 11644/12726 
1232 Bknz: 12. HD. 22.02.2007 T. 42/2974 
1233 Bknz: 12. HD. 22.02.2007 T. 24913/2910 
1234 Bknz: 12. HD. 20.02.2007 T. 158/2743 
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ceği, ancak fiilen kamu hizmetinde kullanılmayan paraların haczedilebile-

ceğini»1235 

√ «Bozma öncesinde yapılan icra işlemleri ve haciz işleminin geçerli 

olup, haczin devam edeceğini; icra mahkemesinin de takibe konu ilam Yar-

gıtayca bozulsa dahi haczedilmezlik şikayetinin esasını inceleyip, sonucuna 

göre bir karar verilmesi gerekeceğini»1236 

√ «Borçluya ödeme emri tebliğ edilmese bile, alacaklının takibi sür-

dürme iradesi mevcut olduğu sürece, borçluya ödeme emrinin tebliğ edil-

memiş olmasının, borçlunun şikayet ve itirazda bulunmasına engel teşkil et-

meyeceğini»1237 

√ «Vekaletname fotokopisinde Türkiye Barolar Birliği pulunun bulun-

mamasının vekil tarafından yapılan itirazı geçersiz kılmayacağı, baro pulu 

eksikliğinin tamamlanması için icra müdürlüğünce borçlu (alacaklı) vekiline 

süre verilmesi gerekeceğini»1238 

√ «BK’nun ilgili hükmü uyarınca ödemelerin öncelikle faiz ve masraf-

lardan düşüleceği hususunun icra müdürlüğüne -bu husus takip talebinde 

alacaklı tarafından talep edilmemiş dahi olsa- doğrudan doğruya gözetile-

ceğini»1239 

√ «Borçlunun ilk ödeme emrine karşı hem yetki ve hem de esas bakı-

mından itiraz etmiş olsa bile, daha sonra yetkili icra dairesince gönderilen 

ödeme emrine borçlunun yeniden esas bakımından itiraz etmesi gerekeceği-

ni, borçlunun ilk ödeme emrine karşı esas bakımından yapmış olduğu itira-

zın, yeni ödeme emrine karşı da yapılmış sayılmayacağını»1240 

√ «Borçlunun icranın iadesini isteyebilmesi için, bozmadan sonra veri-

lecek hükmün kesinleşmesinin zorunlu olduğunu»1241 

√ «İlamda müteselsil sorumluluk öngörülmüş olmadıkça aleyhine karar 

verilen iki borçludan her birinin sorumluluğunun yarı yarıya olacağını»1242 

√ «Alacaklının, borçlunun üçüncü kişide haczedilmiş olan parasının 

(alacağının) icra dairesine gönderilmesini bir yıl içinde istemesi gerekece-

ğini, aksi takdirde bu para (alacak) üzerindeki haczin kalkacağını»1243 

                                                 
1235 Bknz: 12. HD. 11.12.2007 T. 20704/23402; 02.11.2007 T. 16966/20187; 11.10.2007 T. 

14909/18543 
1236 Bknz: 12. HD. 04.12.2007 T. 20450/22785 
1237 Bknz: 12. HD. 04.12.2007 T. 20156/22792 
1238 Bknz: 12. HD. 27.11.2007 T. 19734/22125 
1239 Bknz: 12. HD. 26.11.2007 T. 19497/21993 
1240 Bknz: 12. HD. 20.11.2007 T. 18689/21628 
1241 Bknz: 12. HD. 20.11.2007 T. 18928/21596 
1242 Bknz: 12. HD. 20.11.2007 T. 20477/21684; 11.10.2007 T. 14636/18494 
1243 Bknz: 12. HD. 20.11.2007 T. 18954/21668; 10.09.2007 T. 17290/16163 
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√ «Kendisine haciz ihbarnamesi veya ücret haczi bildirilen üçüncü kişi-

lerin meslek veya banka sınırına dayanarak cevaptan kaçınamayacakları, 

cevap vermeye ve borçlunun mevcudunun (parasını, ücretini, malını) icra 

dairesine teslim etmeye mecbur oldukları- Üçüncü kişinin banka olması ha-

linde bu yükümlülüğün sadece kendisine haciz ihbarnamesi gönderilen şu-

beye ait olduğunu, genel müdürlük seviyesinde bankalara böyle bir ihbar-

name gönderilemeyeceğini»1244 

√ «Çeklerin kaybolması nedeniyle açılan davada verilmiş olan iptal ka-

rarı, bir ‘ilam’ olmayıp ‘tespit kararı’ niteliğinde olduğundan ve ayrıca bu 

karar hasımsız olarak verilmiş bulunduğundan, davada taraf olmayan iyini-

yetli üçüncü kişileri bağlamayacağını»1245 

√ «İlama dayalı olarak yapılan takiplerde ‘faize faiz yürütülemeyece-

ği’nin her zaman icra müdürlüğünce doğrudan doğruya göz önünde bulun-

durulacağını»1246 

√ «Aile ve şahsın hukukuna dair hükümler kesinleşmedikçe infaz edile-

meyeceği gibi bu ilamlardaki yargılama giderleri ve tazminat gibi ilamın ek-

lentilerine ilişkin bölümünde kesinleşmedikçe infaz edilemeyeceğini, ancak 

boşanma hükmü kesinleştikten sonra ve verilen sadece tazminata ilişkin olan 

ilamın infaz edilebilmesi için, kesinleşme koşulu aranmayacağını»1247 

√ «Takip dayanağı vergi mahkemesinin ilamında, yargılama giderleri 

ve avukatlık ücreti dışında edayı içeren bir bölüm bulunmaması halinde, sa-

dece ilamda yer alan yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin tahsil edile-

bileceğini»1248 

√ «Borçlu adına gönderilen ödeme emri tebligatının geçerli olup olma-

dığının belirlenebilmesi için, borçlu Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası-

nın kurumsal statüsünün belirlenmesi ve Kazakistan Devletinden ayrı ve 

müstakil bir tüzel kişiliğinin bulunup bulunmadığının saptanması gerekece-

ğini; borçlunun devletten ayrı bir tüzel kişiliği varsa, tebliğ işleminin 

MÖHUK’un 33. maddesine göre yapılamayacağını»1249 

√ «Kural olarak borçlu takiple temerrüde düşeceği için, takipten sonra 

yapılan ödemeler yönünden ve takip tarihinden ödeme tarihine kadar faiz iş-

letileceğinden, icra müdürlüğü tarafından yapılacak hesaplamada 818 sayılı 

                                                 
1244 Bknz: 12. HD. 16.11.2007 T. 18625/21364 
1245 Bknz: 12. HD. 12.11.2007 T. 18416/2093 
1246 Bknz: 12. HD. 09.11.2007 T. 17907/20775 
1247 Bknz: 12. HD. 08.11.2007 T. 18029/20575 
1248 Bknz: 12. HD. 05.11.2007 T. 17411/20290 
1249 Bknz: HGK. 31.10.2007 T. 12-793/795 
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BK.nun 84. maddesinin (şimdi; TBK. mad. 100) doğrudan doğruya uygula-

nacağını»1250 

√ «Borçlu tarafından yapılmış ödemelerin öncelikle asıl alacaktan dü-

şülebilmesi için, borçlunun faiz ve masrafları ödemede gecikmemiş olması 

gerektiğini»1251 

√ «İlamda yer alan ve ‘taşınmazın yol ve park olarak terkini’ yönünde-

ki hüküm, yasadan kaynaklanan ve tazminat verilmesine ilişkin kararın so-

nucu olup, taşınmazın aynının ihtilaflı olduğunu göstermediği, bu ilamın in-

fazı için kesinleşmesine gerek bulunmadığını»1252 

√ «Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin ilamların şahsın hukukuna ait 

olması nedeniyle, kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını; bu ilam-

daki vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ilamın eklentisi niteliğinde ol-

duğundan, bunların da talep edilebilmesi için, ilamın kesinleşmesinin gere-

keceğini»1253 

√ «Borçlunun ‘aşkın haciz yapılmış olması nedeniyle haczin kaldırıl-

ması’ istemli şikayetinin icra mahkemesince değerlendirilerek, gerçekten 

aşkın haczin bulunup bulunmadığı yönünde hüküm kurulması gerekeceği-

ni»1254 

√ «Alacaklı vekiline İİK’nunun 99. maddesi gereğince ‘istihkak davası 

açması için’ 7 günlük süre verilmiş olması ve alacaklı vekilince icra müdür-

lüğünün bu işleminin şikayet konusu edilmiş olması halinde 7 günlük istih-

kak davası açma süresinin bu dava sonucuna kadar işlemeyeceğini»1255 

√ «Henüz kesinleşmemiş kamulaştırma bedeli için 17.10.2001 tarihin-

den itibaren kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulana-

mayacağını»1256 

√ «Faiz hesaplamalarında, yılı içeren dönemlerde hesaplamanın 365 

gün üzerinden yapılarak sonuca gidilmesi gerekeceğini (bu durumda 360 

gün üzerinden hesaplama yapılamayacağını)»1257 

√ «Borçlu küçüklere vasi tayin edilen kişinin, küçükleri temsilen pasif 

(pasif husumet) ehliyetine sahip olduğunu; bu nedenle küçükler aleyhine ya-

                                                 
1250 Bknz: 12. HD. 31.10.2007 T. 17193/19832 
1251 Bknz: 12. HD. 26.10.2007 T. 16248/19615 
1252 Bknz: 12. HD. 22.10.2007 T. 16033/19189 
1253 Bknz: 12. HD. 19.10.2007 T. 15537/19072 
1254 Bknz: 12. HD. 16.10.2007 T. 18192/18890 
1255 Bknz: 12. HD. 11.10.2007 T. 16334/18507 
1256 Bknz: 12. HD. 11.10.2007 T. 18792/18572; 15.02.2006 T. 1897/2500 
1257 Bknz: 12. HD. 10.10.2007 T. 14841/18359 
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pılan genel haciz yolu ile takipte alacaklının sulh mahkemesinden izin alma-

sına gerek bulunmadığını»1258 

√ «Hesap özetinin eski adrese ulaştığı tarih -İİK. 68/b uyarınca- tebliğ 

tarihi sayılacağından, icra mahkemesince bu durumda ilgili noterlikçe ila-

nen tebligat yoluna gidilmeksizin icra emri gönderilerek, borçlu hakkında 

ilamlı takip yapılmasında yasaya aykırı bir yön bulunmadığını»1259 

√ «Tarafların boşanma yönünden mahkemece verilmiş olan kararı tem-

yiz etmemiş olmaları nedeniyle boşanma kararı kesinleşmiş olduğundan, ta-

rafların temyizinin sadece tazminat, nafaka, vekalet ücreti ve yargılama gi-

derine yönelik bulunması nedeniyle, alacaklının sözü edilen bu alacaklar 

için icra takibi başlatmasında yasaya aykırı bir yol bulunmadığını»1260 

√ «‘İstihkak davasının kabulüne’ ilişkin kararlar, mülkiyetin tespiti ile 

ilgili olduğundan -12.11.1979 T. ve 1-3 sayılı İçt. Bir. K. Uyarınca- kesin-

leşmeden infaz edilemeyeceğini»1261 

√ «HMK. uyarınca mahkemece verilmiş olan tedbir kararının, yine 

mahkemece tayin edilecek bir memur tarafından yerine getirilebileceğini, bu 

durumda borçluya ortada bir mahkeme kararı mevcutmuş gibi ‘örnek 3 icra 

emri’ gönderilerek takip yapılamayacağını»1262 

√ «Kural olarak teferruatın, taşınmazdan ayrı olarak haczi mümkün ol-

duğundan, alacaklıların fabrika binasını satmadan -üzerinde ipotek bulun-

mayan- fabrikadaki teferruatı ayrı ayrı haczedip satabileceklerini»1263 

√ «Menfi tespit davasının borçlu lehine hükme bağlanması halinde icra 

takibinin derhal duracağı ilamın kesinleşmesi üzerine de bozma ilamının 

içeriğine göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icranın kısmen veya tama-

men eski hale getirileceğini, menfi tespit ilamı kesinleşmeden hacizlerin kal-

dırılamayacağını»1264 

√ «Haczedilen taşınmazın satılması halinde borçlunun hissesine düşe-

cek miktarın, borçluya münasip bir ev alabilmesi için ödenmesi gerekecek 

bedelden daha düşük olması halinde, borçlunun haczedilmezlik şikayetinin 

kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»1265 

                                                 
1258 Bknz: 12. HD. 16.07.2007 T. 11689/14745 
1259 Bknz: 12. HD. 02.05.2007 T. 6249/9371 
1260 Bknz: 12. HD. 08.10.2007 T. 15108/17997; 21.10.2005 T. 16039/20557 
1261 Bknz: 12. HD. 08.10.2007 T. 14714/18073 
1262 Bknz: 12. HD. 01.10.2007 T. 14367/17461 
1263 Bknz: 12. HD. 01.10.2007 T. 14401/17457 
1264 Bknz: 12. HD. 01.10.2007 T. 14091/17503 
1265 Bknz: 12. HD. 28.09.2007 T. 15020/17356 
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√ «Takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi 

kararlarının kesinleşmeden satış istenemeyeceğini»1266 

√ «Mahkemece hükmedilen tedbir nafakasının nafaka alacaklısının re-

şit olması halinde kendiliğinden kalkacağını»1267 

√ «İcra ve İflas Kanununda icra müdürüne haciz uygulaması konusun-

da bir takdir yetkisi tanınmamış olduğunu, bu nedenle haciz tarihinde borçlu 

adına kayıtlı olan taşınmazın, borçlunun borcundan dolayı haczedilmesi ge-

rekeceğini»1268 

√ «İpoteğin üst sınır ipoteği (maximal ipotek) olması halinde, borçlu-

nun sadece ipotek akit tablosunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu 

olacağını»1269 

√ «Alacak bir belgeye dayanmakta ise; belgenin onaylı örneğinin öde-

me emriyle birlikte borçluya gönderilmesi, aksi takdirde borçlunun şikayeti 

üzerine icra mahkemesince ‘ödeme emrinin iptaline’ karar verilmesi gere-

keceğini»1270 

√ «İcra mahkemesince ilamın infaz edilebilecek kısmının yorum yolu ile 

belirlenemeyeceğini; ‘yıkımın tehlike yaratacağı’ hususunun icra mahkeme-

since dikkate alınamayacağını»1271 

√ «Borçlunun mahkemeye verdiği dilekçede ‘gecikmiş itiraz’ deyimini 

kullanmış olmasının -hukuki nitelendirme hakime ait olduğundan- yapılan 

başvurunun ‘şikayet’ olarak değerlendirilmesine engel teşkil etmeyeceği-

ni»1272 

√ «Takibin kesinleşmesinden sonraki bir tarihte, borçlunun emekli ma-

aşının 200.00 TL’lik kısmı için haciz konmasına muvafakat etmesinden son-

ra, emekli maaşına bu miktar için haciz konması üzerine, şikayet yolu ile 

‘haczin kaldırılmasını’ isteyemeyeceğini»1273 

√ «Alacaklıya ait bir para meblağının, faiz geliri elde etmek amacıyla 

ödünç verilmesi veya herhangi bir şekilde bir süre borçluda kalması üzerine 

faiz ödenmesi öngörülmüş ise ‘kapital faiz’inin söz konusu olacağını, bu ne-

denle takip dayanağı ilamda faiz alacağına hükmedilmiş olması halinde ala-

caklı tarafından ‘bu faiz alacağının takipten sonra işleyecek faizi ile birlikte’ 

                                                 
1266 Bknz: 12. HD. 25.09.2007 T. 12882/16954 
1267 Bknz: 12. HD. 25.09.2007 T. 13867/16968 
1268 Bknz: 12. HD. 20.09.2007 T. 12901/16612; 11.09.2007 T. 14544/16109; 03.07.2007 T. 

11155/13758 
1269 Bknz: 12. HD. 18.09.2007 T. 12701/16446 
1270 Bknz: 12. HD. 18.09.2007 T. 13294/16484 
1271 Bknz: 12. HD. 18.09.2007 T. 12828/16443 
1272 Bknz: 12. HD. 17.09.2007 T. 13319/16376 
1273 Bknz: 12. HD. 11.09.2007 T. 17705/16038 
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tahsiline ilişkin olarak yapılmış olan icra takibinin, şikayet üzerine, icra 

mahkemesince «iptaline» karar verilmesi gerekeceğini»1274 

√ «Bankalar Kanunundan kaynaklanan fon alacaklarına ve bu kanuna 

göre hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin dava ve takiplerde zaman 

aşımı süresinin 20 yıl olduğunu»1275 

√ «Emekli maaşının tamamı haczedilmiş olan borçlu tarafından yapılan 

şikayetin kabulü halinde mahkemece ‘emekli maaşının sadece ¼’ünün haczi 

gerektiğine’ karar verilmesi ile yetinilerek, ayrıca ‘önceki kesintilerin iade-

si’ yönünde hüküm kurulamayacağını»1276 

√ «HMK. uyarınca ‘kabul’ kati bir hükmün hukuki neticelerini doğura-

cağından, borçlu tarafından C. Savcılığına verilen ifadede yer verilen ‘kabul 

beyanı’na da değer verilmesi gerekeceğini»1277 

√ «İİK. 67/son uyarınca açılan bir alacak davası sonucunda alınan 

ilama dayalı olarak, daha önce borçlunun itirazı ile durmuş olan icra taki-

binin devam ettirilemeyeceğini, bu ilamın sadece yeni bir ilamla takibe konu 

edilebileceğini»1278 

√ «Borçlunun evinde takip kesinleştikten sonra yapılan haciz sırasında 

‘maaşının tamamına haciz konulmasına’ muvafakat etmesi üzerine konulan 

haczin, daha sonra borçlunun şikayeti üzerine kaldırılamayacağını»1279 

√ «Vakıflar Bankası, ‘sermayesinin yarıdan fazlası kamu kurum ve ku-

ruluşlarına ait olan….’ bankalardan olduğundan, cezaevi harcı, tahsil harcı 

ve takip harcından sorumlu tutulamayacağını»1280 

√ «Aile ve şahsın hukukundan kaynaklanan bir alacak için ilama dayalı 

olarak ancak ilam kesinleştikten sonra takip yapılabileceğinden, böyle bir 

ilamın masraf ve vekalet ücretine ilişkin bölümünün ancak ilam kesinleştik-

ten sonra icraya konulabileceği ve bu kalemlere de ancak ilamın kesinleşme 

tarihinden itibaren faiz istenebileceğini»1281 

√ «Sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum ve kuruluşlara ait olan 

bankalardan bulunan Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi 

                                                 
1274 Bknz: 12. HD. 10.09.2007 T. 15704/15325; 18.06.2004 T. 11784/16060 
1275 Bknz: 12. HD. 10.09.2007 T. 17167/16187 
1276 Bknz: 12. HD. 17.07.2007 T. 12338/14941 
1277 Bknz: 12. HD. 17.07.2007 T. 12335/14969 
1278 Bknz: 12. HD. 16.07.2007 T. 12194/14804 
1279 Bknz: 12. HD. 16.07.2007 T. 12532/14690 
1280 Bknz: 12. HD. 12.07.2007 T. 12692/14431 
1281 Bknz: 12. HD. 13.07.2007 T. 13198/14622 
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bankaların yaptıkları icra takiplerinde, borçlular tarafından yapılan itiraz-

ların satış dışında takip işlemlerini durdurmayacağını»1282 

√ «İcra dosyasına konulmuş olan vekaletnamenin ayrıca şikayet dilek-

çesine eklenerek icra dosyasına sunulmasının zorunlu olmadığını»1283 

√ «Kendisine haciz talimatı gönderilen icra dairesinin görevinin haczi 

uygulayıp buna ilişkin tutanağı asıl takibin yapıldığı yer icra dairesine gön-

dermekten ibaret olduğunu; haciz sırasında istihkak iddiasında bulunulması 

halinde, İİK’nun 99 veya 96 ve 97. maddelerinde yazılı kurallardan hangisi-

nin uygulanacağının (yani; dava açma külfetinin kime düşeceğinin) asıl icra 

dairesince kararlaştırılacağını»1284 

√ «Aralarında fiili ve ekonomik bütünlük ve üzerlerinde yapılar bulu-

nan iki parsel üzerindeki üst hakkının, üzerindeki taşınmazlarla birlikte sa-

tılması gerekeceğini»1285 

√ «Kesinleşmiş kamulaştırma bedellerinin ödenmemesi halinde -Ana-

yasanın 4709 sayılı Kanun ile değişik 46/son maddesi uyarınca- 17.10.2001 

tarihinden itibaren kamu alacakları için öngörülen en yüksek faizin uygu-

lanmasının talep edilebileceğini»1286 

√ «Mahkemelerce verilen ihtiyati tedbir kararının, cebri icra yapılma-

sına (haciz konulmasına) engel teşkil etmediğini»1287 

√ «Takip talebi ve ödeme emrinde ‘alacağın borçlularından müteselsi-

len tahsili’ yönünde bir istek bulunmaması halinde, alacağın borçlulardan 

(iki borçludan) yarı yarıya tahsili gerekeceğini»1288 

√ «Takip konusu yabancı para alacağının takip talebinde ve/veya icra 

emrinde Türk parası karşılığının gösterilmemiş olması halinde, kamu düzeni 

ve devletin hükümranlık hakları ile ilgili olan bu eksikliğin takibin her saf-

hasından doğrudan doğruya göz önünde tutularak ‘takibin iptaline’ karar 

verilmesi gerekeceğini»1289 

√ «Borçlunun ‘itiraz’ niteliğinde olmayan dilekçesi esas alınarak taki-

bin durdurulmasının mümkün olmadığını»1290 

                                                 
1282 Bknz: 12. HD. 10.07.2007 T. 15551/14260 
1283 Bknz: 12. HD. 10.07.2007 T. 11966/14352 
1284 Bknz: 12. HD. 06.07.2007 T. 12097/14083 
1285 Bknz: 12. HD. 06.07.2007 T. 12129/14370 
1286 Bknz: 12. HD. 05.07.2007 T. 10956/13875 
1287 Bknz: 12. HD. 26.06.2007 T. 11143/13080 
1288 Bknz: 12. HD. 19.06.2007 T. 9795/12564 
1289 Bknz: 12. HD. 14.06.2007 T. 9137/12115 
1290 Bknz: 12. HD. 01.06.2007 T. 7930/11586 
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√ «Borçluya gönderilen yenileme dilekçesinin ‘ödeme emri’ niteliğinde 

olmaması nedeniyle, borçluya ‘borca itiraz hakkı’ vermeyeceğini»1291 

√ «Alacaklının icra dairesine başvurarak ‘icra takibi nedeniyle borçlu 

adına olan taşınmazlar üzerine konan hacizlerin kaldırılmasını’ talep etmiş 

olması halinde, alacaklının bu talebini ‘alacağın haricen tahsil edildiğine’ 

karine teşkil ettiğinden, kendisinin tahsil harcını ödemesi gerekeceğini»1292 

√ «Limited Şirket Ortaklarının ilamda yazılı olan şirket borcundan do-

layı doğrudan doğruya takip edilemeyecekleri, ortaklar adına icra emri dü-

zenlenemeyeceğini»1293 

√ «İlama dayalı takiplerde borca itiraz edilmesi veya düzenlenen hesap 

tablosuna karşı şikayette bulunulması halinde, mahkemece bir tedbir kararı 

verilmedikçe icra takibi durmayacağından, borçlunun, aleyhine haciz ya-

pılmasını önlemek amacıyla dosya borcunu yatırmış olmasının, hesap tablo-

suna karşı şikayetin incelenmesine engel teşkil etmeyeceğini»1294 

√ «Şartnamede ‘tellaliyenin alıcıya ait olacağı’ belirtilmiş olması ha-

linde, aslında tellaliye harcının sorumlusu Belediye Gelirleri Kanunu uya-

rınca borçlu olduğundan, satıştan sonra tellaliye harcı alıcı tarafından yatı-

rılmışsa, alıcının ödediği tellaliye harcını borçludan talep edilebileceğini 

(bunun için icra takibinde bulunabileceğini)»1295 

√ «Banka teminat mektuplarından kaynaklanan risk doğmamışsa, diğer 

bir deyişle gayrinakdi kredinin ödenmemiş olması nedeniyle borcun tazmin 

edilmiş olması söz konusu olmadıkça, gerek ipoteğin paraya çevrilmesi yolu 

ile ve gerekse genel haciz yolu ile icra takibi yapılamayacağını»1296 

√ «Fonun alacaklı olduğu ve İcra ve İflas Kanununa göre yapılan ta-

kiplerde borçlular tarafından yapılan itirazların, satış dışında takip işlemle-

rini durdurmayacağını»1297 

√ «Yöneticinin Kat Mülkiyeti Kanunun 35. maddesinde yazılı olmayan 

hususlarda ve genel yönetim işlerinin görülmesi dışında kalan hallerde, da-

va açabilmesi için aynı zamanda kat maliki olması veya bu konuda kat ma-

liklerinden yetki alması gerekeceğini»1298 

                                                 
1291 Bknz: 12. HD. 28.05.2007 T. 8589/11086 
1292 Bknz: 12. HD. 16.05.2007 T. 7574/10088 
1293 Bknz: 12. HD. 10.05.2007 T. 7071/9540 
1294 Bknz: 12. HD. 09.05.2007 T. 6816/9893 
1295 Bknz: 12. HD. 08.05.2007 T. 6919/935 
1296 Bknz: HGK. 02.05.2007 T. 12-241/239 
1297 Bknz: 12. HD. 30.04.2007 T. 6132/8498 
1298 Bknz: 12. HD. 25.04.2007 T. 5862/8155 
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√ «Alacaklının yaptığı icra takibinden vazgeçebileceği yani takip tale-

bini geri alabileceği; icra takibinden vazgeçmenin esas haktan feragat nite-

liğinde olmadığını, bunun için borçlunun rızasına gerek bulunmadığını»1299 

√ «Borçlu adresinde yapılan haciz üzerine, üçüncü kişinin ‘haciz yapı-

lan yerdeki makinelerin babasına ait olduğunu’ ileri sürmesi üzerine, icra 

müdürlüğünce İİK’nun 96 ve 97. maddelerine göre işlem yapılması gereke-

ceğini, bu durumda İİK’nun 99. maddesine göre işlem yapılamayacağı-

nı»1300 

√ «İcra müdürlüğünce faize faiz yürütülmeksizin dosya (kapak) hesabı 

yapılması gerekeceğini»1301 

√ «Kiracı ve kefili hakkında kira sözleşmesine dayalı olarak başlatılan 

icra takibinde kefile örnek ‘7 nolu ödeme emri’, kiracıya ise ‘ihtarlı örnek 

13 nolu ödeme emri’ tebliğ edilmesinde, takip talebine aykırılık bulunmadı-

ğını»1302 

√ «Borçluların icra mahkemesine vermiş olduğu dilekçede öne sürdük-

leri ‘takip talebinde ve ödeme emrinde borçluların ve alacaklının adres bil-

gilerinin yazılmadığını, ayrıca borcun sebebinin de gösterilmemiş olduğu’ 

şeklindeki iddiaların ‘şikayet’ niteliğinde olduğunu»1303 

√ «Takip dayanağı belgeler ödeme emri ekinde kendisine gönderilme-

miş olan borçlunun -7 gün içinde- icra mahkemesine başvurarak şikayet yo-

lu ile ‘ödeme emrinin iptalini’ isteyebileceğini»1304 

√ «‘El atmanın önlenmesi’ ilamında yazılı tazminat miktarı ve eklenti-

lerinin infazının istenebilmesi için, ilamın içeriği incelenerek, taşınmazın 

aynının ihtilaflı olup olmadığının belirlenmesi gerekeceğini»1305 

√ «İcra takibinde meskeniyet şikayetinde bulunma hakkının, sadece pa-

raya haciz konulan borçluya ait olduğunu, borçlu dışındaki kişilerin bu ko-

nuda şikayet hakkı bulunmadığını»1306 

√ «Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 16/son maddesi gereğince 

yönetim kurulunun sadece aidat ile ilgili kararlarının ilam hükmünde sayı-

lacağını»1307 

                                                 
1299 Bknz: 12. HD. 17.04.2007 T. 5007/7600 
1300 Bknz: 12. HD. 12.4.2007 T. 4192/7191 
1301 Bknz: 12. HD. 02.04.2007 T. 4020/6259 
1302 Bknz: 12. HD. 06.03.2007 T. 1460/4009 
1303 Bknz: 12. HD. 06.03.2007 T. 1296/4074 
1304 Bknz: 12. HD. 19.07.2006 T. 12887/16183 
1305 Bknz: 12. HD. 14.07.2006 T. 1214/15723 
1306 Bknz: 12. HD. 14.07.2006 T. 12994/15816 
1307 Bknz: 12. HD. 14.07.2006 T. 12111/15668 
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√ «Henüz maaş haczi yapılmadan ‘maaş üzerine konulmuş olan haczin 

kaldırılması için’ şikayette bulunulamayacağını»1308 

√ «Karz (kesin borç) ipoteğine ilişkin ipotek akit tablosunda ‘26.5.2003 

akit tarihinden başlamak üzere iki yıllık süre sonunda alacağın tahsili için 

takibe geçilebileceğine’ ilişkin ifadenin faizin başlangıcını belirlemekte ol-

duğunu, anılan süre içerisinde yani ‘iki yıl içinde faiz istenemeyeceğini, va-

deden sonra faiz talep edilebileceğini’ belirtmekte olduğunu»1309 

√ «İştirak nafakasının, nafaka alacaklısı çocuğun ergin (reşit) olması 

ile kendiliğinden kalkacağını»1310 

√ «Ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde 

alacaklı vekilinin talebi ile borçlu adına kayıtlı taşınmazların tapu kayıtları-

na haciz konulmuş olmakla, İİK’nun 78/II maddesinde düzenlenen ‘haciz is-

teme hakkı’nın süresi içinde yerine getirilmiş olacağını, ancak yasada öngö-

rülen zamanda satış istenmediğinden İİK’nun 106 ve 110. maddeleri gere-

ğince haczin kalkmış olacağını»1311 

√ «Usulsüz tebliğden haberdar olan borçluların haberdar oldukları ta-

rihten itibaren yasal süresi içinde, seçilen takip şekline göre icra dairesine 

itiraz ederken ayrıca 7 günlük şikayet süresi içinde tebliğ tarihinin düzeltil-

mesi için icra mahkemesine de başvurması gerekeceğini»1312 

√ «Temlik işleminin geçersizliğinin ancak genel mahkemede açılacak 

davada irdelenebileceğini, icra mahkemesince bu hususta yargılama yapıla-

rak temliknamenin geçersizliğine karar verilemeyeceğini»1313 

√ «Finansal kiralama sözleşmesi sona erdiğinde, sözleşmeden doğan 

satın alma hakkını kullanmayan veya bu hakkı bulunmayan kiracının, finan-

sal kiralama konusu malı derhal geri vermekle yükümlü olduğunu»1314 

√ «Aynı alacak için alacaklı tarafından iki ayrı takip açılmış ve bir 

dosyada yaptığı tahsilatın harcını o dosyada ödemiş olan alacaklıdan ikinci 

kez harç talep edilemeyeceğini»1315 

√ «Finansal kiralama sözleşmesi sona erdiğinde, sözleşmeden doğan 

satın alma hakkını kullanmayan veya bu hakkı bulunmayan kiracının, finan-

sal kiralama konusu malı derhal geri vermekle yükümlü olduğunu»1316 

                                                 
1308 Bknz: 12. HD. 13.07.2006 T. 12542/15423 
1309 Bknz: 12. HD. 13.10.2006 T. 15839/19259 
1310 Bknz: 12. HD. 10.10.2006 T. 15868/18864 
1311 Bknz: 12. HD. 10.10.2006 T. 15390/18841 
1312 Bknz: 12. HD. 02.10.2006 T. 14660/17855 
1313 Bknz: 12. HD. 01.12.2006 T. 19506/22723 
1314 Bknz: 12. HD. 21.11.2006 T. 18646/21853 
1315 Bknz: 12. HD. 15.02.2011 T. 20501/852 
1316 Bknz: 12. HD. 21.11.2006 T. 18647/21836 
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√ «Asıl kredi borçlusu hakkında da ‘tahsilde tekerrür olmamak üzere’ 

rehnin paraya çevrilmesi yolu dışında, genel haciz yolu ile icra takibi yapı-

labileceğini»1317 

√ «Mükerrerlik iddiasının kamu düzeni ile ilgili olmaması nedeniyle, 

ancak borçlu tarafından ileri sürülmesi halinde incelenebileceğini; mahke-

mece doğrudan doğruya inceleme yapılarak ‘takibin mükerrer olduğu’ ge-

rekçesiyle takibin iptaline karar verilemeyeceğini»1318 

√ «Takip tarihinden öncesine ilişkin işlemiş faiz alacağı yönünden, ek-

sik yatırılan peşin harç tamamlanmadıkça takibin devam etmeyeceğini»1319 

√ «Kiracının ikametgahının bulunduğu yerdeki noterliğin özel siciline 

tescil edilmemiş olan finansal kiralama sözleşmesinin geçerli olmayacağı-

nı»1320 

√ «‘Alacaklılar vekili tarafından başlatılan takipte ilama aykırı olarak 

faiz isteminde bulunulduğu’ yönündeki başvurunun, niteliği itibariyle süreye 

tabi olmayan bir şikayet olduğunu»1321 

√ «Sözleşmenin sona ermesi ile haciz tarihi arasında iki yılı aşkın bir 

süre geçmiş olması halinde, bu süre zarfında finansal kiralayanın bu mallar 

için kiracı aleyhine herhangi bir işlem yaptığına dair bir belge sunamaması 

halinde, borçlunun bu malları finansal kiracıdan satın alıp tasarruf etme-

sinde bir yanlışlık bulunmayacağını»1322 

√ «İcra takibi yapan yabancı alacaklının teminat göstermek zorunda 

olduğu, bu yükümlülüğün uluslararası sözleşme ile ortadan kaldırılabilece-

ğini»1323 

√ «Mahkemece dava konusu taşınmazın satışına engel nitelikte bir ihti-

yati tedbir kararı verilmiş olmadıkça, icra müdürlüğünce tedbir kararı ve-

rilmiş olan mahkemeye ‘tedbir kararının satışı engelleyip engellemediği’ 

konusunda sorulan soru üzerine verilen cevabi yazıda ‘verilen tedbirin cebri 

icra satışını engellediği’ belirtilmiş dahi olsa, bu cevabi yazının icra müdür-

lüğünce satış yapılmasını engellemeyeceğini»1324 

                                                 
1317 Bknz: 12. HD. 17.10.2006 T. 16584/19513 
1318 Bknz: 12. HD. 19.12.2006 T. 20959/24128 
1319 Bknz: 12. HD. 19.12.2006 T. 20967/24125 
1320 Bknz: 12. HD. 18.12.2006 T. 21319/24028 
1321 Bknz: 12. HD. 14.12.2006 T. 20683/23791 
1322 Bknz: 12. HD. 12.12.2006 T. 20913/23591 
1323 Bknz: 12. HD. 04.12.2006 T. 65003/11543 
1324 Bknz: 12. HD. 22.12.2006 T. 22447/24495 
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√ «Borçlu vekilinin ‘takibin mükerrer olduğuna ilişkin istemi’nin ‘iti-

raz’ niteliğinde olduğu ve seçilen takip şekline göre bu itirazın icra dairesi-

ne yapılması gerekeceğini»1325 

√ «Teminat mektuplarının nitelikleri itibariyle hangi iş için verilmişse, 

ancak o işin teminatı sayılıp, sadece bu ilişki nedeniyle paraya çevrilebile-

ceklerini»1326 

√ «Haciz tarihinden sonra mahkemece verilen ‘tapu kaydının iptali ile 

…… kişi adına tesciline’ dair verilmiş bulunan kararda ‘tapu kaydındaki 

hacizlerin kaldırılmasına’ dair bir hüküm bulunmadığından, taşınmazın 

mevcut takyidatları ile birlikte …….. adına tescilinde bir usulsüzlük bulun-

madığını; tapudaki haczin kaldırılmasının ancak üçüncü kişinin genel mah-

kemede açacağı dava ile mümkün olabileceğini, icra mahkemesince yargı-

lamayı gerektiren bir konuda mülkiyet iddiasını çözümler biçimde karar ve-

remeyeceğini»1327 

√ «Haciz yapılan yer ile haczedilen mallarla borçlunun ilgisi bulundu-

ğunun saptanmaması halinde, haczin İİK’nun 99. maddesi uyarınca yapıl-

mış olduğunun kabulü gerekeceğini»1328 

√ «Takipte borçlu olarak gösterilen ……. Atatürk İlköğretim Okulu 

Anasınıfının hükmi şahsiyeti bulunmadığından, bu konuda yapılan şikayetin 

kabul edilerek ‘takibin iptaline’ karar verilmesi gerekeceğini»1329 

√ «İİK’nun 179/b maddesine göre; erteleme kararı üzerine borçlu 

aleyhine hiçbir takip yapılamayacağını»1330 

√ «Talep olmasa bile kısmi ödemelerin öncelikle alacağın fer’ilerinden 

(faiz ve masraflardan) düşüleceğini1331» 

√ «İİK. hükümlerine göre icra mahkemesince ‘takibin geçici olarak 

durdurulmasına karar verilmesi’ halinde, duran takibin devamının ancak ic-

ra mahkemesince yeniden ‘takibin devamına’ ilişkin karar verilmesi ile 

mümkün olabileceğini»1332 

√ «Takip sonuçlandıktan (takip konusu para tahsil edildikten) sonra, 

‘takip talebi’nde ve ‘ödeme emri’nde, takip konusu yabancı para alacağının 

                                                 
1325 Bknz: 12. HD. 21.12.2006 T. 20987/24390 
1326 Bknz: 12. HD. 19.12.2006 T. 20971/24123 
1327 Bknz: 12. HD. 07.07.2006 T. 11831/14973 
1328 Bknz: 12. HD. 29.06.2006 T. 11562/14127 
1329 Bknz: 12. HD. 29.06.2006 T. 10970/14197 
1330 Bknz: 12. HD. 22.06.2006 T. 11455/13571 
1331 Bknz: 12. HD. 21.06.2006 T. 10298/12738; 23.12.2003 T. 22862/26246 
1332 Bknz: HGK. 29.03.2006 T. 12-31/112 
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Türk parası karşılığının gösterilmemiş olması’ nedeniyle, ‘takip’in ya da 

‘ödeme emri’nin iptalinin istenemeyeceğini»1333 

√ «Taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması istemi, icra memuru-

nun işlemine yönelik şikayet niteliğinde olduğundan, şikayet koşulları doğ-

rultusunda uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekeceğini (bu konuda ‘istihkak 

davası’ açılamayacağını)»1334 

√ «İcra müdürlüğünde verilmiş olan bir karardan daha sonra kendili-

ğinden dönülerek ilk kararın aksine olan ikinci bir karar verilmeyeceğini; 

bu hususun şikayete konu edilmesi halinde hakim denetiminden geçerek so-

nuçta doğru olan kararın onaylanması halinde, icra müdürünün rücu kara-

rının sonuca etkili olmayacağını»1335 

√ «İlamda açıkça avukat adına hükmedilmediği sürece, vekalet ücreti 

avukata ait olsa dahi taraflar lehine hükmedileceğinden, alacaklı vekilinin 

vekalet ücreti için kendi adına icra takibinde bulunamayacağını»1336 

√ «Borçlunun ‘örnek 7 ödeme emrini’ aldıktan ve İİK. 62 uyarınca icra 

dairesine başvurarak borca, yetkiye faizi itiraz edip takibi durdurduktan 

sonra, ayrıca icra mahkemesince ‘şikayet’te bulunmasının fuzuli bir işlem 

olup, mahkemece bu şikayetin reddine karar verilmesi gerekeceğini»1337 

√ «Menfi tespit davası sonucunda alınan ilamda öngörülen icra inkar 

tazminatı, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin alacaklı tarafından ayrı 

takip konusu yapılabileceğini»1338 

√ «Temlik işlemi ile temlik edenin borç ilişkisinden çıkacağı ve onun 

yerine alacaklı sıfatıyla alacağı devralan üçüncü kişinin devredilen alacakla 

ilgili her türlü (dava açma, takip yapmayı temlik etme vb. gibi) hukuki işlem-

lerin, bu üçüncü kişi tarafından yapılacağını»1339 

√ «Talimat icra dairesinin haciz tamamlandıktan ve istihkak iddiaları 

tutanağa geçirildikten sonra, istihkak iddiası hakkında karar verilmek üzere, 

icra dosyasını asıl icra dairesine göndermesi gerekeceğini»1340 

√ «Fon tarafından bir bankanın alacağının devrolunması halinde, bu 

alacakla ilgili icra takiplerinde kanunlarda yazılı zamanaşımı ve hak düşü-

                                                 
1333 Bknz: 12. HD. 28.03.2006 T. 3622/6217 
1334 Bknz: 12. HD. 07.03.2006 T. 1372/4443 
1335 Bknz: 12. HD. 06.03.2006 T. 1544/4318 
1336 Bknz: 12. HD. 03.03.2006 T. 925/4226 
1337 Bknz: 12. HD. 01.03.2006 T. 1339/3930 
1338 Bknz: 12. HD. 28.02.2006 T. 848/3826 
1339 Bknz: 12. HD. 28.02.2006 T. 453/3763; 01.03.2005 T. 950/4209 
1340 Bknz: 12. HD. 23.02.2006 T. 26333/3344 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

194 

rücü süreler dahil her türlü sürenin, alacağın devralındığı tarihten itibaren, 

fon bakımından 9 ay süre ile duracağını»1341 

√ «Bozulan karar, geçerliliğini ve yerine getirilme niteliğini yitirdiğin-

den bozmadan sonra iflasın ertelenmesi kararının yasada öngörülen sonuç-

larını sürdürmesi olanağı, ortadan kalkmış olacağından, alacaklının icra 

takip işlemlerine devam etmesine artık bir engel bulunmayacağını»1342 

√ «İcra mahkemesince daha önce iptaline karar verilmiş olan takibin 

yeniden iptaline karar verilmeyeceğini»1343 

√ «Şikayet niteliğindeki başvurular sonucunda bu istemin kabulü veya 

reddi halinde icra mahkemesince icra inkar tazminatına hükmedilemeyece-

ğini»1344 

√ «Finansal kiralama sözleşmesinin kiracısı olan üçüncü kişinin, ala-

caklı tarafından finansal kiralamaya konu olan taşınmaza koydurulan haciz 

nedeniyle, şikayet yolu ile istihkak iddiasında bulunabileceğini»1345 

√ «Mahkemelerin vermiş oldukları ihtiyati tedbir kararları ‘ilam niteli-

ğinde olmadığından’ bu karara dayanılarak borçluya ‘icra emri’ gönderile-

rek ilamlı takip yapılamayacağını»1346 

√ «3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 19/II maddesi uyarınca 

ilgililerin ‘haczedilmezlik’, ‘istihkak’ prosedürü dışında ‘finansal kiralama 

konusu malların haciz veya iflas dışında bırakılması’ isteminde bulunabile-

ceklerini»1347 

√ «Üzerinde bulunan hacizle yükümlü olarak bir aracı noterde yapılan 

sözleşme ile satın almış olan yeni malikin, ‘süresi içinde aracın satışının is-

tenmemiş olması nedeniyle araç üzerindeki haczin düşmüş olduğunu’ şikayet 

yolu ile icra mahkemesinden isteyebileceğini»1348 

√ «Boşanma kararının ekinde hükmedilen maddi ve manevi tazminatla-

rın boşanma kararı kesinleşmeden infaz edilemeyeceğini»1349 

√ «Takibe konu ilamda hükmolunan avukatlık ücretinin, müteselsil so-

rumlu olan davalılar yararına redde göre tayin edilmiş olması halinde ‘mü-

teselsil sorumlu olanlar aleyhine açılan davanın reddinde, red sebebi ortak 

                                                 
1341 Bknz: 12. HD. 21.02.2006 T. 115/3140 
1342 Bknz: 12. HD. 17.02.2006 T. 13446/19586; 17.02.2006 T. 25556/2879 
1343 Bknz: 12. HD. 13.02.2006 T. 25468/30440 
1344 Bknz: 12. HD. 10.02.2006 T. 25552/2119 
1345 Bknz: 12. HD. 10.02.2006 T. 25521/2144 
1346 Bknz: 12. HD. 02.02.2006 T. 24478/1173 
1347 Bknz: 12. HD. 01.02.2006 T. 1105/1352; 13.12.2005 T. 20268/24879; 31.05.2005 T. 

8097/11714; 24.02.2005 T. 577/3609 
1348 Bknz: 12. HD. 27.01.2006 T. 23270/2500 
1349 Bknz: 12. HD. 27.01.2006 T. 23286/699 
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olan davalılar vekili lehine tek vekalet ücretine hükmolunacağı’ -beş davalı-

dan biri olan- borçlu idarenin, her bir davalı için, vekalet ücretinin 1/5’i 

oranında sorumlu olacağını»1350 

√ «Kıdem tazminatına ilişkin ilamda yer alan ‘yasal faiz’ kavramından, 

İş Kanununun 14. maddesindeki ‘en yüksek banka mevduat faizi’nın anla-

şılması gerekeceğini»1351 

√ «Somut olayda alacaklı, gerek takip talepnamesinde ve gerekse öde-

me emrinde yabancı para alacağının hangi tarihteki kur üzerinden talep 

edildiğini açıklamamış ise de, anılan eksiklik her zaman alacaklıya tamam-

lattırılabileceğinden ve bundan sonra istemin yasaya uygun olup olmadığı 

denetlenebileceğinden, bu durumun takibin iptalini gerektirmeyeceğini»1352 

√ «4969 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinde, tedbir kararı verilen 

kuruluşlar hakkında cebri icraya engel bir hükmün öngörülmemiş olduğu-

nu»1353 

√ «Tanzim yeri unsurunu içermediği için ‘tek başına ‘bono’ niteliğinde 

olmayan senedin, ciro yoluyla devredilemeyeceğinden, bu şekilde devredile-

rek alacaklı durumuna gelmiş olan kişinin bu senedi genel haciz yoluyla ta-

kip konusu yapamayacağını»1354 

√ «Kredi sözleşmesinde ‘müşterek borçlu ve müteselsil kefil’ konumun-

da olan ‘ipotek borçlusu’ hakkında rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 

yapılmadan da genel haciz yolu ile takip yapılabileceğini»1355 

√ «İlamın kesinleşip kesinleşmediği’ hususunun, icra müdürünün göre-

vinden ötürü kendiliğinden dikkate alacağı bir konu olmadığını»1356 

√ «Borçlunun elinde bulunan bir malın haczedilmesi sırasında ‘hacze-

dilen malın 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında bulunan fi-

nansal kiralama konusu mal olduğu’nun kiralayan/kiracı (borçlu) tarafın-

dan ileri sürülmesinin ‘istihkak iddiası’ niteliğinde olmadığını»1357 

√ «Şikayetçilerin tamamı için tek olarak hükmedilmiş para cezasının 

eşit olarak paylaştırılarak tahsil edilmesi gerekeceğini»1358 

                                                 
1350 Bknz: 12. HD. 25.01.2006 T. 23905/350 
1351 Bknz: 12. HD. 25.01.2000 T. 17801/741; 30.03.2179 T. 11685/15920 
1352 Bknz: 12. HD. 30.04.2004 T. 6567/10832 (Not: Bu içtihadın tahlil eleĢtirisi için bknz: ERĠ-

ġĠR, E. «2004-2006 yıllarına iliĢkin seçilmiĢ Yargıtay Kararları Değerlendirme Notları» Le-
gal Medeni Usul ve Ġcra Ġflâs Dergisi, 2007/2, s: 437 vd.) 

1353 Bknz: 12. HD. 16.3.2004 T. 4201/6129  
1354 Bknz: 12. HD. 4.3.2004 T. 27899/4891 
1355 Bknz: 12. HD. 4.3.2004 T. 27729/4853  
1356 Bknz: 12. HD. 31.10.2003 T. 17351/21363  
1357 Bknz: 12. HD. 20.10.2003, T. 16693/20375; 12.6.2003 T. 11034/14073 
1358 Bknz: 12. HD. 1.7.2003 T. 13005/15636  
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√ «Kefil konumunda bulunduğu bonodan dolayı icra dosyasına ödediği 

borç için rücu belgesine dayanarak borcu ödeyen kişinin, keşideci hakkında 

borcun tamamından dolayı takip yapılabileceğini; fakat kefil durumunda 

olan diğer borçlu hakkında takipte bulunulamayacağını»1359 

√ «Hazine avukatı bulunmayan yerlerde mal müdürlüğüne yapılan 89/1 

tebligatının geçerli olacağını»1360 

√ «Adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından aktif ve pasif da-

va/takip ehliyeti olmadığını, bu nedenle de takip ve davaların bütün ortakla-

ra karşı açılması gerektiğini»1361 

√ «İflasın açılmasından sonra doğan alacaklar için, müflisin iflas ma-

sası dışında kalmış malvarlığına karşı yeni takipler yapılabileceğini»1362 

√ «İpotekli takiplerde borçluya ‘ödeme emri’ yerine ‘icra emri’ gönde-

rilmesi üzerine, şikayet yoluyla ‘icra emrinin iptali’nin sağlanabileceği-

ni»1363 

√ «İcra emrinin Tebligat Kanununa uygun olarak tebliğ edilmediğinin 

saptanması halinde ‘icra emrinin iptaline’ değil, ‘tebliğ tarihinin düzeltil-

mesine’ karar verilmesi gerekeceğini»1364 

√ «Takibin ipoteğe dayalı olması halinde dahi ilk takip aşamasında ‘fa-

izin hatalı (eksik) istendiği’nden bahisle ‘faiz alacağı için’ ikinci kez (yeni-

den) ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılamayacağını»1365 

√ «İlamda ‘kıdem tazminatından doğan faizin davalıdan alınarak dava-

cıya verilmesine…’ şeklinde hüküm kurulmuş dahi olsa bu hükümle ‘faiz 

alacağı’nın kapitale dönüşmüş olacağından bahisle, bu alacağa tekrar faiz 

yürütülemeyeceğini»1366 

√ «45. maddenin müteselsil kefilleri kapsamadığını»1367 

√ «Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 4684 s. Ka-

nunda öngörülen muafiyetin cebri icrayı kapsamadığını»1368 

                                                 
1359 Bknz: 12. HD. 1.7.2003 T. 11919/15722  
1360 Bknz: 12. HD. 30.6.2003 T. 12205/15514 
1361 Bknz: 12. HD. 17.6.2003 T. 11828/14422 
1362 Bknz: 12.HD. 12.6.2003 T. 11344/14035 
1363 Bknz: 12. HD. 12.6.2003 T. 11702/13985  
1364 Bknz:12.HD.10.6.2003 T.10902/13723;28.1.2003 T. 28608/1220; 8.10.2002 T.18925/20269 

vb. 
1365 Bknz: 12. HD. 3.6.2003 T. 10765/12956  
1366 Bknz: HGK. 31.3.2004 T. 12-162/163; KarĢ: 12. HD. 30.5.2003 T. 9987/12492  
1367 Bknz: 12.HD. 18.6.2003 T. 11007/14056; 26.5.2003 T. 9566/11957; 7.10.2002 T. 

18613/200079  
1368 Bknz: 12. HD. 20.5.2003 T. 9679/11378  
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√ «Takip talebinde, asıl alacağa takip tarihine kadar faiz yürütüldükten 

sonra, bunların toplamı üzerinden tahsil tarihine kadar faiz istenmesi halin-

de, -BK.’nun 104. (şimdi; TBK. 121 vd.), 3095 sayılı Kanunun 3. maddesine 

aykırı olarak- faize faiz işlemiş olacağından, bu talebin kabul edilemeyece-

ğini (şikayet üzerine iptali gerekeceğini)»1369 

√ «Tedbir nafakasının -kararda; dava tarihinden itibaren başlatılacağı 

konusunda açıklık bulunmadıkça- ara kararının verildiği tarihten itibaren 

başlayacağını»1370 

√ «Yargıtaydaki duruşma için takdir edilen vekalet ücretinin, asıl hü-

küm kesinleşmeden takip konusu yapılabileceğini»1371 

√ «Finansal kiralama sözleşmesine konu malların, kiracı borçlunun 

başka alacaklıları tarafından haciz edilmesi halinde, kiralayanın ‘istihkak 

davası‘ açabileceği gibi ‘şikayet’de de bulunabileceğini»1372 

√ «HUMK.’nun 67/I (şimdi; HMK.’nun 77/I) uyarınca -gecikmesinde 

zarar umulan hallerde- icra müdürünün, vekaletnamesini getirmesi için, ve-

kile kesin süre vererek, vekilin yaptığı itirazı kabul etmesi gerekeceğini- ‘İc-

ra işlemleri’nin, HUMK.’nun 67/I (şimdi; HMK. 77/I’de) bahsi geçen ‘ge-

cikmesinde zarar umulan haller’ niteliğinde olduğunu»1373 

√ «Takibe konulması kesinleşmesine bağlı ilamlarda, ilamın kesinleş-

mesinden itibaren faiz istenebileceğini»1374 

√ «Koşulların oluşması halinde, dosya tamamen infaz edilinceye kadar, 

her zaman icra müdürlüğünde veya icra mahkemesinde takas defi’inde bu-

lunabileceğini»1375 

√ «‘Üst sınır ipoteği’nde (= ‘teminat ipoteği’nde = ‘maksimal ipotek’te 

= ‘azami meblağ ipoteği’nde) ipotek veren üçüncü kişinin sorumluluğu  

-’faiz’, ‘komisyon’, ‘icra giderleri’, ‘vekalet ücreti’ vb. her türlü eklentiler 

dahil- ipotek limiti ile sınırlı olduğundan (MK. 851), alacaklının bu limiti 

                                                 
1369 Bknz: 12. HD. 18.9.2003 T. 13946/17922; 16.5.2003 T. 8570/11257; 11.7.2002 T. 

14371/15339; 25.6.2002 T. 12803/13719 vb.  
1370 Bknz: 12. HD. 15.5.2003 T. 8395/11069  
1371 Bknz: 12. HD. 15.5.2003 T. 8808/11012; ĠĠD. 9.10.1969 T. 8524/9148; 13.12.1968 T. 

12068/11854 vb.  
1372 Bknz: 12. HD. 12.5.2003 T. 8659/10665; 21.11.2002 T. 17445/17986; 16.10.2000 T. 

14350/15185 vb 
1373 Bknz: 12. HD. 8.5.2003 T. 7414/10470; 14.10.2002 T. 19000/20755; 8.10.2002 T. 

14963/20186 vb. 
1374 Bknz: 12. HD. 8.5.2003 T. 8349/10428; 10.4.2003 T. 4507/4817  
1375 Bknz: 12. HD. 8.5.2003 T. 7893/10384; 25.5.1998 T. 5300/5846; 24.3.1994 T. 3619/3950 

vb.  
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aşar şekilde ‘ipoteğin paraya çevrilmesi’ yolu ile -ilamsız- takip yapamaya-

cağını»1376 

√ «İhale kesinleşmeden damga vergisi (ihale pulu) ile tellaliye harcını 

ödeme yükümlülüğünün -KDV. gibi- doğmayacağını»1377 

√ «Nafakaya ilişkin ilam bölümünün kesinleşmeden infaz edilebileceği-

ni»1378 

√ «Yabancı mahkeme ilamlarının tenfizi konusunda yetkili Türk mah-

kemelerince -MÖHUK. mad. 50 vd.- verilen ‘tenfiz kararları‘nın kesinleş-

medikçe yerine getirilemeyeceğini»1379 

√ «İlamda tahsiline hükmolunun ‘vekalet ücreti’, ‘harç’, ‘yargılama gi-

derleri’ için, ilam tarihinden itibaren yasal faiz istenebileceğini, ancak ila-

mın infazı için kesinleşmesi gereken hallerde, vekalet ücreti, harç ve yargı-

lama giderleri için ilamın kesinleşmesinden itibaren yasal faiz istenebilece-

ğini»1380 

√ «Ortaklığın giderilmesi kararı gereğince satışa çıkarılan taşınmaza  

-dava sırasında takdir edilen kıymet dışında- yeniden satışa esas kıymetinin 

takdir edilmesi gerekeceğini»1381 

√ «Finansal kiralama ilişkisinden doğan teminat ipoteğinden dolayı, 

alacaklının genel mahkemede dava açıp, alacağını miktar olarak belirlemesi 

gerekeceğini»1382 

√ «İcra müdürlüğünün gerek kendiliğinden gerekse talep üzerine yaptı-

ğı işlemi bozamayacağını, hatalı işlemi bozma yetkisinin ‘taraflardan birinin 

başvurusu üzerine’ icra mahkemesine ait olduğunu»1383 

√ «Mülkiyet uyuşmazlığına ilişkin bulunmadıkça, sadece ilamda geçen 

‘müdahalenin önlenmesine’ şeklindeki sözcüğe bakarak, ‘ilamın infazının, 

kesinleşmesine bağlı olduğu’ sonucuna varılamayacağını»1384 

√ «Tedbir nafakası için Türkiye’nin herhangi bir icra dairesinde takip 

yapılabileceğini»1385 

                                                 
1376 Bknz: 12. HD. 18.9.2007 T.12701/16446; 6.5.2003 T. 7376/10189; 29.5.2001 T. 8796/9574  
1377 Bknz: 12. HD. 2.5.2003 T. 7117/9947  
1378 Bknz: HGK. 22.10.2008 T.12-656/638; 12. HD. 2.5.2003 T. 7104/9931; 31.1.2002 T. 

118/1925; 16.11.2000T. 16481/17547 vb.  
1379 Bknz: 12.HD.1.5.2003 T.6719/9760;15.5.2001 T.7742/8565; 2.10.1997T. 9301/9886  
1380 Bknz: 12. HD. 29.4.2003 T. 7008/9651; 7.11.2002 T. 21128/22720; 7.11.2002 T. 

21109/22730 vb. 
1381 Bknz: 12. HD. 28.4.2003 T. 6221/9474; 22.5.2001 T. 8139/9055  
1382 Bknz: 12. HD. 24.4.2003 T. 6563/9206  
1383 Bknz: 12. HD. 22.4.2003 T. 5576/8984; 20.9.2002 T. 12-1145/1159; 23.6.1999 T. 8010/8567 

vd. 
1384 Bknz: 12. HD. 18.4.2003 T. 5763/8682; 14.4.1986 T. 10569/4289  
1385 Bknz: 12. HD. 15.4.2003 T. 4918/8218 
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√ «Vekalet ücreti, Avukatlık Kanununun 164/son uyarınca avukata ait 

olduğundan, iş sahibi müvekkilin borcu nedeniyle takas ve mahsup edileme-

yeceğini»1386 

√ «Kapitalize edilmiş ana alacağa içindeki faizle birlikte, takip tarihine 

kadar gecikme faizi istenemeyeceğini»1387 

√ «Asilin -Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre- avukatına ait olan 

vekalet ücretinden feragat edemeyeceğini»1388 

√ «İİK. 150 ı uyarınca ihtara borçlu tarafından itiraz edilmiş olması-

nın, alacaklının limit ipoteğine dayalı olarak borçluya icra emri gönderme-

sini engellemeyeceğini»1389 

√ «‘Dava tarihinden başlamak kaydıyla…TL. birikmiş nafakaya hük-

medilmiş ve ayrıca faizin başlangıç tarihi hakkında hüküm kurulmamış’ ol-

ması halinde, birikmiş nafaka alacağına karar tarihinden itibaren faiz yürü-

tülmesi gerekeceğini»1390 

√ «5411 sayılı Kanun uyarınca malvarlıkları üzerine -devir ve temlik 

edilmemeleri konusunda- konulan ihtiyati tedbir kararının, icra takibi ya-

pılmasına ve takibin sürdürülmesine engel teşkil etmediğini»1391 

√ «‘Fazla ödenen paranın iadesi’ için -İİK. 361 uyarınca- alacaklıya 

gönderilen muhtıranın alacaklıya tebliği tarihinden itibaren alacaklıdan faiz 

istenebileceğini»1392 

√ «İlamda ‘davalıların (borçluların) müteselsilen sorumlu oldukla-

rı’nın öngörülmemiş olması halinde, borçluların borçtan eşit oranda sorum-

lu olacaklarını»1393 

√ «Satılan hacizli mal üzerinde birden fazla rüçhanlı alacak bulunması 

halinde icra müdürlüğünce öncelikle sıra cetveli düzenlenmesi gerekeceği-

ni»1394 

                                                 
1386 Bknz: 12. HD. 15.9.2003 T. 14393/17644; 15.4.2003 T. 5884/8368; 25.2.2003 T. 932/3409; 

7.2.2003 T. 29446/2432 
1387 Bknz: HGK. 31.3.2004 T. 12-162/163 - KarĢ: 12. HD. 12.6.2003 T. 11026/14067; 25.4.2003 

T. 5912/8380  
1388 Bknz: 12. HD. 7.4.2003 T. 3370/7525  
1389 Bknz: 12. HD. 18.3.2003 T. 2538/5658 
1390 Bknz: 12. HD. 18.3.2003 T. 2540/5656; 4.3.2003 T. 2778/4139; 22.3.1999 T. 3327/3640  
1391 Bknz: 12. HD. 14.3.2003 T. 2166/5273 
1392 Bknz: 12. HD. 7.3.2003 T. 1680/4568  
1393 Bknz: 12. HD. 7.3.2003 T. 1851/4642; 20.9.2002 T. 17067/17421; 24.6.2002 T. 

12388/13516 vb. 
1394 Bknz: 12. HD. 25.2.2003 T. 1021/3499 
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√ «İdarece kamulaştırmadan vazgeçilmesi durumunda, ödenen paranın 
geri istenmesi halinde, Anayasa’nın 46. maddesinde kamu alacakları için 
öngörülmüş olan ‘en yüksek faiz oranı’nın uygulanamayacağını»1395 

√ «Faaliyet izni kaldırılan finans kurumları hakkında, ihtiyati tedbir 
dahil her türlü icra ve iflas takiplerinin duracağını»1396 

√ «Uyarlama davasında verilen kararın infazı için kesinleşmesi gerek-
tiğini»1397 

√ «Tam yargı davası sonunda verilen kararın infazı için kesinleşmesine 
gerek bulunmadığını»1398 

√ «‘Kıdem tazminatı’na ilişkin ‘en yüksek mevduat faizi’nin, dönemle-
rin başlangıç (akdin fesih, hakkın doğum) tarihlerindeki oranlar dikkate alı-
narak -birer yıllık dönemler halinde- hesaplanacağını»1399 

√ «Anonim şirketin taraf olduğu bir davada, oran belirtilmeden hükme-
dilen ‘ticari faiz’den, ‘avans faizi’nin kasdedilmiş sayılacağını»1400 

√ «Borçlu tarafından -esasla ilgili itirazlar ayrıca bildirilmeden- sade-
ce ‘ödeme (icra) emrinin tebliğ tarihinin düzeltilmesi’ için icra mahkemesi-
ne şikayet yoluyla başvurulabileceğini»1401 

√ «Mahkemelerce verilen ihtiyati tedbir kararlarının -kararda ayrıca, 
‘dava konusu taşınmazın / taşınırın cebri icra yoluyla da satılamayacağının’ 
belirtilmiş olmadıkça- dava konusu şeyin rızai devirlerini önleyeceğini, ya-
pılan icra takibine (ve yapılacak ihaleye) etkili olmayacağını»1402 

√ «Borçlunun açtığı olumsuz tesbit davasının zamanaşımını keseceği-
ni»1403 

√ «Fuzuli işgal nedeniyle meni müdahale (el atmanın önlenmesi) ilamı-
nın takibe konulabilmesi için kesinleşmesine gerek bulunmadığını»1404 

√ «İlamda hükmedilen vekalet ücretinin tahsili için avukatın kendi adı-
na icra takibi yapamayacağını»1405 

                                                 
1395 Bknz: 12. HD. 20.2.2003 T. 4/2960  
1396 Bknz: 12. HD. 18.2.2003 T. 28829/2679 
1397 Bknz: 12. HD. 7.2.2003 T. 29444/2435 
1398 Bknz: 12. HD. 6.2.2003 T. 28867/2287 
1399 Bknz: 12. HD. 6.2.2003 T. 19125/2333; 2.7.2002 T. 13625/14224; 6.6.2002 T. 10489/12054 

vd. 
1400 Bknz: 12. HD. 4.2.2003 T. 27145/1997  
1401 Bknz: 12. HD. 3.2.2003 T. 29410/1973  
1402 Bknz: 12. HD. 3.2.2003 T. 29111/1787; 4.2.2002 T. 638/1999; 28.6.1999 T. 8450/8772  
1403 Bknz: 12. HD. 3.2.2003 T. 29077/1762; 7.4.1999 T. 3838/4362; 3.2.1999 T. 25/712 vb. 
1404 Bknz: 12. HD. 3.2.2003 T. 27444/1860; 19.3.2001 T. 3821/4565; 7.11.2000 T. 16039/16703 

vb.  
1405 Bknz: 12. HD. 28.12.2011 T.12225/31188; 30.1.2003 T. 28589/1444; 28.1.2003 T. 

28680/1298  



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

201 

√ «TBK. 100 emredici bir hüküm olduğundan, alacaklı ‘takip tale-

bi’nde açıkça ‘borçlunun yaptığı ödemelerde (yatırdığı taksitlerde) bu hük-

mün uygulanmasını istememiş dahi olsa, icra müdürünün görevinden ötürü, 

kendiliğinden bu hükmü uygulayarak’ yapılan ödemeleri öncelikle faiz ve 

masraflardan düşmesi gerekeceğini»1406 

√ «Asıl borçlu hakkında takip kesinleştikten sonra, icra kefili hakkında 

icra emri çıkarılabileceğini (asıl borçlu hakkındaki takibin iptali halinde, 

takibe kefil hakkında devam edilemeyeceğini)»1407 

√ «Keşidecinin hasımsız olarak aldığı ‘çekin iptali’ne dair karardan, 

çek hamilinin etkilenmeyeceğini»1408 

√ «‘Ara kararları’nın, İİK. 68’deki belgelerden olduğu ve kararın bü-

tününü ihtiva ettiğinden haciz yoluyla takibe konulabileceğini, buna karşın 

‘kısa kararlar’ın gerekçeli kararla bütünlük arzettiği ve müstakilen -ne ilam-

lı ne ilamsız olarak- takibe konu edilemeyeceğini»1409 

√ «Tam yargı davaları sonucunda verilen ve ‘belli bir miktarı içeren’ 

ilamların (2577 s. K. mad. 28/II) icra dairesinde ilamlı takip konusu yapıla-

bileceğini»1410 

√ «Hukuki yardımın sona erdiği (ödemenin yapıldığı) tarihteki Avukat-

lık Asgari Ücret Tarifesine göre icra (merci) vekalet ücretinin hesaplanması 

gerekeceğini»1411 

√ «‘İstihkak davasının kabulüne’ ilişkin ilamların kesinleşmeden infaz 

edilemeyeceğini, fakat ‘istihkak davasının reddine’ ilişkin ilamların ise, in-

faz edilebilmelerinin kesinleşmesine bağlı olmadığını»1412 

√ «İcra mahkemesi kararlarının -kural olarak- kesinleşmeden icraya 

konulabileceğini»1413 

 

                                                 
1406 Bknz: 12. HD. 30.1.2003 T. 28350/1596; 18.6.2001 T. 9880/10838; 28.5.2001 T. 8528/9401 

vb. 
1407 Bknz: 12. HD. 28.1.2003 T. 28232/1349; 8.7.2002 T. 15059/14790; 7.6.2001 T. 9310/10187 

vb.  
1408 Bknz: 12. HD. 28.1.2003 T. 28177/1260  
1409 Bknz: 12. HD. 28.1.2003 T. 28174/1262  
1410 Bknz: 12. HD. 27.1.2003 T. 28740/1118; 4.11.2002 T. 20595/22154; 1.7.2002 T. 

13653/14120 vb. 
1411 Bknz: 12. HD. 27.1.2003 T. 28777/1195 
1412 Bknz: 12. HD. 24.1.2003 T. 27974/916; 28.9.1987 T. 10818/9444; 31.5.1984 T. 4632/6959 

vb.  
1413 Bknz: 12.HD.21.1.2003 T.28104/682; 8.2.2001 T.1462/2267; 24.1.2000 T. 99/17775 vb. 
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√ «Yeni Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden önce, 

kadının kocasının borcuna kefil olmasının geçerliliğin sulh hukuk hakiminin 

tasdikine bağlı olduğunu»1414 

√ «Anayasa’nın 46. maddesinde yapılan değişikliğin kamulaştırmalara 

ilişkin ‘tezyidi bedel ilamları (hükmedilen kamulaştırma bedelini arttıran 

ilamlar)’ hakkında da uygulanacağını»1415 

√ «Kendisine ödeme emri tebliğ edilen Milli Savunma Bakanlığı evrak 

memurunun, Bakanlık Teşkilat Kanununa göre böyle bir tebliği kabule yet-

kisi bulunup bulunmadığının araştırılarak uyuşmazlığın çözümlenmesi gere-

keceğini»1416 

√ «Boşanma davası sonucunda hükmedilen ‘yoksulluk nafakası’ ile ‘iş-

tirak nafakası’nın, boşanma ilamının eklentisi olduğunu, bu nafakaların bo-

şanma ilamının kesinleşmesi ile muaccel olacağını, bu tarihten itibaren ic-

raya konulabileceğini ve bu tarihten itibaren faiz istenebileceğini»1417 

√ «DSİ’nin ‘yargı harçları’ndan muaf olmadığını»1418 

√ «İlamın ‘el atmanın önlenmesine’ ilişkin olup ‘tahliye’ hakkında hü-

küm içermemesi halinde, borçluya tahliye istemli icra emri gönderilemeye-

ceğini»1419 

√ «Menfi (olumsuz) tesbit konulu -menfi (olumsuz) tesbit davası sonu-

cunda- davanın kabulüne / reddine ilişkin kararların, kesinleşmeden infaz 

edilemeyeceğini, ilamda yer alan eklentilerin de aynı kurala tabi olduğunu 

(yani; ilamda yazılı ‘tazminat’ ve ‘yargılama giderleri’nin de ilamın kesin-

leştiği tarihte muaccel olacağını ve bu tarihten itibaren bunlara faiz yürütü-

lebileceğini ve infaz edilebileceğini)»1420 1421 

√ «İlamın infaz edilecek kısmının ‘hüküm bölümü’ olduğunu, bu bölü-

mün aynen infazı gerektiğini, icra mahkemesi hakiminin ilamın infaz edile-

cek kısmını yorum yoluyla belirleme yetkisinin bulunmadığını»1422 

                                                 
1414 Bknz: 12. HD. 2.1.2003 T. 27741/535  
1415 Bknz: 12. HD. 21.1.2003 T. 27736/538  
1416 Bknz: 12. HD. 21.1.2003 T. 27915/616  
1417 Bknz: 12. HD. 20.1.2003 T. 27497/402; 26.9.2000 T. 12554/13647  
1418 Bknz: 12. HD. 24.12.2002 T. 26303/27748; 9.4.2002 T. 6483/7339  
1419 Bknz: 12. HD. 23.12.2002 T. 25500/27263 
1420 Bknz: 12 HD. 17.12.2002 T. 25646/26707; 21.11.2002 T. 22195/24238; 22.12.2000 T. 

19765/20649 vb. 
1421 KarĢ. 12. HD. 29.2.1988 T. 4591/2292 
1422 Bknz: 12. HD. 23.6.2011 T.31979/13110; 24.5.2011 T.29233/10210; 15.3.2011 

T.23678/3632; 15.12.2002 T. 18955/20051; 8.3.2002 T. 2902/4783; 10.10.2000 T. 
13794/14735 vd. 
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√ «Anapara faizine tekrar faiz yürütülemeyeceğini (anaparaya dönüş-
müş olan faize temerrüt faizi yürütülemeyeceğini)»1423 

√ «Tedbir nafakasının boşanma veya ayrılık davasının reddine dair 
hükmün kesinleşmesi ile sona ereceğini»1424 

√ «İcra emrinin -takibin kesinleşmesi için- borçlu vekiline tebliği gere-
keceğini ancak İİK.nun ceza hükümlerinin uygulanabilmesi için, alacaklının 
talebi üzerine borçluya da icra emrinin tebliği gerekeceğini»1425 

√ «Asıl borçlu hakkında takip yapılmadan ipotek verenler hakkında ta-
kip yapılamayacağını ve daha sonra asıl borçlunun takibe dahil edilemeye-
ceğini, buna karşın, asıl borçlu hakkında takip yapıldığı halde ipotek veren 
hakkında takip yapılmamışsa bu kişinin daha sonra takibe dahil edilmesinin 
ve hakkındaki eksikliğin giderilmesinin mümkün olduğunu»1426 

√ «‘Tasarrufun iptali’ne ilişkin ilamların kesinleşmeden uygulanabile-
ceğini»1427 

√ «150/ı uyarınca; hesap özetinin tebliğinden itibaren, bu hesap özetine 
karşı 8 günlük itiraz süresi geçtikten sonra icra emri gönderilerek takip ya-
pılabileceğini»1428 

√ «BDDK’ya devredilen bankalar bakımından, BDDK’nın tapu kay-
dında haciz alacaklısı durumunda olan tüm bankaların halefi olacağını ve 
haciz alacaklısı sıfatıyla yapılan ihalenin feshini isteyebileceğini»1429 

√ «Karar ve ilam harcının takipten sonra ödenmiş olması halinde icra 
mahkemesince ‘takibin iptaline’ değil, ‘takip tarihi ile harcın ödendiği tarih 
arasındaki işlemlerin ve bu arada icra emrinin iptaline’ karar verilmesi ge-
rekeceğini (noksan harç alacaklı tarafından tamamlanmadıkça, icra müdür-
lüğünce icra işlemlerine devam edilmeyeceğini)»1430 

√ «İlamda, alacaklı yararına hükmedilen vekalet ücretinin ‘net’ olarak 
belirlendiği açıkça belirtilmedikçe, ücretin ‘brüt’ olarak hükmedilmiş oldu-
ğunun kabulü gerekeceğini»1431 

√ «İcra emrinin, borçlu vekiline tebliğ edilmesi gerekeceğini»1432 

                                                 
1423 Bknz: HGK. 31.3.2004 T. 12-162/163; KarĢ: 12. HD. 13.12.2002 T. 25255/26451; 

12.11.2002 T. 21745/23124; 1.10.2002 T. 17906/19426 vb.  
1424 Bknz: 12. HD. 12.12.2002 T. 24899/26355 
1425 Bknz: 12. HD. 10.12.2002 T. 24994/26158  
1426 Bknz: 12. HD. 2.12.2002 T. 23828/25717; 4.4.2002 T. 6460/6972; 31.5.2001 T. 9138/9651 

vb.  
1427 Bknz: 12. HD. 28.11.2002 T. 23567/25328; 29.3.2002 T. 5259/6499 
1428 Bknz: 12. HD. 26.11.2002 T. 23231/25088; 29.1.2001 T. 303/1268 
1429 Bknz: 12. HD. 21.11.2002 T. 23583/24382  
1430 Bknz: 12. HD. 8.11.2002 T. 21099/22922 
1431 Bknz: 12. HD. 7.11.2002 T. 21273/22696  
1432 Bknz: 12. HD. 7.11.2002 T. 21273/22696 
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√ «Vergi mahkemesince verilen ve ‘fazla alınan harç ya da verginin ia-

desine’ ilişkin ilamın kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını»1433 

√ «İpotekli taşınmaz malikine ‘ihbar’ (ihtar) yapılmadığı sürece onun 

hakkında borcun muaccel olmayacağını ve icra takibi yapılamayacağını, 

‘hesap kat ihtarı’nın gönderilmesinin de ‘ihtar’ yerine geçeceğini»1434 

√ «‘Kira tesbit ilamı’nda, tesbit edilen kiranın ‘net’ ya da ‘brüt’ oldu-

ğuna dair bir açıklama bulunmaması halinde, kira parasının ‘brüt’ olarak 

tesbit edildiğinin kabulü gerekeceğini»1435 

√ «Tüzel kişiliği bulunmayan Ankara Numune Hastanesi’nin ‘pasif hu-

sumet ehliyeti’ bulunmadığını»1436 

√ «Kira tesbit ilamındaki ‘vekalet ücreti ve yargılama giderleri’ne iliş-

kin bölümün -ilamın kesinleşmesinden sonra- ilamlı takip konusu yapılabile-

ceğini»1437 

√ «BK. 104/1. (şimdi; TBK. 121/1.) maddede yer alan ‘faiz’ deyimiyle 

kasdedilenin ‘kapital faizi’ olup temerrüt faizlerinin buraya dahil olmadığı-

nı»1438 

√ «Üst sınır ipoteğinde, icra takibi için yapılan ‘giderler’ ve ‘icra veka-

let ücreti’ için de, üst sınır aşılmadan takip yapılabileceğini»1439 

√ «İİK. 45 uyarınca, müteselsil kefil hakkında, ipotek kapsamı dışında 

kalan borç için genel haciz yoluyla takip yapılabileceğini»1440 

√ «İlamda lehine hükmedilen tazminatı, ‘faiz isteme hakkını saklı tut-

maksızın’ ‘takipten önce’ borçludan tahsil eden alacaklının daha sonra faiz 

alacağı için borçlu hakkında takip yapamayacağını»1441 

√ «Sadece taksitlendirilmiş kamulaştırma bedellerinin ödenmemesi ha-

linde değil, herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedelleri hakkın-

da da, ‘kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı’nın uygulana-

cağını»1442 

                                                 
1433 Bknz: 12. HD. 5.11.2002 T. 20238/22528; 7.2.2002 T. 1225/2591 
1434 Bknz: 12. HD. 4.11.2002 T. 21060/22232; 17.5.2001 T. 7781/8612; 11.5.2001 T. 7329/8340 

vb. 
1435 Bknz: 12. HD. 25.10.2002 T. 20267/21864; 10.9.1999 T. 8799/9880 
1436 Bknz: 12. HD. 22.10.2002 T. 19769/21574 
1437 Bknz: 12. HD. 15.10.2002 T. 19137/20916; HGK. 30.5.2001 T. 12-423/456; 12. HD. 

4.5.1998 T. 4612/4904 vd. 
1438 Bknz: HGK. 9.10.2002 T. 12-709/781 
1439 Bknz: 12. HD. 8.10.2002 T. 18963/20339  
1440 Bknz: 12. HD. 7.10.2002 T. 18613/20079  
1441 Bknz: 12. HD. 3.10.2002 T. 25957/26636 
1442 Bknz: 12. HD. 30.9.2002 T. 17791/19081; 2.7.2002 T. 13175/14327; 2.7.2002 T. 

13145/14491 vb. 
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√ «Geminin rızai satışının, gemi alacaklısının hakkını düşürmeyeceği-

ni»1443 

√ «Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra hükmedilen maddi / 

manevi tazminatın, kesinleşmesi beklenmeden infaz edilebileceğini»1444 

√ «Yeni Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden önce, 

kadının kocasının borcuna kefil olmasının, sulh hukuk hakiminin onayına 

bağlı olduğunu»1445 

√ «İcra müdürünün ‘her iki dosyadan haciz konulan malların aynı olup 

olmadığı‘ konusunda incelemede bulunup karar verebileceğini»1446 

√ «Mirası reddetmiş mirasçılar hakkında, mirasbırakan için alınmış 

ilama dayalı olarak takip yapılamayacağını»1447 

√ «Tahsil harcının takip masrafları çıkarıldıktan sonra geri kalan mik-

tar üzerinden hesaplanması gerektiğini»1448 

√ «Üst sınır ipoteğinde alacaklının ancak -faiz ve eklentiler de dahil 

olmak üzere- limitle sınırlı olarak takipte bulunabileceğini»1449 

√ «Satışı (ihalesi) yapılan araçla ilgili para cezalarının da alıcıya ödet-

tirildikten sonra, aracın alıcı adına tescilinden sonra alıcının ‘para cezası-

nın kendisine iadesi’ için icra müdürlüğünden talepte bulunabileceğini»1450 

√ «Aile hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmediğinden, boşanma ilamın-

da yer alan ve onun eklentisi niteliğinde olan maddi / manevi tazminatların 

boşanma ilamı kesinleştikten sonra icraya konulabileceğini, bu alacaklar 

için, ilamın kesinleşmesinden itibaren faiz istenebileceğini»1451 

√ «Tedbir kararı ve olumsuz tesbit davasında taraf olmayan alacaklı-

nın, bu karardan etkilenmeyeceğini»1452 

√ «Alacaklı hakkında ‘sahtecilik suçundan dolayı’ asliye (veya ağır) 

ceza mahkemesinde açılan ceza davasında, HUMK 317’deki koşulların ger-

                                                 
1443 Bknz: 12. HD. 27.9.2002 T. 17208/18843 
1444 Bknz: 12. HD. 26.9.2002 T. 17598/18707; 16.4.2002 T. 6670/7997; 4.3.2002 T. 3052/4392 

vb. 
1445 Bknz: 12. HD. 20.9.2002 T. 16432/17424 
1446 Bknz: 12. HD. 20.9.2002 T. 15720/17428  
1447 Bknz: 12. HD. 19.9.2002 T. 16011/17219 
1448 Bknz: 12. HD. 17.9.2002 T. 15898/17125 
1449 Bknz: 12. HD. 16.9.2002 T. 16234/16851 
1450 Bknz: 12. HD. 16.9.2002 T. 16234/16851  
1451 Bknz: 12. HD. 13.10.2011 T. 21268/18693; 16.9.2002 T. 16226/16859; 28.2.2002 T. 

3215/4062; 18.5.2001 T. 7810/8867 vb.  
1452 Bknz: 12. HD. 16.9.2002 T. 16284/16918; 1.6.2001 T. 8695/9838; 28.5.1998 T. 5564/6235 

vb.  
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çekleşmesi ve borçlunun müdahale talebinde bulunmuş olması halinde, suç 

konusu senetle ilgili takibin durdurulması gerekeceğini»1453 (Hemen belirte-

lim ki; bu açıklamalar 1.10.2011 tarihinde yürürlükten kalkmıĢ olan 1086 

sayılı HUMK. çerçevesinde geçerlidir. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe gir-

miĢ olan yeni 6100 Sayılı HMK.nun 209. maddesinde tamamen farklı bir 

düzenleme kabul edilmiĢ olup bu yeni düzenlemeye göre «adi bir senetteki 

yazı veya imza inkar edildiğinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar, o 

senet herhangi bir iĢleme esas alınamaz» (HMK.209/1) denilmiĢ olduğun-

dan, hakkında sahtelik iddiasında bulunulmuĢ olan senet ile ilgili takibin 

durması için önceki HUMK‘nun 317. maddesindeki Ģartların gerçekleĢmesi 

aranmayacak ve sadece sahtelik iddiasında bulunulması ile o senede dayalı 

icra takibi kendiliğinden duracaktır.) 

√ «Sahtecilik iddiasının imza inkarı dışında bir nedenle dayanması du-

rumunda İİK’nda özel bir düzenleme bulunmadığından, sorunun çözümü 

için 6100 s. HMK. mad. 209’un uygulanması gerekeceği- Kambiyo senetle-

rine mahsus haciz yolu ile icra takibine konu edilen senedin imza inkarı ne-

deni ile sahteliğinin iddia edilmesi halinde, İİK. mad. 170/1 uyarınca, satış 

dışında hiçbir takip işleminin durmayacağını, ancak sahtelik iddiasının imza 

inkarı dışındaki bir nedenle dayanması halinde ise, 6100 s. HMK. mad. 

209/1’in amir hükmü gereği icra takibinin olduğu yerde duracağını, bunun 

için sahdelik iddiasının ileri sürüldüğü C. Savcılığı ya da mahkemece ayrıca 

tedbir kararı verilmesinin gerekmeyeceğini, borçlu tarafından icra dairesine 

başvurulması halinde de, icra müdürlüğünce anılan madde uyarınca sahte-

lik davası sonuna kadar icra takibinin durdurulması gerekeceği, icra müdü-

rünün kararının taraflarca İİK. mad. 16/2 uyarınca süresiz şikayet konusu 

yapılabileceğini, borçlu tarafından doğrudan icra mahkemesine başvurul-

masına da yasal engel olmadığı ve hakimin, HMK. mad. 209/1’i re’sen na-

zara alması gerektiğini, mahkemece sahtelik iddiasının imza inkarı dışındaki 

bir nedene dayandığının belirlenmesi halinde, takip hukukunun özelliği ve 

ivedi karar verilmesi gerekliliğinin bir sonucu olarak, sahtelik davasının 

bekletici mesele yapılmadan, sahtelik davasında karar verilinceye kadar ic-

ra takibinin durdurulmasına karar verilmesi gerekeceğini»1454 

√ «Takip dayanağı ilamda ‘…faiz alacağının davalıdan alınıp, davacı-

ya verilmesi…’ şeklinde hüküm bulunması halinde, buradaki ‘faiz alaca-

ğı’nın, ‘ana para (kapital) alacağı’na dönüşmüş olduğundan bahisle, bu 

alacak için icra takibinde ayrıca faiz istenemeyeceğini»1455 

                                                 
1453 Bknz: 12. HD. 12.9.2002 T. 15261/16409; 19.2.2001 T. 2318/3012 
1454 Bknz: 12. HD. 11.6.2013 T. 12815/21816 
1455 Bknz: HGK. 31.3.2004 T. 12-162/163; KarĢ: 12. HD. 10.9.2002 T. 14503/16271  
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√ «Temyiz aşamasında yargılamaya borçlu vekilinin katılmış olması 

halinde, bu aşamadan sonra borçlu vekiline tebligat yapılarak takibin sür-

dürülebileceğini»1456 

√ «İİK. 83’de adı geçen ‘ilama müstenit olmayan nafaka’ tabirinden 

anlaşılması gerekenin ‘TBK. 607’de olduğu gibi sözleşmeye dayanan nafa-

ka’ olduğunu, ‘ilama bağlı birikmiş nafakalar’ın da haciz edilemeyeceği-

ni»1457 

√ «‘Ara kararı’ ile hükmedilen nafaka alacağına -yapılan genel haciz 

yoluyla takipte- ara karar tarihinden itibaren faiz istenebileceğini»1458 1459 

√ «Arttırılan nafaka miktarına hangi tarihten itibaren faiz yürütüleceği 

hakkında kararda bir hüküm bulunmaması halinde, karar (ilam) tarihinden 

itibaren faiz yürütülmesi gerekeceği»1460 

√ «‘Haciz tehdidi ile dosya borcundan daha fazla para tahsil edildiği’ 

iddiasına dayalı şikayet hakkında icra mahkemesince ‘görevsizlik kararı’ 

verilemeyeceğini»1461 

√ «Sayıştay ilamlarının edayı içermesi ve kesinleşmesi halinde, ‘icra 

emri’ gönderilerek takip konusu yapılabileceğini»1462 

√ «İdarece verilen ‘men kararı’ için icra emri gönderilemeyeceğini an-

cak aynı kararda yer alan ‘sarf (masraf) kararı’ için icra emri gönderilebi-

leceğini»1463 

√ «Ara kararı ile kararlaştırılmış nafakanın, her yerde takip konusu 

yapılabileceğini»1464 

√ «Olumsuz tesbit davasının reddi nedeniyle alacaklı lehine mahkeme-

ce tazminata hükmedilmiş olmasının, icra veznesine yatırılan ve tedbir kara-

rı nedeniyle alacaklıya ödenmeyen alacağa -paranın ödenebilir hale gelme-

sine (ihtiyati tedbirin kalkmasına) kadar- faiz yürütülmesine engel teşkil et-

meyeceğini»1465 

                                                 
1456 Bknz: 12. HD. 9.9.2002 T. 15527/15867 
1457 Bknz: 12. HD. 9.7.2002 T. 14311/15013  
1458 Bknz: 12. HD. 9.7.2002 T. 14462/14959; 20.6.2002 T. 12035/13312  
1459 KarĢ. 12. HD. 3.2.1997 T. 482/940 
1460 Bknz: 12. HD. 8.7.2002 T. 13791/14761  
1461 Bknz: 12. HD. 5.7.2002 T. 13014/14639  
1462 Bknz: 12. HD. 27.6.2002 T. 13780/13830  
1463 Bknz: 12. HD. 27.6.2002 T. 13292/13763  
1464 Bknz: 12. HD. 25.6.2002 T. 12301/13706 
1465 Bknz: 12. HD. 20.6.2002 T. 12251/13287; 12.11.1999 T. 14125/14088; 2.3.1998 T. 

1964/2391 vb. 
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√ «El atmanın önlenmesine ilişkin ilama dayalı takibin kesinleşmesin-

den sonra taşınmazın el değiştirmesinin takibin -yeni malik hakkında- deva-

mını engellemeyeceğini»1466 

√ «İİK. 150/ı uyarınca, borçluya ‘icra emri’ gönderilebilmesi için, ipo-

tek akit tablosunun kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içermesinin gerekme-

diğini (borçluya daha önce ‘hesap özeti’nin tebliğ olunmuş ve onun 8 gün 

içinde buna itiraz etmemiş olmasının yeterli olduğunu)»1467 

√ «Takip konusu alacağın rehin tutarı ile karşılanamayacağının belir-

gin olması halinde, tüm alacak için tahsilde tekerrür olmamak üzere -önce 

rehinli takip yapmadan- genel haciz yoluyla takip yapılabileceğini»1468 

√ «Tenkise ilişkin ilamların takibe konulabilmeleri kesinleşmelerine 

bağlı değilse de, mahkemece muris muvazaası nedeniyle açılan tapu iptali 

ve tescil davası sonucunda fiili imkansızlık nedeniyle bedelin tahsiline karar 

verilmişse bu kararın takibe konulabilmesi için kesinleşmiş olmasının zorun-

lu olduğunu»1469 

√ «Teminat mektuplarının, başka bir ilişkiden doğan borç için  

-borçlunun başka bir borcu için- haciz edilemeyeceğini»1470 

√ «Üst düzey yöneticilerinin -5510 s. K. mad. 88 uyarınca- sorumlu 

olabilmesi için, borcun sigorta prim alacağından kaynaklaması gerektiği-

ni»1471 

√ «Arttırılan kira parasına da faizin, hükmün kesinleştiği tarihten itiba-

ren yürütülebileceğini»1472 

√ «En yüksek kira yüksek işletme kredisi faizinin, işletme kredisi veren 

Halk Bankası, Sınai Kalkınma Bankası gibi bankalardan sorularak, bilirki-

şilere aşamalı olarak hesaplattırılması gerekeceğini»1473 

√ «Tüzel kişiliği bulunan Adalet Bakanlığı muhatap gösterilerek, Ada-

let Bakanlığı’na icra emri gönderilebileceğini»1474 

                                                 
1466 Bknz: 12. HD. 13.6.2002 T. 11167/12645  
1467 Bknz: 12. HD. 10.6.2002 T. 11221/12332; 8.4.2002 T. 6047/7269  
1468 Bknz: 12. HD. 9.6.2002 T. 10789/12227; 26.6.2001 T. 10442/11490  
1469 Bknz: 12. HD. 7.6.2002 T. 10562/12198; 25.4.2002 T. 8207/8569 
1470 Bknz: 12. HD. 6.6.2002 T. 10783/12093; 5.4.1999 T. 3818/4155; 21.10.1997 T. 

11089/11219 
1471 Bknz: 12. HD. 4.6.2002 T. 10847/11788 
1472 Bknz: 12. HD. 4.6.2002 T. 10901/11859 
1473 Bknz: 12. HD. 27.5.2002 T. 9987/11063; 4.4.2002 T. 6458/6964; 20.2.1997 T. 1126/1684 

vb.  
1474 Bknz: 12. HD. 17.5.2002 T. 8938/10333 
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√ «İlamda faizin başlangıcı hakkında hüküm bulunmaması halinde, bi-

rikmiş nafaka farkları için, karar tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gere-

keceğini»1475 

√ «İpoteğin ‘bir yıl süreyle faizsiz olarak’ kurulmuş olmasının, ‘vade 

tarihine kadar ana para için faiz istenemeyeceğini’ ifade ettiğini, temerrü-

dün oluşması halinde, temerrüt faizi istenmesini engellemediğini»1476 

√ «5411 sayılı Kanun mad.106/II uyarınca ‘izni kaldırılan banka aley-

hine yapılmakta olan takiplerin’ duracağını, banka aleyhine ihtiyati tedbir, 

ihtiyati haciz veya kesin haciz uygulanmayacağını»1477 

√ «İlamda, ‘sigorta şirketinin teminat dahilinde sorumlu olduğu’nun 

belirtilmesinin, hükmedilen alacağın ‘müteselsil sorumlu’ durumunda bulu-

nan borçludan tahsiline engel teşkil etmeyeceğini»1478 

√ «Kesinleşen bir icra mahkemesi kararının, aynı konudaki diğer bir 

icra mahkemesi kararına karşı, takip hukuku açısından kesin hüküm teşkil 

edeceğini»1479 

√ «İzni kaldırılan banka aleyhine yapılmakta olan icra – iflas takipleri 

durduğundan ihtiyati tedbir, ihtiyati ve kesin haciz uygulanamayacağını»1480 

√ «Kesinleşmeden takibe konulabilecek ilamların eklentisi durumunda 

bulunan avukatlık ücretlerinin de, ilam kesinleşmeden takibe konulabilece-

ğini»1481 

√ «İş sahibi (müvekkil) yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 

değil de, taraflar arasındaki sözleşmeye göre belirlenen avukatlık ücretinin, 

Av. Kanununun 164/V maddesinde öngörülen korumadan istifade edemeye-

ceğini»1482 

√ «Takip iptal edildikten sonra, alacaklının aynı dosya üzerinden harç 

vermeden yeni bir takip başlatamayacağını»1483 

√ «Verilen borç para karşılığında, ayrıca ipotek alınmış olması halinde 

İİK. 45 uyarınca öncelikle ipotekli takip yapılması gerekeceğini»1484 

                                                 
1475 Bknz: 12. HD. 14.5.2002 T. 8751/10131  
1476 Bknz: 12. HD. 6.5.2002 T. 8420/9545  
1477 Bknz: 12. HD. 30.4.2002 T. 8069/8995  
1478 Bknz: 12. HD. 15.4.2002 T. 6783/7755  
1479 Bknz: 12. HD. 15.4.2002 T. 6661/7845  
1480 Bknz: 12. HD. 9.4.2002 T. 6098/7480  
1481 Bknz: 12. HD. 9.4.2002 T. 6581/7378  
1482 Bknz: 12. HD. 4.4.2002 T. 5713/7024  
1483 Bknz: 12. HD. 2.4.2002 T. 5754/6745  
1484 Bknz: 12. HD. 26.3.2002 T. 5233/6166  
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√ «Takip dayanağı ilamda faizin başlangıcı hakkında bir hüküm bu-

lunmaması halinde, karar tarihinden itibaren faiz istenebileceğini»1485 

√ «‘Kooperatif ortaklığından çıkarma’ kararının -1163 s. Kooperatifler 

K. 16 ve HMK 367/2 uyarınca- kesinleşmeden infaz (icra) olunamayacağı-

nı»1486 

√ «İlamda yer alan ‘muaraazanın önlenmesi’ne dair hükmün ihtarat 

yapmak suretiyle uygulanması gerekeceğini, alacaklının ‘tahliye’ yönündeki 

infaz isteminin reddi gerekeceğini»1487 

√ «Nafaka ilamına dayalı takiplerde, işlemiş faizin her bir aylık nafaka 

için -kademeli olarak- hesaplanması gerekeceğini»1488 

√ «Bozma kararına uyulmuş olması halinde, bu kararın lehine bozul-

duğu taraf için ‘kazanılmış hak’ oluşturacağını»1489 

 √ «‘Olumsuz tesbit davası’nın -İİK. 72/VI uyarınca- ‘geri alma dava-

sı’na dönüşmüş olması halinde de, mahkemece verilen ilamın kesinleşmeden 

infaz edilemeyeceğini»1490 

√ «Taşınmazın aynı ile ilgili olmayan ‘el atmanın önlenmesi’ ilamları-

nın, kesinleşmeden icraya konulabileceğini»1491 

√ «‘Maddi tazminat’a ilişkin ilamların icraya konulabilmeleri için ke-

sinleşmelerine gerek bulunmadığını»1492 

√ «Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen ‘tescil kararı’nın, 

ilam kesinleşmeden HUMK. 443 (şimdi; HMK. 367/2) infaz edilemeyeceği-

ni»1493 

√ «Hisseli taşınmaza yapılan müdahalenin önlenmesine ilişkin ilamın, 

‘takip yapanın hissesine müdahale edilmemesi’ şeklinde, borçluya ihtarda 

bulunularak infaz edilmesi gerekeceğini»1494 

√ «Yeniden harç verilmeden, mirasbırakan hakkında takip tarihinde ölü 

olduğu için iptal edilen takip dosyası üzerinde, mirasçılara ödeme emri çı-

karılarak takibin mirasçılara yöneltilemeyeceğini»1495 

                                                 
1485 Bknz: 12. HD. 26.3.2002 T. 5044/6219; 24.4.2001 T. 6124/6896; 27.2.2001 T. 2857/3681 

vb.  
1486 Bknz: 12. HD. 21.3.2002 T. 4638/5698; 5.3.1996 T. 2691/2870 
1487 Bknz: 12. HD. 7.3.2002 T. 3970/4601  
1488 Bknz: 12. HD. 4.3.2002 T. 3062/4382  
1489 Bknz: 12. HD. 1.3.2002 T. 2844/4294  
1490 Bknz: 12. HD. 18.2.2002 T. 2391/3485  
1491 Bknz: 12. HD. 8.2.2002 T. 1519/2750 
1492 Bknz: 12. HD. 7.2.2002 T. 226/2609  
1493 Bknz: 12. HD. 5.2.2002 T. 1190/2358  
1494 Bknz: 12.HD.5.2.2002 T.1111/2310;21.4.2000 T.5689/6469;8.12.1997 T. 13205/13665 
1495 Bknz: 12. HD. 29.1.2002 T. 776/1624  
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√ «Kişisel hak mahiyetinde olan satış vaadine dair hak tapu kaydına iş-

lenmekle ayni etkinlik ve aleniyet kazandığından, beş yıl süre ile üçüncü ki-

şilere karşı ileri sürülebileceğini (satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh 

edilmesinden sonraki tarihi taşıyan hacizlerin, şerh sahibi alıcıyı bağlama-

yacağını, bu nedenle satış vaadinin şerhinden sonra taşınmazı haciz ettiren 

alacaklıya, sıra cetvelinde, şerh sahibi alıcıdan sonra yer verilmesi gereke-

ceğini – Taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin tapuya şerh verilmesinden 

sonra konulan hacizlerin geçersiz olduğunu)»1496 1497 

√ «İflas açıldıktan sonra, müflis borçlu hakkında -İİK. 185 uyarınca- 

ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabileceğini»1498 

√ «Boşanma ya da boşanmanın reddi ilamında, ‘dava tarihinden baş-

lamak üzere’ ‘tedbir nafakası’na hükmedilmiş olması ve dava tarihinden iti-

baren faiz yürütüleceğinin öngörülmemiş olması halinde, karar tarihinden 

itibaren faiz yürütülmesi gerekeceğini»1499 

√ «Köy muhtarlığınca, 4081 s. Kanunun 15. maddesine göre düzenle-

nen ‘koruma tarifesi’nden kaynaklanan koruma bedelinin tahsili için, örnek 

4-5 icra emri gönderilerek İİK.na göre değil, 6181 s. Kanuna göre icra taki-

bi yapılabileceğini»1500 

√ «İpotekli taşınmazın ‘tamamlayıcı parçası’ ve ‘eklentisi’ durumunda 

bulunan ve ipoteğin kapsamında yer alan menkullerin -ipotekli taşınmaz sa-

tışa çıkarılmadan- müstakilen haciz edilip, satışa çıkarılamayacağını (İİK. 

83 c)»1501 

√ «Faize faiz yürütülmesinin kural olarak yasak olduğunu, fakat, tarım 

kredi kooperatiflerine ilişkin özel mevzuat ile istisnai uygulama öngörülebi-

leceğini, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin kanundan doğan 

yetkisini kullanmak suretiyle kooperatif ortakları lehine yayınladığı genelge-

lerdeki faiz hesaplama yönteminin öncelikle uygulanması gerekeceğini»1502 

√ «İcra takibinin, ‘donatan’a yöneltilebileceği gibi, donatanı temsilen 

‘acenta’ya da yöneltilebileceğini»1503 

 

                                                 
1496 Bknz: 12. HD. 6.11.2001 T. 17103/18142; HGK. 18.10.2000 T. 12-1220/1285; 19. HD. 

14.10.1996 T. 6511/10043 vb.  
1497 KarĢ: 12. HD. 29.2.1988 T. 4236/2276 
1498 Bknz: 12. HD. 9.7.2001 T. 11429/12519  
1499 Bknz: 12. HD. 12.6.2001 T. 9560/10476; HGK. 5.4.2000 T. 12-739/746  
1500 Bknz: 12. HD. 9.6.2001 T. 8811/10000  
1501 Bknz: 12. HD. 8.6.2001 T. 9299/10285  
1502 Bknz: HGK. 6.6.2001 T. 12-446/475  
1503 Bknz: 12. HD. 5.6.2001 T. 8462/10067  
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√ «4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun gere-

ğince, koruma ve ihtiyar meclislerinin ‘kesinleşmiş tazmin (ödetme) kararla-

rı’nın -4081 s. K. mad. 10, 26 uyarınca- ‘ilam’ hükmünde olduğunu, buna 

karşın aynı meclislerin, ‘koruma tarifeleri gereğince koruma bedelleri hak-

kında verdikleri tahsil kararları’ ile ‘para cezaları’nın -4081 s. K. mad. 15 

uyarınca- 6183 sayılı Yasa hükümlerine göre yerine getirilebileceğini»1504 

√ «Zilyetliğe dayalı olarak taşınmazın teslimini öngören ilamın, kesin-

leşmeden infaz olunabileceğini»1505 

√ «BK. 487 uyarınca alacaklının asıl borçluya müracaat etmeden, re-

hinleri paraya çevirmeden kefiller hakkında icra takibi yapabileceği gibi, 

asıl borçlu hakkında da ‘tahsilde tekerrür olmamak üzere’ -rehnin paraya 

çevrilmesi yolu dışında- genel haciz yoluyla takip yapabileceğini»1506(Not: 

Yeni TBK. mad. 586 gereğince, kefilin takibi için borçlunun, ifada gecikmesi 

ve ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması 

gerekir.) 

√ «Takip dayanağı belge (kredi sözleşmesi)nin, ödeme emri ekinde 

borçluya tebliğinin yasal zorunluluk olduğunu»1507 

√ «‘Taşınmazın borçlu adına olan tapu kaydının gabin nedeniyle iptal 

edilerek şikayetçiler adına tesciline’ ilişkin ilam hükmü, tapu sicil müdürlü-

ğünce ‘evvelce tesis edilmiş olan ipotek şerhiyle birlikte’ şikayetçiler adına 

tapuya tescil edilerek yerine getirilmişse, ipoteğin -mahkeme kararı ile- fark 

edilmediği sürece geçerliliğini koruyacağını»1508 

√ «Gerek ilam ile gerek ara karar ile hükmedilen nafakanın  

-kesinleşmesine gerek olmadan- (başlangıç tarihi ayrıca açıklanmamış ise) 

karar tarihinden itibaren istenebileceğini»1509 

√ «Derneklerin ‘kayıt ücretleri’, ‘yıllık aidat’ ve ‘itirazı kabil olmayan 

para cezaları’ ile ilgili kararlarının ilam hükmünde olduğunu»1510 

√ «Takip borçlusu yüklenicinin borcundan dolayı, henüz tapuda arsa 

sahipleri üzerinde kayıtlı bulunan taşınmazın -inşaat sözleşmesinin icrasına 

bağlı olarak, ileride doğması kesin olarak belli olmayan muhtemel hakları 

için- haciz edilemeyeceğini»1511 

                                                 
1504 Bknz: 12. HD. 5.6.2001 T. 8811/10000; 22.5.2001 T. 7901/9107; 6.2.2001 T. 973/2036 vb.  
1505 Bknz: 12. HD. 4.6.2001 T. 8984/9885 
1506 Bknz: 12. HD. 1.6.2001 T. 8685/9814 
1507 Bknz: HGK. 23.5.2001 T. 12-428/426  
1508 Bknz: 12. HD. 22.5.2001 T. 7917/9043 
1509 Bknz: 12. HD. 18. 5.2001 T. 7805/8863; 18.5.1999 T. 6002/6554  
1510 Bknz: 12. HD. 18.5.2001 T. 7796/8857 
1511 Bknz: 12. HD. 17.5.2001 T. 7816/8699; 23.10.2000 T. 14816/15694  
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√ «Kamulaştırılması yapılan taşınmazın boşaltılmasının istenebilmesi 

için taşınmazın idare adına tapu siciline tescil edilmiş olması gerektiği-

ni»1512 

√ «Takipsiz bırakılan icra dosyasında alacaklı (vekili)nın yenileme di-

lekçesinin, borçlunun dosyada vekaleti bulunan avukatına tebliği gerektiği-

ni»1513 

√ «Fazlaya ait haklarını saklı tutmamış olan alacaklının, ilama dayalı 

olarak yaptığı takipte istemiş olduğu faiz dışında ‘evvelce eksik istediği’nden 

bahisle sonradan takip yaparak yeniden faiz isteminde bulunamayacağı-

nı»1514 

√ «Taşınmazın aynına ilişkin ilamların zamanaşımına uğramayacağı-

nı»1515 

√ «Nafaka borçlusunun -hastane masrafı, okul harcı gibi- alacaklı adı-

na yaptığı harcamaları -açıkça, harcamanın nafaka borcuna mahsuben ya-

pıldığı bildirilmedikçe- nafaka borcuna mahsup edemeyeceğini»1516 

√ «Boşanma davasından sonra MK. 197 uyarınca verilen tedbir nafa-

kasının, boşanmaya ilişkin kararın kesinleşmesi ile sona ermeyeceğini, mah-

keme kararı olmaksızın icra mahkemesince nafakanın kaldırılamayacağı-

nı»1517 

√ « ‘Alacaklının adresi’nin takip talebinde ve ödeme emrinde gösteril-

memiş olması halinde ‘takip’ iptal edilmeyip, icra mahkemesince ‘icra dai-

resi tarafından verilecek süre içinde noksanlığın giderilerek, buna uygun 

ödeme emrinin tebliğ edilmesine ve önce gönderilmiş olan ödeme emrinin 

iptaline’ şeklinde karar verilmesi gerekeceğini»1518 

√ «Takip konusu alacağın rehin tutarı ile karşılanamayacağının belir-

gin olması halinde, tüm alacak için ‘tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla’ 

haciz yoluyla takip yapılabileceğini»1519 

√ «Fabrika binasındaki makinelerin, ipoteğin tamamlayıcı parçası ve 

eklentisi sayılacağını (MK. 862) ve fabrikadan ayrı olarak haczedilemeye-

ceğini (İİK. 83 c)»1520 

                                                 
1512 Bknz: 12. HD. 11.5.2001 T. 7361/8287  
1513 Bknz: 12. HD. 10.5.2001 T. 7246/8085  
1514 Bknz: 12. HD. 10.5.2001 T. 7210/8148  
1515 Bknz: 16. HD. 10.5.2001 T. 1353/2565; 12. HD. 6.10.1997 T. 9481/10052; 23.3.1989 T. 

8746/4107 vb. 
1516 Bknz: 12. HD. 30.4.2001 T. 5962/7299 
1517 Bknz: 12. HD. 30.4.2001 T. 4322/5115; 26.3.2001 T. 4322/5115; 30.3.1998 T. 3113/4380  
1518 Bknz: 12. HD. 19.4.2001 T. 6031/6697 
1519 Bknz: HGK. 18.4.2001 T. 12-354/367  
1520 Bknz: 12. HD. 13.4.2001 T. 5449/6424; 27.11.2000 T. 17815/18385; 24.10.1985 T. 

2800/8643 vb. 
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√ «Takip tarihinde ergin olan alacaklı yerine velisinin yaptığı takibin 

iptali gerekeceğini»1521 

√ «Taşınmazların ‘istihkak davası’na konu olamayacağını, uyuşmazlı-

ğın ‘şikayet’ yoluyla çözümlenmesi (ve bu konuda açılmış olan ‘istihkak da-

vası’nın yapılmış bir ‘şikayet’ olarak algılanması) gerekeceğini»1522 

√ «Takip tarihinde ergin olan çocuk için, annesinin velayeten ‘birikmiş 

nafaka’dan dolayı takip yapamayacağını»1523 

√ «İştirak nafakasının, çocuğun ergin olmasına kadar -velayet süresin-

ce- devam edeceğini»1524 

√ «Sona eren ve yenilenmemiş olan kira sözleşmesi nedeniyle ‘fuzuli 

şagil’ durumuna düşen kiracının müdahalesinin menine ve ecrimisile ilişkin 

ilamın, kesinleşmeden icraya konulabileceğini»1525 

√ «İİK.72/IV ve V uyarınca, olumsuz tesbit davası sonucunda verilen 

ilamlar kesinleşmeden infaz olunamayacağından, ilamın -tazminat, yargıla-

ma giderleri, vekalet ücreti gibi- eklentilerinin de ilamın kesinleşmesi ile 

muaccel hale geleceğini, bu tarihten itibaren bunlar için faiz istenebileceği-

ni ve icraya konulabileceğini»1526 

√ «‘Ölü kişi hakkında takip yapılamayacağı’ndan, mirasçıların takibe 

dahil edilerek (takibin onlara yöneltilerek) onlara ödeme (icra) emri gönde-

rilerek takibe devam edilemeyeceğini (Not: 6100 sayılı yeni HMK’ nun 

124/4 maddesindeki «dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilme-

si kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hakim karşı tarafın rızasını 

aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir.» şeklindeki yeni düzen-

leme nedeniyle, bu içtihat önemini yitirmiştir…)1527 

√ «Alacaklının, ‘asıl borçlu’ya müracaat etmeden ve rehinleri paraya 

çevirtmeden ‘kefiller’ hakkında takip yapabileceğinden,‘ipotek veren malik’ 

sıfatı yanında ‘kredi sözleşmesinin müşterek ve müteselsil borçlu ve kefili’ 

sıfatını taşıyan borçlu hakkında da ‘genel haciz yolu ile’ takipte bulunabile-

ceğini»1528 

                                                 
1521 Bknz: 12. HD. 29.3.2001 T. 4138/5352 
1522 Bknz: 12. HD. 27.3.2001 T. 4414/5207; 14.9.2000 T. 11504/12636; 16.3.1999 T. 2702/3225 

vb. 
1523 Bknz: 12. HD. 22.3.2001 T. 3928/4833  
1524 Bknz: 12. HD. 22.3.2001 T. 3887/4799; 14.9.1998 T. 8264/8679  
1525 Bknz: 12. HD. 19.3.2001 T. 3821/4565 
1526 Bknz: 12. HD. 19.3.2001 T. 3680/4608; 22.2.2001 T. 1751/3293 
1527 Bknz: 12. HD. 12.4.2011 T. 25774/6322; 3.3.2011 T. 21779/2580; 16.3.2001 T. 3550/4450; 

5.5.1999 T. 5393/5838; 12.2.1998 T. 812/1397  
1528 Bknz: 12. HD. 16.3.2001 T. 3224/4520  
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√ «İlamda yer almayan alacak kalemlerinin yorum yoluyla arttırılama-

yacağını»1529 

√ «DSİ. Genel Müdürlüğünün yargı harçlarından muaf olmadığını»1530 

√ «Taşınmazın aynına ilişkin olup kesinleştikten sonra infaz edilecek 

ilamın eklentileri içinde faizin, ilamın kesinleşmesinden itibaren istenebile-

ceğini»1531 

√ «İlamda belediye başkanlığı lehine hapis hakkı tanınmış olmasının, 

alacağın tahsiline (ve karar tarihinden itibaren faiz istenmesine) engel teşkil 

etmeyeceğini»1532 

√ «İcra emrinin vekil yerine asile tebliğ edilmiş ve vekilin esasla ilgili 

itirazlarını mercie bildirmiş olması halinde icra mahkemesince ‘icra emri-

nin iptaline’ karar verilemeyeceğini»1533 

√ «Satış isteme süresinin kesin haciz tarihinden itibaren başlayacağını, 

ihtiyati haciz sahibi alacaklılar için bu sürenin, ihtiyati haczin kesin hacze 

dönüşmesinden itibaren işlemeye başlayacağını»1534 

√ «Mahkeme ilamında yer alan icra inkar tazminatının ‘takip talebi’ ile 

‘icra emri’nde yabancı para alacağı olarak istenmiş olmasının, ‘takibin ip-

tali’ne neden olacağını»1535 

√ «‘İlama dayanmayan takiplerle ilgili borcun iadesi’ konusunu düzen-

leyen Harçlar Kanununun 29/son hükmünün, kambiyo senetlerine mahsus 

haciz yolu ile takipleri de kapsadığını»1536 

√ «MK. 939 uyarınca menkul rehninin kurulabilmesi için ‘rehin söz-

leşmesi’ yapılması ve ‘rehin konusu menkul malın alacaklıya (veya üçüncü 

kişiye) verilmesi ve alacaklının bu mala doğrudan doğruya veya dolayısıyla 

zilyet olması’ gerektiğini – MK.nun 939. maddesine uygun düzenlenmeyen 

rehin sözleşmesinin (rehin konusu aracın borçlunun elinde bırakılmasının) 

alacaklıya öncelik tanımayacağını»1537 

√ «İlamda faize hükmedilmemiş ve takip talebinde de asıl alacak ya-

nında faiz talep hakkı saklı tutulmamışsa, alacaklının yeni bir takip ile faiz 

talep edemeyeceğini, buna karşın ilamda faize hükmedilmişse önceki takipte 

                                                 
1529 Bknz: 12. HD. 13.3.2001 T. 3353/4208 
1530 Bknz: 12. HD. 13.2.2001 T. 1582/2660  
1531 Bknz: 12. HD. 8.2.2001 T. 1402/2145; 15.9.2000 T. 11549/12756  
1532 Bknz: HGK. 7.2.2001 T. 12-9/102  
1533 Bknz: 12. HD. 23.1.2001 T. 107/803 
1534 Bknz: 19. HD. 20.1.2001 T. 7747/187; 12.2.1998 T. 343/820; 29.5.1997 T. 3444/5555  
1535 Bknz: 12. HD. 21.12.2000 T. 19582/20420 
1536 Bknz: 12. HD. 18.12.2000 T. 19254/20083 
1537 Bknz: 19. HD. 12.12.2000 T. 8107/8611; 19.10.2000 T. 5961/6932; 1.6.2000 T. 2915/4291  
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faiz istenmemiş ve bu hususta talep hakkı saklı tutulmamış olsa bile ilamda 

yazılı faiz için yeni bir takip yapılabileceğini»1538 1539 

√ «Taşınır mal, hacizle yükümlü olarak ihaleye çıkmadığı ve bu kayıtla 

ihaleden alınmadığından alıcının borçlunun taşıt vergisinden sorumlu olma-

yacağını»1540 

√ «Tüzel kişilerin (anonim, limited şirket vb. gibi) temsil organını oluş-

turan kişilerin, tüzel kişiden alınmayan vergi borçlarından -kendilerinin 

kasdı ya da ihmali bulunmasa da- kişisel olarak sorumlu olduklarını, bunun 

için vergi alacağının temsil edilen şirketin malvarlığından kısmen ya da ta-

mamen alınamamış olması ve temsilciler aleyhine takip yapılarak, ödeme 

emri gönderilmesi ve onlar hakkındaki takibin kesinleşmiş olması gerekece-

ğini»1541 

√ «Haciz tarihinden itibaren taşınırlarda bir yıl, taşınmazlarda ise iki 

yıl içinde satış istenmemesi halinde haciz düşeceğinden, bu süreler içinde 

haczettirdiği şeyin satışını istememiş olan alacaklıya sıra cetvelinde yer ve-

rilemeyeceğini (alacaklının alacağına sıra cetvelinde yer verilebilmesi için 

haczinin düşmemiş olması gerektiğini)»1542 

«TAKAS KONUSU» ĠLE ĠLGĠLĠ OLARAK; 

√ «‘Takas’ iddiasının (itirazının) kabul edilebilmesi için takası ileri sü-

rülen alacağın ‘İİK.nun 68/I’de öngörülen belgelere dayanması’ veya ‘bir 

ilamla tesbit edilmiş olması’ yahut ‘kesinleşmiş bir takibe dayanması’ gerek-

tiğini»1543 

√ «Borçlunun, takip konusu ilamda lehine yer alan mukabil alacağını, 

takip konusu alacakla -şikayet yolu ile- takas edebileceğini»1544 

√ «Takas ve mahsup iddiasının takibin her safhasında -icra müdürlü-

ğüne ya da icra mahkemesine- bildirilebileceğini»1545 

√ «İlamın infazına kadar takas ve mahsup talebinde bulunulabileceği-

ni»1546 

                                                 
1538 Bknz: 12. HD. 11.12.2000 T. 19142/19602; 21.11.2000 T. 17448/17981  
1539 KarĢ: 12. HD. 1.2.2002 T. 924/2053; 20.4.2001 T. 924/2053  
1540 Bknz: 12. HD. 4.12.2000 T. 18677/19050  
1541 Bknz: 19. HD. 30.11.2000 T. 7449/8251; 23.10.1997 T. 6140/8880; 5.6.1997 T. 3881/5833 

vb. 
1542 Bknz: 19. HD. 30.11.2000 T. 7452/8249; 6.7.2000 T. 3969/5442; 6.7.2000 T. 4180/5449 vb. 
1543 Bknz: HGK. 29.11.2000 T. 12-1750/1737; 12. HD. 24.10.2000 T. 15016/15835; 17.12.1997 

T. 13371/14158 vb.  
1544 Bknz: 12. HD. 6.4.2000 T. 4204/5351; 23.5.1988 T. 9145/6498  
1545 Bknz: 12. HD. 7.6.1999 T. 7127/7641; 10.5.1994 T. 6190/6336; 26.4.1994 T. 12244/5099 

vb. 
1546 Bknz: 12. HD. 25.5.1999 T. 6538/6746 
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√ «Borçlunun, alacaklının hakkında yaptığı takip tarihinde kesinleş-

memiş olan -kira tesbitinden doğan- alacağının, borcundan takas ve mahsu-

bunu isteyemeyeceğini»1547 

√ «Takas ve mahsup iddiasının, süreye bağlı olmadan, takibin her aşa-

masında bildirilebileceğini»1548 

√ «Kesinleşmemiş alacakların ‘icra dairesinde ve icra mahkemesinde’ 

takas edilemeyeceğini BK’nun 118/II (şimdi; TBK. 139/II) hükmünün icra 

takiplerinde uygulanamayacağını)»1549 

√ «Farklı edimleri içeren ilamın, takasa konu edilemeyeceğini»1550 

√ «İhtilaflı alacakların da takas konusu yapılabileceğini»1551 

√ «Aynı ilamdaki alacağın takas ve mahsubu için ayrıca takibe gerek 

bulunmadığını»1552 

√ «İlama dayanan ‘takas’ itirazının, bir süreye bağlı olmadan icra 

mahkemesine bildirilebileceğini»1553 

√ «Borçlunun, takip konusu ilamda lehine yer alan mukabil alacağını, 

takip konusu alacakla -şikayet yolu ile- takas edebileceğini»1554 

√ «Hakkında takas istenen kimsenin, takası kabul etmemesinin, takasa 

engel olmayacağını»1555 

√ «‘Takas def’i’nin İİK. mad. 33’de öngörülen ‘itfa’ niteliğinde oldu-

ğunu»1556 

√ «Takas ve mahsup için ayrıca takip açılmasına gerek bulunmadığı-

nı»1557 

√ «Takas için, ileri sürülen karşı alacağın muaccel olması gerektiği-

ni»1558 

√ «Küçük lehine hükmedilen iştirak nafakasından, eşe fazla ödenen na-

fakanın mahsup edilemeyeceğini»1559 

                                                 
1547 Bknz: 12. HD. 28.3.1994 T. 3465/4022  
1548 Bknz: 12. HD. 24.3.1994 T. 3619/3950; 9.10.1990 T. 2336/9696; 7.3.1989 T. 7711/3212 vb. 
1549 Bknz: 12. HD. 30.3.1993 T. 3096/5610  
1550 Bknz: 12. HD. 1.3.1993 T. 16035/3817  
1551 Bknz: 12. HD. 18.2.1993 T. 13495/2984; 9.2.1993 T. 13654/2335  
1552 Bknz: 12. HD. 6.11.1990 T. 3530/11101  
1553 Bknz: 12. HD. 23.5.1989 T. 13068/7567  
1554 Bknz: 12. HD. 23.1.1987 T. 4141/605  
1555 Bknz: 12. HD. 23.5.1988 T. 9145/6498  
1556 Bknz: 12. HD. 20.1.1983 T. 9968/187  
1557 Bknz: 12. HD. 9.6.1981 T. 4051/5668  
1558 Bknz: 12. HD. 23.9.1980 T. 5009/6715  
1559 Bknz: 12. HD. 27.6.1980 T. 3718/5634  
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√ «Takip konusu ilama dayanan, takas ve mahsup isteklerinin, ilam ke-

sinleşmemiş olsa dahi kabul edilmesi gerektiğini»1560 

√ «‘Takas itirazının icra dairesine de bildirilebileceğini»1561 

√ «Başka dosyadaki alacakla, takip konusu alacağın takas edilebilece-

ğini»1562 

√ «Takas edilen alacağın, takas iradesinin ileri sürüldüğü tarihte, za-

manaşımına uğramamış olması gerektiğini»1563 

√ «Haczin varlığının, takasın ileri sürülmesine engel teşkil etmeyeceği-

ni, BK.’nun takasa ilişkin 118 ve onu izleyen özellikle 123. (şimdi; TBK. 

mad. 139 ve özellikle 144.) maddesi ‘takası kabil olmayan alacakların ne-

lerden ibaret olduğunu’ gösterdiğini»1564 

√ «‘Nafaka’, ‘ işçi ücreti’ gibi mutlaka alacaklının eline geçmesi gere-

ken alacakların başka bir borçla takas edilemeyeceğini»1565 

√ «Alacaklının, borçlunun takas olarak ileri sürdüğü karşı alacağı ka-

bul etmemesi halinde, bu belgeye dayanarak borçlu tarafından takip yapılıp 

kesinleşmedikçe, takas isteminin kabul edilip takibin bu nedenle iptal edile-

meyeceğini»1566 

√ «Taşınmazın aynıyla ilgili bulunmayan ‘taşınmazda kira sözleşmesi-

ne dayalı olarak hak sahibi olduğunu iddia eden tüzel kişilerin aralarındaki 

üstün zilyetlik hakkının varlığı’na ilişkin ilamların kesinleşmeden infaz edi-

lebileceğini»1567 

√ «Ortada icra müdürlüğünün bir işlemi bulunmadıkça, doğrudan doğ-

ruya icra mahkemesine şikayette bulunulamayacağını»1568 

√ «İcra müdürlüğünün ‘sıra cetveli yapılmaksızın paranın paylaştırıl-

masına’ ilişkin kararının şikayet konusu yapılabileceğini»1569 

√ «Üçüncü kişiler tarafından -İİK.ya göre- haczedilen malların üzerine, 

paraya çevrilmeden (satılmadan) önce kamu alacağından dolayı -6183 

s.Yasa hükümlerine göre- haciz konulması halinde, kamu alacağının da ön-

ceki hacze katılacağını ve satış bedelinin üçüncü kişi ile kamu idaresi ara-

                                                 
1560 Bknz: 12. HD. 8.5.1980 T. 2236/4118  
1561 Bknz: 12. HD. 21.4.1980 T. 2283/3671  
1562 Bknz: 12. HD. 24.1.1978 T. 15/340; 10.5.1976 T. 3923/5827  
1563 Bknz: 12. HD. 4.10.1977 T. 8220/7772  
1564 Bknz: 12. HD. 17.2.1976 T. 1158/1549  
1565 Bknz: 12. HD. 22.12.1975 T. 9017/11032  
1566 Bknz: ĠĠD. 13.12.1958 T. 6702/6691  
1567 Bknz: 12. HD. 27.11.2000 T. 17837/18403  
1568 Bknz: 12. HD. 24.11.2000 T. 16946/18201  
1569 Bknz: 12. HD. 23.11.2000 T. 17145/18147  
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sında garameten -alacakları oranında- paylaştırılacağını (6183 s. K. mad. 

21/I)»1570 

√ «İcra müdürlüğünün verdiği ‘sıra cetveli yapılmaksızın paranın pay-

laştırılmasına’ ilişkin kararının şikayet konusu yapılabileceğini»1571 

√ «Taşınmazın aynından doğmayan vergi alacağının ipotekli alacaklı 

karşısında bir önceliği bulunmadığını (satış bedelinin, ipotekli alacaklıdan 

önce vergi dairesine ödenmeyeceğini)»1572 

√ «‘Tazmin edilmemiş teminat mektubu bedelleri için’ -henüz risk doğ-

madığı için- icra emri gönderilerek takip konusu yapılamayacağını»1573 

√ «‘Borçlunun devletten alacağı olan ve Ziraat Bankası… Şubesi’ne 

yatırılacak olan destekleme kredisi ile vergi iadelerinin haczedilmesi’ konu-

sundaki alacaklının talebinin ‘müstakbel alacak haczi’ olarak geçerli oldu-

ğunu»1574 

√ «SSK.nun alacaklarının, rehinli alacaklılara karşı bir önceliğe sahip 

almadığını»1575 

√ «Farklı tarihlerde uygulanmış olan ihtiyati hacizlerin aynı tarihte ke-

sin hacze dönüşmüş olmaları halinde, satış bedelinin alacaklılar arasında 

garameten paylaştırılması gerekeceğini»1576 

√ «Aynı dereceye dahil alacaklılardan birinin satış istemesi halinde, 

diğerinin satış istemesine gerek bulunmadığını; aynı dereceye dahil alacak-

lılardan birinin satış istemiş olması nedeniyle, iki yıllık süre geçmiş olsa da 

haczin düşmeyeceğini»1577 

√ «İhtiyati haciz aşamasında -henüz asıl borçlu hakkında icra takibi 

başlamadan- bir kişinin, başkasının borcuna ‘icra kefili’ olabileceğini»1578 

√ «Asıl borçluya takip yöneltilip icra emri çıkarılabileceği gibi  

-aracılıkta bulunduğu veya akdettiği sözleşmelerle ilgili olarak- acenteye de 

icra emri gönderilebileceğini»1579 

                                                 
1570 Bknz: 19. HD. 23.11.2000 T. 7135/8014; 12.10.2000 T. 5909/6715; 4.5.2000 T. 2062/3479 

vb.  
1571 Bknz: 12. HD. 23.11.2000 T. 17145/18147  
1572 Bknz: 19. HD. 23.11.2000 T. 7209/8015; 13.5.1999 T. 2956/3295  
1573 Bknz: 12. HD. 21.11.2000 T. 17426/17962  
1574 Bknz: 19. HD. 16.11.2000 T. 7063/7387; 20.4.2000 T. 964/2997  
1575 Bknz: 19. HD. 16.11.2000 T. 7137/7838  
1576 Bknz: 19. HD. 16.11.2000 T. 6967/7834; 19.10.2000 T. 6647/6942; 6.4.2000 T. 1555/2544 

vb.  
1577 Bknz: HGK. 15.11.2000 T. 1610/1703  
1578 Bknz: 12. HD. 14.11.2000 T. 15856/17337; 24.5.1995 T. 7442/7491; 16.2.1993 T. 

11633/2854  
1579 Bknz: 12. HD. 14.11.2000 T. 16816/17422; 26.4.1999 T. 4821/5264 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

220 

√ «Takip dayanağı ceza mahkemesi ilamında hükmedilen manevi taz-

minat için, kararın kesinleşme tarihinden itibaren yasal faiz istenebileceği-

ni»1580 

√ «‘…adet hisse senedinin davalılardan alınarak davacılara verilmesi-

ne…’ dair ilamın infazı sırasında, borçlunun hisse senetlerinin TL. karşılı-

ğını ödemesiyle ilamın infaz edilmiş olmayacağını»1581 

√ «İhtiyati tedbirlerin, konulan hacizlere iştirak edemeyeceğini (ve sıra 

cetvelinde yer alamayacağını)»1582 

√ «İlamda ‘…lira kira alacağının faiziyle birlikte davalıdan tahsili-

ne…’ hükmedilmiş olması halinde, ilamın kesinleşmesi beklenmeden infaz 

edilebileceğini»1583 

√ «3533 sayılı Tahkim Kanunu gereğince, konusu para olan hakem ka-

rarlarının kesinleşmeden icraya konulabileceğini»1584 

√ «Takip konusu ilamda yapılmış olan maddi hatanın mahkemece dü-

zeltilene kadar, ilamın gereğinin aynen yerine getirileceğini»1585 

√ «İİK. 149’a dayalı olarak borçluya ‘icra emri’ gönderilerek yapılan 

ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takiplerden sadece ‘başvurma 

harcı’ alınacağını, ‘peşin harç’ alınmayacağını»1586 

√ «Takibin, daha önce hakkında takip yapılmamış olan diğer borçluya 

‘harç ödenmeden’ yöneltilemeyeceğini»1587 

√ «Donatana izafeten acenteye tebligat yapılabilirse de, bu durumda 

takibin donatan hakkında kesinleşeceğini ve ancak donatanın mallarının ha-

ciz edilebileceğini»1588 

√ «Haksız rekabete konu malların, infaz sırasında -takip konusu ilamda 

taraf olarak yer almayan- üçüncü kişi elinde bulunması halinde de ilamın 

infazı gerekeceğini»1589 

√ «Darülaceze kurumlarının ‘cezaevi harcı’ndan da muaf olduğu-

nu»1590 

                                                 
1580 Bknz: 12. HD. 13.11.2000 T. 16612/17198 
1581 Bknz: 12. HD. 10.11.2000 T. 15386/17113 
1582 Bknz: 19. HD. 10.11.2000 T. 6442/7653; 10.11.2000 T. 6471/7654; 17.2.2000 T. 122/1042 

vb.  
1583 Bknz: 12. HD. 7.11.2000 T. 16105/16766 
1584 Bknz: 12. HD. 6.11.2000 T. 16225/16615; 12.3.1996 T. 2939/3312  
1585 Bknz: 12. HD. 1.11.2000 T. 15401/16393  
1586 Bknz: 12. HD. 1.11.2000 T. 15401/16393 
1587 Bknz: 12. HD. 31.10.2000 T. 15560/16264; 3.5.1999 T. 5360/5662; 9.7.1996 T. 9178/9692 
1588 Bknz: 12. HD. 30.10.2000 T. 15485/16182  
1589 Bknz: 12. HD. 25.10.2000 T. 14755/15931  
1590 Bknz: 12. HD. 25.10.2000 T. 14244/16003  
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√ «Motorlu taşıt vergisinin, satışa konu aracın aynından doğan bir 

vergi olduğunu (bu nedenle rehinli alacaklardan da önce ödeneceğini)»1591 

√ «Takipte -ilama göre- istenebilecek ‘yasal faiz’ oranının -4489 s. Ka-

nun ile değişik 3095 s. Kanunun 1. maddesi uyarınca- icra mahkemesince -

30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri itibariyle- T.C. Merkez Bankasından soru-

lacak kısa vadeli kredi işlemlerindeki reeskont oranına göre belirleneceği-

ni»1592 

√ «İlamlı takipte yasal faize itiraz halinde, 3095 sayılı Yasanın 1. mad-

desinde öngörülen kural çerçevesinde T.C. Merkez Bankasından istenecek 

veriler esas alınarak hüküm kurulması gerekeceğini»1593 

√ «Satış vaadi şerhinden sonra konulan haciz -beş yıl içinde devir ger-

çekleştiğinde- sonuç doğurmayacağından, sonuç doğurmayan bu işleme 

karşı her zaman şikayet yoluna gidilebileceğini – icra müdürünün kendi ka-

rarını kaldıramayacağını»1594 

√ «BK.’nun 113/II. (şimdi; TBK. 131/2) uyarınca, işlemiş faizleri ayrı-

ca talep hakkını saklı tutmaksızın ana parasını alan alacaklının daha sonra 

bunlar için yeni bir takip yapamayacağını»1595 

√ «Takip borçlusuna ait olan ve üçüncü kişide rehinli bulunan hamiline 

veya cirosu kabil senetlerin, üçüncü kişiye İİK. 89’a göre haciz ihbarnamesi 

gönderilerek -ayrıca senetlere fiilen haciz uygulamaya ve el koymaya gerek 

kalmadan- haciz edilebileceğini»1596 

√ «Borçlu elinde iken haciz edilen şeyler için, istihkak davası açması 

için alacaklıya süre verilemeyeceğini1597 

√ «Temlikten sonra, temlik edenin borcundan dolayı uygulanan haczin, 

temlik olunan miktarı aşan kısım hakkında geçerli olacağını»1598 

√ «İcra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişilerin takip gider-

leri ile karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere icra dairesinin belir-

leyeceği teminatı -kural olarak- göstermek zorunda olduğunu»1599 

 

                                                 
1591 Bknz: 19. HD. 19.10.2000 T. 6149/6140; 21.9.1995 T. 6875/7292  
1592 Bknz: 12. HD. 19.10.2000 T. 14927/15353  
1593 Bknz: 12. HD. 19.10.2000 T. 14926/15352  
1594 Bknz: HGK. 18.10.2000 T. 12-1220/1285  
1595 Bknz: 12. HD. 17.10.2000 T. 14478/15229 
1596 Bknz: 19. HD. 12.10.2000 T. 6124/6722; 28.10.1996 T. 5571/10662  
1597 Bknz: 12. HD. 8.9.2000 T. 10987/12354; 10.2.1993 T. 13546/2328 
1598 Bknz: 12. HD. 2.10.2000 T. 12938/14133  
1599 Bknz: 12. HD. 02.10.2000 T. 15406/14168; 18.09.2000 T. 11901/13008 
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√ «Vekillikten çekilmediği sürece, avukata yapılan icra emri tebligatı-

nın geçerli olacağını»1600 

√ «Rehinli alacaklının, kefiller hakkında takip yapmasının, rehin hak-

kından vazgeçtiğini göstermeyeceğini»1601 

√ «İİK.na göre ihtiyaten haczedilen malların, kesin hacze dönüşmeden, 

kamu alacağından dolayı 6183 sayılı Kanuna göre haczedilmesi halinde, ih-

tiyati haciz sahibi alacaklının, kamu alacağından dolayı konulan hacze işti-

rak edemeyeceğini»1602 1603 

√ «İhtiyaten haczedilip, sonra üzerindeki ihtiyati haciz kesin hacze dö-

nüşen bir malın, başka alacaklı tarafından daha sonra kesin olarak hacze-

dilmesi halinde, ilk ihtiyati haciz sahibi alacaklının birinci sırada yer alaca-

ğını (yani; sonraki alacaklı ile garameten paylaştırma yapılamayacağı-

nı)»1604 

√ «İhtiyaten haczedilen bir malın, bu ihtiyati haciz kesin hacze dönüş-

meden, daha sonra bir başka alacaklı tarafından kesin olarak haczedilmesi 

halinde, ihtiyati haciz sahibi alacaklının bu hacze kendiliğinden ve geçici 

olarak katılacağını ve ihtiyati haczin icrai hacze dönüşmesinden sonra her 

iki alacağın aynı derecede hacze katılacağını (paylaştırmanın garameten 

yapılacağını)»1605 

√ «Üzerindeki hacizlerle yükümlü olarak üçüncü kişi adına mahkeme 

kararı ile tescil edilmiş taşınmazın -tescil kararı iptal edilmedikçe- satıcı – 

borçlu (müflis)in iflas masasına girmeyeceğini»1606 

√ «İlk hacze katılabilmek için, kamu alacağının eşya ve taşınmazın ay-

nından doğmuş olmasının gerekmediğini»1607 

√ «İİK.nun 111. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, borçlu ile ala-

caklının icra dairesinde yapacakları borcun taksitlendirilmesine ilişkin söz-

leşmenin devamı süresince, aynı yasanın 106. maddesindeki satış istemeye 

ilişkin sürelerin işlemeyeceğini ancak ilk taksitlendirmeden sonra yapılacak 

yeni taksitlendirme sözleşmelerinin ise; ‘kanunun tayin edeceği süreleri de-

ğiştiren bütün sözleşmelerin geçersiz olduğunu’ hükme bağlayan İİK.nun 

                                                 
1600 Bknz: 12. HD. 02.10.2000 T. 12938/14133 
1601 Bknz: 19. HD. 28.9.2000 T. 4798/6215  
1602 Bknz: 19. HD. 28.9.2000 T. 5454/6226; 4.2.1999 T. 7673/473; 26.2.1998 T. 8692/130 vb.  
1603 KarĢ: 12. HD. 3.10.1990 T. 1057/9492 
1604 Bknz: 19. HD. 28.9.2000 T. 5780/6224; 2.7.1998 T. 3961/4618; 28.11.1996 T. 7554/10661 

vb.  
1605 Bknz: 19. HD. 21.9.2000 T. 5233/5971; 17.5.2000 T. 1939/3847; 9.3.2000 T. 798/1889 vb. 
1606 Bknz: 12. HD. 21.9.2000 T. 11702/13609  
1607 Bknz: 19. HD. 21.9.2000 T. 5207/5970 
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20. maddesi hükmü karşısında geçersiz olup, bu takdirde satış istemeye iliş-

kin sürelerin işleyeceğini»1608 

√ «İcra dosyasında, icra memuru tarafından takdir edilen vekalet ücre-

tinin takip giderlerinden (İİK. mad. 138/III) olduğunu ve diğer alacaklılara 

karşı bir önceliği bulunmadığını»1609 

√ «Ödeme emrini alan borçlunun ‘itiraz müddetinden vazgeçtiğini’ bil-

direrek yaptırdığı haczin, haciz koyduran alacaklı dışındaki alacaklılara et-

kili olmayacağını ‘İİK mad. 20’ (onlar bakımından, daha önce konulmuş 

olan bu haczin, ‘itiraz süresinden sonra konulmuş bir haciz’ gibi sonuç do-

ğurmayacağını)»1610 

√ «Aynı tarihte uygulanan (yapılan) ihtiyati hacizlerin kesin hacze dö-

nüşme tarihleri farklı olsa bile her iki dosyanın birbirlerinin haczine -İİK. 

268 uyarınca- iştirak edeceğini ve satış bedelinin garameten paylaştırılaca-

ğını»1611 

√ «Değişik tarihlerde uygulanan ihtiyati hacizler arasında önce kesin 

hacze dönüşen ihtiyati haczin ‘ilk haciz’ olarak kabul edileceğini ve diğer 

ihtiyati hacizlerin bu hacze -İİK. 268’deki koşullar çerçevesinde- katılabile-

ceğini – İhtiyaten haczedilen bir mal, daha sonra bir başka alacaklı tarafın-

dan ihtiyaten haczedilir ve ikinci alacaklının haczi diğer (birinci) alacaklı-

nınkinden önce kesin hacze dönüşürse, bu alacaklının ilk hacze -aynı dere-

cede- katılacağını (yani paylaştırmanın garameten yapılacağını) aksi tak-

dirde -ilk alacaklının ihtiyati haczinin daha önce kesin hacze dönüşmesi ha-

linde- ikinci alacaklının ilk hacze katılamayacağını (ikinci sırada yer alaca-

ğını)»1612 

√ «Gemi alacaklısının ‘kanuni rehin hakkı’ doğmuş dahi olsa, rehin 

hakkı -mahkemede hasımlı olarak açılan dava sonucunda- ilamla tesbit 

olunmadan, alacaklının genel haciz yolu ile alacağını takip konusu yapama-

yacağını»1613 

√ «Mirasçının, takip tarihinde ölü olan mirasbırakanı hakkında yapılan 

takibin iptalini istemekte ‘hukuki yararı’nın bulunduğunu»1614 

                                                 
1608 Bknz: 19. HD. 10.7.2000 T. 3049/5487  
1609 Bknz: 19. HD. 6.7.2000 T. 4178/5448; 1.5.1997 T. 1970/4341  
1610 Bknz: 19. HD. 6.7.2000 T. 4586/5458; 11.5.2000 T. 2395/3641; 2.3.2000 T. 745/1568 vb.  
1611 Bknz: 19. HD. 6.7.2000 T. 4094/5445  
1612 Bknz: 19. HD. 6.7.2000 T. 4208/5450; 6.4.2000 T. 1207/2534; 22.1.2000 T. 7904/406 vb.  
1613 Bknz: 12. HD. 4.7.2000 T. 8572/11340  
1614 Bknz: 12. HD. 4.7.2000 T. 10557/11389  
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√ «Kollektif şirketin borcundan dolayı ancak ‘şirketin infisahı (sona 

ermesi)’ veya ‘şirket hakkındaki takibin semeresiz kalması’ halinde, ortakla-

rı hakkında takip yapılabileceğini»1615 

√ «Ödenmeyen tahsil harcından vekillerin değil, müvekkillerin sorumlu 

olduğunu»1616 

√ «BK.’nun 487. (şimdi; TBK. 586) uyarınca sadece ‘asıl borçlu’ hak-

kında yapılan ‘rehnin paraya çevrilmesi’ yolu ile takibin, kefiller hakkında 

ilam niteliğindeki belgeye dayalı olarak yapılan ‘ilamlı takip’ bakımından 

mükerrer sayılamayacağını»1617 

√ «Satış isteme süresi dolmadan, icra müdürlüğünce verilen ‘haczin 

devamına’ ya da ‘haczin yenilenmesine’ ilişkin kararın, süresinde satış is-

tenmemesi halinde haczin düşmesini önlemeyeceğini»1618 

√ «İcra müdürü huzurunda yapılan borç protokolünün tarafları bağla-

yacağını, bu şekilde takip alacağının miktarının arttırılabileceğini»1619 

√ «Haczettirdiği aracın bir yıllık süre içinde satışını isteyen ve satış gi-

derlerini yatıran alacaklının haczinin geçerliliğini korumuş olacağını (trafik 

kaydında haciz koydurduğu aracın bir yıl geçmeden satışını isteyen alacak-

lının haczinin düşmemiş olacağını ve sıra cetvelinde kendisine yer verilme-

sinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığını)»1620 

√ «Gemi alacaklısı hakkının bir tür rehin hakkı olduğunu, kendiliğin-

den ve tescilsiz doğduğunu, rehinle temin edilmiş alacaklar karşısında da 

önceliğe sahip olduğunu, bunun için alacağın ilama bağlanmış olmasına ge-

rek bulunmadığını»1621 

√ «Menkul mal üzerinde birden fazla kişi lehine rehin kurulmuş olması 

halinde, bu alacaklıların alacaklarını ‘rehin tarihi’ne göre öncelikle alabi-

leceklerini»1622 

√ «Tedbir kararının, taşınmazın aynıyla ilgili bir dava nedeniyle veril-

memiş olması halinde, taşınmazın cebri icra yoluyla satılmasına ve bedeli-

nin paylaşılmasına engel teşkil etmeyeceğini ve tedbir kararı alan alacaklıya 

sıra cetvelinde pay ayrılmasına neden olmayacağını»1623 

                                                 
1615 Bknz: 12. HD. 3.7.2000 T. 10416/11198; 15.4.1997 T. 3947/4570; 14..4.1992 T. 11939/4848 

vb. 
1616 Bknz: 12. HD. 3.7.2000 T. 10354/11260  
1617 Bknz: 12. HD. 30.6.2000 T. 8830/11024  
1618 Bknz: 19. HD. 27.6.2000 T. 4488/5126; 1.7.1999 T. 4232/4571; 20.10.1995 T. 8028/8687v 
1619 Bknz: 12. HD. 20.6.2000 T. 9626/1027  
1620 Bknz: 19. HD. 15.6.2000 T. 3376/4690; 30.3.2000 T. 675/2276; 19.3.1998 T. 1247/2025 vb.  
1621 Bknz: 19. HD. 15.6.2000 T. 3372/4689; 8.6.2000 T. 3166/4509; 27.4.2000 T. 1934/3209 vb.  
1622 Bknz: 19. HD. 8.6.2000 T. 3122/4508  
1623 Bknz: 19. HD. 1.6.2000 T. 2808/4285  
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√ «Kamu alacağından dolayı konulmuş olan hacze, başka bir kamu 

alacağının katılamayacağını (önce haczi koyan kamu idaresinin alacağı 

ödendikten sonra, artan paranın diğer haciz koymuş olan kamu idaresine 

ödeneceğini) (6183 s. K. mad. 69)»1624 

√ «İhtiyaten haczedilen taşınmazın daha sonra rehnedilmesi halinde 

satış bedelinin öncelikle haciz alacaklısına ödenmesi gerekeceğini»1625 1626 

√ «Yargı mercilerinde ve icra dairelerinde takip edilen işler için tayin 

edilecek vekilin avukat olması gerektiğini»1627 

√ «Hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren yasal değişikliklerle kanu-

ni faiz oranının değişmiş olması halinde, alacaklının yeni faiz oranına göre 

takipte bulunabileceğini (faiz istenebileceğini)»1628 

√ «Geçici haciz sahibi alacaklının satış talebinde bulunamayacağını ve 

bu alacaklı hakkında 106. maddedeki satış isteme süresinin istemeyeceği-

ni»1629 

√ «Rehinli alacaklının ‘rehinli şeye takdir edilen değerin % 40’ını aşan 

bir bedelle satışının yapılmasına muvafakat vermesi’nin, rehin hakkından 

feragat niteliğini taşımadığını»1630 

√ «Kiralayanın işlemiş bir yıl ve işlemekte olan altı aylık kira alacağı-

nın temini için, kiralanan yerde bulunan kiracıya ait menkul eşya üzerinde 

hapis hakkı BK.’nun 267. (şimdi; TBK. mad. 336) bulunduğunu»1631 

√ «Bir alacaklının; başka alacaklının yaptığı takipte ‘borçlunun zama-

naşımı itirazında bulunmadığını’ ileri süremeyeceğini (çünkü zamanaşımına 

uğramakla borcun ortadan kalkmadığını)»1632 

√ «Taşınır mala ilişkin finansal kiralama sözleşmelerinin kiracının 

ikametgahının bulunduğu noterce düzenlenip o noterdeki özel sicile tescil 

edilmedikçe geçerli olmayacaklarını ve borçluların Finansal Kiralama Ka-

nununun 19/2 maddesinin koruyucu hükmünden yararlanamayacakları-

nı»1633 

                                                 
1624 Bknz: 19. HD. 25.5.2000 T. 2640/3961; 11.6.1998 T. 3027/4114; 30.10.1997 T. 6407/9043 

vb.  
1625 Bknz: 19. HD. 25.5.2000 T. 2934/3967; 25.6.1998 T. 3681/4510  
1626 KarĢ: 19. HD. 4.3.1993 T. 195/1626  
1627 Bknz: 12. HD. 22.5.2000 T. 8041/8311  
1628 Bknz: 12. HD. 18.5.2000 T. 7885/8170; 22.6.1999 T. 8080/8504; 22.6.1998 T. 6978/7567 vb 
1629 Bknz: 19. HD. 17.5.2000 T. 1966/3489  
1630 Bknz: 19. HD. 17.5.2000 T. 2333/3852 
1631 Bknz: 19. HD. 11.5.2000 T. 2178/3633; 18.12.1997 T. 8286/10833  
1632 Bknz: 19. HD. 11.5.2000 T. 2005/3666; 29.5.1997 T. 2938/5547; 22.5.1997 T. 2689/5237 
1633 Bknz: 12. HD. 9.5.2000 T. 5998/7650  
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√ «Kambiyo senetlerine bağlı alacakların, genel haciz yolu ile de takip 

edilebileceğini»1634 

√ «Ceza mahkumiyetiyle birlikte verilen tazminat kararlarının kesin-

leşmeden takibe konulamayacağını»1635 

√ «Belediye Kanunu uyarınca kurulan birliklerin varidatları 6183 sayı-

lı Yasa hükümlerine göre tahsil edilebileceğinden, bunlar hakkında genel 

haciz yolu ile takip yapılamayacağını»1636 

√ «Biçimsel olarak 3226 s. Finansal Kiralama Kanununun 8. maddesi-

ne uygun olarak yapılmış olsa dahi, bu Kanunun 1. ve 4. maddesindeki ko-

şullara uygun olmayan finansal kiralama sözleşmesinin, Kanunun 19/II. 

maddesindeki hakları doğurmayacağını»1637 

√ «‘Boşanma davasının reddine’ dair ilamda, dava tarihinden itibaren 

tahsiline karar verilen tedbir nafakasının faizinin hangi tarihte başlayacağı-

nın belirtilmemiş olması halinde, faizin karar tarihinden itibaren başlayaca-

ğını»1638 

√ «Konkordato mühletinden önce başlamış olan icra takiplerinin ‘ipta-

line’ değil ‘durdurulmasına’ karar verilmesi gerekeceğini»1639 

√ «Bir alacaklının, sıra cetvelinde alacağının esas ve miktarına yahut 

sırasına itiraz ettiği başka bir alacaklının alacağının dayandığı icra takibi-

nin borçluya yapılan tebliğin ve takibin usulsüz olması nedeniyle kesinleş-

mediğini, sıra cetveline şikayet yoluyla itiraz ederek ileri sürebileceğini»1640 

√ «Davacı alacaklının, davalı alacaklının koyduğu ilk hacze İİK. mad. 

100’deki koşulların gerçekleşmesi halinde katılabileceğini ve bu durumda 

paylaştırmanın garameten yapılacağını, aksi takdirde, davacı alacaklının 

davalı alacaklıdan sonraki sırada (sıralarda) yer alacağını»1641 

√ «İcra müdürlüğünce tapuya yazılan haciz tezkeresinde, icra dosya 

numarasının yanlış yazılmış olmasının, alacaklının haczini geçersiz kılma-

yacağını»1642 

                                                 
1634 Bknz: 12. HD. 9.5.2000 T. 6774/7661; 1.10.1998 T. 9242/9967; 30.10.1997 T. 11258/11837 

vb. 
1635 Bknz: 12. HD. 20.4.2000 T. 5517/6331; 23.9.1998 T. 8558/9459; 1.5.1997 T. 4719/4949 vb. 
1636 Bknz: 12. HD. 13.4.2000 T. 5179/5890  
1637 Bknz: 12. HD. 11.4.2000 T. 4382/5627  
1638 Bknz: HGK. 5.4.2000 T. 12-739/746  
1639 Bknz: 12. HD. 4.4.2000 T. 4393/5111; 21.1.1998 T. 14527/300  
1640 Bknz: 19. HD. 30.3.2000 T. 1324/2285; 25.2.1999 T. 6538/1116; HGK. 17.12.1997 T. 19-

842/1065  
1641 Bknz: 19. HD. 23.3.2000 T. 1119/2070; 16.12.1999 T. 7237/7732; 6.3.1997 T. 853/2261 
1642 Bknz: 19. HD. 23.3.2000 T. 1317/2075 
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√ «Davacı ve davalı alacaklının ihtiyati haciz kararı alarak açtıkları 

tasarrufun iptali davasını kazanmaları ve İİK. 100/I’deki koşulların gerçek-

leşmesi halinde satış bedelinin taraflar arasında garameten paylaştırılması 

gerekeceğini»1643 

√ «Keşideci – borçlunun ‘vadesinde senedin ödenmek üzere kendisine 

ibraz olunmadığına, vadenin sonradan gerçeğe aykırı olarak doldurulduğu-

na’ ilişkin iddiasının icra mahkemesinde tartışma konusu yapılamayacağını 

ve bono hamilinin vade tarihinden itibaren -keşidecinin ayrıca protesto 

edilmesine gerek bulunmadan- avans faizi oranında, temerrüt faizi isteyebi-

leceğini»1644 

√ «Tenkis ilamlarının kesinleşmeden infaz edilebileceğini»1645 

√ «İİK. 121 uyarınca borçlu mirasçı hakkında ortaklığın giderilmesi 

davası açmak üzere yetki belgesi istenmesi halinde bu dava devam ederken 

satış isteme süresinin işlemeyeceğini, bu sırada mirasçı adına payı oranında 

taşınmaz tescil edilerek iştirak hali sona ererse bu tarihten itibaren satış is-

teme süresinin işlemeye başlayacağını»1646 

√ «İpoteğin, alacaklı bankadan konut kredisi olarak alınan borç para 

karşılığı düzenlenmiş olması halinde, ‘ana para’ (karz) ipoteği sayılacağını 

ve ipotek akit tablosunda atıf yapılan sözleşmede öngörülen faiz oranına gö-

re faiz müddetinin, faiz miktarının hesaplanacağını»1647 

√ «Süresinde -genel haciz yoluyla takipte gönderilen ödeme emrine- ic-

ra dairesine itiraz ederek takibi durduran borçlunun ayrıca icra mahkeme-

sine ‘şikayet’ yoluyla başvurup ‘takibin iptalini’ isteyemeyeceğini»1648 

√ «Alacaklının ilama dayanarak takip talebinde bulunması halinde, ic-

ra dairesince ‘icra emri’ yerine ‘10 örnek ödeme emri’ gönderilmesi halin-

de, borçlunun şikayeti üzerine ‘takibin iptali’ne değil, ‘ödeme emrinin ipta-

li’ne karar verilmesi gerekeceğini»1649 

√ «KDV. alacağının önceliğinin, 3065 sayılı Kanunun 55. maddesinde 

sayılan eşyalarla sınırlı olduğunu»1650 

                                                 
1643 Bknz: 19. HD. 23.3.2000 T. 1119/2070 
1644 Bknz: HGK. 22.3.2000 T. 12-706/181  
1645 Bknz: 12. HD. 20.3.2000 T. 3447/4220  
1646 Bknz: 19. HD. 9.3.2000 T. 697/1887  
1647 Bknz: 12. HD. 7.3.2000 T. 1966/393 
1648 Bknz: 12. HD. 2.3.2000 T. 2835/3862  
1649 Bknz: 12. HD. 2.3.2000 T. 2654/3559 
1650 Bknz: 19. HD. 24.2.2000 T. 118/1347; 28.2.1995 T. 513/1726 
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√ «Borçlunun yediemin olarak teslim aldığı mallardan dolayı sorumlu-

luğunun, kendisine teslim sırasında tesbit edilen değeri ile sınırlı olduğu-

nu»1651 

√ «Talimat üzerine yapılan haciz sırasında istihkak iddiasında bulu-

nulması halinde, 96-97 ve 99. maddelerden hangisinin uygulanacağına asıl 

takibin yapıldığı icra dairesinin karar vereceğini»1652 

√ «Alacaklının (kiralayanın) kesinleşmiş kira tesbit ilamına dayanarak 

sadece ‘yargılama giderleri’ ve ‘avukatlık ücreti’ yönünden borçlu – kiracı 

hakkında ilamlı takip yapabileceğini, ‘kira farkı’ndan dolayı ilamsız takip 

yaparak borçlu kiracıya örnek 7 ve 13 örnek ödeme emri gönderilebileceği-

ni»1653 

√ «İlamda belirli bir faiz oranı belirtilmeden ‘alacağın ticari faiz ile 

birlikte tahsiline’ karar verilmiş olan durumlarda, 3095 s. Kanunda öngörü-

len oranlarda ve kademeli olarak faiz istenerek takip yapılabileceğini»1654 

√ «‘Nafaka hükmünü ortadan kaldıran’ ilamların -nafaka hükümleri 

gibi- kesinleşmeden infaz edilebileceğini»1655 

√ «Alacaklı bankanın, borçlular hakkında ‘genel haciz yoluyla ve kredi 

sözleşmesine dayalı olarak icra takibi yapma’ talebini, icra müdürünün red-

detme hakkı bulunmadığını»1656 

√ «Asıl borçluya ‘hesabın katedildiği ve alacağın muaccel hale geldi-

ği’ne dair ihtar yapılmadıkça MK. 887 uyarınca ipoteğin paraya çevrilmesi 

yoluyla takip yapılamayacağını»1657 

√ «Borçlunun elinde bulunan menkul mallar üzerinde vergi dairesinin 

fiili haczi (6183 s. K. mad. 77, 78) bulunmadıkça, vergi dairesine satış bede-

linden pay ayrılamayacağını»1658 1659 

√ «Motorlu taşıt vergisinin, satış (ve paylaşıma) konu aracın aynından 

doğan bir vergi olduğunu, bu tür vergi alacaklarının sıra cetvelinde yer ala-

bilmesi için alacaklı vergi dairesinin ayrıca takip yapmasına ve haciz koy-

masına gerek bulunmadığını»1660 

                                                 
1651 Bknz: 12. HD. 21.2.2000 T. 2076/2739  
1652 Bknz: 12. HD. 21.2.2000 T. 2274/2818; 3.5.1999 T. 3576/5675; 24.3.1999 T. 2980/3926 vb. 
1653 Bknz: 12. HD. 17.2.2000 T. 1786/2656; 23.11.1989 T. 10608/14391; 28.3.1989 T. 

8530/4367  
1654 Bknz: 12. HD. 10.2.2000 T. 861/1986 
1655 Bknz: 12. HD. 8.2.2000 T. 915/1833 
1656 Bknz: 12. HD. 7.2.2000 T. 841/1643  
1657 Bknz: 19. HD. 7.2.2000 T. 7467/713  
1658 Bknz: 19. HD. 3.2.2000 T. 8384/627  
1659 KarĢ: 19. HD. 25.12.1995 T. 10879/11646  
1660 Bknz: 19. HD. 3.2.2000 T. 8339/629; 13.9.1995 T. 7341/7301  
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√ «Borçluya ödeme emriyle birlikte, takibe dayanak belgelerin gönde-

rilmemiş olmasının ‘ödeme emri’nin iptalini gerektireceğini»1661 

√ «Mülkiyeti muhafaza sözleşmesiyle yapılan satışlarda, satıcının rüç-

hanlı alacağı için takip yapıp satışa konu malı haczettirmesi halinde, malı 

aynen talep haklarından feragat etmiş sayılacağını, fakat bu durumda da, 

satış bedelinden doğan alacağı için üçüncü kişilere karşı rüçhan hakkına 

sahip olduğunu»1662 1663 

√ «İlk haczin dayanağı olan alacak hangi sebepten doğmuş olursa ol-

sun (niteliği ne olursa olsun), İİK.na göre haczedilmiş malların kamu alaca-

ğından dolayı da satıştan önce haczedilmeleri halinde, kamu alacağının ön-

ceki hacze katılacağını»1664 

√ «Alacaklının ‘değişecek oranlara göre faiz istememiş’ (bu hakkını 

saklı tutmamış) olması halinde, icra takibinde istediği faiz oranı ile bağlı 

olacağını»1665 

√ «Kıdem tazminatına ilişkin ilamda yer alan ‘yasal faiz’ kavramından, 

İş Kanununun 14. maddesindeki ‘en yüksek banka mevduat faizi’nin anla-

şılması gerekeceğini»1666 

√ «Amme alacağının tahsili için, İİK. hükümlerine göre amme borçlu-

sunun iflasının istenebileceğini ve iflas müdürlüğünün yaptığı işlemlere kar-

şı icra mahkemesine şikayette bulunulabileceğini»1667 

√ «Talimat icra dairesinin, haczi uygulayıp ileri sürülen istihkak iddia-

larını tutanağa geçirmekle yetinmeyip ayrıca, İİK. 99 uyarınca alacaklıya 

istihkak davası açmak üzere süre veremeyeceğini- Haciz nedeniyle oluşan 

istihkak iddialarına karşı İİK. 97 ve 99. maddelerden hangisinin uygulana-

cağının tayin ve takdirinin, asıl takibin yapıldığı icra dairesinin görevi ol-

duğunu»1668 

√ «Hükmedilen tedbir nafakasının ‘yoksulluk nafakası’na dönüştüğüne 

ve bu şekilde devam edeceğine dair ilamda bir hüküm bulunmaması halinde, 

boşanma kararının kesinleşmesine kadar devam edeceğine»1669 

                                                 
1661 Bknz: HGK. 2.2.2000 T. 12-50/47 
1662 Bknz: 19. HD. 27.1.2000 T. 7818/404  
1663 KarĢ: 19. HD. 27.12.1993 T. 9134/9024  
1664 Bknz: 19. HD. 27.1.2000 T. 8051/408  
1665 Bknz: 12. HD. 25.1.2000 T. 17834/770  
1666 Bknz: 12. HD. 25.1.2000 T. 17801/741; 20.10.1993 T. 11685/15920 
1667 Bknz: 12. HD. 24.12.1999 T. 16427/17338 
1668 Bknz: 12. HD. 24.12.1999 T. 16440/17344; 30.9.1999 T. 10302/11369; 10.9.1999 T. 

8711/9923 vb. 
1669 Bknz: 12. HD. 21.12.1999 T. 16221/17048; 15.4.1997 T. 4363/4616; 25.3.1997 T. 

2897/3659 vb. 
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√ «3226 s. Finansal Kiralama Kanunu (mad. 19) uyarınca; ‘kiracının 

iflas etmesi veya icra takibine uğraması halinde’ ‘haczedilmezlik’, ‘istihkak’ 

ve ‘finansal kiralama konusu malların haciz veya iflas (takibi) dışında bıra-

kılması’ konularının gündeme gelebileceğini, icra memurunun son konuda 

vereceği karara karşı hukuki yararı bulunan ‘alacaklı’nın ‘borçlu’nun ve 

‘finansal malları kiralayan’ın, yedi gün içinde icra mahkemesine şikayette 

bulunabileceğini»1670 

√ « ‘Borçlu…’a, babası…’dan veraseten intikal edecek taşınmazlar 

üzerine (şimdiden) haciz konulması’ konusunda, icra müdürlüğünce tapu si-

cili müdürlüğüne müzekkere yazılamayacağını»1671 

√ «Geminin bayrağının ve taabiyetinin değişmesinin, donatanın sorum-

luluğunu ortadan kaldırmayacağını»1672 

√ «Borç senedinde, borcun vade tarihine kadar -sözleşmede belirtilen 

faiz oranlarına göre- kapitalize edilecek faiziyle birlikte ödeneceğinin öngö-

rülmüş olması halinde, ‘faize faiz yürütme yasağı’nın söz konusu olmayaca-

ğını»1673 

√ «İlamda yer alan ‘ticari temerrüt faizi’ ile ‘reeskont faizi’nin kasde-

dilmiş olmadığını»1674 

√ «Finansal kiralama konusu mallar hakkında ‘haczedilmezlik şikaye-

ti’nde bulunulabileceği gibi ‘istihkak davası’da açılabileceğini, ayrıca icra 

müdürlüğünce ‘bu malların icra takibi dışında tutulmasına veya iflas dışın-

da bırakılması’na karar verilebileceğini»1675 

√ «İcra memurunun, ‘bir malın haczedilip edilemeyeceğini’ takdir 

edemeyeceğini»1676 

√ «Kooperatif ana sözleşmesinde, ‘kooperatif borçlarından dolayı or-

takların sorumlu olacağı’nın öngörülmüş olması halinde kooperatifin borç-

larından dolayı ancak kooperatifin iflası veya kooperatifin dağılması sonucu 

alacağın alınamamasından sonra, ortaklar hakkında takip yapılabileceği-

ni»1677 

                                                 
1670 Bknz: 12. HD. 30.11.1999 T. 14700/15348  
1671 Bknz: 12. HD. 23.11.1999 T. 14116/14812 
1672 Bknz: 12. HD. 12.11.1999 T. 10912/14137 
1673 Bknz: 12. HD. 9.11.1999 T. 12989/13827  
1674 Bknz: 12. HD. 1.11.1999 T. 12618/13213  
1675 Bknz: 12. HD. 22.10.1999 T. 10059/12853 
1676 Bknz: 12. HD. 21.10.1999 T. 10395/12701  
1677 Bknz: 12. HD. 11.10.1999 T. 10833/11996; 2.10.1998 T. 11488/11841; 23.10.1997 T. 

9216/11486 
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√ «Alacaklının talebi üzerine, icra müdürünün -İİK. 80, 85 uyarınca- 

haciz yapmak zorunda olduğunu, bundan kaçınamayacağını»1678 

√ «İİK. 72/V uyarınca olumsuz tesbit ilamının kesinleşmesi üzerine, 

borçlunun ödediği paranın alacaklıdan geri alınması için, ayrıca hükme ge-

rek bulunmadığını»1679 

√ «Takip borçlusunun üçüncü kişideki müstakbel alacağının haciz edi-

lebileceğini»1680 

√ «‘Kıymet takdirine itiraz’ın ‘şikayet’ niteliğinde olduğunu»1681 

√ «İşçi alacaklarının imtiyazlığının ancak, bu alacaklar nedeniyle ko-

nulan haczin, ilk hacze iştirak etmesi halinde söz konusu olabileceğini»1682 

√ «Haciz sırasında hazır bulunan üçüncü kişinin (borçlunun kız karde-

şinin) ‘haczedilen şeylerin başka bir üçüncü kişiye (annesine / babasına) ait 

olduğunu’ ileri sürmesinin İİK. 99’a göre geçerli bir ‘istihkak iddiası’ sa-

yılmayacağını»1683 

√ «Vekalet verenin ölümü ile vekaletin sona ereceğini»1684 

√ «İpotekli taşınmaz maliki kollektif şirket dışındaki kişilere -örneğin 

sadece şirket ünvanında adı yazılı olanlara- da ‘icra emri’ gönderilerek ipo-

teğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılamayacağını»1685 

√ «Borçluya gönderilen ‘hesap kat ihtarnamesi’nin tebliğ edilemeden 

iade edilmesi halinde, İİK. 150/ ı uyarınca, borçluya ‘icra emri’ gönderile-

rek ilamlı takip yapılamayacağını»1686 

√ «Borçlunun adresinde uygulanan haciz için, İİK. 99 uyarınca, istih-

kak davası açması için alacaklıya süre verilemeyeceğini»1687 

√ «Üzerine ihtiyati haciz konulan alacağın temlik edilemeyeceğini (ya-

pılan temlikin sonuç doğurmayacağını)»1688 

                                                 
1678 Bknz: 12. HD. 7.10.1999 T. 10470/11875  
1679 Bknz: 12. HD. 7.10.1999 T. 10611/11753  
1680 Bknz: 19. HD. 23.9.1999 T. 4545/5107  
1681 Bknz: 12. HD. 21.9.1999 T. 9142/10432  
1682 Bknz: 19. HD. 16.9.1999 T. 4279/4864; 16.9.1999 T. 4285/4870; 16.9.1999 T. 4280/4865 

vb. 
1683 Bknz: 12. HD. 9.9.1999 T. 8693/9786; 12.5.1999 T. 5410/6184  
1684 Bknz: 12. HD. 7.9.1999 T. 8889/9558 
1685 Bknz: 12. HD. 13.9.1999 T. 8957/9980  
1686 Bknz: HGK. 30.6.1999 T. 12-552/556  
1687 Bknz: 12. HD. 29.6.1999 T. 8282/8935  
1688 Bknz: 19. HD. 24.6.1999 T. 3926/4397 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

232 

√ «‘Fiili haciz’ ile ‘trafik kaydına konulan haciz’ arasında hukuki so-
nuçları bakımından bir fark bulunmadığını (her ikisinin de geçerli olup aynı 
sonuçları doğuracağını)»1689 

√ «Vergi dairesinin hacizlerinden sonra işçi alacakları için konulan 
hacizlerin, vergi dairesinin hacizlerinin önüne geçemeyeceğini»1690 

√ «‘Faize ilişkin hak’ ayrıca saklı tutulmadan ‘dosyadaki takip masraf 
ve harçlarının ödendiği’ belirtilerek takipten feragat ettiğini bildiren ala-
caklının daha sonra, o dosyadan faiz talep edemeyeceğini»1691 

√ «Belediye meclisince alınan ‘tüm gelirlerin kamu hizmetine tahsisi’ 
şeklindeki kararın -bu karar idari yargı tarafından iptal edilmedikçe- geçerli 
olacağını ve belediyenin kira gelirlerini de kapsayacağını»1692 

√ «İcra memurunun, vekaletnamesinde hacze muvafakat yetkisi bulu-
nan vekilin beyanı doğrultusunda haczi yapmak ve ödeme emrini de, kabulü 
doğrultusunda borçluya dairede tebliğ etmek durumunda olduğunu, bu iş-
lemleri yapmaktan kaçınamayacağını»1693 

√ «Tapu kaydında ‘teferruat’ olarak gösterilmiş olan her taşınırın 
-örneğin cep telefonlarının- ‘teferruat’ niteliğini kazanamayacağını ve müs-
takilen haciz edilmelerini önlemeyeceğini»1694 

√ «Bedeli paylaşıma konu mallar üzerinde yasaya uygun şekilde ko-
nulmuş geçerli haczi bulunmayan alacaklıya, satış bedelinden pay ayrıla-
mayacağını»1695 

√ «Taşınmaz üzerinde kurulu bulunan ipotek ve hacizden sonra davacı 
lehine konulan inşaatçı ipoteği nedeniyle davacıya para artmadığı için sıra 
cetvelinde pay ayrılmamasında usulsüzlük bulunmadığını»1696 

√ «Genel haciz yolu ile takipte, borçlunun itirazlarını icra dairesine 
bildirmiş olmasının, ayrıca şikayete konu olabilecek hususların şikayet yolu 
ile icra mahkemesine bildirilmesini engellemeyeceğini»1697 

√ «İlamın bozulması halinde ödenen paraların iadesinde, ‘alacaklıya 
ödendiği tarih’ ten itibaren değil, ‘paranın iadesi istemini içeren bildirimin 
alıcıya tebliğ tarihi’nden itibaren faiz istenebileceğini»1698 

                                                 
1689 Bknz: 19. HD. 24.6.1999 T. 3616/4400; 25.2.1999 T. 7242/1117  
1690 Bknz. 19. HD. 24.6.1999 T. 3904/4394; 21.5.1998 T. 3002/3536; 14.5.1998 T. 2431/3424 

vb. 
1691 Bknz: 12. HD. 17.6.1999 T. 7585/8287  
1692 Bknz: HGK. 16.6.1999 T. 12-501/511 
1693 Bknz: 12. HD. 9.6.1999 T. 7162/7859 
1694 Bknz: 12. HD. 8.6.1999 T. 7302/7754  
1695 Bknz: 19. HD. 3.6.1999 T. 3427/3860; 16.2.1999 T. 486/791; 14.5.1998 T. 2478/3426 vb.  
1696 Bknz: 19. HD. 3.6.1999 T. 3429/3861  
1697 Bknz: 12. HD. 2.6.1999 T. 6358/7303  
1698 Bknz: 12. HD. 27.5.1999 T. 6434/6948; 16.1.1995 T. 6979/19; 8.12.1994 T. 15137/15707 

vb.  
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√ «Aynı taşınmazın iki ayrı kişiye ‘taşınmaz satış vaadi sözleşmesi’ ile 

satılmış olması halinde, satış vaadi sözleşmesi önce olan alacaklıya, satış 

bedelinin paylaştırılmasında öncelik tanınacağını»1699 

√ «Hisse senedi yerine geçmek üzere çıkarılan ilmuhaberlerin de İİK. 

mad. 88’de öngörülen şekilde haczedilebileceğini»1700 

√ «Mahkemenin ihtiyati tedbir kararında ‘senet bedelinin üçüncü kişi-

lere ödenmemesi’nin öngörülmüş olması halinde, bu karar nedeniyle üçüncü 

kişilerin takip yapmasında hukuki imkansızlık bulunduğundan takip yapan 

alacaklı hakkında zamanaşımı süresinin işlemeyeceğinin kabulü gerekeceği-

ni»1701 

√ «Takip konusu ilamın takip tarihinden sonra kesinleşmesi halinde, 

aynı dosyadan yeniden icra emri gönderilerek takibe devam edilemeyeceği-

ni»1702 

√ «Alacağı kambiyo senedine bağlı olan alacaklının dilerse ‘kambiyo 

senetlerine mahsus özel yolla’ dilerse ‘genel haciz yoluyla’ takipte bulunabi-

leceğini»1703 

√ «Başka bir alacaklının haciz ettirdiği malları daha sonra haciz etti-

ren alacaklının -İİK. mad. 100’deki koşulların gerçekleşmesi halinde- ayrıca 

hacze iştirak talebinde bulunmasına gerek kalmadan önceki hacze iştirak 

edebileceğini»1704 

√ «Haczi önce olan alacaklıya sıra cetvelinde önceki sırada yer verile-

ceğini»1705 

√ «6183 sayılı Yasa uyarınca haczedilen taşınır / taşınmaz malların be-

lirli bir süre içinde satış istenmemesi halinde haczin düşeceğine ilişkin adı 

geçen yasada özel bir hüküm bulunmadığından, İİK. 106 ve 110 hükümleri-

nin kamu alacakları yönünden uygulanamayacağını (Kamu alacağından 

‘vergi alacağı, prim alacağı gibi’ dolayı, kamu idareleri ‘vergi daireleri, 

SSK. gibi’ tarafından 6183 sayılı Yasa uyarınca konulan hacizlerin, belirli 

süre içinde satış istenmemiş olması halinde düşmeyeceğini, bu nedenle satı-

                                                 
1699 Bknz: 19. HD. 20.5.1999 T. 2837/3464  
1700 Bknz: 19. HD. 20.5.1999 T. 3100/3479  
1701 Bknz: 12. HD. 17.5.1999 T. 5969/6387 
1702 Bknz: 12. HD. 12.5.1999 T. 5220/6153  
1703 Bknz: 12. HD. 17.5.1999 T. 6113/6494; 23.12.1998 T. 14281/14874; 21.6.1988 T. 

11126/8325 vb. 
1704 Bknz: 19. HD. 22.4.1999 T. 2380/2720  
1705 Bknz: 19. HD. 22.4.1999 T. 2379/2719; 25.6.1998 T. 3846/4516; 16.3.1998 T. 852/1910 vb.  
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lan taşınır / taşınmaz üzerinde daha önce konulmuş haczi bulunan bu kamu 

idarelerine ‘sıra cetveli’nde öncelikle yer verilmesi gerekeceğini)»1706 1707 

√ «Harcı ödenip ilamın aslı alınmadan, fotokopi ile takip yapılamaya-

cağını»1708 

√ «Tazminat ve vergi davalarında, gecikme faizinin kararın idareye 

tebliğinden itibaren uygulanması gerektiğini»1709 

√ «Üçüncü kişinin taahhüt beyanının (icrai kefil olma isteğinin) icra 

dairesinde, icra müdürü / yardımcısı / katibi önünde yapılıp tutanağa geçi-

rildikten sonra birlikte imza edilmemiş olması halinde geçerli olmayacağını 

ve üçüncü kişiye icra emri gönderilemeyeceğini»1710 

√ «Tasarrufun iptali davası sonucunda verilen iptal kararı ile, dava 

konusu taşınmazın mülkiyetinin tekrar borçluya dönmeyeceğini, satış sonra-

sı elde edilen para alacaklıya ödendikten sonra kalanının -borçludan taşın-

mazı almış olan- üçüncü kişiye ödeneceğini»1711 

√ «İlamda yıkım işleminin yerine getirilmesi için öngörülen süre dışın-

da, borçluya yeniden süre verilemeyeceğini»1712 

√ «Haciz sırasında karşılaşılan üçüncü kişinin ‘borçlunun eski eşi ol-

duğunu, kocasından boşandığını’ bildirip, boşanma ilamı ibraz etmesi ha-

linde, alacaklıya -istihkak davası açması için- yedi günlük süre verilmesi ge-

rekeceğini»1713 

√ «‘Bir işin yapılmasına’ dair ilamın kesinleşmesinden sonra, takibe 

konulmasına kadar alacaklının rızası ile geçen sürenin, İİK.nun 30. maddesi 

gereğince memurun -işi yapması için- borçluya vermesi gereken süreyi or-

tadan kaldırmayacağını»1714 

√ «Her devletin kendi sınırları içinde cebri icra gücüne sahip olduğu-

nu, başka bir devletin sınırları içinde cebri icra gücünün bulunamayacağı-

nı»1715 

√ «Nafaka alacaklarının, satılan malın bedeli vezneye girinceye kadar, 

mevcut hacze ‘takipsiz’ iştirak edebileceğini»1716 

                                                 
1706 Bknz: 19. HD. 15.4.1999 T. 2057/2471; 5.2.1998 T. 8620/49; 6.2.1997 T. 9045/958 
1707 KarĢ: 11. HD. 19.2.1990 T. 8992/989  
1708 Bknz: 12. HD. 13.4.1999 T. 4292/4670  
1709 Bknz: 12. HD. 12.4.1999 T. 4326/4609  
1710 Bknz: 12. HD. 7.4.1999 T. 3836/4360  
1711 Bknz: 12. HD. 7.4.1999 T. 3860/4383  
1712 Bknz: 12. HD. 22.3.1999 T. 3424/3562  
1713 Bknz: 12. HD. 22.3.1999 T. 3108/3598  
1714 Bknz: 12. HD. 11.3.1999 T. 2790/3056  
1715 Bknz: 12. HD. 10.3.1999 T. 2530/2978  
1716 Bknz: 19. HD. 4.3.1999 T. 726/1338; 25.9.1997 T. 4909/7711  
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√ «Kural olarak, takibe taraf olmayanların takip işlemlerindeki usul-

süzlüğü şikayet konusu yapmaya hakları yoksa da icra işlemlerindeki usul-

süzlüğü düzenlenecek sıra cetvelinde tarafların haklarını ihlal ettiği ölçüde 

sıra cetveline itiraz ederek şikayet konusu yapabileceklerini»1717 

√ «Takip dayanağı kambiyo senetlerinin, itiraz süresi (beş gün) içinde 

borçlunun incelemesine hazır bulundurulmadığının saptanması halinde, icra 

mahkemesince ‘ödeme emrinin iptaline’ karar verilmesi gerekeceğini»1718 

√ «Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde, borca itiraz 

satışı durdurduğundan, itirazla ilgili olarak karar verilinceye kadar satış is-

teme sürelerinin işlemeyeceğini (ve bu sürede haczin düşmeyeceğini)»1719 

√ «Takip talebine ‘senet aslı’ ile birlikte ‘tasdikli örneği’nin eklenme-

miş olması halinde ‘ödeme emrinin iptaline’ karar verilmesi gerekeceği-

ni»1720 

√ «Bir alacağın imtiyazlı olmasının istisnai (ve özel) bir durum olduğu-

nu, bu konuda özel bir düzenleme bulunmadıkça alacağın imtiyazlı olarak 

kabul edilemeyeceğini, tasarruf mevduatı sahiplerinin alacaklarının imtiyaz-

lı olmadığını»1721 

√ «‘Taşınmazın kıymet takdirine’ dair istem ve işlemlerin, açıkça satış 

talebi olmadıkça, haczin düşmesini önlemeyeceğini»1722 

√ «‘İtirazın kaldırılması ve tahliye’ye ilişkin merci kararından sonra 

taşınmazı satın alan kişinin ilk malikin tüm haklarına -halef sıfatıyla- sahip 

olacağını ancak bu kişinin kendisine geçen hakları kullanmada taşınmazı 

başka bir kişiye satması halinde, yeni malike anılan merci kararına dayana-

rak takibe devam edemeyeceğini»1723 

√ «İİK. 138 uyarınca icra müdürlüğü tarafından hesaplanan vekalet 

ücretine faiz yürütülemeyeceğini»1724 

√ «Taşınmazlar tapuda borçlu adına kayıtlı ve üzerinde herhangi bir 

haciz şerhi bulunmuyorken, üçüncü kişinin açtığı tapu iptali ve tescil dava-

sının bu kişi lehine sonuçlanması halinde üçüncü kişinin dava sırasında tapu 

                                                 
1717 Bknz: 19. HD. 25.2.1999 T. 6538/1116  
1718 Bknz: 12. HD. 25.2.1999 T. 1669/2141; 8.12.1998 T. 13545/14035; 12.3.1998 T. 2285/3039 

vb. 
1719 Bknz: 19. HD. 25.2.1999 T. 622/1127  
1720 Bknz: 12. HD. 8.2.1999 T. 387/921; 6.2.1989 T. 6203/1489  
1721 Bknz: 19. HD. 28.1.1999 T. 7297/228  
1722 Bknz: 19. HD. 28.1.1999 T. 7590/240; 4.7.1995 T. 5815/6108; 21.12.1994 T. 9238/2478 vb. 
1723 Bknz: 12. HD. 28.1.1999 T. 4489/5988  
1724 Bknz: 12. HD. 30.11.1998 T. 13267/13598  
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kaydına konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasını icra dairesinden (ve şikayet 

yoluyla icra mahkemesinden) isteyemeyeceğini»1725 

√ «Satışa konu mallar üzerinde usulüne uygun haczi bulunmayan 

SSK.nun, vergi dairesinin sıra cetvelinde yer alamayacağını»1726 

√ «Alacaklı bankanın alacağından dolayı üzerinde rehin kurulan ara-

cın, daha sonra, borçlunun kefili olan üçüncü kişiye teslim edilmiş olması-

nın, rehnin geçerliliğini etkilemeyeceğini»1727 

√ «Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları geriye yürüyemeyeceğinden 

şikayet davasında takip tarihindeki durumun nazara alınması gerektiği-

ni»1728 

√ «Borçlunun isminin takip talebine sonradan el yazısı ile eklenerek ve 

alacaklıdan ayrıca harç alınmadan borçluya ödeme emri gönderilemeyece-

ğini»1729 

√ «İflas tarihinden önce, mülkiyeti hacizle yükümlü olarak üçüncü kişi-

ye geçen taşınmazın, iflas masasına dahil edilemeyeceğini»1730 

√ «Talimat üzerine yapılan haciz nedeniyle istihkak iddiasında bulu-

nulması halinde, İİK.nun 96-97 ve 99. maddelerinden hangisinin uygulana-

cağı konusunda doğan uyuşmazlığın asıl takibin yapıldığı icra dairesinin 

bağlı olduğu icra mahkemesi tarafından çözümleneceğini»1731 

√ «Noterlerin Tebligat Kanununun 35. maddesine göre tebligat yapa-

mayacaklarını»1732 

√ «Kamu alacağından dolayı konulan hacze, adi ve imtiyazlı bir ala-

caklının katılamayacağını»1733 

√ «Emlak vergisinin satışa (ve paylaşıma) konu taşınmazın aynından 

doğan bir vergi olduğunu, bu vergi alacağına sıra cetvelinde rehinli alacak-

lardan da önce yer verileceğini, bunun için alacaklı vergi dairesinin ayrıca 

takip yapmasına ve taşınmazın tapu kaydına haciz koymasına gerek bulun-

madığını»1734 

                                                 
1725 Bknz: 12. HD. 25.11.1998 T. 12777/13448  
1726 Bknz: 19. HD. 24.12.1998 T. 7086/7847; 12.6.1997 T. 4148/6106; 1.5.1997 T. 2341/4352 

vb.  
1727 Bknz: 12. HD. 17.12.1998 T. 7080/7723  
1728 Bknz: HGK. 2.12.1998 T. 12-803/849  
1729 Bknz: 12. HD. 8.10.1998 T. 9434/10417 
1730 Bknz: 12. HD. 6.10.1998 T. 9376/17044  
1731 Bknz: 12. HD. 30.6.1998 T. 7234/7945  
1732 Bknz: 12. HD. 25.6.1998 T. 7140/7768 
1733 Bknz: 19. HD. 18.6.1998 T. 3205/4311; 18.6.1998 T. 3518/4324; 26.2.1998 T. 393/1359 vb.  
1734 Bknz: 19. HD. 18.6.1998 T. 3208/4312; 3.7.1997 T. 4752/6971 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

237 

√ «‘Sıra cetveli’nde alacaklılara ‘ihale tarihine kadar işleyen faizleriy-

le birlikte’ yer verileceğini»1735 

√ «Kural olarak -borçluya ait- kıymetli evraka bağlanmış ve devri kabil 

mal, alacak ve hakların haczi, fiilen el konulması ve muhafaza altına alın-

ması ile mümkün ise de takas ve saklama A.Ş.de bulunan borçlu şirkete ait 

hisse senetlerinin, vergi dairesince haciz kararı alınıp, bunun senetleri elin-

de bulunduran üçüncü kişiye bildirilmesiyle haczedilebileceğini»1736 

√ «Konkordato mühleti içinde (mühlet kararından sonra) yapılan taki-

bin iptali gerekeceğini»1737 

√ «Tapuya haciz koymuş olan vergi dairesinin alacağına haciz tarihin-

den satış tarihine kadar işleyecek gecikme zammı kadar sıra cetvelinde pay 

ayrılabileceğini, haciz tarihinden sonra tahakkuk eden yeni vergi alacağı 

için yeniden tapuya haciz konulmadıkça, bu alacağa satış bedelinden pay 

ayrılmayacağını (6183 s. K. mad. 51)»1738 

√ «Kamu alacağının hacze katılabilmesi için, kamu idaresi tarafından 

borçlunun malı üzerine satış tarihinden önce haciz konulmuş olması gerek-

tiğini»1739 

√ «Kamu alacağından dolayı borçluya ait taşınmazın tapu kaydına ko-

nulan haczin -ne miktardaki alacak için konulduğu haciz yazısında belirtil-

memiş dahi olsa- geçerli olduğunu (6183 sayılı K. mad. 88)»1740 

√ «Rehinli alacaklıya borcu ödeyen kefilin onun haklarına halef olaca-

ğını BK. mad. 496 (şimdi; TBK. mad. 596), ayrıca, takip yapmasına gerek 

kalmadan rehinli malın satılması halinde, kefile satış bedelinden öncelik ta-

nınması gerekeceğini)»1741 

√ «Yedi gün gibi kısa bir sürede, icra emrine karşı icra mahkemesine 

itiraz etmek durumunda bulunan vasinin bunun için sulh mahkemesinden 

izin almasına gerek bulunmadığını»1742 

 

                                                 
1735 Bknz: 19. HD. 11.6.1998 T. 3379/4123; 19.2.1998 T. 8526/113; 4.12.1997 T. 7705/10319 

vb.  
1736 Bknz: 19. HD. 18.6.1998 T. 3495/4323; 30.1.1997 T. 9338/616; 28.11.1996 T. 7142/10667 

vb.  
1737 Bknz: 12. HD. 25.5.1998 T. 5665/5913  
1738 Bknz: 19. HD. 7.5.1998 T. 1922/3217; 2.10.1997 T. 6555/7984; 29.5.1997 T. 3422/5554 vb. 
1739 Bknz: 19. HD. 30.4.1998 T. 1622/2925; 23.10.1997 T. 5427/8874; 5.6.1997 T. 3632/5830 

vb.  
1740 Bknz: 19. HD. 30.4.1998 T. 1974/2926; 6.11.1997 T. 6702/9291  
1741 Bknz: 19. HD. 2.4.1998 T. 1670/2470  
1742 Bknz: 12. HD. 1.4.1998 T. 3201/3800  
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√ «Aynı tarihte uygulanan ihtiyati hacizlerin uygulanma saatlerine gö-
re işlem yapılması gerekeceğini»1743 1744 

√ «Ölü kişi (borçlu) hakkında takip açılamayacağını ve yapılan takibin, 
borçlunun mirasçılarına yöneltilemeyeceğini (mirasçılar hakkında, yeni bir 
takip yapılması gerekeceğini)»1745(Not: 6100 sayılı yeni HMK’ nun 124/4 
maddesindeki «dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi ka-
bul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hakim karşı tarafın rızasını ara-
maksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir.» şeklindeki yeni düzenleme 
nedeniyle, bu içtihat önemini yitirmiştir.) 

√ «İcra dosyasındaki -takip talebi, ödeme emri, icra emri gibi- tüm bel-
gelerdeki imza noksanlıklarının sonradan tamamlattırılabileceğini»1746 

√ «Takip dayanağı bonoda yazılı -%10, %20 gibi- oranda vekalet ücre-
tinin tahsili için icra takibi yapılamayacağını»1747 

√ «Vergi dairesince ‘satışı yapılan taşınmazın onbeş gün içinde tahliye 
edilmesi’ için gönderilen ‘tahliye emri’ne karşı icra mahkemesine şikayet 
edilemeyeceğini, idari yargı yerine başvurulması gerekeceğini»1748 

√ «Müvekkilin ölümü ile avukatının vekaleti sona ererse de müvekkili-
nin ölümünden dört gün sonra, avukatının ölen müvekkilinin alacağı için 
haciz işlemi yaptırmasının BK. 397/II (şimdi; TBK. 513/2) hükmüne uygun 
olacağını»1749 

√ «Haciz için gidilen yerde karşılaşılan borçlu -ya da üçüncü kişilerin- 
istihkak iddiasında bulunmasının haciz yapılmasını önlemeyeceğini»1750 

√ «Taşınmazın aynından doğmayan vergi alacağından dolayı konmuş 
olan haczin, ipotekten sonra olması halinde, ipotekli alacaklının önüne ge-
çemeyeceğini»1751 

√ «BK. 367/II (şimdi; TBK. mad. 514) gereğince, vekilin vekaletinin 
sona erdiğini öğrenmeden yaptığı işlemlerden (müvekkili adına vekaletna-
mede mevcut olan yetkisine dayanarak düzenlediği çeklerden) müvekkilin 
sorumlu olduğunu»1752 

                                                 
1743 Bknz: 19. HD. 19.3.1998 T. 1091/2022; 19.3.1998 T. 1209/2014; 6.11.1997 T. 6918/9297 

vb.  
1744 KarĢ: 19. HD. 8.5.1997 T. 2483/4679  
1745 Bknz: 12. HD. 9.3.1998 T. 2106/2761; 4.11.1996 T. 13557/13582; 28.9.1995 T. 

11495/12417 
1746 Bknz: 12. HD. 3.3.1998 T. 850/2436  
1747 Bknz: 12. HD. 26.2.1998 T. 1398/2262  
1748 Bknz: 12. HD. 25.2.1998 T. 1007/2217  
1749 Bknz: 12. HD. 18.2.1998 T. 951/1638; 6.7.1993 T. 801/12173  
1750 Bknz: 12. HD. 18.2.1998 T. 1165/1695; 23.10.1997 T. 9919/11407; 25.9.1992 T. 

3515/10847 
1751 Bknz: 19. HD. 26.2.1998 T. 399/1360  
1752 Bknz: 12. HD. 12.2.1998 T. 689/1437  
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√ «Üçüncü kişiler tarafından haczedilen malların paraya çevrilmesin-

den sonra, kamu alacağından dolayı konulan hacizlerin sonuç doğurmaya-

cağını, sıra cetvelinde, kamu alacağına yer verilemeyeceğini»1753 

√ «İcra kefiline icra (veya ödeme) emri çıkarılmadan, kefil hakkında 

haciz yapılamayacağını»1754 

√ «Devlet dairesi hakkında, tahliye ilamının infazı için, icra müdürlü-

ğünce mülki idare amirliğine müzekkere yazılmasında usulsüzlük bulunma-

dığını»1755 

√ «Özel idareye ait kum ve çakıl ocağının çalıştırılmasından doğan rü-

sum’un, İİK. hükümlerine göre takip konusu yapılamayacağını»1756 

√ «Konkordato mühleti verilmeden önce, borçlunun istihkakından kesi-

lerek icra veznesine girmiş olan paraların alacaklıya ödeneceğini»1757 

√ «Takip talebinde bulunan İİK. 58. maddeye ait eksikliklerin ‘takibin 

iptalini’ gerektirmeyip, takip talebindeki bu eksikliklerin düzeltilmesini ge-

rektireceğini»1758 

√ «Hacze konu malların bulunduğu yerin üçüncü kişiye ait olması ha-

linde, icra müdürünün 99. maddeye göre işlem yapması gerekeceğini»1759 

√ «İlamın taraflarının tacir olması ve alacağın ticari işten kaynaklan-

ması halinde -3095 s. K. mad. 2/III uyarınca- reeskont (avans) faizi talep 

edilebileceğini»1760 

√ «Mahkemelerce hükmedilen nafakaların başlangıç tarihlerinin ‘dava’ 

(talep) tarihi olduğunu»1761 

√ «Mirasbırakan ölmeden önce kendisine yapılan tebligat üzerine süre-

sinde ödeme emrine itiraz etmemiş dahi olsa, mirasbırakanın ölümünden 

sonra mirasçılarına yeniden usulüne uygun olarak ödeme emri gönderilmesi 

gerekeceğini»1762 

√ «Muvazaa sebebine dayanan tasarrufun iptali davası süresince, aciz 

belgesine dayalı alacak için faiz yürütülmesi gerekeceğini»1763 

                                                 
1753 Bknz: 19. HD. 12.2.1998 T. 8674/805; 2.7.1996 T. 4976/6947; 13.10.1994 T. 7318/9371 
1754 Bknz: 12. HD. 5.2.1998 T. 115/926  
1755 Bknz: 12. HD. 22.1.1998 T. 14898/470  
1756 Bknz: 12. HD. 21.1.1998 T. 14765/987237  
1757 Bknz: 12. HD. 21.1.1998 T. 14528/292  
1758 Bknz: 12. HD. 20.1.1998 T. 14637/215  
1759 Bknz: 12. HD. 20.1.1998 T. 14643/221 
1760 Bknz: 12. HD. 19.1.1998 T. 14265/28  
1761 Bknz: 12. HD. 29.12.1997 T. 14205/14713  
1762 Bknz: 12. HD. 25.12.1997 T. 14389/14549  
1763 Bknz: 12. HD. 24.12.1997 T. 13869/14427  
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√ «İcra takibinden sonra olumsuz tesbit davası açmış olan borçlunun 

‘teminat’ olarak gösterdiği teminat mektubu ‘vezneye girmiş para’ olarak 

kabul edilemeyeceğinden, alacaklının, teminat mektubunun paraya çevril-

mesini istemekte yasaya aykırılık bulunmadığını»1764 

√ «Apartman yöneticiliğinin aktif ve pasif husumet ehliyeti bulunmadı-

ğını»1765 

√ «İİK. 54 uyarınca temsilcisi bulunmayan bir tutuklu veya hükümlü 

aleyhine takipte, temsilci tayini vesayet makamına ait olmadıkça, icra müdü-

rünün temsilci tayin etmesi için borçluya süre tanıyacağını (İİK. 54’de ön-

görülen işlem yapılmadan, takip borçlusuna ödeme emri gönderilemeyece-

ğini)»1766 

√ «‘El atmanın önlenmesine’ ilişkin ilamda ayrıca ‘yıkım’ hakkında 

hüküm bulunmaması halinde, icra müdürlüğünce yıkım yapılamayacağını, 

‘zilyetliğin önlenmesi’ suretiyle ilamın infazı gerekeceğini»1767 

√ «Nafakaya ilişkin ‘ara kararları’nın örnek 4-5 icra emri gönderilerek 

ilamlı takip yoluyla değil, örnek 7 ödeme emri gönderilerek genel haciz yo-

luyla takibe konulabileceğini»1768 

√ «Takip konusu alacağa, ancak paranın icra dairesine yatırıldığı tari-

he kadar faiz yürütülebileceğini»1769 

√ «Haciz yapılan yerin, borçlunun takip talebinde gösterilen ve ödeme 

emrinin tebliğ edildiği adres olmayıp, üçüncü kişinin vergi levhasında gös-

terilen ve üçüncü kişilerin yetkili temsilcilerinin bulunduğu adres olması ha-

linde, icra müdürünce 99. maddeye göre işlem yapılması gerekeceğini»1770 

√ «Trafik kaydına vergi dairesince haciz konulduktan sonra aracın 

başka bir kişiye satılmış olmasının haczi geçersiz hale getirmeyeceğini»1771 

√ «Alacaklının sıra cetvelindeki sırasını belirleme bakımından, ‘haciz 

kararının alınmış olması’nın yeterli olmadığını, ‘haczin aracın trafik kaydı-

na işlendiği tarihin’ (ya da ‘aracın fiilen haciz edildiği tarih’in) önem taşı-

dığını»1772 

                                                 
1764 Bknz: 12. HD. 23.12.1997 T. 13967/14401  
1765 Bknz: 12. HD. 22.12.1997 T. 14140/14292  
1766 Bknz: 12. HD. 24.12.1997 T. 14062/14473; 8.10.1997 T. 9439/10274; 21.6.1993 T. 

6400/11193 
1767 Bknz: 12. HD. 17.12.1997 T. 13713/14127  
1768 Bknz: 12. HD. 8.12.1997 T. 13209/13670  
1769 Bknz: 12. HD. 4.12.1997 T. 13028/13544  
1770 Bknz: 12. HD. 2.12.1997 T. 13173/13380  
1771 Bknz: 19. HD. 27.11.1997 T. 7841/10099  
1772 Bknz: 19. HD. 27.11.1997 T. 7786/10094; 20.11.1997 T. 7368/9877 
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√ «Yetkisiz icra müdürlüğünce konulan haczin geçerli bir haciz sayıla-

mayacağını, haciz koydurmuş olan alacaklıya sıra cetvelinde yer verileme-

yeceğini»1773 

√ «Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan takibin harç 

verilerek genel haciz yoluyla takibe dönüştürülebileceğini»1774 

√ «Sıra cetveline itiraz davası / şikayeti sonucunda, talebi reddedilen 

davacı aleyhine ayrıca faize hükmedilemeyeceğini»1775 

√ «İnşaatçı ipoteğinde, müteahhit ve işçilere, diğer alacaklılara karşı 

‘sıra yönünden’ bir öncelik hakkı tanınmamış olduğunu (MK. mad. 896)»1776 

√ «‘İflastan önce icra veznesine giren para’nın, iflas masasına gönderi-

lemeyeceğini, sıra cetveli düzenlenerek hak sahiplerine ödenmesi gerekece-

ğini»1777 

√ «Satış bedelinin, tapuya hacizlerini aynı gün koydurmuş olan alacak-

lılar arasında -tapuda; hangisini haczinin daha önce tapuya işlendiğine dair 

bir kayıt bulunmaması halinde- garameten paylaştırılması gerekeceğini»1778 

√ «Alacaklı vergi dairesinin -6183 s. Kanunun 13. maddesi uyarınca- 

aldığı ve uyguladığı ihtiyati haczin, aynı mallar üzerine daha önce İİK.na 

göre konulmuş olan hacizlere katılamayacağını»1779 

√ «Yeniden harç verilmedikçe, takibin başka bir borçluya da yöneltile-

meyeceğini»1780 

√ «İflas dairesinin, İİK. 223’de yazılı hususlar dışında icra mahkeme-

sine müracaatta bulunamayacağını»1781 

√ «Trafik siciline kayıtlı bir aracın, noterde düzenlenen resmi senetle 

başkasına satılmasından sonra sicile konulan haczin geçerli olmayacağını, 

satışla mülkiyetin alıcıya geçmiş olacağını»1782 

√ «Borçlu (alacaklı) vekilinin icra dosyasında vekaletnamesi bulunması 

halinde, ayrı merci dosyasına da vekaletname ibrazına gerek bulunmadığı-

nı»1783 

                                                 
1773 Bknz: 19. HD. 13.11.1997 T. 7507/9488  
1774 Bknz: 12. HD. 13.11.1997 T. 11705/12660  
1775 Bknz: 19. HD. 13.11.1997 T. 7082/9472  
1776 Bknz: 19. HD. 6.11.1997 T. 6923/9299  
1777 Bknz: 12. HD. 4.11.1997 T. 11831/12194  
1778 Bknz: 19. HD. 31.10.1997 T. 5966/9078  
1779 Bknz: 19. HD. 30.10.1997 T. 6132/9029  
1780 Bknz: 12. HD. 27.10.1997 T. 11226/11511; 14.2.1996 T. 1500/2232  
1781 Bknz: 12. HD. 23.10.1997 T. 9904/11406  
1782 Bknz: 19. HD. 23.10.1997 T. 6406/8887; 23.10.1997 T. 6405/8886  
1783 Bknz: HGK. 15.10.1997 T. 12-637/807  
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√ «Alacaklının takip talebinde istediği reeskont (avans) faiz oranı itira-

za uğramadan kesinleşmiş olsa bile, bu oranın borç ödeninceye kadar uygu-

lanacağını öngören yasal bir düzenleme bulunmadığını, takip süresince bu 

oranlar değişkenlik gösterdiğinden, Merkez Bankasından faiz oranları soru-

larak dönemlerine göre tesbit edilecek orana göre faiz miktarının hesaplan-

ması gerekeceğini»1784 

√ «Navlun alacağından dolayı ‘yük alacaklısı hakkı’ bulunan taşıyanın 

bir tür rehin hakkı olan bu hakkının, yükün gemiye yüklenmesiyle doğmuş 

olduğunu, yükün satış bedelinden öncelikle taşıyana ödeme yapılması gere-

keceğini»1785 

√ «Kira parasının tesbitine ilişkin mahkeme kararı ile belirgin hale ge-

len ‘kira farkı alacağı’na, ayrıca ihtara gerek kalmaksızın, kira tesbit kara-

rının kesinleştiği tarihten itibaren faiz yürütülmesi gerekeceğini»1786 

√ «Ticaret (hukuk) mahkemesinin verdiği ‘itirazın iptali’ne ilişkin kara-

rın kesinleşmesi beklenmeden uygulanacağını»1787 

√ «‘Bina ve arazi vergisi’, ‘veraset ve intikal vergisi’, ‘gümrük vergisi’, 

‘motorlu taşıt vergisi’nden farklı olarak satışa konu taşınmaz / taşınırın ay-

nından doğmayan -‘KDV’, ‘stopaj gelir vergisi’, ‘fon payı’, ‘kaçakçılık ce-

zası’, ‘gecikme zammı’, ‘gelir vergisi’, ‘kurumlar vergisi’, ‘kıymet artış ver-

gisi’, ‘mali denge vergisi’ gibi- vergi alacaklarının, rüçhanlı alacak olmadı-

ğını -6183 s. Kanun mad. 21/1 uyarınca- bu alacakların daha önce konul-

muş olan hacizlere aynı sırada, alacak miktarı oranında (garameten) katıla-

cağını»1788 

√ «Harcı ödenip ilam aslı alınmadan, fotokopisiyle takip yapılamaya-

cağını»1789 

√ «Satış vaadi şerhine dayanılarak alenen cebri tescil kararı ile, şerh-

ten sonra tapu kaydına konulan haczin şikayet yoluyla kaldırılmasının sağ-

lanabileceğini»1790 

√ «İcra müdürünün kesinleşen takip sonucu, alacaklının haciz talebini 

reddedemeyeceğini»1791 

                                                 
1784 Bknz: 12. HD. 13.10.1997 T. 9476/10500  
1785 Bknz: 19. HD. 9.10.1997 T. 5381/8285  
1786 Bknz: 12. HD. 6.10.1997 T. 9375/0121; 12.5.1997 T. 5093/5427; 27.9.1993 T. 7706/14048  
1787 Bknz: 12. HD. 6.10.1997 T. 9362/10108; 3.5.1991 T. 12874/5525; 13.11.1989 T. 

4628/13798  
1788 Bknz: 19. HD. 2.10.1997 T. 5894/7995; 21.2.1995 T. 234/1378; 8.11.1993 T. 8455/7351 vb 
1789 Bknz: 12. HD. 29.9.1997 T. 9095/9519  
1790 Bknz: HGK. 24.9.1997 T. 15-461/729  
1791 Bknz: 12. HD. 24.9.1997 T. 8659/9286  
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√ «Bedeli paylaşıma konu aracın aynıyla ilgili olmayan tedbirin, ala-

caklının satış istemesine engel olmayacağını; süresinde satış istememiş olan 

alacaklının haczinin düşeceğini»1792 

√ «Kesin rehin açığı belgesinin ‘kesin aciz belgesi’ gibi ilk hacze mut-

lak olarak katılma hakkı vermediğini, bu belgeye sahip olan alacaklının an-

cak İİK. mad. 100/4’deki koşulların gerçekleşmesi halinde, ilk hacze katıla-

bileceğini»1793 

√ « ‘Hacizli vasıtanın muhafaza altına alınmasına yönelik istemin’, sa-

tış isteme süresini kesmeyeceğini»1794 

√ «Kesin rehin açığı belgesinin, borç ödemeden aciz belgesi gibi, 

İİK.nun 100/1. maddesi uyarınca ilk hacze katılma olanağı vermediğini»1795 

√ «Haciz tarihinden sonra oluşan vergi borcu için, satışa konu taşın-

maz üzerine haciz konulmuş olmadıkça bu borç için sıra cetvelinde pay ayrı-

lamayacağını»1796 

√ «İİK. 121 uyarınca borçlu mirasçı hakkında ortaklığın giderilmesi 

davası açmak üzere icra mahkemesinden yetki belgesi alınıp, ortaklığın gi-

derilmesi davası açılması ile süresinde satış istenmiş sayılacağını (aksi tak-

dirde, haczin düşeceğini)»1797 

√ «Gümrük vergi ve resimlerinin -6183 s. K. mad. 21/II, İİK. mad. 

206/1 uyarınca- rüçhanlı alacak olduğunu»1798 

√ «Alınan mal bedeli için verilen ipoteğin, ‘anapara ipoteği’ olduğu-

nu»1799 

√ «İcra kefiline icra emri gönderilmeden yapılan haczin geçerli olma-

yacağını»1800 

√ «İhtiyaten haczedilmiş olan bir malın -bu ihtiyati haciz kesin hacze 

dönüşmeden- daha sonra başka bir alacaklı tarafından ‘kesin olarak’ hac-

zedilmesi halinde, satış bedelinin iki alacaklı arasında, garameten paylaştı-

rılması ve ihtiyati haciz koydurmuş olan alacaklıya ayrılmış olan payın, ta-

                                                 
1792 Bknz: 19. HD. 18.9.1997 T. 4963/7467  
1793 Bknz: 19. HD. 3.7.1997 T. 4082/6976  
1794 Bknz: 19. HD. 3.7.1997 T. 4643/6962  
1795 Bknz: 19. HD. 3.7.1997 T. 4082/6974  
1796 Bknz: 19. HD. 12.6.1997 T. 4160/6109  
1797 Bknz: 19. HD. 5.6.1997 T. 4079/5843  
1798 Bknz: 19. HD. 15.5.1997 T. 2737/4979 
1799 Bknz: 12. HD. 13.5.1997 T. 5170/5561  
1800 Bknz: 19. HD. 8.5.1997 T. 2908/4685  
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kibi kesinleşinceye kadar bankaya yatırılması (İİK. mad. 138/son) gerekece-

ğini»1801 

√ «Mirasbırakandan alacaklı olanlarla mirasçının kişisel alacaklıları-

nın mirasbırakana ait taşınmazın satış bedeli üzerinden birbirlerine karşı 

rüçhan hakkına sahip olmadıklarını»1802 

√ «‘Ara kararı’na dayalı olarak ‘genel haciz yoluyla’ ‘ilamsız takip’ 

yerine ‘ilamlı takip’ yapılması halinde, süresiz şikayet yolu ile takibin iptali-

nin istenebileceğini»1803 

√ «Damga vergisi (pulları) ancak ihale kesinleştikten sonra yatırılaca-

ğından, ihale kesinleşmeden önce ‘verilen süre içinde yatırılmadığı’ndan 

bahisle ihalenin icra müdürlüğünce düşürülemeyeceğini»1804 

√ «‘Haksız rekabetin önlenmesi’ne ilişkin ilamın -şahsın hukukuna iliş-

kin olması (HMK. 367/2) nedeniyle- kesinleşmeden infaz olunamayacağı-

nı»1805 

√ «Bir alacak için birden fazla taşınmaz üzerinde rehin kurulduğu du-

rumlarda, alacaklının taşınmazlardan hangisi paraya çevrilirse alacağın 

tamamını onun satış bedelinden alabileceğini»1806 

√ «Satış isteme süresinin başlangıç tarihi haciz tarihi olup, haczin 

borçlunun onayı ile konulmuş olmasının, satış isteme süresinin başlangıcını 

değiştirmeyeceğini»1807 

√ «Türk Gemi Sicilinde kayıtlı olmayan gemiler menkul hükmünde ol-

duğundan haczin düşme süresinin bir yıl olduğunu, ancak geminin aranması 

için yapılan her icra işleminin bu süreyi keseceğini»1808 

√ «Taşınmazın aynı (mülkiyet hakkı) ile ilgili el atmanın (müdahalenin) 

önlenmesi ilamlarının kesinleşmeden infaz edilemeyeceğini»1809 

√ «BK. 73 (şimdi; TBK. 89) hükmünün ancak tarafların iradesiyle be-

lirlenen ödemeler hakkında uygulanabileceğini»1810 

                                                 
1801 Bknz: 19. HD. 8.5.1997 T. 2424/4677; 8.11.1995 T. 9865/9414 
1802 Bknz: 19. HD. 9.5.1997 T. 1669/4673  
1803 Bknz: 12. HD. 5.5.1997 T. 3259/5046  
1804 Bknz: 12. HD. 28.4.1997 T. 4484/4784  
1805 Bknz: 12. HD. 15.4.1997 T. 4159/4679  
1806 Bknz: 19. HD. 20.3.1997 T. 458/2886  
1807 Bknz: 19. HD. 20.3.1997 T. 265/2883  
1808 Bknz: 12. HD. 19.3.1997 T. 3087/3403  
1809 Bknz: 12. HD. 18.3.1997 T. 2712/3325  
1810 Bknz: 12. HD. 11.3.1997 T. 2057/2831  
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√ «Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan ve ortak yerlerden olan apartma-

nın çatı katındaki boşluğa davalının yaptığı müdahalenin men’ine ilişkin 

ilamın kesinleşmeden infaz edilebileceğini»1811 

√ «Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satılmış aracın, alıcının borcundan do-

layı başka alacaklılar tarafından haczedilip satılması halinde, satıcıya, 

ödenmemiş olan alacağından dolayı, sıra cetvelinde öncelik tanınacağı-

nı»1812 

√ «İhtiyati hacizden sora kurulan ipoteğin ihtiyati haciz koydurmuş 

olan alacaklıya karşı rüçhanlı olmadığını»1813 

√ «Rehinle temin edilmiş borcun kefil tarafından ödenmesi halinde, re-

hin hakkının kefile geçeceğini BK. mad. 496 (şimdi; TBK. mad. 596); bu ne-

denle kefile satış bedelinden öncelikle pay ayrılması gerekeceğini»1814 

√ «Yarış atlarıyla ilgili tutulan soy kütüğüne konulan hacizle yarış atla-

rının haczedilmiş olmayacağını, atların fiilen haczi gerektiğini»1815 

√ «Kooperatiften alacaklı olan üçüncü kişilerin ‘aidat borcunu koope-

ratife ödemeyip kooperatifin borçlu olduğu dosyaya yatırmaları için’ ortak-

lara gönderilen haciz ihbarnamelerinin iptalini istemekte, kooperatifin hu-

kuki yarar sahibi sayılacağını»1816 

√ «Bedeli paylaşıma konu taşınmazı diğer alacaklı lehine ipotek kurul-

duktan sonra haczettirmiş olan vergi dairesine, sıra cetvelinde ipotekli ala-

caklıdan sonra yer verilmesi gerekeceğini»1817 

√ «Kefil sıfatıyla borçlunun borcunun bir kısmını alacaklıya ödeyen 

ancak ödediği miktarda alacağı devralmayan üçüncü kişinin, alacaklının 

koyduğu hacizden faydalanamayacağını»1818 

√ «Vergi dairesinin, satışa konu aracın aynından doğan motorlu taşıt 

vergisi dışındaki alacaklarını mülkiyeti muhafaza sözleşmesi uyarınca aynı 

araçta alacaklı olan davalıya karşı önceliği bulunmadığını»1819 

√ «‘Kamuya tahsis kararı’ bulunmasa bile, belediyelerin -vergi, resim, 

harç gibi- Belediye Kanununun 19/7. maddesi gereğince kendiliğinden ka-

muya tahsis edilmiş sayılan para ve malların haczedilemeyeceğini»1820 

                                                 
1811 Bknz: 12. HD. 6.3.1997 T. 2377/2578  
1812 Bknz: 19. HD. 6.3.1997 T. 105/2256; 18.6.1996 T. 4034/6248; 18.10.1995 T. 8027/8579  
1813 Bknz: 19. HD. 27.2.1997 T. 10280/1878  
1814 Bknz: 19. HD. 27.2.1997 T. 399/1886  
1815 Bknz: 19. HD. 6.2.1997 T. 1996/8698  
1816 Bknz: 12. HD. 5.2.1997 T. 119/1173  
1817 Bknz: 19. HD. 5.2.1997 T. 8563/494  
1818 Bknz: 19. HD. 27.1.1997 T. 8699/278  
1819 Bknz: 19. HD. 23.1.1997 T. 9934/282  
1820 Bknz: 12. HD. 23.1.1997 T. 16206/480  
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√ «Borçluların gerek işlemiş gerekse işleyecek faiz oranına itiraz et-

memiş olmaları halinde, ‘faiz oranı’nın takip yönünden kesinleşmiş olacağı-

nı»1821 

√ «Sıra cetvelinin iptali istemini içeren şikayeti haklı bulan tetkik mer-

ciinin ‘sıra cetvelinin iptaline’ karar vermekle yetinmesi gerekeceğini ayrıca 

‘yeni sıra cetvelinin nasıl düzenleneceğini’ belirtemeyeceğini»1822 

√ «İcra takibine konu olan ‘işlemiş faiz’ dışındaki diğer alacak kalem-

lerine, takip tarihinden, tahsil tarihine kadar faiz yürütülebileceğini»1823 

√ «Köy muhtarlığının 4081 s. Kanunun 15. maddesinden kaynaklanan 

alacağı İİK.na göre değil, 6183 s. Kanuna göre tahsil edilebileceğini»1824 

√ «İcra müdürünün, tahsilat sırasında, kesinleşen faiz oranını değişti-

rerek ona aykırı düşecek biçimde hesap tablosu düzenleyemeyeceğini»1825 

√ «Tedbir nafakasının boşanma kararının kesinleşmesine kadar devam 

edeceğini, iştirak nafakasının ise boşanma kararının kesinleşmesinden itiba-

ren hüküm ifade edeceğini»1826 

√ «‘Harcın yasaya aykırı olarak hesaplanmış olduğu’nun süresiz şika-

yet yoluyla ileri sürülebileceğini»1827 

√ «‘…TL.nin apartman yönetiminden tahsiline…‘ dair ilamların bütün 

kat maliklerine yöneltilmesi -ve ilamda aksine hüküm bulunmaması halinde- 

her (borçlu) kat malikinden arsa payı oranında alacağın tahsilinin istenmesi 

gerektiğini»1828 

√ «Kambiyo senetlerine mahsus takipte hükmolunan inkar tazminatına 

ticari faiz değil yasal faiz istenebileceğini»1829 

√ «Yöneticinin ‘kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine 

getirmeyen’ kat maliklerine karşı, takip yapma (ve dava açma) yetkisinin bu-

lunduğunu»1830 

√ «Trafik siciline tescil edilmiş olan araçların satış ve devirleri noter-

lerce yapılmadıkça geçerli olmadığından, aracın cebri icra yoluyla satışın-

                                                 
1821 Bknz: 12. HD. 20.1.1997 T. 11/104  
1822 Bknz: 19. HD. 25.12.1996 T. 8303/11718  
1823 Bknz: 12. HD. 23.12.1996 T. 15727/16105  
1824 Bknz: 12. HD. 4.12.1996 T. 14925/15298  
1825 Bknz: 12. HD. 27.11.1996 T. 14610/14; 18.11.1986 T. 2016/12581  
1826 Bknz: 12. HD. 21.11.1996 T. 14291/14701 
1827 Bknz: 12. HD. 18.11.1996 T. 14108/14421  
1828 Bknz: 12. HD. 4.11.1996 T. 13318/14026 
1829 Bknz: 12. HD. 1.11.1996 T. 12434/13422 
1830 Bknz: 12. HD. 7.10.1996 T. 12329/12670  
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dan elde edilen bedelin öncelikle trafik sicilinde malik görünen kişinin ala-

caklıları arasında paylaştırılacağını»1831 

√ «507 s. Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu (şimdi; Esnaf ve Sanat-

karlar Meslek Kuruluşları Kanunu) uyarınca ödenmeyen aidatlara -6183 s. 

K. uyarınca- gecikme zammı uygulanacağını, bunların da ödenmemesi ha-

linde gecikme zammına faiz uygulanması gerekeceğini»1832 

√ «Men’i müdahale (el atmanın önlenmesi) ilamının yıkımı içermediği-

ni ancak müdahalenin önlenmesine karar verilen yerde mevcut iş makinala-

rının o yerden çıkarılmak suretiyle infazın yapılması gerekeceğini»1833 

√ «İlamda ‘temerrüt faizi’ hakkında hüküm bulunmaması halinde, na-

faka alacağına, ilam tarihinden takip tarihine kadar yasal faiz, takipten son-

ra ise, nafaka alacağı ile yargılama giderleri toplamı üzerinden yasal faiz 

oranında faiz hesaplanması gerekeceğini»1834 

√ «SSK. Genel Müdürlüğü yerine SSK. Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem 

Dairesi’nin ‘borçlu’ gösterilerek talebin yapılmış olmasının, takibin iptaline 

neden olmayacağını»1835 

√ «Köy salma paralarının İİK. hükümlerine göre icra dairesi aracılı-

ğıyla tahsil edilemeyeceğini»1836 

√ «Salma parasının icra müdürlüğünce -İİK.na göre genel haciz yoluy-

la- tahsil olunamayacağını»1837 

√ «SSK.nun ilk hacze -6183 s. K. mad. 21/1 uyarınca- katılabilmesi 

için, alacağının prim alacağı veya 6183 sayılı K. mad. 1 kapsamında olan 

bir kamu alacağı olması gerektiğini (SSK’nun sebepsiz zenginleşme, haksız 

fiil ve sözleşmelerden doğan alacakları için, ilk hacze -6183 s. K. mad. 21/1 

uyarınca- katılamayacağını)»1838 

√ «Satış ve paylaştırma giderlerinin bütün alacaklıları ilgilendiren gi-

derler olduğunu, bunların ipotek limiti kapsamında bulunmadığını ancak 

İİK. mad. 138 son uyarınca ipotek bedelinden bunların öncelikle ödendikten 

sonra artan paranın sıra cetveli ile alacaklılar arasında paylaştırılacağı-

nı»1839 

                                                 
1831 Bknz: HGK. 9.10.1996 T. 19-539/680 
1832 Bknz: 12. HD. 30.9.1996 T. 10852/11312  
1833 Bknz: 12. HD. 30.9.1996 T. 10859/11319 
1834 Bknz: 12. HD. 28.3.1996 T. 4079/4280  
1835 Bknz: 12. HD. 14.3.1996 T. 3661/3686  
1836 Bknz: 12. HD. 12.3.1996 T. 2352/3261  
1837 Bknz: 12. HD. 12.3.1996 T. 2356/3266; 6.3.1996 T. 19015/2984  
1838 Bknz: 19. HD. 25.6.1996 T. 4737/6584  
1839 Bknz: 19. HD. 7.5.1996 T. 2850/4354  
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√ «Yargılama gideri ve vekalet ücretine ‘en yüksek işletme kredi faizi’ 

talep edilemeyeceğini»1840 

√ «T. Emlak Bankasının, kendisine devredilen Denizcilik Bankasının 

üçüncü kişilerdeki alacağı’nın ‘kamu alacağı’ niteliğinde olduğunu»1841 

√ «‘4-5 örnek icra emri’nin, isim benzerliğinden kaynaklanan yanılgı 

sonucu yanlış kişiye tebliği halinde, şikayet üzerine ‘takibin iptaline’ değil, 

‘icra emrinin iptaline’ karar verilmesi gerekeceğini»1842 

√ «Borcun takside bağlanmış olması halinde satış isteme sürelerinin 

askıda kalacağını ve haczin düşmeyeceğini, alacaklıya sıra cetvelinde yer 

verilmesi gerekeceğini»1843 

√ «Takside bağlanmış olan borcun, taksit tarihinde ödenmemesi halin-

de, satış isteme süresinin tekrar başlayacağını ve kalan satış isteme süresi 

içinde satış istenmemesi halinde, haczin düşeceğini, alacaklının sıra cetve-

linde yer almayacağını»1844 

√ «İlamda yer alan ‘icra inkar tazminatı’ ve ‘yargılama giderleri’ için, 

ilam tarihinden itibaren -yasal- faiz istenebileceğini»1845 

√ «Borçlunun taşınmazı üzerine haciz koydurmuş olan alacaklının  

-satış talep edip, bu talebini daha sonra geri almış olsa dahi- iki yıldan ka-

lan süre içinde satış istememesi halinde, haczin düşeceğini ve bu alacaklının 

sıra cetvelinde yer almayacağını»1846 

√ «İİK. 100’deki belgelere dayanmayan alacaklıların ilk hacze katıla-

mayacaklarını (İlama bağlanmamış olan işçi kıdem ve ihbar tazminatı ala-

caklarının hacze iştirak edemeyeceğini)»1847 

√ «Sıra cetvelinde KDV alacağına, rehinli alacaktan önce yer verilmesi 

gerekeceğini»1848 

√ «İcra mahkemesinin -ilamda yazılı ‘iskonto faizi’ sözcüklerinin hatalı 

olarak yazıldığı, ‘reeskont faizinin uygulanması gerektiği’nden bahisle- ila-

mı, içeriğine aykırı olarak yorumlayarak uygulayamayacağını»1849 

                                                 
1840 Bknz: 12. HD. 6.2.1996 T. 1527/1634 
1841 Bknz: 19. HD. 6.2.1996 T. 65/964  
1842 Bknz: 12. HD. 1.2.1996 T. 1137/1342  
1843 Bknz: 19. HD. 23.1.1996 T. 11236/469 
1844 Bknz: 19. HD. 16.1.1996 T. 11810/164  
1845 Bknz: 12. HD. 26.12.1995 T. 18313/18533  
1846 Bknz: 19. HD. 19.12.1995 T. 7089/11415  
1847 Bknz: 19. HD. 12.12.1995 T. 9990/11046  
1848 Bknz: 19. HD. 12.12.1995 T. 10287/11048  
1849 Bknz: 12. HD. 7.12.1995 T. 17298/17416  
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√ «Çeke dayalı takibin iptali halinde, icra dosyasından alacaklıya 

ödenmiş olan paranın -herhangi bir hükme gerek kalmadan- alacaklıdan ge-

ri alınması gerekeceğini»1850 

√ «‘Markaya tecavüzün men’i’ hususunu içeren ilamın, ‘kişiler huku-

ku’na ilişkin olması nedeniyle HUMK. 444/III (şimdi; HMK. 367/2) kesin-

leşmeden infaz edilemeyeceğini»1851 

√ «Vergi dairesinin, taşınmazın aynından doğmayan -örneğin gelir 

vergisi- alacağının, ipotekten önce ödenmeyeceğini»1852 

√ « ‘El atmanın önlenmesi’ne ilişkin ilamın ‘teslim’i de içerdiğini»1853 

√ «Asıl alacağın -ödeme ile veya başka bir şekilde- sona ermesiyle  

-kural olarak- ‘kefalet’, ‘rehin’ ve diğer ‘feri haklar’ın da düşeceğini»1854 

√ «El atmanın önlenmesi ilamı kesinleştikten sonra, ilamın infazı aşa-

masında borçlu tarafından açıldığı bildirilen ‘zorunlu geçit hakkı tanınma-

sı’na dair davanın ‘bekletici mesele’ yapılamayacağını»1855 

√ «İlamda ‘davalının el atmasının önlenmesine ve … TL. için de hapis 

hakkı tanınmasına…‘ karar verilen durumlarda, hapis hakkı karşılığı yatı-

rılmadan ve 2 örnek icra emri tebliğ edilmeden ilamlı takip yapılamayaca-

ğını»1856 

√ «Takipten sonra ödeme yapılması halinde, alacaklının ihtirazi kayıt 

ileri sürmesine gerek bulunmadığını»1857 

√ «Alacaklı vekili tahliye talebinden vazgeçtikten sonra alacaklının öl-

mesi halinde, mirasçılarının tahliye isteyemeyeceğini»1858 

√ «‘Vergi sorumlusu’ sıfatıyla, borçlu – işverenin, ilamda yazılı işçi 

alacağından vergi dairesine yatırmak zorunda olduğu yasal kesintileri (gelir 

vergisini) mahsup ederek kalanını icra dairesine yatırmakla borcundan kur-

tulabileceğini ve borçlu işverenin bu mahsup (takas) hususunu her zaman 

icra dairesine bildirebileceğini»1859 

                                                 
1850 Bknz: HGK. 12.13.1995 T. 12-860/1078  
1851 Bknz: 12. HD. 6.12.1995 T. 17422/17323  
1852 Bknz: 19. HD. 5.12.1995 T. 10442/10638; 8.11.1995 T. 9418/9407; 10.10.1995 T. 

8081/8263  
1853 Bknz: 12. HD. 21.11.1995 T. 16450/16310 
1854 Bknz: HGK. 8.11.1995 T. 12-794/944  
1855 Bknz: 12. HD. 31.10.1995 T. 14814/14851  
1856 Bknz: 12. HD. 31.10.1995 T. 13818/14786 
1857 Bknz: 12. HD. 31.10.1995 T. 14798/14837  
1858 Bknz: 12. HD. 17.10.1995 T. 13599/13792  
1859 Bknz: 12. HD. 17.10.1995 T. 12430/13758  
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√ «Takip talebinde, karar tarihiyle takip tarihi arasında faiz istenmemiş 
olması halinde, icra müdürlüğünce bu tarihler arasındaki dönem içinde faiz 
tahakkuk ettirilemeyeceğini»1860 

√ «Sulh ceza mahkemesince verilen ‘suçta kullanılan ve zaptedilen kep-
çenin TCK. 36 gereğince zor alımına’ ilişkin kararın, İİK. hükümlerine göre 
-Orman İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından- takip konusu yapılamaya-
cağını»1861 

√ «% 40 tazminatın ‘asıl alacak + faiz toplamı’ üzerinden değil, sadece 
‘asıl alacak’ üzerinden hükmedilmesi gerekeceğini»1862 

√ «‘Kamu idaresi tarafından haczedilen malların daha sonra başka bir 
kamu idaresi tarafından haczedilmesi halinde, satış bedelinin önce haciz ko-
yan kamu idaresine ödeneceğine’ ilişkin -6183 s. Kanunun mad. 79’da yer 
alan- hükmün, ilk haczi koymuş olan kamu idaresinin alacağının özel hukuk 
ilişkisinden -örneğin; kira ilişkisinden- doğmuş olması halinde uygulanma-
yacağını»1863 

√ «Taşınmazı satın alan yeni malikin, önceki malikin aldığı ‘ihtiyaç se-
bebiyle tahliye ilamı’nı takip konusu yapamayacağını»1864 

√ «Yabancı memleket mahkemesinin verdiği bir ilamın Türkiye milli sı-
nırları içerisinde icraya konulması için 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hu-
kuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanunun MÖHUK. mad. 50 vd. uyarınca 
ilgili Türk mahkemesinde tenfiz kararı alınmasına bağlı olduğunu»1865 

√ «Takipten sonra ana paranın ödenmemiş olmasının, faiz bölümü için 
takibin sürdürülmesini engellemeyeceğini»1866 

√ «Kira tesbit ilamı uyarınca oluşan kira farkları için kiracının vekiline 
değil, kiracının kendisine ödeme emri gönderilmesi gerektiğini»1867 

√ «Haciz istemindeki imza eksikliğinin daha sonra giderilmesi ile, hac-
zin geçerliliğini koruyacağını»1868 

√ «Takip konusu (dayanağı) bono ‘ticari iş’lerden sayılsa bile, itirazın 
iptali nedeniyle hükmedilecek -% 40 (şimdi; 20)- tazminata -ilam tarihinden 
itibaren- yasal faiz istenebileceğini»1869 

                                                 
1860 Bknz: 12. HD. 12.10.1995 T. 13519/13545 
1861 Bknz: 12. HD. 10.10.1995 T. 12007/13360 
1862 Bknz: 12. HD. 3.10.1995 T. 10435/12660  
1863 Bknz: 19. HD. 3.10.1995 T. 7705/7823; 3.6.1995 T. 7705/7823 
1864 Bknz: 12. HD. 10.7.1995 T. 9943/10378; HGK. 26.3.1986 T. 12-499/302; 12. HD. 12.5.1983 

T. 2225/3844 
1865 Bknz: 12. HD. 10.7.1995 T. 10311/10316  
1866 Bknz: 12. HD. 29.6.1995 T. 9091/9754  
1867 Bknz: 12. HD. 22.6.1995 T. 9231/9422; 21.1.1994 T. 16054/141  
1868 Bknz: 19. HD. 13.6.1995 T. 4314/5330  
1869 Bknz: 12. HD. 12.6.1995 T. 8852/8640  
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√ «Rehinli alacaklının, limit fazlası için ayrıca haciz yoluyla takip ya-

parak satışa konu malı haczettirmediği sürece, limit fazlası alacağı için, sıra 

cetvelinde kendisine pay ayrılamayacağını»1870 

√ «Takip talebinde ‘asıl alacak ile takip tarihine kadar işlemiş faiz’in 

toplamı üzerinden -tahsil tarihine kadar- işleyecek faiz istenmiş ve borçlu 

tarafından buna itiraz edilmemişse, takipten sonra ‘asıl alacak ve işlemiş fa-

izin toplamı üzerinden’ -‘faize faiz yasağı’ görmezlikten gelinerek- faiz he-

saplanması gerekeceğini»1871 

√ «Yabancı ülkede düzenlenen vekaletlerin, o ülkenin yetkili makamın-

ca tasdik edilmelerinin yeterli olacağını (Ayrıca, diplomasi veya konsolosluk 

temsilciliklerince tasdiklerine gerek bulunmadığını)»1872 

√ «Anonim şirketlerde, borçlu ortağa ait hisse senetlerinin TK. 145/II 

(şimdi; TTK. 133/2) İİK. 88/a’ya göre, bunlara fiilen el konulmak suretiyle 

haciz edilebileceğini (Bu şekilde yapılmayan – sadece anonim şirkete teske-

re ya da haciz ihbarnamesi gönderilerek yapılan- haczin geçersiz olacağını 

ve sıra cetvelinde yer alamayacağını)»1873 

√ «Takipten feragatın, esas haktan (asıl alacaktan) feragat anlamına 

gelmediğini»1874 

√ «‘Kurum alacağı’na dönüşmüş olan, trafik kazasından doğan geçici 

işgörmezlik tazminatının, SSK. tarafından genel haciz yolu ile takip edilebi-

leceğini»1875 

√ «Usulüne uygun yenileme talebinde bulunmadan haciz koyduran ala-

caklının bu haczinin sıra cetvelinde yer alamayacağını»1876 

√ «‘İcranın durdurulmasına’ ve ‘icranın iadesi’ne ilişkin İİK. mad. 40 

hükmünün, kesinleşmiş icra mahkemesi kararları hakkında da uygulanaca-

ğını»1877 

√ «Alacağın ipotek ve teminat altına alınmış olması halinde, alacaklı-

nın -kural olarak- ‘ipoteğin paraya çevrilmesi’ yolu ile takip yapmak zorun-

da olduğunu»1878 

                                                 
1870 Bknz: 19. HD. 6.6.1995 T. 4389/4999 
1871 Bknz: 12. HD. 29.5.1995 T. 7553/7740  
1872 Bknz: 12. HD. 23.5.1997 T. 6474/7416  
1873 Bknz: 19. HD. 25.4.1995 T. 3173/3748  
1874 Bknz: 12. HD. 13.4.1995 T. 5650/5581; 9.4.1992 T. 11509/4534  
1875 Bknz: 12. HD. 13.4.1995 T. 5666/5575  
1876 Bknz: 19. HD. 21.3.1995 T. 1491/2571  
1877 Bknz: 12. HD. 21.3.1995 T. 2806/3929; 24.9.1990 T. 9271/8964  
1878 Bknz: 12. HD. 14.3.1995 T. 3022/3487; 26.6.1989 T. 764/9614  
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√ «İcra takibi kesinleşmeden konulan haczin kaldırılmasına karar ve-

rilmesi gerekeceğini»1879 

√ «Limited şirket ortaklarının, şirkete koydukları ya da koymayı taah-

hüt ettikleri sermaye ile sınırlı olarak şirketin ödenmeyen kamu borçların-

dan dolayı sorumlu olduğunu (6183 s. K. mad. 35)»1880 

√ «Hacizden sonra konulan rehnin, önceki hacze katılamayacağını»1881 

√ «İhtiyaten haczedilen malın, ihtiyati haciz icrai hacze çevrildikten 

sonra başka bir alacaklı tarafından kesin olarak haczedilmesi halinde 

İİK.nun 268. maddesinin uygulanamayacağını (Bu durumda ancak İİK. 

mad. 100’deki koşullar çerçevesinde hacze katılmanın mümkün olabileceği-

ni)»1882 

√ «Sıra cetvelindeki bir kısım alacaklıların koydurduğu hacizlerin iptali 

konusunda icra mahkemesince verilen karar kesinleşmeden yeniden sıra 

cetveli düzenlenemeyeceğini»1883 

√ «Hakkında genel haciz yolu ile takip yapılan ipotekli borçlunun, icra 

dairesine itiraz etmeyerek süresiz şikayet yolu ile hakkındaki takibin -İİK. 45 

hükmünün buyurucu hüküm olması nedeniyle- iptalini -icra mahkemesinden- 

isteyebileceğini»1884 

√ «Aynı borç için hem rehinli ipotek kurduran hem de borçludan kam-

biyo senedi alan alacaklının, ipoteğe başvurmadan elindeki senetlere daya-

narak, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapabileceğini»1885 

√ «‘Hisseye yönelik el atmanın önlenmesi’ hükmünü içeren ilamın ke-

sinleşmeden icraya konulamayacağını»1886 

√ «İhtiyaten haczedilen bir malın, bu ihtiyati haciz kesin (icrai) hacze 

dönüşmeden başka bir alacaklı tarafından tekrar ihtiyaten haczedilmesi ve 

sonraki alacaklının ihtiyati haczinin önceki alacaklıdan önce kesin hacze 

dönüşmesi halinde, satış bedelinin bu iki alacaklı arasında alacakları ora-

nında (garameten) paylaştırılması gerekeceğini»1887 

                                                 
1879 Bknz: 12. HD. 9.3.1995 T. 2876/3233 
1880 Bknz: 19. HD. 28.2.1995 T. 134/1723; 12. HD. 23.2.1987 T. 6563/2515  
1881 Bknz. 19. HD. 28.2.1995 T. 718/1733  
1882 Bknz: 19. HD. 14.2.1995 T. 1041/1114  
1883 Bknz: 19. HD. 23.12.1994 T. 10028/13177  
1884 Bknz: 12. HD. 29.11.1994 T. 15152/15168 
1885 Bknz: 12. HD. 14.10.1994 T. 11344/12309; 17.5.1990 T. 13230/5840  
1886 Bknz: 12. HD. 7.10.1994 T. 11132/11869  
1887 Bknz: 19. HD. 14.9.1994 T. 6133/7923 
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√ «İcra müdürünün, icra mahkemesi kararını uygulamak zorunda ol-

duğunu»1888 

√ «Bütün mirasçıların mirası reddetmeleri ve başka mirasçı bulunma-

ması halinde mirasın Hazineye kalacağını ve tereke borcundan dolayı Hazi-

ne hakkında takip yapılabileceğini»1889 

√ «Faize itiraz edilmezse kesinleşeceğini»1890 

√ «Alacaklının satış isteminin, icra memurunca ‘satışı istenen araç üze-

rine fiili haciz konulmamış olduğu’ gerekçesiyle reddi nedeniyle alacaklının 

satış giderlerini icra dairesine yatırmamış olmasının İİK. 106 uyarınca hac-

zin düşmesine neden olmayacağını»1891 

√ «Acente hakkında -bu sıfatla- doğrudan doğruya takip yapılamaya-

cağını»1892 

√ «Cezaevi harcı alacaklıdan tahsil edileceğinden (borçluya yüklene-

meyeceğinden) borçluya iade edilmesi gereken teminattan cezaevi harcı ke-

silemeyeceğini»1893 

√ «Mahkemelerce verilen ‘tavzih kararları’nın yasaya uygun olup ol-

madığının icra mahkemesince tartışılamayacağını»1894 

√ «Tebligat süresinden feragat ederek aracına haciz konulmasını kabul 

eden borçlunun bu kabulünün, üçüncü kişilere etkili olmayacağını»1895 

√ «Şuf’a ilamına dayanılarak ilamda yazılı, yargılama giderinin tahsili 

için takip yapılabilmesi için, ilamın kesinleşmesinin gerektiğini»1896 

√ «Olumsuz tesbit kararlarının kesinleşmeden infaz edilemeyeceği-

ni»1897 

√ «Mülkiyeti muhafaza sözleşmesinin alıcının ikametgahı noterliğince 

tasdik ve özel siciline şerh edilmemiş olması halinde geçerli olmayacağını, 

mülkiyeti muhafaza sözleşmesine dayanan satıcıya sıra cetvelinde öncelik 

hakkı tanınmayacağını ve bu kişinin araç üzerine koyduğu ihtiyati (ve kesin) 

                                                 
1888 Bknz: 12. HD. 13.9.1994 T. 10021/10412  
1889 Bknz: 12. HD. 8.7.1994 T. 8742/9502 
1890 Bknz: 12. HD. 8.7.1994 T. 9202/9442  
1891 Bknz: 19. HD. 27.5.1994 T. 3902/5374 
1892 Bknz: 12. HD. 6.5.1994 T. 5938/6105  
1893 Bknz: 12. HD. 3.5.1994 T. 5730/5818; 12.9.1989 T. 1486/10375  
1894 Bknz: 12. HD. 13.4.1994 T. 5412/4673  
1895 Bknz: 12. HD. 12.4.1994 T. 4030/4586; 23.1.1991 T. 11191/4009 
1896 Bknz: 12. HD. 11.4.1994 T. 4315/4520  
1897 Bknz: 12. HD. 31.3.1994 T. 4103/4371  
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haczin İİK. 268 (ve 100)de öngörülen kurallar çerçevesinde satıcıya hak ta-

nıyacağını»1898 

√ «İlamda hükmedilen ‘asıl alacak’ ve ‘faizi’ için takip yapıldıktan son-

ra, bu alacak tahsil edilmeden ‘noksan hesaplanan faiz için’ ikinci bir takip 

yapılabileceğini»1899 

√ «‘Faiz ve vekalet ücretinin yanlış hesaplandığı’ndan bahisle, icra 

mahkemesine şikayette bulunulabileceğini»1900 

√ «Kira tesbit ilamı uyarınca oluşan kira farkları için kiracının vekiline 

değil, kiracının kendisine ödeme emri gönderilmesi gerektiğini»1901 

√ «İhtiyati haciz tarihi daha sonra olup henüz kesinleşmemiş olan ala-

caklının ilk hacze katılamayacağını»1902 

√ «Temliknamenin (alacağın temliki isteminin) geçerli olabilmesi için, 

temliknamede sadece temlik edenin imzasının bulunmasının yeterli olduğunu 

(ayrıca alacağı devir alanın da imzasına gerek bulunmadığını)»1903 

√ «Tebligatın usulsüzlüğünün icra müdürlüğünce doğrudan doğruya 

görülemeyeceğini (bu hususun ‘şikayet’ konusu yapılması gerekeceğini)»1904 

√ «Mülkiyet uyuşmazlığından kaynaklanmayan men’i müdahale ve ec-

rimisil kararının takip konusu yapılabilmesi için kesinleşmesinin gerekmedi-

ğini»1905 

√ «‘Alacaklıların yabancı (Yunan) uyruklu olduklarının ve teminat gös-

termek zorunda oldukları’nın ileri sürülmesi üzerine, bu şikayet üzerinde 

durulmadan uyuşmazlığın çözümlenemeyeceğini»1906 

√ «İlamda yazılı ‘inkar tazminatı’ ile ‘vekalet ücreti’ alacağına ‘takip 

tarihinden değil, ilam tarihinden’ itibaren faiz istenebileceğini»1907 

√ «BK. 84 (şimdi; TBK. 100) hükmünün, alacaklıyı korumak amacıyla 

konulmuş bir hüküm olup, icra dairesine yapılan kısmi ödemeler hakkında 

da uygulanması gerekeceğini»1908 

                                                 
1898 Bknz: 19. HD. 8.3.1994 T. 677/2242  
1899 Bknz: 12. HD. 28.2.1994 T. 2665/2813 
1900 Bknz: 12. HD. 21.2.1994 T. 2143/2371 
1901 Bknz: 12. HD. 12.1.1994 T. 16054/141  
1902 Bknz: 19. HD. 21.12.1993 T. 9551/8811 
1903 Bknz: 12. HD. 14.12.1993 T. 14994/19747; 2.12.1993 T. 14884/18944  
1904 Bknz: 12. HD. 27.10.1993 T. 12327/16516; 8.7.1980 T. 4315/5997  
1905 Bknz: 12. HD. 21.10.1993 T. 11858/16068  
1906 Bknz: 12. HD. 19.10.1993 T. 11621/15859  
1907 Bknz: 12. HD. 29.6.1993 T. 7865/11309  
1908 Bknz: 12. HD. 18.6.1993 T. 7336/11095; 13.3.1992 T. 8906/3056; 30.1.1992 T. 6828/1070  
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√ «Aynı borç için birden fazla taşınmazın ipotek edilmiş olması halinde 

taşınmazların her birine isabet eden ipotek miktarının icra müdürlüğünce  

-MK. 873 ve Tapu Sicili Tüz. 95/1- uyarınca saptanması gerekeceğini»1909 

√ «İcra müdürlüğünce, ‘7 örnek ödeme emri’ yerine ‘4-5 örnek icra 

emri’ gönderilmiş olması halinde ‘takibin iptaline’ değil, ‘icra emrinin ipta-

line’ karar verilmesi gerekeceğini»1910 

√ «Konkordato mühletine ilişkin karar tarihinden sonra yapılan haciz-

ler geçersiz olduğundan (İİK. 289), bu hacizlere ilişkin alacağın sıra cetve-

linde yer alamayacağını»1911 

√ «Taşınmaz üzerindeki ihtiyati haciz ile yükümlü olarak satın almış 

olan üçüncü kişinin sorumluluğunun, ihtiyati haciz miktarı ile sorumlu ol-

madığını, tıpkı borçlu gibi tüm dosya borcundan -taşınmazın satış bedelini 

aşmayacak şekilde- sorumlu olduğunu»1912 

√ «Tapu iptali ve tescile ilişkin ilamın ‘teslimi’ de kapsamadığını (‘Ta-

şınmazın teslimi’ için bu ilama dayanılarak takip yapılamayacağını)»1913 

√ «Tapuya tescil kararının, el atmanın önlenmesini içermediğini»1914 

√ «Kira tesbit ilamına dayanılarak, borçlunun ilamda yazılı vekiline ki-

ra farklarının tahsili için 7 örnek ödeme emri gönderilemeyeceğini»1915 

√ «‘… adet söğüt ağacına davalıların müdahalelerinin önlenmesine…’ 

dair ilamın -söğüt ağaçlarının dikili bulunduğu taşınmazın aynında (mülki-

yetinde) taraflar arasında uyuşmazlık bulunmadığı için- ‘taşınmazın aynına 

ilişkin bir ilam’ sayılmayacağını (ve bu nedenle on yılda zamanaşımına uğ-

rayacağını)»1916 

√ «‘İlamda -kaza tarihinden itibaren…liranın % 3 faiziyle birlikte da-

valıdan tahsiline…’ denilmiş olmasına rağmen, icra dosyasında ‘dava tari-

hinden itibaren’ faiz istenmişse, alacaklının ‘kaza tarihi ile dava tarihi ara-

sındaki dönem için’ borçluya yeniden ‘icra emri’ göndererek yeni bir takip 

yapabileceğini, borçluya aynı dosyadan ‘muhtıra’ göndertemeyeceğini»1917 

                                                 
1909 Bknz: 12. HD. 10.6.1993 T. 6449/10432  
1910 Bknz: 12. HD. 7.6.1993 T. 6043/10141 
1911 Bknz: 19. HD. 6.5.1993 T. 3317/3335  
1912 Bknz: 12. HD. 19.3.1993 T. 13467/4443  
1913 Bknz: 12. HD. 8.3.1993 T. 15697/4416; 17.2.1992 T. 7584/1448; 15.1.1991 T. 6489/147  
1914 Bknz: 12. HD. 8.3.1993 T. 15697/4416; 29.12.1992 T. 10364/17336; 15.1.1991 T. 6489/147  
1915 Bknz: 12. HD. 18.2.1993 T. 13665/3018  
1916 Bknz: 12. HD. 15.2.1993 T. 13365/2681 
1917 Bknz: 12. HD. 12.2.1993 T. 13266/2467  
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 √ «‘Harici satış bedelinin tahsili’ne ilişkin ilamın taşınmazın aynına 

ilişkin olmaması nedeniyle, kesinleşmeden infaz edilebileceğini»1918 

√ «İki ayrı borçlunun borcundan dolayı haczedilen -ve üzerinde istih-

kak iddiası ileri sürülmemiş- aracın ‘borçluların ortak malı’ sayılacağını, 

bu durumda sıra cetvelinin her bir borçlu için, aracın yarısı yönünden dü-

zenlenmesi gerekeceğini»1919 

√ «Mahkemelerce verilen tavzih kararlarının kesinleşmeden infaz olu-

namayacağını»1920 

√ «‘Tahsil harcı’nın, takip masrafları çıkarıldıktan sonra, geri kalan 

miktar üzerinden hesaplanacağını»1921 

√ «Hazinenin ‘tahsil harcı’ndan sorumlu olmadığını»1922 

√ «Boşanma kararı kesinleşmeden, bu kararın eklentisi niteliğinde bu-

lunan ‘yoksulluk nafakası‘nın da takip konusu yapılamayacağını»1923 

√ «Yapı kooperatiflerin, ortaklarına yaptığı meskenler için ‘haczedil-

mezlik şikayeti’nde bulunamayacağını»1924 

√ «Aynı tarihte uygulanmış olan ihtiyati hacizlerin aynı tarihte kesin-

leşmiş olmaları halinde, her iki alacağın da aynı sırayı paylaşacaklarını ve 

satış bedelinin aralarında garameten paylaştırılacağını»1925 

√ «Teminat mektubu verilmesi ‘paranın ödenmesi’ anlamına gelmedi-

ğinden, alacaklının paraya çevrilme tarihine kadar faiz isteyebileceğini»1926 

√ «İİK. 8/IV uyarınca ‘icra tutanakları aksi sabit oluncaya kadar ge-

çerli’ sayılacağından, ‘itiraz ve ödeme sürelerinden feragat ettiğini, taşın-

mazın ½ hissesinin haczine muvafakat ettiğine’ dair dilekçeyi, icra dairesine 

gitmeden ‘alacaklı vekilinin bürosunda kendisine imzalattırılmış olabilece-

ğini’ ileri süren borçlunun bu iddiasını kanıtlamadıkça, icra tutanağının ge-

çerliliğini koruyacağını»1927 

                                                 
1918 Bknz: 12. HD. 28.12.1992 T. 10286/17293  
1919 Bknz: 19. HD. 17.12.1992 T. 11034/672  
1920 Bknz: 12. HD. 12.11.1992 T. 7295/13979  
1921 Bknz: 12. HD. 6.11.1992 T. 5180/13407  
1922 Bknz: 12. HD. 6.11.1992 T. 5100/13350  
1923 Bknz: 12. HD. 3.11.1992 T. 5815/13093  
1924 Bknz: 12. HD. 26.10.1992 T. 5916/12616  
1925 Bknz: 12. HD. 17.9.1992 T. 7866/4237 
1926 Bknz: 12. HD. 8.7.1992 T. 1991/9433; 23.3.1992 T. 9438/3520  
1927 Bknz: 12. HD. 17.6.1992 T. 927/8195  
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√ «Üçüncü kişinin elinde iken haczedilen malların, üçüncü kişinin elin-

den alınamayacağını, yediemin olarak kendisine bırakılması gerekeceği-

ni»1928 

√ «Başlamış olan haciz yolu ile takibin, rehnin paraya çevrilmesi yo-

luyla takibe dönüştürülemeyeceğini»1929 

√ «7 örnek ödeme emrini alan borçlunun borca itiraz etmek için icra 

dairesine başvurması gerekeceğini, şikayet yoluyla ‘takibin iptalini’ isteye-

meyeceğini»1930 

√ «Konkordato mühletinden önce çıkarılmış olan haciz ihbarnameleri-

nin iptalini borçlunun isteyemeyeceğini»1931 

√ «Uygulanan ihtiyati hacizden (ya da kesin hacizden) önce tapu kay-

dında yer alan ipoteğe (bu ipotek teminat ipoteği olsa dahi) satış bedelini 

ödemede (sıra cetvelinde; derece kararında) öncelik tanınacağını»1932 

√ «Kesin olarak haczedilen bir malın daha sonra başka bir alacaklı ta-

rafından ihtiyaten haczedilmesi halinde, ‘hacze katılmanın’ söz konusu ol-

mayacağını, sıra cetvelinde (derece kararında) kesin haciz sahibi alacaklıya 

önceki sıranın verileceğini»1933 

√ «Takibin durdurulmasıyla ilgili olarak dosyaya konulan teminat mek-

tubu (borcu sona erdiren) bir belge olmadığından, teminat mektubunun pa-

raya çevrilmesi tarihine kadar alacak için faiz istenebileceğini»1934 

√ «İpotek akit tablosunda ‘faiz koşulu’nun yer almaması ve borçlunun, 

ipotek alacağı yönünden temerrüde düşürülmemiş olması halinde, ‘sıra cet-

veli’nde sadece ‘ipotek bedeli’ne (asıl alacak) yer verilebileceğini»1935 

√ «İcra mahkemesi kararlarının Yargıtayca bozulması halinde İİK. 40 

hükmünün kıyasen uygulanacağını»1936 

√ «‘Gecikme zammı’na faiz yürütülebileceğini»1937 

√ «4792 sayılı Kanunun 21/II (Şimdi; 4958 s. Kanunun 21/I) hükmüne 

göre SSK’nun (prim) alacakları Devlet alacağı derecesinde imtiyazlı oldu-

ğundan üçüncü kişiler tarafından daha önce konulmuş hacizlere -birinci sı-

                                                 
1928 Bknz: 12. HD. 3.6.1992 T. 592/7673  
1929 Bknz: 12. HD. 12.5.1992 T. 12434/6491  
1930 Bknz: 12. HD. 12.5.1992 T. 12376/6490  
1931 Bknz: 12. HD. 1.5.1992 T. 11838/5914  
1932 Bknz: 12. HD. 30.3.1992 T. 2016/992 
1933 Bknz: 12. HD. 30.3.1992 T. 2713/995 
1934 Bknz: 12. HD. 23.3.1992 T. 9435/3517  
1935 Bknz: 12. HD. 20.1.1992 T. 72/5  
1936 Bknz: 12. HD. 16.12.1991 T. 5408/13160; 18.3.1991 T. 10472/3375 
1937 Bknz: 12. HD. 10.12.1991 T. 4851/13016  
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rada ve garameten- iştirak edeceğini ve sıra cetvelinde onlarla aynı sırada 

yer alacağını»1938 

√ «Açık arttırma suretiyle icra dairesince satılmış olan taşınmaza, bu 

satış tarihinden sonra önceki malikin borcundan dolayı konulan hacizlerin 

kaldırılmasını yeni malikin şikayet yoluyla isteyebileceğini»1939 

√ «Alınan borç (ödünç) karşılığında kurulan ipoteğin ‘ana para ipote-

ği’ sayılacağını»1940 

√ «İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takip sırasında, ipotekli 

taşınmazı satın almış olan yeni malikin ipotek limit tutarını icra dairesine 

yatırması halinde, ‘ipoteğin kaldırılmasına’ karar verilmesi gerekeceği-

ni»1941 

√ «Üzerinde ipotek bulunan taşınmazın haczedilebileceğini»1942 

√ «Takibin kesinleşmesinden sonra, ipotekli taşınmazı satın alan yeni 

malike ‘ödeme emri’ çıkarılmasına gerek bulunmadığını»1943 

√ «Akit tablosunda, ayrıca vade ve faiz oranı da öngörülerek belirli bir 

bedelin borç olarak ifade edilmiş olması halinde, ipoteğin ‘ana para ipoteği’ 

(kesin ipotek) sayılacağını»1944 

√ «İcra müdürlüğünce borç miktarının tesbiti (hesaplanması) sırasında, 

faize faiz yürütülmesinin şikayete neden olacağını»1945 

√ «‘Üst sınır’ (= ‘maksimal’ = ‘azami meblağ’= ‘teminat’) ipoteğinde, 

alacaklının limit dışında kalan alacağı için, borçlu hakkında, ‘genel haciz 

yoluyla’ takip yapabileceğini»1946 

√ «‘Tahsilde tekerrüre neden olmamak üzere’ -yani, aynı alacağı iki 

kez tahsil etmemek koşuluyla- alacaklının borçlu hakkında hem ‘rehnin pa-

raya çevrilmesi’ hem de -elindeki senetlere dayanarak- ‘kambiyo senetlerine 

mahsus’ haciz yapabileceğini»1947 1948 

                                                 
1938 Bknz: 19. HD. 3.12.1991 T. 30/25; 12. HD. 26.11.1986 T. 11624/13016; 10.7.1986 T. 

13772/7921  
1939 Bknz: 12. HD. 19.9.1991 T. 6796/9403  
1940 Bknz: 12. HD. 11.7.1991 T. 6124/8719; 28.3.1991 T. 2924/3981 
1941 Bknz: 12. HD. 3.7.1991 T. 1300/8800  
1942 Bknz: 12. HD. 2.7.1991 T. 7113/8331 
1943 Bknz: 12. HD. 20.6.1991 T. 1268/8191  
1944 Bknz: 12. HD. 31.5.1991 T. 4004/7050  
1945 Bknz: 12. HD. 21.5.1991 T. 14113/6461; 11.3.1991 T. 10241/2972  
1946 Bknz: 12. HD. 30.4.1991 T. 12107/5273; 7.3.1988 T. 1877/2591  
1947 Bknz: 12.HD. 4.4.1991 T. 11401/4403; 27.12.1990 T. 6713/13822; 17.9.1990 T. 436/8996 

vb. 
1948 KarĢ: 12. HD. 10.10.1983 T. 5678/7295  
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√ «Üst sınır ipoteğinde, borçluların sorumluluğu limitle sınırlı bulun-

duğundan, kredi sözleşmesinde açıkça ‘limiti aşan sorumluluk’ öngörülmüş 

olsa bile, bunun hukuki sonuç doğurmayacağını»1949 

√ «Kesinleşmedikçe infaz edilemeyecek olan ‘el atmanın önlenmesi’ ve 

‘tazminat’a ilişkin ilamın tazminat bölümünün, el atmanın önlenmesi bölü-

münden ayrı olarak istenmiş olmasının, sonucu değiştirmeyeceğini»1950 

√ «Takip talebindeki imza eksikliğinin sonradan tamamlattırılabilece-

ğini»1951 

√ «İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip sonucunda satılan 

taşınmazda bulunan üçüncü kişilerin de İİK. mad. 135/II hükmüne göre  

-icra dairesinden kendilerine ‘tahliye emri’ gönderilerek- taşınmazdan zorla 

çıkarılacakları (ve taşınmazın yeni malike ‘alıcıya’ boş olarak teslimi gere-

keceğini)»1952 1953 

√ «Ortağın kişisel borcundan dolayı, anonim şirketin taşınmazına ‘or-

tağın şirketteki payı oranında’ haciz konulamayacağını»1954 

√ «‘Haczedilen -fabrikanın makineleri gibi- taşınır malların, ipoteğin 

kapsamına giren teferruat niteliğinde olduğu’na ilişkin şikayetin, duruşma 

açılarak inceleneceğini»1955 

√ «Takibi kesinleşmemiş olan ihtiyati haciz sahibi alacaklının derece 

kararında (sıra cetvelinde) yer alamayacağını»1956 

√ «Ödenmemiş (tazmin edilmemiş) teminat mektubu bedellerinin  

-borçluya İİK. 150/ı uyarınca gönderilen hesap özetinde, bu bedelin depo 

edilmesi istense dahi- takip konusu yapılamayacağını»1957 

√ «Taşınmazın ‘temerrüt sebebiyle tahliyesi’ için takip yapıldıktan son-

ra başka birisine satılmış olmasının, alacaklının tahliye isteminin reddine 

neden olmayacağını»1958 

√ «Davacının, oğlunun ihtiyacını ileri sürerek aldığı tahliye ilamını, ih-

tiyaç sahibi oğlunun icraya koyamayacağını»1959 

                                                 
1949 Bknz: 12. HD. 2.4.1991 T. 2148/4252  
1950 Bknz: 12. HD. 26.3.1991 T. 10076/3901  
1951 Bknz: 12. HD. 26.3.1991 T. 10053/3883  
1952 Bknz: 12.HD. 21.3.1991 T. 10806/3648; 30.11.1990 T. 5295/12364; 1.3.1988  T. 4697/2421 

vb. 
1953 KarĢ: ĠĠD. 27.11.1953 T. 5505/5235; 27.11.1950 T. 4616/5438  
1954 Bknz: 12. HD. 21.3.1991 T. 10783/3634  
1955 Bknz: 12. HD. 19.3.1991 T. 10031/3497  
1956 Bknz: 12. HD. 7.3.1991 T. 1273/10883  
1957 Bknz: 12. HD. 14.2.1991 T. 8564/1707  
1958 Bknz: 12. HD. 17.1.1991 T. 7082/246  
1959 Bknz: 12. HD. 22.10.1990 T. 2432/10286  
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√ «‘Tesbit ve tescil’e ilişkin ilamın -ayrıca ilamda açıkça belirtilmedik-

çe- ‘müdahalenin önlenmesi’ni kapsamadığını»1960 

√ «Alacaklının, ipotekli takip devam ederken aldığı yeni ipoteğe daya-

narak da ayrıca takip yapabileceğini»1961 

√ «Hacizden sonra kurulan ipoteğin -haciz koyduran alacaklıya karşı- 

rüçhanlı olmayacağını»1962 

√ «‘İcra emrinin iptaline’ karar verilmesinden sonra, borçluya gönde-

rilecek ‘ödeme emri’nin, icra emrinin iptali için icra mahkemesi başvuruda 

bulunmuş olan borçlu vekiline tebliğ edilebileceğini»1963 

√ «İpotekli taşınmazın, alacaklı talep etmeden, borçlunun talebiyle de 

satışının yapılabileceğini»1964 

√ «Şirket üst düzey yöneticilerinin SSK.na karşı işveren (şirket) ile bir-

likte -prim borcundan dolayı- müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğu-

nu»1965 

√ «Aynı dosyadan ‘genel haciz yolu’ ile ve hem de ‘kambiyo senetlerine 

mahsus haciz yolu’ ile takip yapılamayacağını»1966 

√ «Kesinleşen nafaka borcundan, borçlunun mirasçılarının, borçlunun 

ölüm tarihine kadar olan kısmından sorumlu olacağını»1967 

√ «Takipte üç misli vekalet ücreti talep edilemeyeceğini»1968 

√ «Satış vaadi tapuya haciz tarihinden önce şerh edilmiş dahi olsa, 

mahkemece ‘taşınmazın alıcı adına, haczin bütün hukuki vecibelerinin kabu-

lü suretiyle tesciline’ ilişkin olarak verilen kararın kesinleşmiş olması halin-

de, alıcının haczin kaldırılmasını isteyemeyeceğini»1969 

√ «İhalenin kesinleşmesinden sonra, borçlunun açtığı olumsuz tesbit 

davasının borçlu lehine sonuçlanıp kesinleşmiş olmasının ihaleye etkili ol-

mayacağını»1970 

√ «Borçlunun ‘borcu kabul ettiğine ve ödeme emri tebliğine gerek bu-

lunmadığı‘na ilişkin tutanağa geçen beyanının kendisini bağlayacağını»1971 

                                                 
1960 Bknz: 12. HD. 6.11.1990 T. 3546/11110; 19.9.1990T. 1666/8723; 15.5.1989 T. 12635/7194 
1961 Bknz: 12. HD. 18.10.1990 T. 8748/10126 
1962 Bknz: 12. HD. 16.10.1990 T. 7815/10114  
1963 Bknz: HGK. 3.10.1990 T. 12-336/445  
1964 Bknz: 12. HD. 25.9.1990 T. 6496/8997  
1965 Bknz: 12. HD. 1.5.1990 T. 11932/4816  
1966 Bknz: 12. HD. 2.4.1990 T. 11900/3700; 29.11.1982 T. 8807/8853  
1967 Bknz: 12. HD. 29.3.1990 T. 10565/3566  
1968 Bknz: 12. HD. 29.3.1990 T. 9649/3559 
1969 Bknz: 12. HD. 28.3.1990 T. 3037/3417  
1970 Bknz: 12. HD. 27.3.1990 T. 10364/3421  
1971 Bknz: 12. HD. 26.3.1990 T. 10145/3347  
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√ «Boşanma, babalık davası gibi -aile hukukuna ilişkin- ilamlarda yer 
alan tazminatlar ile ilamın eklentisi durumunda olan avukatlık ücreti ve 
yargılama giderlerinin, ilam kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağı-
nı»1972 

√ «Talimat icra dairesinin İİK.nun 79 ve 360. madde dışında kalan iş-
lemleri yapamayacağını (satış bedelini, satış talimatı gönderen icra dairesi-
ne göndermek zorunda olduğunu, alacaklıya ödeyemeyeceğini)»1973 

√ «Borçlunun teslimi hükmolunan malın bedelini tevdi yerine yatırarak, 
malın aynen teslimine engel olamayacağını (aynen teslimden kaçınamaya-
cağını)»1974 

√ «Borçlunun itiraz süresi dolmadan ‘borcu kabul etmesi’ halinde, ha-
ciz yapılabileceğini, ancak İİK. mad. 20 gereğince, takibin bu şekilde kesin-
leşme tarihinin üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmeyeceğini»1975 

√ «Haczin, limitli ipotekten sonra kurulmuş olması halinde sıra cetve-
linde ipoteğe, limiti kadar yer verildikten sonra, haciz koyduran alacaklıya 
pay ayrılacağını»1976 

√ «Takip konusu yapılan ‘kıdem tazminatı’na ‘mevduata uygulanan en 
yüksek faiz’in, ‘ihbar tazminatı’na ise ‘yasal faiz’in yürütüleceğini»1977 

√ «İpotekle temin edilmiş para alacağına ilişkin ilamın, kesinleşmeden 
takip konusu yapılabileceğini»1978 

√ «Taşınmaz hakkında ‘ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe ge-
çildiği’ hususunun tapu siciline şerh verilmesinden sonra, taşınmazı alan ki-
şilere icra emri ya da ödeme emri gönderilmesine gerek bulunmadığını»1979 

√ «Vergi dairesinin yazısına dayanılarak ayrıca alacağın doğum sebebi 
ve satışı yapılan malların aynıyla ilgili olup olmadığı araştırılmadan, bu da-
irenin alacağına öncelik tanınamayacağını»1980 

√ «Ceza ilamları ile bu ilamın eklentileri durumunda olan tazminat, 
yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de, ilam kesinleşmeden takip konusu 
yapılamayacağını»1981 

                                                 
1972 Bknz: 12. HD. 22.3.1990 T. 10073/3153; 15.3.1990 T. 9653/2675,  20.2.1990 T. 8425/1483 
1973 Bknz: 12. HD. 8.3.1990 T. 9175/2209  
1974 Bknz: 12. HD. 20.2.1990 T. 9865/1440  
1975 Bknz: 12. HD. 19.2.1990 T. 8042/1350; 23.1.1989 T. 11562/698  
1976 Bknz: 12. HD. 8.2.1990 T. 9/864  
1977 Bknz: 12. HD. 5.2.1990 T. 7983/647  
1978 Bknz: 12. HD. 25.1.1990 T. 7421/272  
1979 Bknz: 12. HD. 25.12.1989 T. 10521/15944; 30.10.1989 T. 9440/11021; 20.10.1988 T. 

13885/11769  
1980 Bknz: 12. HD. 7.12.1989 T. 6133/15116; 30.11.1985 T. 5448/10930  
1981 Bknz: 12. HD. 7.12.1989 T. 6123/15170; 11.4.1988 T. 7431/4636; 30.1.1984 T. 1164/763 

vb. 
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√ «Aciz belgesine bağlanmış alacak için borçludan ve mirasçılarından 

faiz istenemeyeceğini, buna karşın müşterek borçluyla kefillerden faiz iste-

nebileceğini»1982 

√ «Tapulu yerden ‘kaynak’ biçiminde çıksa bile, suyun kaynadığı ta-

şınmazın sınırları içinde kalmayacak kadar büyük veya suyun yeryüzüne çı-

kar çıkmaz bir ‘dere’ haline geldiği veya özel mülkiyete konu olmasının ka-

mu için zararlı olduğu hallerde, kaynağın, arzın tamamlayıcı parçası sayı-

lamayacağını»1983 

√ «Mülkiyeti muhafaza koşuluyla yapılan satışlarda, satıcıya ayrıca ic-

ra takibi yapmamış dahi olsa, mülkiyeti muhafaza sözleşmesinden doğan 

semen alacağından dolayı, sattığı şey üzerinde rüçhan hakkı tanınması ge-

rektiğini»1984 

√ «Kiralayanın, kesinleşen kira tesbit kararına dayanarak kiracıdan  

-kararda ayrıca bir hüküm bulunmasa dahi- geçmiş (işlemiş) kira alacağı 

için ait olduğu aydan itibaren faiz isteyebileceğini»1985 

√ «Birden fazla taşınmazın aynı alacak için rehnedilmiş olması halinde, 

alacaklının bunların satılmasını aynı zamanda istemek zorunda olduğu-

nu»1986 

√ «Üzerinde ipotek bulunan taşınmazı hakkında borçlunun -kural ola-

rak- haczedilmezlik iddiasında bulunamayacağını»1987 

√ «Dört paydaş tarafından açılan ‘el atmanın önlenmesi ve taşınmazın 

teslimi’ davası sonunda alınan ilamı, paydaşlardan birisinin tek başına ic-

raya koyamayacağını»1988 

√ «İcra emrinin iptaline karar verilmesinden sonra hiçbir takip işlemi-

nin (haciz, teminatın paraya çevrilmesi gibi) yapılamayacağını»1989 

√ «Taşınır teslimine ilişkin ilamların infazında alacaklının ‘taşınır ma-

lın kendisini’ ya da ‘ilamda yazılı olan değerini’ tercih etme konusunda bir 

seçim hakkına sahip bulunmadığını»1990 

 

                                                 
1982 Bknz: 12. HD. 1.12.1989 T. 5348/14788 
1983 Bknz: HGK. 15.11.1989 T. 3-443/600; 3. HD. 21.6.1988 T. 2050/6544; 28.3.1983 T. 

1574/1688; 17.3.1983 T. 1368/1445  
1984 Bknz: 12. HD. 13.11.1989 T. 4552/13732; 3.5.1988 T. 7326/5930  
1985 Bknz: 12. HD. 7.11.1989 T. 3803/13523  
1986 Bknz: 12. HD. 27.10.1989 T. 3701/12905 
1987 Bknz: 12. HD. 16.10.1989 T. 3035/12313  
1988 Bknz: 12. HD. 16.10.1989 T. 2559/12283  
1989 Bknz: 12. HD. 6.10.1989 T. 2192/11735  
1990 Bknz: 12. HD. 14.9.1989 T. 7778/10578; 26.1.1989 T. 5364/911  
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√ «Takip konusu ilamın kısmen bozulması ve kısmen de onanması ha-

linde, takibin onanan kısım hakkında devam edeceğini»1991 

√ «Borçlunun, teslimi hükmolunan menkul malların bir kısmını teslim 

etmek istemesi halinde, alacaklın bu kısmi teslimi kabulden kaçınamayaca-

ğını, ancak teslim olunmayan malların değerinin borçludan haciz yoluyla 

tahsil edilebileceğini»1992 

√ «Yabancı memlekette o ülkenin yasalarına göre yetkili kılınmış noter 

tarafından düzenlenen ve oradaki Türk konsolosluğunda onaylanmış bulu-

nan senetlerin ‘ilam hükmünde’ olacağını»1993 

√ «Hüküm fıkrasında ayrıca yer almadıkça ilamın gerekçesinde belir-

tilmiş dahi olsa, hüküm tarihinden önceki dönem için temerrüt faizi istene-

meyeceğini»1994 

√ «Tahliye ilamlarının kesinleşmeden takip konusu yapılabileceği-

ni»1995 

√ «Taşınmazın aynıyla ilgili olmayan (mülkiyet uyuşmazlığına ilişkin 

olmayan) ilamların kesinleşmeden takip konusu yapılabileceğini»1996 

√ «İlamda öngörülen borçlu - davalının hapis hakkına konu teşkil eden 

satış bedeli, davacıya yatırtılmadan davalıya -taşınmazı teslim etmesi husu-

sunda- icra emri gönderilemeyeceğini»1997 

√ «Taşınmazın kıymetinin takdiri için yatırılan avansın, satış isteminde 

bulunma süresini kesmeyeceğini»1998 

√ «İhtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra, yasal süresi içinde 

(İİK. mad. 264/I) takip talebinde bulunulmaması halinde, ihtiyati haczin hü-

kümsüz olacağını ve bu durumda borçlunun yaptığı ‘haczedilmezlik şikaye-

ti’nin de konusuz kalacağını»1999 

√ «İpotekli taşınmazın, borçlu tarafından -ipotek sahibi alacaklının izni 

alınmadan- başkasına kiralanıp tapuya kira akdinin şerh verilmesinin, ipo-

tekli alacaklının haklarına etkili olmayacağını (ve ipotekli alacaklının, kira 

                                                 
1991 Bknz: 12. HD. 18.9.1989 T. 7593/10696; 12.3.1987 T. 8077/3480  
1992 Bknz: 12. HD. 30.6.1989 T. 5612/10063  
1993 Bknz: 12. HD. 22.6.1989 T. 1226/9426; 11.10.1984 T. 7710/10297; 1.11.1983 T. 6470/8242  
1994 Bknz: 12. HD. 22.6.1989 T. 6207/6842 
1995 Bknz: 12. HD. 21.6.1989 T. 307/9370  
1996 Bknz: 12. HD. 3.6.1989 T. 14255/8921; 15.9.1987 T. 11689/8834;  6.11.1986 T. 1558/11794 
1997 Bknz: 12. HD. 25.5.1989 T. 12929/7726; 17.4.1989 T. 9641/5528; 22.1.1986 T. 6460/598  
1998 Bknz: HGK. 17.5.1989 T. 12-226/368 
1999 Bknz: 12. HD. 4.5.1989 T. 12450/6988 
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sözleşmesi tapuya şerh verilmemiş gibi, taşınmazın satışını isteyebileceği-

ni)»2000 

√ «İcra emri üzerine, borca itirazlarını dilekçesinde belirten borçlunun, 
sonuç kısmında ‘icra emrinin iptalini’ istemiş olmasının, yaptığı başvurunun 
‘şikayet’ olarak değerlendirmesini gerektirmeyeceğini, borçlunun asıl iste-
ğinin ‘borca itiraz’ (ve dolayısıyla ‘takibin iptali’) olduğu gözönüne alına-
rak karar verilmesi gerekeceğini»2001 

√ «İlam alacaklarının birlikte veya ayrı ayrı takipte bulunabileceği-
ni»2002 

√ «Vasiyet nedeniyle mülkiyet hakkına dayanılarak ‘haczin kaldırılma-
sı’nın ne icra dairesinden ve ne de icra mahkemesinden (şikayet yolu ile) is-
tenemeyeceğini, bu istemin istihkak davası şeklinde ileri sürülmesi gereke-
ceğini»2003 

√ «Sözlü olarak da -icra dairesine- takip talebinde bulunulabileceği-
ni»2004 

√ «‘El atmanın önlenmesi’ ilamına dayanarak, borçluya örnek 2 icra 
emri gönderilmeden, taşınmazın tahliye ve tesliminin sağlanamayacağı-
nı»2005 

√ «İpotek akit tablosunun belli bir para borcu ikrarını içermemesi (ipo-
teğin ‘teminat ipoteği’ olması) halinde, borçluya ‘9 örnek ödeme emri’ yeri-
ne ‘6 örnek icra emri’ gönderilmesi üzerine -şikayet nedeniyle- icra mahke-
mesine, ‘takibin iptaline’ değil ‘icra emrinin iptaline’ karar verilmesi gere-
keceğini»2006 

√ «Maddi hataya dayanan bozma kararına uyulmasının, lehine bozma 
yapılan taraf yararına kazanılmış usuli hak teşkil etmeyeceğini»2007 

√ «Haciz tutanağında hatalı olarak belirtilen haciz saatinin, şikayet yo-
lu ile düzeltilebileceğini»2008 

√ «İhtiyati hacizlerin tarihlerinin değil, ihtiyati hacizlerin kesinleşme 
tarihlerinin ‘sıra cetveli’nin (‘derece kararının’) düzenlenmesinde esas alı-
nacağını»2009 

                                                 
2000 Bknz: 12. HD. 25.4.1989 T. 8444/6229 
2001 Bknz: 12. HD. 17.3.1989 T. 8243/3752  
2002 Bknz: 12. HD. 14.2.1989 T. 1538/1908  
2003 Bknz. 12. HD. 13.2.1998 T. 6382/1822  
2004 Bknz: 12. HD. 10.2.1989 T. 13629/1786  
2005 Bknz: 12. HD. 26.1.1989 T. 13169/955  
2006 Bknz: 12.HD. 16.12.1988 T. 3527/15626; 13.4.1988 T. 6665/4796; 22.2.1988 T. 9458/1861 

vb. 
2007 Bknz: 12. HD. 14.12.1988 T. 12893/15475  
2008 Bknz: 12. HD. 7.12.1988 T. 3588/15056 
2009 Bknz: 12. HD. 2.12.1988 T. 2462/14738  
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√ «Mirasbırakanın ‘işyeri ihtiyacı’na dayanarak aldığı ‘tahliye ila-

mı’nın, mirasçılar tarafından takip konusu yapılamayacağını»2010 

√ «Takip dayanağı ilamın bozulmasının, faizin işlemesini durdurmaya-

cağını»2011 

√ «‘İİK.’nun 99. maddesinin uygulanması gerektiğine’ dair merci kara-

rının, hacizli malların istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişiye iadesini 

gerektirmeyeceğini»2012 

√ «Aynı dosyadan senet borçlularından bir kısmı hakkında genel haciz, 

bir kısmı hakkında ise kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapı-

lamayacağını»2013 

√ «Sayıştay ilamlarının kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağı-

nı»2014 

√ «Apartman ortak bölümleri ile ilgili olarak -Kat Mülkiyeti Kanunu 

gereğince- verilmiş olan hükümden, ilama taraf olmayan kat maliklerinin de 

faydalanabileceğini (bu ilamı icraya koyabileceğini)»2015 

√ «İdare mahkemesince verilen ‘yürütmenin durdurulması‘ kararının 

icra dairesinde infaz edilemeyeceğini»2016 

√ «‘Tescil’ hükmünün, ‘tahliye’yi kapsamadığını»2017 

√ «Alacaklının, …TL. limitli ipotekli alacağına yönelik ‘itirazın iptali’ 

hakkında mahkemeden aldığı ilamın, icra dairesince yine aynı limit üzerin-

den (ve bu limiti aşmayacak biçimde) uygulanacağını»2018 

√ «Ahlaki bir görevin yerine getirilmesi için yapılan ödemelerin, nafa-

kaya mahsuben yapıldığı belirtilmedikçe, nafaka borcuna mahsup edileme-

yeceğini»2019 

√ «Yabancı uyruklu kişinin mensup olduğu Devlet ile arasında ikili adli 

yardım sözleşmesi bulunması halinde, o yabancı uyruklu kişinin teminat 

                                                 
2010 Bknz: 12. HD. 25.11.1988 T. 2441/14379; 30.4.1981 T. 3021/4358  
2011 Bknz: 12. HD. 21.11.1988 T. 5275/14061  
2012 Bknz: 12. HD. 17.11.1988 T. 1735/13734  
2013 Bknz: 12. HD. 8.11. 1988 T. 14/12837; 13.11.1986 T. 1865/12181 
2014 Bknz: 12. HD. 1.11.1988 T. 510/12437; 19.12.1983 T. 11110/10694 
2015 Bknz: 12. HD. 1.11.1988 T. 453/12423; 9.5.1986 T. 11962/6460; 11.2.1985 T. 11203/1053 

vb. 
2016 Bknz: 12. HD. 27.10.1988 T. 128/12236 
2017 Bknz: 12. HD. 27.10.1988 T. 10035/12157  
2018 Bknz: 12. HD. 12.10.1988 T. 8706/10889  
2019 Bknz: 12. HD.7.10.1988 T. 13554/11045; 2.12.1985 T.4740/10363; 19.3.1984 T. 656/3171 
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göstermeden, Türkiye’de bir Türk vatandaşı hakkında takip yapabileceği-

ni»2020 

√ «‘Tapu iptali’ ve ‘tescil’e ilişkin ilamın, -ayrıca ilamda açıkça belir-

tilmedikçe- ‘müdahalenin önlenmesi’ni, ‘tahliye’ ve ‘tescil’i kapsamadığı-

nı»2021 

√ «‘Kesin (ana para) ipoteği’ faizleri de kapsamına aldığından (MK. 

790), vade tarihinden tahsil tarihine kadar işleyecek faizlerin icra dairesin-

ce hesaplanması (ve asıl alacağa eklenmesi) gerekeceğini»2022 

√ «Köy muhtarı ve ihtiyar heyeti huzurunda düzenlenen ve onlar tara-

fından onaylanan senetlerin ‘ilam hükmünde’ sayılmadığını»2023 

√ «İpotek akit tablosunun belli bir para borcu ikrarını içermemesi (ipo-

teğin ileride doğacak bir borcun teminatı olarak kurulmuş olması) yeni bir 

teminat ipoteği’nin mevcut olması halinde, borçluya ‘152 ödeme emri’ gön-

derilmesi gerekeceğini»2024 

√ «Borçlunun, önceki alacaklıların hacizlerine karşı haczedilmezlik şi-

kayetinde bulunmamış olmasının, daha sonraki hacizlere karşı şikayette bu-

lunmasını engellemeyeceğini - Başka hacizlerin varlığının, yeni takip nede-

niyle konulan hacizlere karşı şikayet hakkını önlemeyeceğini»2025 

√ «İpotekli alacaklının ipotek limiti dışındaki alacağının rüçhansız 

(adi) alacak sayılacağını (ve sıra cetvelinde bu şekilde yer alacağını)»2026 

√ «Takip dayanağı ilamda kendisine düşen borcu (borçluya, başka bir 

daire tahsis etme borcunu) yerine getirmeyen alacaklının, karşı taraftan 

borcunu yerine getirmesini (dava konusu daireyi tahliye etmesini) isteyeme-

yeceğini»2027 

√ «Konkordato mehli içerisinde, borçlu hakkındaki kira alacağından 

dolayı takip yapılabileceğini»2028 

√ «Mahkemece verilen ‘fabrikanın tedbir yolu ile üç kişilik yediemin ta-

rafından çalıştırılmasına’ dair kararı, mahkemece kaldırılmadıkça veya de-

                                                 
2020 Bknz: 12. HD. 6.10.1988 T. 13479/10902; 24.3.1988 T. 5225/3598; 17.3.1988 T. 5186/3146 

vb 
2021 Bknz: 12. HD. 29.9.1988 T. 12158/10624; 10.11.1987 T. 14271/11424; 29.6.1987 T. 

11652/8092 vb.  
2022 Bknz: 12. HD. 28.9.1988 T. 7684/10477  
2023 Bknz: 12. HD. 29.6.1988 T. 1300/10328  
2024 Bknz: 12. HD. 26.9.1988 T. 13041/10347; 3.11.1987 T. 13815/11060; 14.5.1987 T. 

10151/6496 vb. 
2025 Bknz: 12. HD. 26.9.1988 T. 8308/10312  
2026 Bknz: 12. HD. 19.9.1988 T. 7386/9900  
2027 Bknz: HGK. 14.9.1988 T. 12-330/693; 12. HD. 10.6.1988 T. 6172/7611  
2028 Bknz: 12. HD. 22.9.1988 T. 12819/10202; 27.5.1988 T. 9196/6850 
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ğiştirilmedikçe, kararda bahsi geçen yedieminlerin icra müdürlüğünce de-

ğiştirilemeyeceğini»2029 

√ «Alacaklı vekilinin maddi hata sonucu olarak takip talepnamesine 

son hamil yerine lehtarın ismini yazmış olduğunun anlaşılması halinde, 

borçlunun bu maddi hatadan istifade etmek amacıyla yaptığı şikayetin red-

dine karar verilmesi gerekeceğini»2030 

√ «Hüküm ile tebliğ günü arasında on yıl geçmiş olması halinde, hük-

mün zamanaşımına uğrayacağını, fakat mülkiyet hakkına ilişkin uyuşmazlık-

larda, bu kuralın uygulanmayacağını»2031 

√ «Ana para ipoteğinde, ipoteğin, ‘ana para’ dışında ‘takip giderleri’, 

‘gecikme faizi’ gibi eklentileri de kapsadığını (bunları da teminat altına al-

dığını)»2032 

√ «Aciz belgesine dayanarak borçlusu hakkında iptal davası açıp kaza-

nan alacaklının, aciz belgesine bağlanmış olan alacağına faiz yürütülmesi 

gerekeceğini, bu durumda İİK.nun 143/IV hükmünün uygulanmayacağı-

nı»2033 2034 

√ «Menfi tesbit davasının, istirdat davasına dönüşmesi sonucunda veri-

len kararın borçlu tarafından ayrı takip konusu yapılamayacağını, istirdata 

konu icra dosyasına bu ilamın ibrazı gerekeceğini»2035 

√ «Borçluya ‘6 örnek icra emri’ yerine yanlış olarak ‘9 örnek ödeme 

emri’ gönderen alacaklının, daha sonra hatasını fark edip ‘6 örnek icra em-

ri’nin tebliğini isteyebileceğini»2036 

√ «Ekspertiz masrafının ipoteğin kapsamına dahil olup olmadığının ve 

böyle bir marsafın yapılıp yapılmadığının yargılamayı gerektireceğini (bu 

isteğin, ipotekli takip çerçevesinde borçludan tahsil edilemeyeceğini)»2037 

√ «Yasal yolla, ilamdaki alacaklının halefi durumuna giren kişinin, 

ilamın infazını isteyebileceğini»2038 

                                                 
2029 Bknz: 12. HD. 22.8.1988 T. 2943/3444  
2030 Bknz: 12. HD. 17.6.1988 T. 1987/8088  
2031 Bknz: HGK. 1.6.1988 T. 1-805/45  
2032 Bknz: 19. HD. 28.5.1988 T. 2958/3761  
2033 Bknz: 12. HD. 23.5.1988 T. 4985/6550  
2034 Bknz: 12. HD. 30.12.1980 T. 6321/9467; 9.1.1978 T. 277/177 
2035 Bknz: 12. HD. 9.5.1988 T. 4866/6204  
2036 Bknz: 12. HD. 5.5.1988 T. 8788/6040 
2037 Bknz: 12. HD. 3.5.1988 T. 7351/5937  
2038 Bknz: 12. HD. 19.4.1988 T. 7780/5137  
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√ «Küçüğün babası ile birlikte imzaladığı senetten dolayı sorumlu tutu-

labilmesi için -MK. mad. 345 uyarınca- kayyımın iştiraki ve hakimin tasdi-

kine gerek bulunmadığını»2039 

√ «İcra vekalet ücretinin icra memuru tarafından, Avukatlık Ücret Ta-

rifesine göre -alacaklı ile borçlu arasındaki sözleşmeye bakılmaksızın- tak-

dir edileceğini»2040 

√ «İcra emrinin ‘vekil’ yerine ‘asil’e tebliğ edilmiş olmasına rağmen, 

vekil tarafından süresinde icra mahkemesine borca itiraz sebeplerinin bildi-

rilmiş olması halinde, ‘icra emrinin vekile tebliğ edilmemiş olması’ nedeniy-

le, icra emrinin iptaline karar verilemeyeceğini»2041 

√ «Donatan aleyhine açılan takipte, acente onun vekili sıfatını taşıdı-

ğından, acenteye ‘icra emri’ gönderilebileceğini ancak acentenin şahsı ve 

malları hakkında takibin yürütülemeyeceğini»2042 

√ «Aciz vesikasını aldığı tarihten bir yıl sonra, borçlu hakkında takip 

yapmak isteyen alacaklının, borçluya ‘ödeme emri’ göndermek zorunda ol-

duğunu»2043 

√ «Açılan ‘tescil davası’nda mahkemece bir tedbir kararı verilmedikçe, 

daha önce alınmış olan ‘el atmanın önlenmesi’ ilamının infazının icra mah-

kemesince durdurulamayacağını»2044 

√ «Ödeme emrinin, vekaletnamesini ibraz eden borçlu vekiline icra da-

iresinde tebliğ edilebileceğini»2045 

√ «Faizin -gerek adi, gerek ticari işlerde- ana parayı geçebileceği-

ni»2046 

√ «İhtiyati haciz sırasındaki kefaletin de geçerli -ilam niteliğinde- ol-

duğunu»2047 

√ «Borçlunun sorumlu olduğu ‘bakiye ilam harcı’ ile ‘Yargıtay onama 

harcı’nı ödeyen alacaklının, bunları ödeme tarihinden itibaren yasal faizleri 

ile birlikte borçludan talep edebileceğini»2048 

                                                 
2039 Bknz: 12. HD. 11.4.1988 T. 7069/4679; 11.4.1988 T. 12072/4698 
2040 Bknz: 12. HD. 7.4.1988 T. 6432/4404; 24.5.1987 T. 10291/6722; 3.7.1984 T. 778/8331 vb. 
2041 Bknz: 12. HD. 1.4.1988 T. 14028/4143; 9.11.1987 T. 15669/11375 
2042 Bknz: 12. HD. 22.3.1988 T. 5152/3440; 18.2.1988 T. 4012/1713; 14.5.1987 T. 10197/6506 

vb.  
2043 Bknz: 12. HD. 17.3.1988 T. 4554/3124  
2044 Bknz: 12. HD. 17.3.1988 T. 2290/3174 
2045 Bknz: 12. HD. 8.3.1988 T. 5287/2648  
2046 Bknz: 12. HD. 24.2.1988 T. 4106/2045 
2047 Bknz: 12. HD. 22.2.1988 T. 3995/1779  
2048 Bknz: 12. HD. 22.2.1988 T. 3945/1891  
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√ «Mirasbırakan hakkında alınan el atmanın önlenmesine ilişkin ila-

mın, mirasçı hakkında uygulanamayacağını»2049 

√ «Menkul teslimine ilişkin ilamda aksine hüküm bulunmadıkça, geç 

teslimden dolayı faiz istenemeyeceğini»2050 

√ «‘Kiracının kira borcu bulunmadığını’ saptayan sulh hukuk mahke-

mesi ilamının, daha önce kiracının kiralananı boşaltması doğrultusunda ve-

rilmiş ve kesinleşmiş olan icra mahkemesinin tahliye kararının uygulanma-

sını önleyeceğini»2051 

√ «Kesinleşmiş dispeç raporunun tasdiki hakkındaki kararın, ‘ilam ni-

teliğinde’ sayılacağını»2052 

√ «Borçlu tarafından açılan olumsuz tesbit davasında, ‘paraya çevril-

memesi’ koşuluyla verilen teminat mektubunun, alacaklının icra takibine de-

vam etmesini (teminat mektubunun paraya çevrilmesini) engellemeyeceği-

ni»2053 

√ «İpotek alacağının eklentisi olan faizin, ayrı takip konusu yapılama-

yacağını»2054 

√ «Bozmadan önceki ilamla, bozmadan sonraki ilamda aynı alacağın 

hüküm altına alınmış olması halinde, alacaklının bozmadan önceki ilam (ta-

kip) tarihinden itibaren faiz isteyebileceğini»2055 

√ «İcra kefilinin sorumluluğunun, kesinleşen takipteki asıl alacak ve ek-

lentilerinin miktarı (limiti) ile sınırlı olduğunu»2056 

√ «İlama bağlı alacak nedeniyle, iflas yolu ile takip yapılabileceği-

ni»2057 

√ «Yargıtaydan ‘teminat karşılığında yürütmenin durdurulması’ kararı 

alınmış olması halinde (İİK. mad. 36), ilamda ayrıca öngörülmüş olmadık-

ça, alacaklının onama tarihine kadar faiz isteyebileceğini ve bu durumda 

alacaklı vekili için tam vekalet ücreti takdiri gerekeceğini (Avukatlık Ücret 

Tarifesinin 13/II hükmünün bu durumda uygulanamayacağını)»2058 2059 

                                                 
2049 Bknz: 12. HD. 18.2.1988 T. 3968/1696 
2050 Bknz: 12. HD. 12.2.1988 T. 1079/1374 
2051 Bknz: 12. HD. 8.2.1988 T. 3431/1051  
2052 Bknz: 12. HD. 4.2.1988 T. 3328/897  
2053 Bknz: 12. HD. 29.1.1988 T. 3087/635  
2054 Bknz: 12. HD. 29.1.1988 T. 14219/660  
2055 Bknz: 12. HD. 26.1.1988 T. 3015/464  
2056 Bknz: 12. HD. 30.12.1987 T. 2274/13995 
2057 Bknz: 12. HD. 22.12.1987 T. 1793/13512 
2058 Bknz: 12. HD. 11.12.1987 T. 521/12905  
2059 KarĢ: 12. HD. 5.3.1984 T. 13593/3364 
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√ «Taşınmazın üzerine ipotek kuran borçlunun, daha sonra aynı taşın-

mazını başkasına kiraya verip, kira sözleşmesini tapuya şerh verebileceğini, 

taşınmazın ipotekli olmasının, kira akdini etkilemeyeceğini»2060 

√ «Cebri tescil davası sonucunda verilen ilamın (ve eklentilerinin) ilam 

kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını»2061 

√ «Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ‘takip talebi’ üzerine, 

borçluya gönderilen ‘kambiyo senetlerine mahsus iflas ödeme emri’nin ipta-

line karar verilmesi gerekeceğini»2062 

√ «Alacaklı asilin, takip talebini vekaleten imzalayan avukata sonradan 

verdiği vekaletnamenin, başlangıçta geçersiz olan takip talebini geçerli hale 

getireceğini»2063 

√ «Borçlunun açtığı olumsuz tesbit davasının -mahkemece ‘takibin 

durdurulması’ konusunda karar verilmiş olmadıkça- devam eden ipoteğin 

paraya çevrilmesi yolu ile takip edilemeyeceğini»2064 

√ «Müflis hakkındaki icra takiplerinin, iflas davasının açılması ile de-

ğil, bu dava sonucunda iflasın açılmasına karar verilmesi ile duracağını»2065 

√ «‘Ödeme ve icra emri’nin aynı zarfla gönderilmesi halinde borçlunun 

şikayeti üzerine ‘takibin (kısmen) iptaline’ değil, ‘ödeme ve icra emrinin ip-

taline’ karar verilmesi gerekeceğini»2066 

√ «Temlik harcının ödenmemiş olmasının, temliki geçersiz kılmayaca-

ğını»2067 

√ «‘İpotekli takip’ ile ‘kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile taki-

bin’ bir arada -aynı dosyada- yürütülemeyeceğini»2068 2069 

√ «İpotekli alacaklının, ‘asıl borçlu’ hakkında ipoteğin paraya çevril-

mesi yoluyla takipte bulunduktan sonra, aynı alacak için, ‘müteselsil kefil-

ler’ hakkında takipte bulunabileceğini»2070 

                                                 
2060 Bknz: 12. HD. 3.12.1987 T. 16405/12445  
2061 Bknz: 12. HD. 16.11.1987 T. 16179/11666 
2062 Bknz: 12. HD. 16.11.1987 T. 15655/11713  
2063 Bknz: 12. HD. 20.10.1987 T. 13505/10416  
2064 Bknz: 12. HD. 14.10.1987 T. 6517/10145  
2065 Bknz: 12. HD. 24.9.1987 T. 12678/9281  
2066 Bknz: 12. HD. 15.6.1987 T. 10922/7475  
2067 Bknz: 12. HD. 15.6.1987 T. 10851/7525  
2068 Bknz: 12. HD. 4.6.1987 T. 10720/7178; 12.4.1983 T. 1626/2816  
2069 KarĢ: 12. HD. 12.4.1983 T. 1626/2816  
2070 Bknz: 11. HD. 12.5.1987 T. 2220/2906  
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√ «BK.’nun 66. (şimdi; TBK.’nun 82.) maddesinde öngörülen iki yıllık 

sürenin, ilamın bozulmasından sonra icranın iadesi halinde uygulanamaya-

cağını»2071 

√ «İcra dairesince, ilama aykırı olarak yapılan infaz işleminin, şikayet 

konusu yapılabileceğini»2072 

√ «İpotek akit tablosunda ya da onun atıf yaptığı sözleşmede, ‘TC. 

Merkez Bankası fon kesintisinden borçlunun sorumlu olacağı’ öngörülme-

dikçe, bunun borçludan istenemeyeceğini»2073 

√ «Yargıtayca hükmün onanmasından ve icra dairesince teminat olarak 

verilen teminat mektubunun paraya çevrilmesi için bankaya teskere yazıl-

masından sonra, borçlunun borcunu taksitle ödeme teklifinde bulunamaya-

cağını»2074 

√ «‘6 ay vade ile faizsiz’ olarak kurulan bir ipotekte, alacaklının -6 ay 

sonra - vade tarihinden itibaren faiz isteyebileceğini»2075 

√ «SSK.’nun doğmuş olan prim alacakları için ipotek verilmesi halinde, 

bu tarihten önceki borçlar için iflas yolu ile takip yapılmayacağını (rehnin 

paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorunda olduğunu)»2076 

√ «Satışı yapılan şeyin aynından doğan vergi alacağının, satış bedelin-

den öncelikle ödenmesi gerekeceğini (‘gelir vergisi’ ve bunun ‘gecikme zam-

ları’nın öncelikle ödenemeyeceğini)»2077 

√ «İhtiyati hacizden sonra açılan icra takibinde çıkarılan ödeme emri-

ne borçlunun süresi içinde itiraz etmemesi halinde, itiraz süresinin dolma-

sından sonra, ihtiyati haczin kendiliğinden kesin hacze dönüşeceğini»2078 

√ «Alacağın temliki halinde, gecikme faizlerinin de yeni alacaklıya dev-

redilmiş olacağını»2079 

√ «İpotekli takip başladıktan sonra, ipotekli taşınmazın şuf’a ilamı ge-

reği başkası adına tescili halinde, ipotekli takibin yeni maliklere yöneltilme-

si (bu kişilere ödeme emri gönderilmesi gerekeceğini)»2080 

                                                 
2071 Bknz: 12. HD. 11.5.1987 T. 10008/6313 
2072 Bknz: 12. HD. 7.5.1987 T. 4499/6193  
2073 Bknz: 12. HD. 6.5.1987 T. 13907/6175  
2074 Bknz: 12. HD. 16.4.1987 T. 9228/5363  
2075 Bknz: 12. HD. 1.4.1987 T. 8649/5229  
2076 Bknz: 12. HD. 9.4.1987 T. 8629/5033 
2077 Bknz: 12. HD. 2.4.1987 T. 8702/4699; 21.10.1986 T. 472/10922; 30.9.1986 T. 14897/9753 

vb.  
2078 Bknz: 12. HD. 30.3.1987 T. 8533/4405; 11.11.1983 T. 7317/8771  
2079 Bknz: 12. HD. 30.3.1987 T. 8514/4293  
2080 Bknz: 12. HD. 19.3.1987 T. 7476/3731  
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√ «Arttırılan kamulaştırma bedelinin, buna ilişkin ilam kesinleşmeden 

takip konusu yapılabileceğini»2081 

√ «Taşınmazın aynına ilişkin ilamın infazından sonra, davalının ölümü 

halinde, mirasçıların aynı yere tekrar girmeleri halinde, onlar hakkında da 

aynı ilamın infazı gerekeceğini»2082 

√ «Alacağın muacceliyetinin, bir ihbarın yapılmasına bağlı olan du-

rumlarda, alacaklının hem asıl borçluya hem de -borçtan kişisel olarak so-

rumlu olmayan- ipotekli taşınmazın malikine, muacceliyet ihbarında bulun-

madan icra takibi yapamayacağını (MK. mad. 887)»2083 

√ «Bağımsız bölümlerin tümü için ayrı ayrı kat irtifakı kurulmuş olma-

sına rağmen, hepsinin malikinin aynı şahıs olması halinde, bu kişinin ‘yöne-

tici’ sayılacağını ve bu sıfatla genel gider alacağına ilişkin icra takibi yapa-

bileceğini»2084 

√ «Alacaklının -İİK. mad. 43 uyarınca- takip yolunu değiştirmesi  

-‘haciz yolu ile’ takibi, ‘iflas yolu ile’ takibe çevirmesi- halinde, önceki ta-

kipte konmuş olan hacizlerin düşeceğini»2085 

√ «Nizalı yerin, icra emrinde, maddi bir hata sonucu ilama aykırı ola-

rak belirtilmiş olması halinde, bu hatanın her zaman düzeltilebileceğini (Sırf 

bu nedenle, ‘icra emrinin iptaline’ karar verilemeyeceğini)»2086 

√ «Rehin (satış) bedelinin alacaklıların alacaklarına yetişmemesi ha-

linde bir ‘sıra cetveli’ düzenlenip, alacaklılara tebliğ edileceğini ve alacak-

lıların buna karşı ‘itiraz’ ve ‘şikayet’ yoluna gidebileceklerini»2087 

√ «Takipten sonra borçlunun ölmesi ve alacaklının takibi mirasçılara 

yöneltmesi halinde, mirasçılara ödeme emri tebliğ olunmadan, haciz işlemi-

nin yapılamayacağını»2088 

√ «Takip (itirazın kaldırılması) sırasında, borçlunun ölmesi halinde, 

alacaklının ya ‘takibi tereke hakkında devam ettirmesi’ ya da ‘takibi miras-

çılara yöneltip, onlara ödeme emri göndermesi’ gerekeceğini»2089 

√ «Mirasbırakanın aldığı ilamı, mirasçılarından birisinin tek başına ic-

raya koyamayacağını»2090 

                                                 
2081 Bknz: 12. HD. 10.3.1987 T. 7181/3312; 21.2.1985 T. 12086/1594 
2082 Bknz: 12. HD. 17.2.1987 T. 6894/2135  
2083 Bknz: 11. HD. 6.2.1987 T. 651/593  
2084 Bknz: 5. HD. 2.2.1987 T. 18522/971  
2085 Bknz: 12. HD. 20.1.1987 T. 4838/382 
2086 Bknz: 12. HD. 2.12.1986 T. 2844/13310  
2087 Bknz: 12. HD. 18.9.1986 T. 14407/9204  
2088 Bknz: Nöb. HD. 11.8.1986 T. 14308/8715 
2089 Bknz: 12. HD. 20.6.1986 T. 13503/7170  
2090 Bknz: 12. HD. 18.6.1986 T. 14687/9168  
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√ «Takip dayanağı belgenin örneğinin borçluya gönderilmemiş olması-

nın, şikayete neden olacağını»2091 

√ «Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; ‘takip daya-

nağı senet örneğinin gönderilmediği’ hususunun -7 günlük şikayet süresi 

içinde- şikayet yolu ile icra mahkemesine bildirilmesi gerekeceğini»2092 

√ «‘El atmanın önlenmesi’ ilamının, men edilen kişinin tüm mirasçıla-

rına karşı takibe konulmasına zorunluluk bulunmadığını»2093 

√ «İcra memurunun, ‘takibin mükerrer olduğu’nu kendiliğinden göze-

temeyeceğini»2094 

√ «‘Bozma kararı’ndan sonra verilen kararın kesinleşmesi üzerine, bu 

kararın ayrı takip konusu yapılamayacağını, önceki takip dosyasına konula-

rak infaz edilmesi gerekeceğini»2095 

√ «Bir sanat veya meslekle uğraşmasına izin verilen küçük ya da kısıtlı-

ların, bu sanat ve meslekle ilgili tasarruflarından dolayı takip ehliyetine sa-

hip olduğunu»2096 

√ «‘Çocukla kişisel ilişki kurulması’na dair ilamın infazı sırasında, ço-

cuğu teslim almak isteyen tarafın, yaptığı masrafları karşı taraftan isteye-

meyeceğini, bu masraflara kendisinin katlanmak zorunda olduğunu»2097 

√ «Taşınmazı satın alan yeni malikin, önceki malikin aldığı ‘ihtiyaç se-

bebiyle tahliye ilamı’nı takip konusu yapamayacağını»2098 

√ «Lehine ipotek verilen ve krediyi alan ‘asıl borçlu’ ile, sadece kredi 

taahhütnamesini imzalayan -ve ipotek işlemi ile ilgisi olmayan- kişilerin bir-

likte ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip edilemeyeceğini»2099 

√ «Ödeme emrinin tebliğ tarihinde borçlunun er, onbaşı ya da kıt’a ça-

vuşu olması halinde, icra müdürlüğünce temsilci atanması için borçluya sü-

re verilmeden, takibe devam edilemeyeceğini»2100 

√ «Yedek subay öğrenciler hakkında, İİK.nun 54/ a maddesinin uygula-

namayacağını»2101 

                                                 
2091 Bknz: 12. HD. 5.6.1986 T. 12882/6753 
2092 Bknz: 12. HD. 5.6.1986 T. 12880/6751; 12.12.1984 T. 9666/12897  
2093 Bknz: 12. HD. 5.5.1986 T. 1111/5230 
2094 Bknz: 12. HD. 22.4.1986 T. 10970/4768  
2095 Bknz: 12. HD. 14.4.1986 T. 10587/4302  
2096 Bknz: 12. HD. 31.3.1986 T. 9806/355  
2097 Bknz: 12. HD. 25.3.1986 T. 8749/3211; 19.3.1984 T. 638/3162 
2098 Bknz: HGK. 26.3.1986 T. 12-499/302; 12. HD. 12.5.1983 T. 2225/3844  
2099 Bknz: 12. HD. 13.3.1986 T. 9268/2757  
2100 Bknz: 12. HD. 5.3.1986 T. 8795/2447; 2. HD. 30.10.1985 T. 3144/8805; 12. HD. 14.10.1985 

T. 2139/8043 vb.  
2101 Bknz: 12. HD. 4.3.1986 T. 8763/2390  
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√ «Tahliye ettiği yere üç kez haklı bir sebep olmaksızın girdiği için çı-

karılan borçlunun tekrar aynı yere girmesi halinde -kiralanan yerin kapı 

numarası ve parsel numarası değişmiş dahi olsa- yine kiralanan yerden çı-

karılmasına karar verilmesi gerekeceğini»2102 

√ «Olumsuz tesbit davasının reddedilmesi halinde, ihtiyati tedbirin 

kendiliğinden kalkıp, takibin devam edeceğini, icra memurunun borçluya 36. 

maddeye göre ‘tehiri icra kararı’ getirmek üzere süre veremeyeceğini»2103 

√ «Mahkeme huzurunda yapılan sulhde, aksi öngörülmüş olmadıkça, 

temerrüt faizinin başlangıç tarihinin sulh akdinde öngörülen ödeme tarihleri 

olacağını»2104 

√ «El atmanın önlenmesi ilamının infazını, paydaşlardan birisinin iste-

yebileceğini»2105 

√ «Açılmış olan icra takibinin, icra mahkemesi tarafından iptal edildik-

ten sonra, aynı dosyadan borçluya yeni bir ödeme emri gönderilemeyeceği-

ni, yeniden harç ödenip, yeni bir takip açılması gerekeceğini»2106 

√ «Takip borçlusu lehine -MK. 723, 994 uyarınca- hapis hakkını içeren 

ilamın, alacaklı tarafından, ilamda öngörülen hapis hakkına konu para yatı-

rılmadıkça, takip konusu yapılamayacağını»2107 

√ «İpotek akit tablosunda, ipoteği vekaleten düzenleyen kişinin adresi-

nin ‘borçlunun adresi’ olarak kabul edilemeyeceğini»2108 

√ «Takip alacaklıları, alacaklarını borçlulardan birisine temlik etmiş-

lerse, temellük edenin, takip konusu borcun yarısını takip edebileceğini»2109 

√ «Borçlunun, icra takibi sonucunda kesinleşen borç ve eklentilerini ic-

ra dairesine yatırması halinde, icra dairesince ‘ipoteğin kaldırılması’ konu-

sunda tapu sicil müdürlüğüne teskere yazılması gerekeceğini, olayın İİK. 

153’ün kapsamı içinde düşünülemeyeceğini»2110 

 

                                                 
2102 Bknz: 12. HD. 4.3.1986 T. 8442/2375  
2103 Bknz: 12. HD. 20.2.1986 T. 8365/1989  
2104 Bknz: 12. HD. 11.2.1986 T. 7191/1489  
2105 Bknz: 12. HD. 6.2.1986 T. 311/1291  
2106 Bknz: 12. HD. 3.2.1986 T. 8463/2043  
2107 Bknz: 12. HD. 22.1.1986 T. 6460/598  
2108 Bknz: 12. HD. 16.1.1986 T. 15323/351 
2109 Bknz: 12. HD. 25.12.1985 T. 6165/11610  
2110 Bknz: 12. HD. 12.11.1985 T. 3188/9459  
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√ «‘Borçluya -6 örnek icra emri- tebliği gerekmediğine’ ilişkin şikaye-

tin kabulü halinde, ‘icra emrinin iptaline’ karar verileceğini ve borçluya 

bundan sonra ‘9 örnek ödeme emri’ gönderileceğini»2111 

√ «Takip talebine vekaletnamenin eklenmemesinin ve imza eksikliğinin, 

takibin iptalini gerektirmeyeceğini»2112 

√ «Son işlem tarihinden bir yıl geçtikten sonra takibin yenilenmesi ha-

linde, alacaklıdan yenileme harcı alınması gerekeceğini»2113 

√ «İlamın -yasaya aykırı olduğu iddia edilse dahi- aynen uygulanması 

gerektiğini, temyiz nedeni olabilecek hususların icra mahkemesinde ileri sü-

rülemeyeceğini»2114 

√ «İnfazı kesinleşmesine bağlı ilamların, takip tarihinde kesinleşmiş 

olması gerektiğini (Takip tarihinden sonra kesinleşmiş olmasının takibin ip-

taline engel olmayacağını)»2115 

√ «Borçlunun, alacağı temlik edene karşı ileri sürebileceği hakları (ör-

neğin; takas ve mahsup iddiasını), alacağı devir alana karşı da ileri sürebi-

leceğini»2116 

√ «‘Sulhun tesciline’ ilişkin ilamda, ‘el atmanın önlenmesine’ dair açık 

bir hüküm bulunmadıkça, bu ilama dayanılarak ‘tahliye ve teslim’ isteneme-

yeceğini»2117 

√ «Süresiz olarak kurulan ipoteklerin, alacaklının ihtarından sonra  

-borç ödenmezse- ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe konu olabilece-

ğini»2118 

√ «İlamda yazılı olan avukatın, vekaletname ibraz etmeden takipte bu-

lunabileceğini»2119 

√ «‘Avukat’ olmayan kişinin, başkasına vekaleten icra dairesinde takip-

te bulunamayacağını»2120 

√ «Zorunlu askerlik görevini yapan ve başka bir gelir ve serveti bulun-

mayan kocanın, nafaka ödemek borcundan kurtulacağını»2121 

                                                 
2111 Bknz: 12. HD. 21.10.1985 T. 2383/8397  
2112 Bknz: 12. HD. 17.10.1985 T. 2675/8295  
2113 Bknz: 12. HD. 3.10.1985 T. 8963/7735  
2114 Bknz: 12. HD. 25.9.1985 T. 8993/7428  
2115 Bknz: 12. HD. 27.6.1985 T. 821/6394; 1.5.1985 T. 5478/4146; 25.2.1985 T. 11875/1673 vb. 
2116 Bknz: 12. HD. 29.4.1985 T. 14312/4005  
2117 Bknz: 12. HD. 16.4.1985 T. 13670/3613  
2118 Bknz: 12. HD. 2.4.1985 T. 12995/3034 
2119 Bknz: 12. HD. 14.3.1985 T. 3522/2373  
2120 Bknz: 12. HD. 26.2.1985 T. 11948/1729  
2121 Bknz: 12. HD. 21.2.1985 T. 486/1542  
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√ «Takip talebinde ilamın ‘kal’ kısmının infazının istenmiş olması ha-

linde borçluya ‘örnek: 4-5 icra emri’ gönderilerek, bu hususun saptanama-

yacağını»2122 

√ «Ceza mahkemesinde devam eden emniyeti kötüye kullanma suçu ile 

ilgili davanın, takibi etkilemeyeceğini»2123 

√ «Tapulu yeri, harici satışa dayanarak işgal eden kişinin taşınmazdan 

çıkarılması için, mahkemeden alınan el atmanın önlenmesi ilamının kesin-

leşmesine gerek bulunmadığını»2124 

√ «İİK. 36 gereğince Yargıtaydan gönderilen ‘tehiri icra kararı’nın ic-

ra dosyasına geç ulaşmasının kararı hükümden düşürmeyeceğini»2125 

√ «Borçlu hakkında ‘genel haciz yolu ile’ takip yapılmış olmasına rağ-

men, borçluya -ipoteğin paraya çevrilmesine mahsus- ‘9 örnek ödeme emri’ 

gönderilemeyeceğini»2126 

√ «Belirli bir meslek ve sanatı yapmasına izin verilen sezgin küçüğün 

sadece o meslek ve sanatla ilgili borçlara ilişkin takiplerde ‘borçlu’ sıfatıyla 

takip ehliyetine sahip olacağını»2127 

√ «‘Takibin iptali’ halinde, harcın iadesine ait yasada bir hüküm bu-

lunmadığını, Harçlar Kanununun ‘karar ve ilam harcının geri verilmesi ile 

ilgili’ 31. maddesinin bu durumda uygulanamayacağını»2128 

√ «Borçlunun üçüncü kişideki istihkakı üzerine haciz konulmasının is-

tenmiş olması halinde, icra dairesince ayrıca borçlunun üçüncü kişideki te-

minatı üzerine de haciz konulduğu hususunun, haciz teskeresine ekleneme-

yeceğini»2129 

√ «‘Örnek 6 icra emri’nin iptalinden sonra borçluya ‘örnek 9 ödeme 

emri’ gönderilmesi halinde, icra emrinin iptaline kadar yapılan giderlerin 

borçludan istenemeyeceğini»2130 

√ «Aynı dosyadan hem ‘ipoteğin paraya çevrilmesi’ hem de ‘genel ha-

ciz yolu’ ile takip yapılamayacağını (aksi takdirde; ‘takibin iptali’ gerekece-

ğini)»2131 

                                                 
2122 Bknz: 12. HD. 20.2.1985 T. 947/1010  
2123 Bknz: 12. HD. 19.2.1985 T. 2123/1421  
2124 Bknz: 12. HD. 12.2.1985 T. 11689/1180  
2125 Bknz: 12. HD. 12.2.1985 T. 11620/1138  
2126 Bknz: 12. HD. 1.2.1985 T. 11539/1168; 20.4.1981 T. 2637/3962  
2127 Bknz: 12. HD. 31.1.1985 T. 11309/806  
2128 Bknz: 12. HD. 17.1.1985 T. 10759/215  
2129 Bknz: 12. HD. 10.12.1984 T. 9735/12735  
2130 Bknz: 12. HD. 10.12.1984 T. 9605/12786  
2131 Bknz: 12. HD. 15.1.1984 T. 10496/120; 6.12.1984 T. 9350/12675; 9.11.1982 T. 7831/8148 

vb.  
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√ «İpotek akit tablosunda belirtilen adrese çıkarılan tebligatın tebliğ 

edilmeden geri dönmesi halinde, Tebligat Yasasının 35. maddesine göre iş-

lem yapılması gerekeceğini»2132 

√ «Gönderilen ödeme emrinde, ödeme emrini gönderen yerin belirtil-

memiş olması halinde, ‘ödeme emrinin iptali’ gerekeceğini»2133 

√ «Asıl borç ödenip sona erdikten sonra, ‘faiz’ isteği hakkında ayrı bir 

takip yapılamayacağını»2134 

√ «‘Üç aylık kira parasının yatırılması suretiyle tehiri icra kararı veri-

leceği’ne ilişkin İçt. Bir. K.nın el atmanın önlenmesine ait ilamların infazın-

da uygulanamayacağını»2135 

√ «Hapis hakkı uygulamasında, hapis hakkına konu olan eşyaların ala-

caklıya tesliminin gerekmediğini»2136 

√ «‘Kiracının ortağı’ hakkında alınan tahliye kararı ile kiracının ta-

şınmazdan çıkarılamayacağını, ancak ‘kiracı’ hakkında alınan tahliye kara-

rı ile ortağın çıkarılabileceğini»2137 

√ «Borçlunun takip konusu yapılan faiz miktarına (oranına) süresi 

içinde ‘borca itiraz’ da bulunarak karşı koyabileceğini, kesinleşen takibin 

şikayet yolu ile iptalini isteyemeyeceğini»2138 

√ «Borçlu kolektif şirkete konkordato mühleti verilmiş olmasının, onun 

aciz halinde bulunduğunu göstermeyeceğini, TTK.nun 237. maddesinde ön-

görülen koşullar gerçekleşmeden ortaklar hakkında takip yapılamayacağı-

nı»2139 

√ «‘Vergi sorumlusu’ sıfatıyla, borçlu – işverenin, ilamda yazılı işçi 

alacağından vergi dairesine yatırmak zorunda olduğu yasal kesintileri (gelir 

vergisini) mahsup ederek, kalanını icra dairesine yatırmakla borcundan kur-

tulabileceğini ve borçlu işverenin bu mahsup (takas) hususunu her zaman 

icra dairesine bildirebileceğini»2140 

 

                                                 
2132 Bknz: 12. HD. 29.11.1984 T. 8768/12410  
2133 Bknz: 12. HD. 21.11.1984 T. 13398/12093 
2134 Bknz: 12. HD. 23.10.1984 T. 8156/10810; 1.5.1984 T. 2212/5372  
2135 Bknz: 12. HD. 18.10.1984 T. 8018/10579  
2136 Bknz: 12. HD. 3.10.1984 T. 7118/9919  
2137 Bknz: 12. HD. 21.9.1984 T. 6345/9313 
2138 Bknz: 12. HD. 18.9.1984 T. 9609/9208  
2139 Bknz: 12. HD. 3.7.1984 T. 5939/8377  
2140 Bknz: HGK. 27.6.1984 T. 12-280/751  
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√ «Edaya ait bir hüküm içermeyen ilamın (hakkında takip yapılan aley-

hine verilmiş bir tahsil hükmü varmışcasına) icraya konulamayacağını»2141 

√ «‘İlamda belirtilen menkul malın aynen bulunmaması halinde bedeli-

nin tahsiline’ ilişkin ilamın, borçluya ‘örnek: 4-5 icra emri’ gönderilerek ta-

kip konusu yapılamayacağını»2142 

√ «Delil tesbiti giderlerinin, ayrı takip (ve dava) konusu yapılamayaca-

ğını»2143 

√ «İtiraz dilekçesinin verildiği hususunun icra tutanağına yazılmamış 

olması halinde, icra memurunun ‘itirazın süresinde yapıldığına’ dair beya-

nına dayanılarak, itirazın süresinde kabul edilemeyeceğini»2144 

√ «Takip talebinde ‘borçlu’ olarak gösterilmemiş olan kişiye, adı öde-

me emrine yazılarak, ödeme emri gönderilemeyeceğini»2145 

√ «Taşınmaz maliki üçüncü kişinin -alacaklıya karşı- sorumluluğunun, 

ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile taşınmazın satılması ile sona ereceğini, 

aldığı ‘rehin açığı belgesi’ne dayanarak alacaklının taşınmaz maliki hak-

kında takipte bulunamayacağını»2146 

√ «İpotekli taşınmazın kamulaştırılması halinde, ipotek kaydının, kamu-

laştırma bedeline dönüşeceğini»2147 

√ «Takibin iptali halinde, bütün icra işlemlerinin iptal edilmiş olacağı-

nı»2148 

√ «Sadece, ağır ceza mahkemesinde açılan kamu davasının, dava konu-

su senede ilişkin icra takibini etkilemeyeceğini»2149 

√ «Tahliye kararından sonra işleyen kiraların alınmasının, ‘takipten ve 

tahliye isteminden vazgeçme’ anlamı taşımayacağını»2150 

√ «İstanbul İcra Dairesinde takip yapıldıktan (takibe başlandıktan) 

sonra, Beyoğlu’nda adli teşkilat kurulması halinde, buradaki taşınmazın Be-

                                                 
2141 Bknz: HGK. 15.6.1984 T. 12-105/717; 12. HD. 15.11.1982 T. 7631/8311; ĠĠD. 10.10.1967 T. 

9035/8656 vb.  
2142 Bknz: 12. HD. 14.6.1984 T. 5312/7642  
2143 Bknz: 12. HD. 1.5.1984 T. 2822/5417 
2144 Bknz: 12. HD. 27.4.1984 T. 2996/5204  
2145 Bknz: 12. HD. 27.4.1984 T. 2988/5196  
2146 Bknz: 11. HD. 25.4.1984 T. 2244/2365 
2147 Bknz: 12. HD. 9.4.1984 T. 2909/4192  
2148 Bknz: 12. HD. 27.3.1984 T. 817/3655 
2149 Bknz: 12. HD. 22.3.1984 T. 868/3410  
2150 Bknz: 12. HD. 12.3.1984 T. 370/2800  
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yoğlu İcra Dairesine talimat yazılarak (istinabe suretiyle) satışının, yapıla-

bileceğini»2151 

√ «Alacağın aslının ödenmiş olması halinde, istisna edilmemiş eklenti-

lerinin de ödenmiş sayılacağını, bu nedenle avukatlık ücreti bakımından da 

takibin durdurulması gerekeceğini»2152 

√ «Alacaklının, borçlunun mirasçısı durumuna geçmesi halinde, ala-

caklının hissesine düşen nisbette borçtan indirim yapılması gerekeceği-

ni»2153 

√ «Kiralayanın, işlemiş bir senelik ve işleyecek altı aylık kira alacağın-

dan dolayı kiralananda bulunan ve kiralananın döşenmesine ve ondan fay-

dalanmayı temine yarayan taşınır eşyalar üzerinde hapis hakkına sahip ol-

duğunu»2154 

√ «Borçlunun başka alacaklılarının, ‘borçlunun kabulü nedeniyle, takip 

kesinleşmeden yapılan haczin kaldırılmasını’ isteyemeyeceklerini, İİK. mad. 

20 gereğince (haczin kendilerine karşı hüküm ifade etmediğini’ -sıra cetve-

line karşı şikayet yoluna başvurarak- ileri sürülebileceklerini»2155 

√ «İpotekli taşınmazın -mahkeme ilamı ile dahi olsa- malikinin değiş-

mesinin, borçlunun borcunda ve teminatında değişiklik yapmayacağını2156 

√ «Takip tarihinde ergin olan borçlunun borcundan dolayı, velisi hak-

kında takip yapılamayacağını»2157 

√ «‘Örnek: 14 tahliye emri’ yerine ‘örnek: 2 icra emri’ gönderilmesinin 

usulsüz olduğunu»2158 

√ «Ancak cari hesap sözleşmesinin uygun gördüğü hallerde faize faiz 

yürütülebileceğini»2159 

√ «Birlikte yaşanılan sırada, (alacaklı) eşin banka hesabına yatırılan 

paranın, nafaka borcuna karşılık olarak yatırıldığının kabul edilemeyeceği-

ni»2160 

√ «‘Kal’ konusunda alınan ilamı, taşınmazın yeni malikinin -önceki 

malikin halefi sıfatıyla- icraya koyabileceğini»2161 

                                                 
2151 Bknz: 12. HD. 8.3.1984 T. 2175/2701  
2152 Bknz: 12. HD. 5.3.1984 T. 12615/2401  
2153 Bknz: 12. HD. 5.3.1984 T. 12143/2390  
2154 Bknz: 12. HD. 8.2.1984 T. 11258/1177  
2155 Bknz: 12. HD. 30.1.1984 T. 10726/721; 20.10.1983 T. 5814/7766  
2156 Bknz: 12. HD. 25.12.1983 T. 9348/10432 
2157 Bknz: 12. HD. 19.12.1983 T. 6609/10643  
2158 Bknz: 12. HD. 23.11.1983 T. 8022/9359  
2159 Bknz: 12. HD. 15.11.1983 T. 7375/8938  
2160 Bknz: 12. HD. 11.11.1983 T. 7323/8775  
2161 Bknz: 12. HD. 7.11.1983 T. 7059/8458  
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√ «Borçlunun ipotek akit tablosundaki adresine yapılacak tebligat ile, 

takibin kesinleşeceğini»2162 

√ «Borçlunun ağır ceza mahkemesindeki ikrarının, İİK. 38 uyarınca 

‘ilam niteliğinde’ sayılacağını»2163 

√ «Talimat icra dairesinin ve bu dairenin bağlı olduğu icra mahkeme-

sinin, ilamın infaz şeklini değiştiremeyeceğini»2164 

√ «Tahliye davası açılmasının, tahliye takibini etkilemeyeceğini»2165 

√ «Boşanma kararı veren mahkemece onanmış olan taahhütnamenin, 

boşanma kararının eklentisi ve ilam niteliğinde sayılacağını (ve kesinleşme-

den icraya konulamayacağını)»2166 

√ «‘9 örnek ödeme emri’ne itiraz üzerine açılan itirazın iptali davası 

sonunda, mahkemeden alınan red ilamının (ve eklentilerinin), kesinleşmeden 

takip konusu yapılabileceğini»2167 

√ «İlamda taraf olmayan ve aleyhine infazı gereken hüküm (fıkrası) bu-

lunmayan kişiye icra emri gönderilemeyeceğini»2168 

√ «Hacizden sonra, mahkeme ilamı ile dahi olsa, tapu sicilindeki deği-

şikliklerin -yasal bir sebebe dayanılarak verilen tapu iptali kararları hariç- 

alacaklının haklarını etkilemeyeceğini»2169 

√ «Borçluya tebliğ olunan ‘9 örnek ödeme emri’nde, icra müdürünün 

imzasının bulunmamasının, ödeme emrinin iptalini gerektirmeyeceğini»2170 

√ «Alacaklının, senet borçluları hakkında ayrı ayrı takipte bulunabile-

ceğini»2171 

√ «Konkordato mehli içinde, borçlu hakkında ipoteğin paraya çevril-

mesi yolu ile takip yapılabileceğini»2172 

√ «İcra dairesince, ‘borçlu’ ile ‘taşınmaz maliki üçüncü kişiye’ ayrı ay-

rı ‘ödeme emri’ gönderilmesi gerektiğini»2173 

                                                 
2162 Bknz: 12. HD. 20.10.1983 T. 6123/7794; ĠĠD. 20.6.1968 T. E: 6466 
2163 Bknz: 12. HD. 19.10.1983 T. 7926/8703  
2164 Bknz: 12. HD. 26.9.1983 T. 8335/6550  
2165 Bknz: 12. HD. 18.9.1983 T. 9727/10906  
2166 Bknz: 12. HD. 2.6.1983 T. 4313/4433  
2167 Bknz: 12. HD. 30.5.1983 T. 3142/4274  
2168 Bknz: 12. HD. 23.5.1983 T. 2956/4043  
2169 Bknz: 12. HD. 14.4.1983 T. 1800/2903  
2170 Bknz: 12. HD. 7.4.1983 T. 1421/2811  
2171 Bknz: 12. HD. 22.3.1983 T. 31/1279 
2172 Bknz: 12. HD. 10.3.1983 T. 674/1780  
2173 Bknz: 12. HD. 18.11.1985 T. 5017/9642  
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√ «‘İlamlı takibin mükerrer olduğu’na dair itirazın icra dairesine değil, 

icra mahkemesine bildirilmesi gerekeceğini»2174 

√ «Alacaklı banka munzam teminat olarak aldığı ipoteği daha önce pa-

raya çevirmeden kefil hakkında takipte bulunabileceğini»2175 

√ «Borcun muaccel olması ile borçlunun temerrüdünün ayrı şeyler ol-

duğunu, borcun ödenmesi için belirli bir günün saptanmamış olduğu durum-

larda, temerrüt için alacaklının ihtarına gerek bulunduğunu, ilama bağlı 

alacakların, hüküm tarihinde muaccel olacağını»2176 

√ «Munzam teminat olarak ipotek almış olan bankanın kredi müşterisi 

hakkında hem ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla hem de sözleşmeye dayalı 

olarak haciz yolu ile takipte bulunabileceğini»2177 

√ «Kiracıya ‘kira tesbit davası açılacağının’ ihtar edilmesinin, alınan 

tahliye ilamının infazından vazgeçme ve akdin yenilenmesi anlamında kabul 

edilemeyeceğini»2178 

√ «Çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamın infazı için alacaklı 

babanın, zamanında ve usulüne uygun olarak icraya başvurmasına rağmen, 

borçlu-ananın çocuğu kaçırması halinde, ilamda ‘kişisel ilişki kurulması’ 

için öngörülen süre geçse dahi, çocuğun babaya teslimi gerekeceğini»2179 

√ «İtiraz nedeni olabilecek hususların takibin kesinleşmesinden sonra 

şikayet yolu ile icra mahkemesine bildirilemeyeceğini»2180 

√ «Kesinleşen ilamın her ne suretle olursa olsun infazı gerekeceğini, 

satış memurunun ve mahkemenin -tapu sicil müdürlüğünün yazısına daya-

narak- satışı durduramayacağını»2181 

√ «İcra emrine, ilamın tarih ve numarasının yazılmamış olmasının ‘icra 

emrinin iptali’ ni gerektireceğini»2182 

√ «Yangın sigorta poliçesi gereğince alınan hakem-bilirkişi raporunun, 

HUMK. 516 vd.’da (şimdi; HMK. 407 vd.’nda) öngörülen ‘hakem kararı’ 

                                                 
2174 Bknz: 12. HD. 22.2.1983 T. 39/1278  
2175 Bknz: 11. HD. 21.2.1983 T. 693/770  
2176 Bknz: 12. HD. 1.2.1983 T. 10237/539 
2177 Bknz: 11. HD. 27.1.1983 T. 5673/256  
2178 Bknz: 12. HD. 20.12.1982 T. 9412/9653  
2179 Bknz: 12. HD. 6.12.1982 T. 8917/9125  
2180 Bknz: 12. HD. 2.12.1982 T. 8865/9029  
2181 Bknz: 12. HD. 2.12.1982 T. 8894/9040  
2182 Bknz: 12. HD. 25.11.1982 T. 8487/8710; 19.10.1978 T. 8310/8386; ĠĠD. 25.5.1970 T. 

5695/5575 
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niteliğinde bulunmadığını, bu nedenle de ne ‘ilam’ ve ne de ‘ilam niteliğin-

de’ sayılmayacağını, ilamlı takibe konu yapılamayacağını»2183 

√ «Şuf’a davası taşınmazın aynı ile ilgili olduğundan, bu dava sonu-

cunda verilen ilamın kesinleşmeden icraya konulamayacağını»2184 

√ «Aynı dosyadan hem ‘ipoteğin paraya çevrilmesi’ ve hem de ‘genel 

haciz yolu’ ile takip yapılamayacağını»2185 

√ «Miras yolu ile intikal eden alacağa ilişkin icra takibinin, mirasçıla-

rın tümü veya tereke temsilcisi tarafından yapılabileceğini»2186 

√ «İlamda ‘asıl alacak’ ile takdir edilen ‘vekalet ücreti’nin, ‘mahkeme 

masrafları’nın ve ‘harcın’ ayrı ayrı takip konusu yapılabileceğini»2187 

√ «Borçlunun, hem ‘ipoteğin paraya çevrilmesi’ hem de ‘haciz yolu ile’ 

takip edilmesi halinde, «ödeme emri»nin değil «takibin» iptaline karar ve-

rilmesi gerekeceği»2188 

√ «36. madde gereğince icranın durdurulması için, ‘takip masrafla-

rı’nın da yatırılmasına gerek bulunmadığını»2189 

√ «Ayrı ayrı senetlere göre alacaklı durumunda olan ayrı ayrı kişilerin 

aynı borçlu hakkında aynı dosyadan takip yapamayacaklarını»2190 

√ «Men’i müdahale ilamının takipten sonra kesinleşmiş olmasının, ön-

ceden açılmış takibe geçerlilik kazandırmayacağını»2191 

√ «El atmanın önlenmesine ilişkin ilamın infazı sırasında taşınmazda 

karşılaşılan üçüncü kişinin, tapu kaydını göstermeden icranın geri bırakıl-

masını isteyemeyeceğini»2192 

√ «Alacaklı vekilinin icra dosyasında vekaletnamesine rastlanmaması-

nın, icra işlemlerinin iptalini gerektirmeyeceğini»2193 

√ «Üçüncü kişinin ‘kefil’ sıfatıyla borcu üstlenmiş olması halinde bu 

kefaletin ilam niteliğinde olacağını (ve üçüncü kişiye icra emri gönderilmesi 

                                                 
2183 Bknz: 12. HD. 4.11.1982 T. 7796/8004 
2184 Bknz: 12. HD. 15.11.1982 T. 7631/8311 
2185 Bknz: 12. HD. 9.11.1982 T. 7831/8148  
2186 Bknz: 12. HD. 5.10.1982 T. 6294/6893  
2187 Bknz: 12. HD. 27.5.1982 T. 4661/4867 
2188 Bknz: 12. HD. 10.5.1982 T. 4010/4147 
2189 Bknz: 12. HD. 3.5.1982 T. 3670/3837  
2190 Bknz: 12. HD. 6.4.1982 T. 2090/2853  
2191 Bknz: 12. HD. 23.3.1982 T. 2200/2342; 22.6.1979 T. 5042/5855 
2192 Bknz: 12. HD. 8.2.1982 T. 521/954  
2193 Bknz: 12. HD. 7.12.1981 T. 8038/9342  
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gerekeceğini) ‘yediemin’ sıfatıyla hacizli malları teslim almış olması halinde 

ise, sorumluluğun İİK. 358’e göre saptanacağını»2194 

√ «Vekilin ‘üçüncü kişilerin veya kendi borcuna karşı teminat maksa-

dıyla dahi her türlü ipotek tesis etmek için’ kendisine verilen vekaletnameye 

dayanarak, kendi borcundan dolayı, vekalet verenin taşınmazlarını haczetti-

remeyeceğini»2195 

√ «Avukat olmayan kişinin, icra takibinde borçlu vekili olarak göste-

rilmek suretiyle yapılan icra takibinin iptali gerekeceğini»2196 

√ «Şuf’a ilamına dayanılarak ‘davalıların müdahalesinin men’i ile ta-

şınmazın teslimi’nin istenemeyeceğini»2197 

√ «İlamın -hatalı dahi olsa- kesinleşen şekli ile infazı gerekeceğini»2198 

√ «İlamda yazılı asıl borç ve yargılama giderleri için ayrı ayrı takip 

yapılabileceğini»2199 

√ «Tahliye ilamından sonra, yeniden kira sözleşmesi yapılması halinde, 

önceki tahliye takibinin hükümsüz hale gelmiş olacağını»2200 

√ «İlamdaki alacağın başkasına temliki (devri) halinde, alacağı temel-

lük eden (devralan) yeni alacaklının, ilamlı takipte bulunabileceğini»2201 

√ «Şuf’a bedelinin ödenmesi için icra takibi yapılamayacağını»2202 

√ «İcra emrine, infazı istenen ilamın hüküm fıkrasının yazılmasına ge-

rek bulunmadığını»2203 

√ «İcra memurunca (ya da iflas masasınca) haczedilen mallardan bor-

cun tamamını karşılayabilecek olanının öncelikle satışı gerektiğini»2204 

√ «İİK. 264’e göre, ihtiyati haczin kaldırılmasının, ihtiyati haciz sıra-

sındaki kefaleti etkilemeyeceğini»2205 

√ «‘İstimlak bedelinin arttırılması’na ilişkin ilamın ‘tahsili’ de içerdi-

ğini»2206 

                                                 
2194 Bknz: 12. HD. 19.11.1981 T. 7248/8560  
2195 Bknz: 12. HD. 5.10.1981 T. 5929/7637 
2196 Bknz: 12. HD. 29.9.1981 T. 5633/7161  
2197 Bknz: 12. HD. 30.6.1981 T. 4711/6241  
2198 Bknz: 12. HD. 23.6.1981 T. 2332/6034 
2199 Bknz: 12. HD. 27.5.1982 T. 4661/4867 
2200 Bknz: 12. HD. 11.5.1981 T. 3445/4796  
2201 Bknz: 12. HD. 28.4.1981 T. 2855/4310  
2202 Bknz: 12. HD. 30.3.1981 T. 794/3122 
2203 Bknz: 12. HD. 26.3.1981 T. 1832/3071  
2204 Bknz: 12. HD. 12.3.1981 T. 290/2383  
2205 Bknz: 12. HD. 26.2.1981 T. 261/1850  
2206 Bknz: 12. HD. 25.2.1981 T. 472/1825  
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√ «Üzerinde diğer paydaşlar tarafından yapılmış inşaat bulunan müş-

terek mülkiyet hissesinin, üzerindeki bu inşaat ile birlikte satılacağını, inşaa-

tı yapmış olan paydaşların inşaat bedelini talep edebileceğini, satışın dur-

durulmasını isteyemeyeceğini»2207 

√ «Tahliye ilamının hem ‘tahliye’ ve hem de ‘ilamdaki masraf ve veka-

let ücreti’ için takibe konulması halinde, borçluya ‘örnek 2 ve örnek 4-5’ ic-

ra emrinin gönderilmesi gerektiğini»2208 

√ «Taşınmaza ilişkin ‘tavzih’ kararlarının kesinleşmeden infaz edile-

meyeceğini»2209 

√ «İntifa hakkı sahibi tarafından, ihtiyaç nedeniyle açılan tahliye dava-

sı sonunda alınan karardaki ‘tahliye isteme hakkı’nın, çıplak mülkiyet sahi-

bine geçmeyeceğini»2210 

√ «İstisna akdinden doğan uyuşmazlıkla ilgili olarak mahkemece veri-

len ‘ifaya izin’ kararının kesinleşmeden icraya konulabileceğini»2211 

√ «Mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin tahsili için vekaletnamede 

‘ahzu kabz’ yetkisinin bulunmasına gerek bulunmadığını»2212 

√ «Çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamın icrasından önce, 

alacaklının takip tarihine kadar yaptığı masrafların ‘dava konusu’ olacağı-

nı, bunların ödenmesi için borçluya icra dairesince ‘icra emri’ ya da ‘muh-

tıra’ gönderilemeyeceğini»2213 

√ «Edaya ilişkin bir hüküm içermeyen Sayıştay ilamının ‘ilamlı takip’ 

konusu yapılamayacağını»2214 

√ «Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bildireceği fiyatın ilamda teslimi 

hükmolunan otomobilin ‘rayiç değeri’ olarak kabul olunamayacağını, bu 

değerin, otomobil alım satımıyla uğraşan bilirkişilere tesbit ettirilmesi gere-

keceğini»2215 

√ «Kesinleşmiş men’i müdahale ilamının infazına, MK. mad. 724’e gö-

re açılmış olan davanın engel teşkil etmeyeceğini»2216 

                                                 
2207 Bknz: 12. HD. 24.2.1981 T. 7669/1774  
2208 Bknz: 12. HD. 24.2.1981 T. 47/1763; 12.10.1978 T. 7872/8065  
2209 Bknz: 12. HD. 11.2.1981 T. 790/1238  
2210 Bknz: 12. HD. 5.2.1981 T. 8985/1221 
2211 Bknz: 12. HD. 2.2.1981 T. 8905/842  
2212 Bknz: 12. HD. 22.1.1981 T. 8085/458  
2213 Bknz: 12. HD. 22.1.1981 T. 8069/453 
2214 Bknz: 12. HD. 21.1.1981 T. 7895/412  
2215 Bknz: 12. HD. 30.12.1980 T. 8045/9519  
2216 Bknz: 12. HD. 23.9.1980 T. 5370/6730  
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√ «Tevdi mahali tayinine ait mahkeme kararında takdir olunan vekalet 

ücretinin, ilamların icrası yoluyla takip konusu yapılabileceğini»2217 

√ «‘Müdahalenin önlenmesi’ ilamının, taşınmazı kullanan üçüncü kişi-

ler hakkında infazının, İİK. 27 ve 29. maddedeki koşullar çerçevesinde 

mümkün olabileceğini»2218 

√ «İlamda, ‘taşınmazın teslimi’ne dair, açık bir hüküm bulunmadıkça 

reddedilen ‘men’i müdahale davası’ sonucunda verilen ilama dayanılarak, 

‘taşınmazın teslimi’nin istenemeyeceğini»2219 

√ «Açılan ‘kal’ davasının, ‘müdahalenin önlenmesi’ne ilişkin ilamın in-

fazını engellemeyeceğini»2220 

√ «Belediye encümenlerinin ceza kararlarının ilamsız takip konusu ya-

pılamayacağını»2221 

√ «Takip sırasında işyerini devralan yeni işverenin, önceki işverenin 

prim borcundan sorumlu olduğunu»2222 

√ «İpotekle sağlanan hakkın, alacaklının müsaadesi alınmadan sonra-

dan tesis edilerek tapuya şerh edilen satış vaadinden önce geleceğini»2223 

√ «‘Karar düzeltme’ yolu kapalı olan kira tesbitine ait kararların Yar-

gıtayca ‘onama tarihi’nin, ‘kesinleşme tarihi’ olarak kabulü gerekeceği-

ni»2224 

√ «İİK. mad. 24’deki ‘ilamda yazılı değer’ sözcükleri ile, ‘ilamın hü-

küm fıkrasında yazılı değer’in kasdedilmiş olduğunu»2225 

√ «Borçlunun, nafaka alacaklısı çocuğun yanında bulunduğu süreler 

içinde iştirak nafakası ödemiş olması halinde, bunların kendisine geri veril-

mesini isteyemeyeceğini»2226 

√ «Genel haciz yolu ile takiplerde, takip dayanağı belgenin aslının ta-

kip talebi ile birlikte icra dairesine verilmesine gerek olmadığını»2227 

√ «Takip konusu borcun icra veznesine -İİK. mad. 36’ya göre- teminat 

olarak yatırılması halinde, borcun ‘itiraz süresi içinde’ ödenmiş sayılama-

                                                 
2217 Bknz: 12. HD. 18.9.1980 T. 4555/6532  
2218 Bknz: 12. HD. 18.9.1990 T. 4783/6505 
2219 Bknz: 12. HD. 10.7.1980 T. 4358/6052  
2220 Bknz: 12. HD. 7.7.1980 T. 4503/5723  
2221 Bknz: 12. HD. 26.6.1980 T. 3214/5572 
2222 Bknz: 12. HD. 7.7.1980 T. 4188/5905 
2223 Bknz: 14. HD. 26.6.1980 T. 3313/3569 
2224 Bknz: 12. HD. 19.6.1980 T. 4146/5362 
2225 Bknz: 12. HD. 17.6.1980 T. 4448/5271  
2226 Bknz: 12. HD. 3.6.1980 T. 2378/4793  
2227 Bknz: 12. HD. 14.4.1980 T. 1852/3444; 5.7.1979 T. 5908/6271  
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yacağını, bu durumda yarım değil tam vekalet ücretinin yatırılması gereke-

ceğini»2228 

√ «İlam niteliğinde (İİK. mad. 38) belgelere dayanan takipler hakkında 

da İİK. mad. 33’ün uygulanacağını»2229 

√ «Açılan ‘tapu iptali’ davasının kesinleşmiş ‘müdahalenin önlenmesi’ 

ilamının yerine getirilmesini -malikçe ‘tedbir’ yolu ile ‘icranın durdurulma-

sı’ konusunda karar verilmiş olmadıkça- durdurmayacağını»2230 

√ «İpotek kurulmasından sonra, ipoteğin kurulduğu taşınmaz üzerinde 

satış vaadi sözleşmesi gereğince şahsi hak sahibi olan alıcıya, icra emri 

gönderilmesine gerek bulunmadığını»2231 

√ «Takip devam ederken, kiralayan kiracı hakkında açtığı ‘kira parası-

nı tesbit’e yönelik davanın takibi etkilemeyeceğini»2232 

√ «İcra memurunun takdir edeceği avukatlık ücreti hakkında ilgililerin 

icra mahkemesine şikayette bulunabileceğini»2233 

√ «Ceza hükmünde yer alan avukatlık ücreti, yargılama gideri, tazmi-

nat gibi alacakların ceza hükümlülüğünün daha sonra ‘yazılı emirle’ orta-

dan kalkması halinde, cebri icra konusu yapılamayacağını»2234 

√ «Borçluya ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ‘örnek: 9 öde-

me emri’ yerine ‘örnek: 6 icra emri’ gönderilmesi halinde icra mahkemesin-

ce ‘takibin iptaline’ mi ‘icra emrinin iptaline’ mi karar verilmesi gerekece-

ğini»2235 2236 

√ «Takip dayanağı belge hakkında Danıştay’ca ‘yürütmenin durdurul-

ması’ kararı verilmiş olması halinde, icra mahkemesince ‘takibin iptaline’ 

değil, ‘takibin durdurulmasına’ karar verilebileceğini»2237 

√ «Eser sözleşmesi ile ilgili alacak talebinin, taşınmazın mülkiyeti ile 

ilgili olmadığını»2238 

                                                 
2228 Bknz: 12. HD. 18.3.1980 T. 1032/2574 
2229 Bknz: 12. HD. 12.3.1980 T. 1193/2330; 15.10.1979 T. 7555/7942  
2230 Bknz: 12. HD. 5.3.1980 T. 64/3339  
2231 Bknz: 12. HD. 22.1.1980 T. 9870/359  
2232 Bknz: 12. HD. 21.1.1980 T. 9813/291; HGK. 19.12.1980 T. 12-2476/2799 
2233 Bknz: 12. HD. 21.1.1980 T. 10378/273  
2234 Bknz: 12. HD. 17.5.1979 T. 3935/4385  
2235 Bknz: 12. HD. 30.4.1979 T. 3265/3918  
2236 KarĢ: 12. HD. 29.3.1979 T. 1845/2719  
2237 Bknz: 12. HD. 17.4.1979 T. 2418/3563  
2238 Bknz: 12. HD. 26.3.1979 T. 2256/2539  
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√ «Borçlunun imza tarihinde hukuki ehliyete sahip olmasının kamu dü-

zenini ilgilendirdiği ve buna karşı alacaklının iyiniyetinin korunamayacağı-

nı»2239 

√ «Takip konusu ilamın bozulması üzerine, -dosyadaki parayı almış 

olan- ‘alacaklı vekili’ aleyhine haciz kararı verilemeyeceğini»2240 

√ «Alacaklı – kiralayanın mahkemeden aldığı tahliye ilamını icraya geç 

koyması ve bu arada işleyen kiraları kiracısından almasının ilamın uygu-

lanmasından vazgeçtiğini göstermeyeceğini»2241 

√ «İlamda ismi yazılı vekilin ayrıca vekaletname vermeden takip tale-

binde bulunabileceğini»2242 

√ «Takip tarihinde ölü olan borçlu hakkında dava (icra takibi) açıla-

mayacağı hakkında İçt. Bir. K.»2243 (Not: 6100 sayılı yeni HMK‘nun 124/4. 

maddesindeki «dava dilekçesinde tarafın yanlıĢ veya eksik gösterilmesi ka-

bul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hakim karĢı tarafın rızasını aramak-

sızın taraf değiĢikliği talebini kabul edebilir.» Ģeklindeki yeni düzenleme 

nedeniyle, bu Ġçtihadı BirleĢtirme Kararı önemini yitirmiĢtir...) 

√ «Asıl borçlunun ölümü ve mirasçılarının mirası reddetmeleri halinde, 

ödeme emrinin hem terekenin resmi tasfiye memuruna ve hem de, bu borç 

için taşınmazını ipotek eden üçüncü kişiye gönderilmesi gerekeceğini»2244 

√ «Borçlunun ölüm tarihine kadar gerçekleşen nafaka borcunun, on yıl 

süre ile zamanaşımına uğramayacağını»2245 

√ «İcra dosyasına, takip konusu ilamın konulmamış olmasının, takibin 

iptalini gerektirmediğini»2246 

√ «İcra mahkemesinin -hukuk- kararlarının takip konusu yapılma şekli 

a)Şikayet ve itirazın reddi halinde (alacaklının lehine) hükmedilen vekalet 

ücretinin, ayrı takip konusu yapılamayıp asıl takip dosyasından takip konusu 

yapılabileceğinı2247 b) Şikayet ve itirazın kabulü ve takibin iptali halinde 

(borçlu lehine) hükmedilen vekalet ücretinin ayrı takip konusu yapılabilece-

ğini»2248 

                                                 
2239 Bknz: 12. HD. 30.11.1978 T. 10089/9745 
2240 Bknz: 12. HD. 28.11.1978 T. 8705/9646  
2241 Bknz: 12. HD. 11.10.1978 T. 8326/8407  
2242 Bknz: 12. HD. 25.9.1978 T. 7285/7362; 21.9.1976 T. 7778/9345  
2243 Bknz: Ġçt. Bir. K. 4.5.1978 T. 4/5 
2244 Bknz: 12. HD. 6.3.1978 T. 1953/2082  
2245 Bknz: HGK. 1.6.1977 T. 12-2825/515  
2246 Bknz: 12. HD. 27.12.1976 T. 11354/2018  
2247 Bknz: 12. HD. 18.11.1976 T. 10090/11713; 24.3.1980 T. 2108/2695  
2248 Bknz: 12. HD. 22.11.1976 T. 10170/17890  
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√ «Taşınmazdaki mülkiyet uyuşmazlığını da gideren istimlak ilamının, 

kesinleşmeden icraya konamayacağını»2249 

√ «‘İflasın açılma’ ya da ‘haciz talep’ tarihinden geriye doğru bir sene-

lik işçi ücretlerinin -İİK. mad. 206 gereğince- ‘birinci sırada’ yer alacağı-

nı»2250 

√ «Konkordato projesine giren bir alacak konusunda, alacaklının ilam-

lı takip yapabileceğini»2251 

√ «Vekaletnamenin sonradan düzenlenmesinin, vekilin evvelce yaptığı 

işlemleri hükümsüz kılmayacağını»2252 

√ «Borçlunun hükmolunan (ve yediemine teslim edilmiş olan) malların 

değerini ödeyerek teslimden kaçınamayağını»2253 

√ «Müşterek borçlulardan birisi hakkında yapılan takip (ihtiyati haciz) 

devam ederken, diğer müşterek borçlu hakkında da aynı takip dosyasından 

takibe geçilebileceğini»2254 

√ «Ticari temsilcinin, temsil ettiği işletme adına icra dairesinde -avukat 

olmasa dahi- işlem yapabileceğini»2255 

√ «İİK. 132 uyarınca ipotekli alacaklının onayı alınmadan kendisinden 

sonra ipotekli taşınmaz üzerine borçlu tarafından kurulan ‘irtifak’, ‘taşın-

maz yükümlülüğü’ ile birlikte veya bu haklardan arınmış (ari) olarak, ipo-

tekli taşınmazın satışını isteyebileceğini»2256 

√ «İhtiyati tedbir kararına dayanılarak tedbir giderleri için takipte bu-

lunulamayacağını»2257 

√ «Delil tesbitine ilişkin ilamların, ayrı takip konusu yapılamayacağı-

nı»2258 

√ «Borçluya esasa etkili şerhleri ihtiva etmeyen senet örneği gönderil-

mesinin (ödeme emrinin iptaline) neden olacağını»2259 

                                                 
2249 Bknz: 12. HD. 10.5.1976 T. 3907/5817  
2250 Bknz: 12. HD. 6.4.1976 T. 1550/4250  
2251 Bknz: 12. HD. 6.4.1976 T. 1196/4211  
2252 Bknz: 12. HD. 8.3.1976 T. 365/2380  
2253 Bknz: 12. HD. 9.12.1975 T. 8693/10785  
2254 Bknz: ĠĠD. 3.10.1974 T. 7629/8589  
2255 Bknz: ĠĠD. 13.4.1974 T. 3057/3332  
2256 Bknz: ĠĠD. 6.6.1972 T. 5850/6401; 8.6.1967 T. 5693/567 
2257 Bknz: ĠĠD. 13.4.1972 T. 3932/4115  
2258 Bknz: ĠĠD. 9.4.1971 T. 3701/4112  
2259 Bknz: ĠĠD. 14.12.1970 T. 12440/12410  
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√ «Bozma üzerine, bozulan takip konusu karar gereğince önceden maaş 

ve ücret üzerine konulan haczin kaldırılmayacağını –Maaş ve ücrette kesinti 

yapma işleminin durdurulacağını»2260 2261 

√ «Resmi şekil aranmaksızın -şirket ana sözleşmesindeki hükümler uya-

rınca- taşınmazların şirkete ayni sermaye olarak konulabileceğini, bu ta-

şınmazların şirket borcundan dolayı -tapu sicilinde henüz ortak adına kayıtlı 

olsa bile- haczedileceğini»2262 

√ «İcra memurunun mahkemeden verilen kararı infazla yükümlü oldu-

ğunu ‘ilamın yanlış olduğundan’ söz ederek infazdan kaçınamayacağını»2263 

√ «Birinci derecede ipotek alacaklısı icra takibine geçmemiş olsa dahi, 

taşınmazın satış bedelinden, teminat kapsamına giren alacağının kendisi 

için ayrılması gerektiğini»2264 

√ «Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile başlayan takibe haciz veya iflas 

yolu ile devam edilemeyeceğini»2265 

√ «Zamanaşımının, zincirleme (müteselsil) ya da ortak (müşterek) 

borçlulardan birine karşı kesilmesi halinde, bu kesilmeden diğer borçluların 

da yararlanacağını»2266 

√ «Hazinenin, mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin borcundan  

-kendisine kalan mallar nisbetinde- sorumlu olduğunu»2267 

√ «Görülmekte olan davada verilen tedbir kararında yer alan vekalet 

ücretinin ayrı bir takip konusu yapılamayacağını»2268 

√ «‘Kamulaştırma bedelinin arttırılması davasının reddine’ ilişkin 

hükme dayanarak itiraz dışı ‘kamulaştırma bedelinin tahsili’ için icra emri 

gönderilemeyeceğini»2269 

√ «İcra ve İflas Kanununun 364. maddesinin üçüncü fıkrasının uygu-

lanması bakımından, icra mahkemesi tarafından verilmiş olan bir kararın 

temyizinin icra veznesinde bulunan paranın alacaklıya ödenmesine engel 

olmayacağına dair İçt. Bir. K.»2270 

                                                 
2260 Bknz: ĠĠD. 1.7.1969 T. 4058/7212  
2261 KarĢ: ĠĠD. 20.4.1953 T. 2086/2388  
2262 Bknz: ĠĠD. 18.4.1969 T. 4422/4378  
2263 Bknz: HGK. 4.12.1968 T. Ġc. Ġf. 276/804  
2264 Bknz: ĠĠD. 3.12.1968 T. 10968/11339  
2265 Bknz: ĠĠD. 19.11.1968 T. 9846/10614  
2266 Bknz: ĠĠD. 11.11.1968 T. 9514/10189 
2267 Bknz: ĠĠD. 8.7.1968 T. 7279/7216  
2268 Bknz: ĠĠD. 23.5.1968 T. 5596/5474  
2269 Bknz: ĠĠD. 28.3.1968 T. 3127/3165 
2270 Bknz: Ġçt. Bir. K. 21.2.1968 T. 1966-23/5 
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√ «‘Çocukla kişisel ilişki kurulması’na dair ilamın, çocuğun ergin ol-

masına kadar infazı gerekeceğini»2271 

√ «Alacaklının birden fazla olması halinde, hepsinin icra emrinde gös-

terilmesi gerektiğini»2272 

√ «İlama dayanan ‘kira alacağı’ndan dolayı İİK. 269 vd.na göre takip 

yapılabileceğini»2273 

√ «‘Müşterek mera üzerinde istifade hakkının tanınması’ yolunda veri-

len hükmün icra yoluyla infaz edilebileceğini»2274 

√ «İcra memurunun hükmü tefsir yetkisinin bulunmadığını»2275 

√ «‘Takip dayanağı senedin iptali’ne ilişkin ilama dayanılarak, ödenen 

takip konusu senet bedelinin geri istenemeyeceğini – İİK. mad. 40 hükmünün 

ilamlı takiplerde uygulanabileceğini»2276 

√ «Asıl borçlunun aczi gerçekleşmedikçe, adi kefil hakkında takip yapı-

lamayacağını»2277 

√ «‘Takip konusu alacağın haczi önlemek amacı ile üçüncü bir kişi ta-

rafından ödenmesi - bir amacın konusuz kalması halinde, yatırılan paranın 

iadesi’ hakkında İsviçre Fed. Mah. Kararı»2278 

√ «Avukat sıfatını taşımayan kişilerin -organ sıfatını taşımadıkça- icra 

dairesinde takip işlemlerinde bulunamayacağını»2279 

√ «Birbirine zıt ilamlardan, kesinleşmiş olanının infaz edileceğini»2280 

√ «Üzerinde ipotek bulunan taşınmazın, alacaklı onaylamasa dahi, tak-

sim ve ifraz edilebileceğini bu durumda alacaklının MK. 873 uyarınca bütün 

-ayrı tapulu- taşınmazların ‘birlikte’ satışını istemek zorunda ve icra memu-

runun daha çok bunlardan zorunlu olanlarını satmak yetkisine sahip oldu-

ğunu»2281 

√ «Rehin açığı belgesine dayanan takipte, borçlu tarafından yapılan 

itirazın duruşmalı olarak incelenmesi gerektiğini»2282 

                                                 
2271 Bknz: ĠĠD. 5.12.1967 T. 11172/11142; 24.10.1960 T. 7038/6993  
2272 Bknz: ĠĠD. 6.6.1967 T. 5454/5665  
2273 Bknz: ĠĠD. 30.3.1967 T. 2786/2941  
2274 Bknz: HGK. 29.6.1966 T. ĠĠD.– 766/211  
2275 Bknz: HGK. 11.5.1966 T. 984/144  
2276 Bknz: ĠĠD. 23.2.1965 T. 2150/2286 
2277 Bknz: ĠĠD. 1.2.1965 T. 964/1273  
2278 Bknz: Fed. Mah. 26.11.1964 T.  
2279 Bknz: ĠĠD. 12.11.1964 T. 1264/12773  
2280 Bknz: ĠĠD. 6.7.1964 T. 3047/3751 
2281 Bknz: ĠĠD. 30.4.1964 T. 5244/5481  
2282 Bknz: ĠĠD. 20.4.1964 T. 1804/2222  
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√ «Borçlunun, taşınmazı kendiliğinden tahliyeye razı olmasının takibin 

-icra memuru tarafından- durdurulmasını gerektirmeyeceğini»2283 

√ «269. maddenin menkuller hakkında uygulanamayacağını»2284 

√ «MK.nun 716. maddesi gereğince alınmış olan ilamların (bu arada, 

şuf’a ilamlarının) her zaman takip konusu yapılabileceğini, bu ilamların on 

yılda zamanaşımına uğramayacağını»2285 

√ «Gecekonduların yıkılmasına ilişkin ilamların kesinleşmeden yerine 

getirilebileceğini»2286 2287 

√ «İlamın, devreden ve devralandan hangisi adına icraya konabileceği 

konusundaki uyuşmazlığın mahkemece halledileceğini, şikayet konusu yapı-

lamayacağını»2288 

√ «İlama dayanan -ve paylaştırmaya kadar işleyecek- nafaka alacakla-

rının sıra cetvelinde ‘birinci sırada’ yer alacağını»2289 

√ «Askeri mahkemelerden verilen tazminat kararlarının icra dairesinde 

takip konusu yapılamayacağını»2290 

√ «Menkul rehninin oluşup oluşmadığının doğrudan doğruya araştırıl-

ması gerekeceğini»2291 

√ «Avukat ile yürütülen ilamlı takiplerde, alacaklı vekili için icra daire-

since de ayrıca vekalet ücreti takdiri gerekeceğini»2292 

b e l i r t m i Ģ t i r. 

b- Yapılan iĢlemin olaya uygun olmaması: Bu olasılık, kanun koyu-

cunun, icra ve iflas organına takdir hakkı tanıdığı durumlarda sözkonusu 

olur. Kanun, kimi kez bu takdir hakkından açıkça bahseder (örneğin; mad. 

83/I, 87), kimi kez de takdir hakkının varlığı, maddenin amacından anlaĢılır 

(örneğin; mad. 8/III, 55, 82, 85, 93/I, 113/II, 114/II vb.)2293 

 

                                                 
2283 Bknz: ĠĠD. 19.3.1964 T. 3240/3587  
2284 Bknz: ĠĠD. 31.12.1963 T. 13940/13995  
2285 Bknz: Ġçt. Bir. K. 11.2.1959 T. 10/12  
2286 Bknz: ĠĠD. 14.6.1956 T. 3554/3587  
2287 KarĢ: ĠĠD. 6.10.1953 T. 4344/4686; 5.7.1951 T. 3615/3646  
2288 Bknz: ĠĠD. 20.10.1955 T. 5421/5481  
2289 Bknz: ĠĠD. 23.12.1954 T. 5573/5892 
2290 Bknz: ĠĠD. 9.10.1951 T. 4953/4920  
2291 Bknz: ĠĠD. 14.4.1967 T. 3510/3557; 27.3.1951 T. 1659/1695  
2292 Bknz: Ġçt. Bir. K. 31.5.1944 T. 1941-24/21  
2293 KURU, B. age., s:90 – ÜSTÜNDAĞ, S. age., s:47 – BERKĠN, N. age., s:398 – ULUKAPI, 

Ö. age., s:18 – YILDIRIM, M.K.  age., s:21  
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Bu maddeye göre yapılan Ģikayetlere Ģu durumlar örnek olarak gösteri-
lebilir: 

-İcra dosyasını incelemek ve tutanak suretlerini istemek için o takiple 
ilgili «güncel ve korumaya değer» bir yararın bulunması gerekir. İşte bu 
«ilgi»nin takdiri (İİK. mad. 8), 

-Takip, borçlunun bir temsilci atayamayacak kadar ağır hastalığı ha-
linde, belirli bir süre geri bırakılır (İİK. mad. 55). Hastalığı gösteren rapo-
run ve takibin geri bırakılacağı sürenin takdiri, 

-Bir şeyin haczinin mümkün olup olmadığının takdiri (İİK. mad. 82), 

-Borçluya ve ailesine gerekli olan maaş ve tahsisat miktarının tayini 
(İİK. mad. 83), 

-Haczedilen eşyanın tayini (İİK. mad. 85), 

-Haczedilen taşınmazın idare ve işletilmesi için gerekli tedbirlerin tak-
diri (İİK. mad. 92), 

-Mahsulün toplanması için gerekli tedbirlerin takdiri (İİK. mad. 93), 

-Satış bedelinin ödenmesi için sürenin gerekli olup olmadığının takdiri 
(İİK. mad. 118), 

-Kıymeti süratle düşen veya saklanması masraflı olan şeylerin satılma-
sına gerek olup olmadığının takdiri (İİK. mad. 113), 

-Satışın; gün, saat ve yerinin takdiri (İİK. mad. 114), 

-Haczedilenin bulunduğu yerin adetlerine göre, en elverişli arttırma 
koşullarının takdiri (İİK. mad. 123), 

-Müflise ait malların idaresi ile ilgili tedbirlerin takdiri (İİK. mad. 
208), 

Ö n c e  icra memuru tarafından yapılır. Bu «takdir »in, takibin tarafla-
rınca olaya uygun bulunmayarak Ģikayet konusu yapılması halinde, takdir 
icra mahkemesince yapılır. Ġcra mahkemesi, icra memuru yerine geçerek, 
olaya en uygun düĢecek iĢlem Ģeklini takdir (ve tesbit) ederek, onun yapıl-
masını -icra memuruna- emreder. 

c- Bir hakkın yerine getirilmemesi: Kanun tarafından ilgililere (kural 
olarak takibin taraflarına) tanınan bir hakkın gereğinin, icra (iflas) dairesince 
-icra (iflas) müdürü / müdür yardımcısı / katibi tarafından- hiç yapılmaması  
-yani; icra (ve iflas) memurunun, görevini yerine getirmekten kaçınarak ha-
reketsiz kalması- halinde, bu nedenle Ģikayet hakkı doğar. Örneğin; icra 
memurunun takip talebini almaması (ĠĠK. mad. 58), talep edilen haczi yap-
maması (ĠĠK. mad. 78), borçlu ya da üçüncü kiĢi tarafından yatırılmak iste-
nen paraları kabul etmemesi (ĠĠK. mad. 12), koĢulları gerçekleĢtiği halde 
alacaklıya «aciz belgesi» (ĠĠK. mad. 143) ya da «rehin açığı belgesi» (ĠĠK. 
mad. 152) vermekten kaçınması g i b i   i Ģ l e m l e r, birer -süresiz- Ģikayet 
nedeni yapılabilir. 
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Yüksek mahkeme; 

√ «Takip talebinde ve buna uygun olarak düzenlenmesi zorunlu olan 

ödeme emrinde taraf olarak gösterilmeyen kişiye ödeme emri gönderilmek 

suretiyle takibe dahil edilmesinin bir hakkın yerine getirilmemesiyle ilgili 

olduğunu, bu nedenle süresiz şikayete tâbi bulunduğunu»2294 

√ «İİK. 89’da düzenlenen ihbarnamelerin birbirine bağlı ve birbirini 

tamamlayan işlemler olduğundan, birinci haciz ihbarnamesinin usulsüz ola-

rak tebliğ edilmiş olması halinde, bunun öğrenilmesinden itibaren yasal sü-

resi içinde icra dairesine itiraz edilmesi koşuluyla, ikinci haciz ihbarname-

sine karşı süresiz olarak şikayet edilerek iptalinin sağlanabileceğini»2295 

√ «Ödeme emrinin, takip talebine uygun olarak düzenlenmemesinin sü-

resiz şikayet yoluyla ödeme emrinin iptaline neden olabileceğini»2296 

√ «‘Belediye tarafından idari para cezaları için genel haciz yolu ile ta-

kip yapılamayacağı’na ilişkin şikayetin ‘bir hakkın yerine getirilmesi’ ile il-

gili olduğunu, bu nedenle süreye bağlı olmadığını»2297 

√ «Takip borçlusu yüklenicinin borcundan dolayı, henüz tapuda arsa 

sahibi adına kayıtlı taşınmazın haczedilmesi halinde, arsa sahibinin süresiz 

şikayet yolu ile haczin kaldırılmasını sağlayabileceğini»2298 

√ «Kooperatifin borcundan dolayı -kooperatife göre üçüncü kişi duru-

munda bulunmayan- kooperatif ortağına haciz ihbarnamesi gönderilmesi 

halinde, süresiz şikayet yolu ile, bu işlemin iptalinin istenebileceğini»2299 

√ «İcra memurunun ‘talimat mahallinde haciz yapılacak adresin borç-

luya ait olmadığını’ gerekçesiyle haciz talimatına aykırı davranarak haciz 

yapmamasının süresiz şikayete tabi olduğunu»2300 

√ «Üçüncü kişiye haciz ihbarnamesi çıkarıldıktan sonra, bu kişinin 

zimmetinde sayılan borç için, başka bir üçüncü kişideki alacağı için o kişiye 

de haciz ihbarnamesi çıkarılamayacağını»2301 

√ «‘Ödeme emrinin tebliği tarihinden önceki hacizler geçersiz oldu-

ğundan, bunların kaldırılması’ istemini içeren şikayetin, süreye bağlı olma-

dan yapılabileceğini»2302 

                                                 
2294 Bknz: 12.HD. 30.1.2004 T. 23981/1934 
2295 Bknz: 12. HD. 18.9.2003 T. 13921/17913 
2296 Bknz: 12. HD. 1.7.2003 T. 11886/15732  
2297 Bknz: 12. HD. 17.3.2003 T. 2241/5507  
2298 Bknz: 12. HD. 16.3.2004 T. 1479/6106; 25.2.2003 T. 901/3386; 24.12.1999 T. 16096/17351; 

23.12.1999 T. 16536/17133 vb.  
2299 Bknz: 12. HD. 7.2.2003 T. 29456/2463 
2300 Bknz: 12. HD. 3.2.2003 T. 27448/1856  
2301 Bknz: 12. HD. 20.1.2003 T. 27550/289 
2302 Bknz: 12. HD. 16.1.2003 T. 27136/79  
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√ «Borçlu kolektif şirket yerine, aynı ismi taşıyan anonim şirketin mal-

larının haczedilmesi halinde, süresiz şikayet yoluyla haczin kaldırılmasının 

sağlanabileceğini»2303 

√ «Borçluyla isim benzerliğinden dolayı taşınmazına haciz konulan 

üçüncü kişinin, süresiz şikayet yolu ile bu haczin kaldırılmasını sağlayabile-

ceğini»2304 

√ «İlam niteliğini taşımayan belgeye dayalı olarak ‘4-5 örnek icra em-

ri’ gönderilmesi halinde, yapılan takibin süresiz şikayet yoluyla iptali gere-

keceğini»2305 

√ «İİK.nun 89/1 uyarınca gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde 

itiraz edilmesine rağmen üçüncü kişiye ikinci haciz ihbarnamesi gönderil-

mesi halinde icra dairesinin hatalı olan bu işlemine yapılacak şikayetin sü-

reye bağlı olmadığını»2306 

√ «Alacaklının doldurduğu takip talebinde istenen faiz oranının, icra 

müdürünün elle düzelterek bu orana göre borçluya icra emri göndermesinin 

süresiz şikayet yoluyla icra emrinin iptalini gerektireceğini»2307 

√ «‘Bir hakkın yerine getirilmemesi’ nedenine dayalı şikayetin süreye 

bağlı olmadan yapılabileceğini»2308 

√ «İhale bedelinin süresinde yatırılmaması üzerine, icra memurunun 

ihaleyi re’sen (kendiliğinden) feshetmemesi halinde, ilgililerin şikayetinin 

bir süreye bağlı olmadığını»2309 

√ «‘Tesbit kararı’na dayanılarak alacaklının genel haciz yolu ile takip 

talebini reddeden icra memurunun bu işlemine karşı süresiz şikayet yoluna 

başvurulabileceğini»2310 

√ «Süresinde satış istenmediği için düşmüş olan haczin icra müdürlü-

ğünce kaldırılmamış olmasının süresiz şikayete neden olacağını»2311 

 √ «Üçüncü kişinin, ‘icra memurunun, İİK.nun 99. maddesini uygula-

madığından’ bahisle yaptığı şikayetin süreye bağlı olmadığını»2312 

                                                 
2303 Bknz: 12. HD. 21.10.2002 T. 20437/21289  
2304 Bknz: 12. HD. 25.6.2002 T. 12355/13671  
2305 Bknz: 12. HD. 30.5.2002 T. 10214/11419  
2306 Bknz: 12. HD. 2.4.2002 T. 6020/6884 20.2.2001 T. 2268/3161; 30.10.1997 T. 10981/11801  
2307 Bknz: 12. HD. 24.1.2000 T. 52/701  
2308 Bknz: 12. HD. 18.1.2002 T. 17572/366 
2309 Bknz: 12. HD. 4.10.1995 T. 12476/12872; HGK. 18.12.1971 T. 1970/Ġc. Ġf. 690/757; ĠĠD. 

6.11.1969 T. 11204/10424  
2310 Bknz: 12. HD. 10.5.1993 T. 5281/8579  
2311 Bknz: 12. HD. 12.12.1990 T. 7894/12978  
2312 Bknz: 12. HD. 25.11.1982 T. 8652/8763; 11.11.1982 T. 8086/8235  
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√ «İcra müdürlüğünce, borçlunun ‘imza itirazı’nın bu nitelikte olduğu 
kabul edilmeyerek ‘takibin devamına’ karar verilmiş olmasının, ‘bir hakkın 
yerine getirilmemesi’ olarak değerlendirilmesi gerekeceğini»2313 

√ «İstihkak iddiası üzerine, memurlukça 97. maddeye göre işlem yapıl-
maması halinde, memurluk işlemi hakkında yapılacak şikayetin süreye bağlı 
olmayacağını»2314 

b e l i r t i l m i Ģ t i r … 

d- Bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması: Ġcra müdü-
rü / müdür yardımcısı / katibi, kanun gereği -tarafların talebi üzerine veya 
kendiliğinden- yapması gereken iĢlemi, kanunda öngörülen veya iĢin niteliği 
gereği zorunlu olan süre içinde, geçerli bir neden olmaksızın yapmazsa du-
rumda, «bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması» sözkonusu ol-
duğundan, ilgililer süresiz Ģikayet yoluna baĢvurabilirler2315 Örneğin; talep-
ten itibaren en geç üç gün içinde haczin yapılmaması (ĠĠK. mad. 79) gibi 

Çok kez, görevi dahilinde olan iĢlemi yapmayan icra (ve iflas) memu-
runun bu tutumunun «bir hakkın yerine getirilmemesi» mı yoksa «bir hakkın 
sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması» mı olduğu kolaylıkla birbirinden 
ayrılamaz… 

Yüksek mahkeme; 

√ «Haciz yapılmak istenen yerde borçludan başka bir kişi ile karşılaşan 
icra memurunun haciz yapmaktan kaçınması halinde, -‘bir hakkın sebepsiz 
olarak sürüncemede bırakılması’ söz konusu olduğundan- alacaklının süre-
siz şikayet yoluna başvurabileceğini»2316 

√ «Borçlunun açtığı menfi (olumsuz) tesbit davasında, alacaklının taraf 
olarak gösterilmemiş olması halinde, bu davada aldığı tedbir kararının ala-
caklının yaptığı takibi durdurmayacağını, icra müdürünün aksi doğrultuda 
verdiği kararın ‘bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması’ niteli-
ğini taşıyacağını ve bu karar yönelik şikayetin süreye bağlı olmayacağı-
nı»2317 

√ «İcra müdürünün -tarafların başvurusu üzerine dahi- ‘ödeme emrinin 
yasaya aykırı çıkarıldığı’ndan bahisle, ‘takibin iptaline’ ya da ‘itirazın red-
dine’ karar vermesinin, ‘bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılma-
sı’ niteliğini taşıyacağını ve süresiz şikayete konu olacağını»2318 

b e l i r t m iĢ t i r… 

                                                 
2313 Bknz: 12. HD. 3.12.1980 T. 9936/9511  
2314 Bknz: 12. HD. 8.7.1980 T. 3435/5981  
2315 Bknz: 12. HD. 24.3.1999 T. 3204/3891  
2316 Bknz: 12. HD. 23.12.1999 T. 16537/17134  
2317 Bknz: 12. HD. 8.6.1989 T. 14027/8557  
2318 Bknz: 12. HD. 11.11.1986 T. 1750/12046  
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(6) ġikayetin konusunu, ‘icra ve iflas dairelerinin’ -ve yasada açıkça 

öngörülmüĢ olan ‗iflas idaresinin‘ (ĠĠK. mad. 227), ‘konkordato komiserinin’ 

(ĠĠK. mad. 287/III), ‘alacaklılar toplanmasının (toplantısının)’ (ĠĠK. mad. 

225)- yapmıĢ olduğu  i Ģ l e m l e r  oluĢturur.2319 

I-a) «ĠĢlem»den maksat, ‗somut bir konu hakkında ilgili organın  

-örneğin; icra müdürünün (yardımcısının, katibinin), iflas idaresinin, kon-

kordato komiserinin, alacaklılar toplanmasının (toplantısının)- icra ve iflas 

hukukuna özgü, belirli bir davranıĢ biçimidir. Bu davranıĢ biçimi olumlu -

örneğin; icra memurunun, alacaklının haciz istemini (ĠĠK. mad. 78) kabul 

ederek, borçlunun mallarını haczetmesi veya alacaklının satıĢ istemini (ĠĠK. 

mad. 106) kabul ederek, borçlunun hacizli mallarını satıĢa çıkarması, ihale 

edilen taĢınmazı boĢaltması konusunda, taĢınmazda bulunan -ve kiracı oldu-

ğunu öne süren- kiĢiye muhtıra (tahliye emri) göndermesi2320 ilama aykırı 

olarak infaz (teslim) iĢlemini yapması2321 ilamda taraf olmayan kiĢiye icra 

emri göndermesi2322 eksik (veya fazla) avukatlık ücreti takdir etmesi2323 vb. 

Ģeklinde- olabileceği gibi olumsuz -örneğin; icra memurunun hacze gitme-

mesi, satıĢı yapmaması, icra dosyasına yatırılmıĢ olan parayı alacaklıya 

ödememesi, alacaklı vekiline vekalet ücreti takdir etmemesi, istihkak iddiası 

üzerine ĠĠK. mad. 96/II ve 97/I‘de öngörülen yasal iĢlemleri yapmaması (ya-

ni; üçüncü kiĢinin istihkak iddiasına karĢı itirazları olup olmadığını üç gün 

içinde bildirmek üzere, alacaklı ve borçluya bu iddiayı bildirmemesi ve is-

tihkak iddiasına karĢı alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edilmesi halinde, 

gerekli kararı vermek üzere2324dosyayı hemen icra mahkemesine vermeme-

si) vb. gibi- de olabilir… 

Buna karĢın icra (ve iflas) memurunun yürütülmekte olan takibe iliĢkin 

herhangi bir konuda sırf görüĢ açıklaması, ileride yapacağı iĢlem Ģekli hak-

kında bilgi vermesi, Ģikayete konu yapılamaz.2325 

b) ġikayet sadece, Ġcra ve Ġflas Kanununda açıkça belirtilmiĢ olan icra 

ve iflas organlarının -yani; «icra ve iflas daireleri»nin, «iflas idaresi»nin,2326 2327 

                                                 
2319 Bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda ġikayetin Hukuki Niteliği ve Konusu (Balıkesir Bar. D. 

Eylül/2004, s:7-10) – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 106 vd. 
2320 Bknz: 12. HD. 10.11.1987 T. 12914/12837 
2321 Bknz: 12. HD. 4.3.1993 T. 13125/4050; 19.2.1993 T. 14182/31111  
2322 Bknz: 12. HD. 5.4.1983 T. 1380/2599  
2323 Bknz: 12. HD. 28.2.1994 T. 1640/3271; 10.6.1988 T. 10474/7683; HGK. 27.6.1984 T. 12-

280/752  
2324 Bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davaları, 3. Baskı, 1994, s:189 vd. 
2325 Bknz: ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:45 
2326 Bknz: 12. HD. 19.1.1988 T. 2260/161  
2327 Ayrıntılı bilgi için bknz: YILMAZ, E. Ġflas Ġdaresi, 1976, s:88 – KURU, B. Ġcra ve Ġflas 

Hukuku, C:4, s:3181 vd. – PEKCANITEZ, H. age. s:54 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

297 

«konkordato komiseri»nin2328 ve «alacaklılar toplantısı» (toplanma-

sı)‘nın2329 iĢlemlerine karĢı, bu iĢlemlerden yasaya aykırı olanların düzeltil-

mesi veya iptali için kabul edilmiĢtir. 

Bu nedenle, belirtilen icra ve iflas organları dıĢındaki organların yasaya 

aykırı olan iĢlemlerine karĢı  Ģ i k a y e t  yoluna baĢvurulamaz. 

II- Ġcra ve iflas organının -haksız- iĢleminin Ģikayete konu yapılabilme-

si için, o haksız, hatalı iĢlemin düzeltilmesi ya da iptali için yasada baĢka bir 

(özel) yol öngörülmemiĢ olmalıdır. Örneğin; icra memuru, borçluya ait ol-

duğu kanısıyla üçüncü bir kiĢinin malını haciz etmiĢse, malı usulsüz olarak 

haciz edilen bu kiĢi, Ģ i k a y e t  yoluna baĢvuramaz. Çünkü, yasa bu du-

rumda, haksızlığın (usulsüzlüğün) giderilmesi için ilgiliye -icra dairesine- 

«istihkak iddiası»nda bulunma ve -icra mahkemesine- «istihkak davası» aç-

ma hakkını tanımıĢtır. Ġlgili, istihkak iddiasına veya davasına konu olabile-

cek bir hususu «Ģikayet» yolu ile icra mahkemesine bildiremez…2330 

Yüksek mahkeme, 

√ «‘İstihkak davası’ şeklinde çözümlenmesi gereken uyuşmazlığın 

‘şikâyet’ şeklinde icra mahkemesine getirilmiş olması halinde, hukukî nite-

lendirmeyi yapmak hakime ait olduğundan, uyuşmazlığın ‘istihkak’ prosedü-

rüne göre çözümlenmesi gerekeceğini; HUMK. 76’ya (şimdi; HMK. 33’e) 

göre, hukuki nitelendirmeyi yapmak hakimin görevi olduğundan, başvuru-

nun ‘şikayet’ mi ‘istihkak davası’ mı olduğunu hakimin belirleyeceğini»2331 

√ «Takipte taraf olmayan 3. kişinin ‘haczedilen taşınırın/taşınmazın 

kendisine ait olduğunu ve bunlar üzerine konulan haczin kaldırılması’ doğ-

rultusundaki talebinin istihkak davası niteliğinde olduğunu; mahkemece da-

vanın ‘şikayet’ olarak nitelendirilmek suretiyle yanılgıya düşülüp işin esası 

hakkında karar verilmesinin hatalı olduğunun, HMK’nun mad. 33 

(HUMK’nun 76. mad.) uyarınca hukuki nitelendirmenin hâkime ait olduğu-

nu»2332 

                                                 
2328 Ayrıntılı bilgi için bknz: ARAR, K. Ġcra ve Ġflas Hükümleri, C:2, 1945, Ġflas, s:276 – POS-

TACIOĞLU, Ġ. Konkordato, s:70 – KURU, B. age, s:3668 – PEKCANITEZ, H. age. s:56 
2329 Bknz: KURU, B. age. s:3165 vd. – ARAR, K. age. s:33 – BERKĠN, N. Ġflas Hukuku Reh-

beri, 1980, s:81, 100 – PEKCANITEZ, H. age. s:49 
2330 Bknz: 21 HD. 13.2.2001 T. 735/1050; 12. HD. 9.3.2000 T. 3220/4145; 3.12.1999 T. 

14600/15564; 22.10.1999 T. 11750/12765; 29.6.1999 T. 8365/8895   
2331  Bknz: 12. HD. 23.1.2004 T. 24504/1244; 23.10.2003 T. 16740/20668; 3.10.2003 T. 

17281/19119; 26.5.2003 T. 9083/12030 vb. 
2332  Bknz: 17. HD. 20.5.2011 T. 12884/5048; 20.5.2011 T. 12817/5038; 16.5.2011 T. 

12182/4836; 11.5.2011 T. 2417/4627; 10.5.2011 T. 12222/4571; 9.5.2011 T. 12191/4431; 
28.4.2011 T. 12542/4004; 5.4.2011 T. 761/3114; 29.3.2011 T. 8028/2848; 29.3.2011 T. 
2649/2822; 22.3.2011 T. 10253/2526; 15.3.2011 T. 9994/2246; 8.3.2011 T. 198/2083; 
21.2.2011 T. 1055/1399; 17.2.2011 T. 292/1317; 17.2.2011 T. 5161/1263; 1.2.2011 T. 
9771/669; 1.2.2011 T. 9770/668; 20.1.2011 T. 12570/152; 18.1.2011 T. 12148/144; 
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III- Ġcra ve iflas memurunun -yasaya aykırı- iĢleminin, Ģikayete konu 

teĢkil edebilmesi için, iĢlemin bu sıfatla yani «icra ve iflas memuru sıfatı 

ile» yapılmıĢ olması gerekir. Eğer iĢlem «icra ve iflas memuru» sıfatı ile de-

ğil de örneğin -uygulamada çok sık görüldüğü gibi- «ihtiyati tedbir memuru 

sıfatı ile» yapılmıĢsa, bu hatalı iĢlemin düzeltilmesi için, Ģikayet yolu ile icra 

mahkemesine baĢvurulamaz. BaĢvurunun, o memuru, ihtiyati tedbir (infaz) 

memuru olarak atayan mahkemeye yapılması gerekir.2333 

belirtmiĢtir. 

IV- Bazı iĢlemlerin «Ģ i k a y e t» mi yoksa «i t i r a z» mı konusu ola-

cağı gerek uygulamada ve gerekse doktrinde tartıĢma konusu olmuĢtur. 

Hemen belirtelim ki, borçlu tarafından «şikayet» (ya da «itiraz») adı al-

tında yapılan baĢvurunun hukuki niteliğini belirleyecek olan, onun dilekçe-

sinde yer alan sözcükler olmayıp uyuĢmazlık halinde, o uyuĢmazlığı çözmek 

durumunda olan icra mahkemesidir.2334 Bu nedenle, ilgilinin «Ģikayet» adı 

altında yaptığı baĢvurunun hukuki niteliği eğer ‗itiraz‘ ise, o baĢvuru  i t i- 

r a z  olarak kabul edilir ve itiraz‘ın sonuçlarını doğurur, ‗itiraz gibi‘ iĢlem 

görür…2335 

‗ġ i k a y e t ‘ de, «icra ve iflas organının takip hukukuna iliĢkin hü-

kümleri  çiğnediği» ileri sürülmesine rağmen, ‗i t i r a z‘da, daha çok maddi 

hukuka dayanan nedenlerden dolayı takibe karĢı konulur. BaĢka bir deyiĢle, 

i t i r a z   «maddi hukuku»,   Ģ i k a y e t   ise «takip hukukunu» ilgilendirir. 

Örneğin; itirazda, alacaklının maddi hukuk bakımından alacağına itiraz edi-

lir ve alacağın «mevcut olmadığı», «gününün gelmediği», «zamanaĢımı, ta-

kas, ödeme gibi nedenlerle sona erdiği» ileri sürülür. 

Ancak hemen belirtelim ki «takip hukukuna iliĢkin» bütün usulsüzlük-

ler (yasaya aykırılıklar) ‗Ģikayet sebebi‘ teĢkil etmez. Takip hukukuna iliĢkin 

bir usulsüzlüğün ‗Ģikayet sebebi‘ teĢkil edebilmesi için, bu usulsüzlüğün 

(yasa hükmünün) icra (ve iflas) memuru tarafından doğrudan doğruya göze-

tilecek nitelikte bulunması gerekir. Yani, icra (ve iflas) memuru, kendiliğin-

                                                 
18.1.2011 T. 5950/128; 18.1.2011 T. 7960/75; 21.6.2010 T. 10582/5702; 10.6.2010 T. 
10893/5381; 12. HD. 23.2.2010 T. 21973/3975; 16.2.2010 T. 10038/1190; 20.1.2010 T. 
6085/474; 10.11.2009 T. 7731/7405; 20.10.2009 T. 3784/6624; 17.9.2009 T. 3174/5528; 
17.9.2009 T. 3174/5528; 2.7.2009 T. 2403/4894 

2333 Bknz: 12. HD. 21.3.2013 T. 855/10727; 17.11.1989 T. 4888/14121; 6.10.1989 T. 
2756/11748; 8. HD. 15.11.2012 T. 8718/10513  

2334 Bknz: 12. HD. 21.1.2013 T. 26049/1097; 10.10.2011 T. 2020/19403; 20.9.2010 T. 
8212/20212; 8.6.2010 T. 1938/14353; 19.1.2004 T. 23856/594; 16.9.2003 T. 13778/17725; 
28.5.2002 T. 10275/11265; 12.2.2001 T. 1683/2467; 19.12.1989  T. 12523/15704; 
31.10.1988 T. 3961/13128  

2335 Bknz: 12. HD. 10.10.2011 T. 2020/19403; 20.9.2010 T. 8212/20212; 8.6.2010 T. 
1938/14353; 4.4.2008 T. 3893/6840; 17.9.2007 T. 13319/16376; 12.2.2004 T. 25787/2558; 
29.2.2000 T. 2448/3449; 29.3.1990 T. 10630/3532   
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den gözetmesi gereken bir hususa uymamıĢsa, yapılan yasaya aykırı iĢlemin 

düzeltilmesi Ģ i k a y e t  y o l u  ile ileri sürülür. Örneğin; alacaklı veya 

borçlunun «taraf ehliyeti»ne yahut «takip ehliyeti»ne sahip olmadığı da Ģi-

kayet yolu ile ileri sürülebilir. Çünkü gerek taraf ehliyeti ve gerekse takip 

ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunun, icra memuru tarafından doğru-

dan doğruya araĢtırılması gerekir… 

Ġcra (ve iflas) memurunun kendiliğinden gözetmesi gerekmeyen takip 

hukukuna iliĢkin usulsüzlükler (yasaya aykırılıklar) ise, ‗itiraz sebebi‘ teĢkil 

eder. Örneğin; «yetki itirazı» (ĠĠK. mad. 50/II), icra memurunun doğrudan 

doğruya gözetebileceği bir husus olmadığından,  i t i r a z  y o l u  ile ileri 

sürülür. 

«ġikayet» ve «itiraz»ın belirtilen  bu  n i t e l i k  farklarına rağmen, 

aralarındaki sınırı daha iyi Ģekilde belirten daha objektif bir kıstas (ölçüt) ve-

rilmediği için, ilgililerin yaptıkları baĢvurunun «farklı biçimde değerlendi-

rilmesi» sonucu haklarının kaybolmaması için, tereddüte düĢülen hallerde, 

hem «Ģikayet» ve hem de «itiraz» yoluna baĢvurmaları isabetli olur. 

A- U y g u l a m a d a; «takip konusu yapılan faiz miktarına» nasıl karĢı 

konulacağı ve «takas ve mahsup» isteklerinin nasıl ileri sürülebileceği du-

raksama konusu olmuĢtur. Yüksek mahkeme; 

a) «Takip konusu yapılan faiz miktarı» bakımından: 

√ «Takipten sonra işleyecek faiz oranları dönem dönem (kademeli ola-

rak) değişkenlik gösterdiğinden, bu faiz oranına süresi içinde borçlu tara-

fından itiraz edilmemiş olsa bile takip talebinde istenmiş olan faiz oranının 

kesinleşmiş olmayacağını, bu hususun süresiz şikayet konusu yapılabilece-

ğini; borçlunun beş günlük itiraz süresi içinde, hakkında yapılan kambiyo 

senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte istenmiş olan aylık %... faiz oranı-

na (örneğin % 7, 70, 80 vb. gibi) itiraz etmemiş olması halinde, takip hukuku 

bakımından ‘takipten öncesi için talep edilen’ faiz miktarının kesinleşmiş 

olacağını ancak, ‘işleyecek faiz oranı’na borçlu tarafından ‘süresiz şikayet 

yoluyla’ karşı çıkılabileceğini, bu durumda, icra mahkemesince değişken 

avans faizi oranları Merkez Bankasından sorularak, alınacak bilirkişi rapo-

ru çerçevesinde ‘takipten sonrası için istenebilecek faiz oranı’nın saptanma-

sı gerekeceğini»2336 

 

                                                 
2336  Bknz: 12. HD. 8.5.2012 T. 30732/15697; 22.11.2010 T. 28238/26925; 26.10.2010 T. 

11943/24915; 20.4.2009 T. 729/8483 vb. 
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√ «Borçlunun mürekkep faize ilişkin başvurusunun ‘şikayet’ değil ‘iti-

raz’ olarak değerlendirmesi gerektiğini»2337 

√ «Borçlunun takip konusu yapılan faiz miktarına (oranına) süresi 

içinde ‘borca itiraz’ da bulunarak karşı koyabileceğini, kesinleşen takibin 

‘şikayet’ yolu ile iptalini isteyemeyeceğini»2338 

√ «‘Faize faiz yürütülemeyeceği’ hususunun ‘itiraz’a konu olabileceği-

ni, takip kesinleştikten sonra ‘şikayet’ yolu ile ileri sürülemeyeceğini»2339 

√ «İcra emrinin faize faiz yürütme yasağına aykırı olarak doldurulmuş 

olması halinde, takibin bu bölümünün ‘şikayet’ yolu ile iptali gerekeceği-

ni»2340 

b e l i r t m i Ģ t i r … 

b) «Takas ve mahsup» istekleri ile ilgili olarak da; 

√ «Takip hukuku bakımından takas ve mahsup iddiasının kural olarak; 

a- ‘takasa konu alacağın İİK’nun 68. maddesindeki belgelere dayalı bulun-

ması’, b- ‘bu alacakla ilgilii olarak icra takibinin yapılmış ve takibin kesin-

leşmiş olması’, c- ‘alacağın ilama bağlanması’, hallerinde icra mahkeme-

sinde incelenerek sonuca bağlanmasının gerçekleşeceğini»2341 

√ «Kiracı-borçlunun ancak İİK’nun 269/c maddesinde belirtilen belge-

lere dayanan ‘takas’ savunmasının icra mahkemesince kabul edilebileceği-

ni»2342 

√ «Takip hukuku bakımından takas ve mahsup iddiasının kural olarak; 

«takasa konu alacağın, İİK’nun 68. maddesindeki belgelere dayanması», 

«bu alacakla ilgili olarak icra takibin yapılmış ve takibin kesinleşmiş olma-

sı» ve «alacağın ilama bağlanmış olması» hallerinde, icra mahkemesinde 

incelenip, sonlandırılması gerekeceğini»2343 

√ «Takas isteminin kabulü için Borçlar Kanununda öngörülen koşulla-

rın genel mahkemelerde görülen davalarla ilgili olduğunu, icra mahkeme-

sindeki takas talebinin İcra ve İflâs Kanunundaki koşullara göre değerlendi-

rilmesi gerekeceğini»2344 

                                                 
2337 Bknz: 12. HD. 12.12.1989 T. 6375/15319  
2338 Bknz: 12. HD. 18.9.1984 T. 9609/9208  
2339 Bknz: 12. HD. 1.11.1983 T. 5760/8259  
2340 Bknz: 12. HD. 27.11.1980 T. 6993/8483  
2341  Bknz: 12. HD. 15.11.2011 T. 6261/22157; 17.2.2011 T. 16085/1058 
2342  Bknz: 6. HD. 23.3.2011 T. 14309/3565 
2343  Bknz: 12. HD. 5.7.2010 T. 16120/17807 
2344  Bknz: 12. HD. 11.2.2008 T. 24050/1981 
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√ «‘Takas ve mahsup iddiası’nın itiraz sebebi olarak -süreye bağlı ol-

madan- icra dairesine -veya icra mahkemesine- bildirilebileceğini»2345 

√ «Takas def’inin gerek icra dairesine ve gerekse icra mahkemesine 

her zaman bildirilebileceğini»2346 

√ «Takip konusu ilama dayanan takas ve mahsup isteklerinin, ilam ke-

sinleşmemiş olsa dahi kabul edilmesi gerekeceğini»2347 

b e l i r t m i Ģ t i r … 

Kanımızca, takasın takibin her aĢamasında -icra dairesine veya icra 

mahkemesine- bildirilebilmesi, takibi uzatıp zaman kazanmak isteyen kötü-

niyetli borçluların bu isteklerini maalesef teĢvik etmektedir. Bu nedenle,   

m a d d i  h u k u k  bakımından takasın koĢullarını belirleyen TBK. mad. 

139‘un bu durumda uygulanabileceği kabul edilmemeli,  t a k i p  h u k u- 

k u n d a  «borca itiraz» konusunu özel olarak düzenleyen ilgili hükümler   

-örneğin, ĠĠK. mad. 62/I; 168/5; 33/I; 149 a/I- çerçevesinde, borçlunun takas 

ve mahsup iddiasına -takibin Ģekline göre, icra dairesine veya icra mahke-

mesine- «itiraz süresi içinde» bildirmesi istenmelidir… 

B- D o k t r i n d e  (ve yüksek mahkemenin kararlarında) hakkında 

«itiraz yolu»na mı yoksa «şikayet yolu»na mı baĢvurulması gerekeceği du-

raksama ve tartıĢma konusu olmuĢ olan özel durumlar ise Ģunlardır: 

a) Para alacağına ilişkin olmayan alacak hakkında ödeme emri gönde-

rilmiş olması halinde, icra memurunun bu iĢlemi  Ģ i k a y e t e  yol açar. 

Çünkü, «ilamsız takibin» konusu ancak «para» ya da «teminat» alacağı ola-

bilir. Bu nedenle, alacaklı borçlusundan «1000 kg. buğday», «300 adet cum-

huriyet altını» istemekte ise; icra memuru, bu alacak hakkında «ödeme em-

ri» gönderilmesi istemini reddedecek yerde, kabul eder ve borçluya ödeme 

emri gönderirse, ödeme emri içeriği nedeniyle, yasaya aykırı olacağından Ģi-

kayete yol açar.2348 

b) Rehinle güvenceye bağlanmıĢ bir alacak hakkında haciz yoluyla ta-

kibe geçilmesi halinde, bir görüĢe göre,2349 icra memuru alacağın rehinle 

güvence altına alınmıĢ olduğunu ancak tesadüfen öğrenmiĢ olacağından, ha-

ciz yoluyla takibe ait ödeme emrini düzenlemiĢ (borçluya göndermiĢ) olma-

sı, icra memuru tarafından yasanın çiğnenmesi anlamını taĢımaz. Kaldı ki, 

rehne rağmen alacaklının tercihine göre, önce haciz yoluyla takibe giriĢmek 

                                                 
2345  Bknz: 12. HD. 30.1.2004 T. 24834/1969; 13.11.2003 T. 19470/22453 
2346 Bknz: 12. HD. 10.5.1994 T. 6190/6336; 26.4.1994 T. 12244/5099; 24.4.1991 T. 12306/4917; 

27.9.1984 T. 6887/9647  
2347 Bknz: 12. HD. 8.5.1980 T. 2236/4116 
2348 Bknz: POSTACIOĞLU, Ġ. age. s:148 – KURU, B. age. C:1, s:276 
2349 Bknz: POSTACIOĞLU, Ġ. age. s:149 
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yetkisine sahip olacağı, alacaklı ile borçlu arasında geçerli olarak kararlaĢtı-

rılmıĢ olabileceğinden, böyle bir sözleĢmenin varlığını araĢtırmak da icra 

memurunun yetkisine girmediğinden, borcun rehinle güvence altına alınmıĢ 

olduğu durumlarda, alacaklıya önce haciz yoluna baĢvurabilme hakkının 

sözleĢmeyle tanınmamıĢ olması halinde, borçlu bu takibe «itiraz yoluyla» 

karĢı koyabilmelidir. Diğer bir görüĢe göre2350 ise, eğer alacaklı takip tale-

binde alacağın rehinle güvence altına alınmıĢ olduğunu bildirmiĢse, icra 

memurunun haciz yolu ile takibin mümkün olmadığını kendiliğinden gö-

zetmesi gerektiğinden bu durum bir «Ģikayet» sebebi sayılır. Eğer alacağın 

rehinle güvence altına alınmıĢ olduğu takip talebinde bildirilmemiĢse, icra 

memuru bunu tesadüfen öğrenebileceğinden, bu durumu kendiliğinden dik-

kate alamaz. Federal mahkeme2351 ise aksi görüĢü benimsemiĢ olup, bu 

varsayımda «Ġcra ve Ġflas Kanununun çiğnenmiĢ olduğunu» kabul etmekte 

ve bunun borçlu tarafından Ģikayet yolu ile ileri sürülmesini istemektedir. 

Yargıtay2352 da kararlarında «Ģikayet» görüĢüne katılmıĢtır.2353 

c) Alacaklı adına takip talebinde bulunan kimsenin temsil yetkisine sa-

hip olmaması, bir    ş i k a y e t  sebebidir.2354 2355 Çünkü, icra memurunun, 

temsilcinin temsil yetkisine sahip olup olmadığını doğrudan doğruya araĢ-

tırması gereklidir. Temsilcinin temsil yetkisinin bulunmaması halinde, icra 

dairesinin hiçbir iĢlemi yapmaması gerekir. 

Alacaklı adına vekil sıfatıyla takipte bulunan kimsenin avukat olmama-

sı da  Ģikayet yolu  i l e  ileri sürülür.2356 

d) Alacağın devrinin hükümsüz olduğu gerekçesiyle, «devralanın takip 

hakkının mevcut olmadığı» iddiası da bir  i t i r a z  Ģeklinde ileri sürülmeli-

dir. Çünkü, Ģikayet, icra memurunun sahip olduğu yetkiyi yasaya aykırı ola-

rak kullanması halinde sözkonusu olur. Halbuki bu varsayımda, icra memu-

ru, takip edilen alacağın varlığı ya da yokluğu hususunda karar vermek yet-

kisine sahip değildir.2357 

                                                 
2350 Bknz: KURU, B. age. C:1, s:2382 - GÜRDOĞAN, B. Türk-Ġsviçre Ġcra ve Ġflas Hukukunda 

Rehnin Paraya Çevrilmesi, s:22 - BELGESAY, M.R. Ġcra ve Ġflas Kanunu ġerhi, 1948, 
s:363 

2351 Bknz: JdT. 1932 II 101 – jdT 1943 II 114 (Naklen; POSTACIOĞLU, Ġ. age. s:149, dipn. 4 – 
POSTACIOĞLU, Ġ. Ödeme Emrine Ġtirazın Mahiyeti) (ĠHFM. 1948/1-2, s:288 vd.) 

2352 Bknz: 12. HD. 29.11.1994 T. 15152/15168; 26.12.1988 T. 3961/16051  
2353 Ayrıca bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi, 2. Bası, 1992, s:85 
2354 Bknz: KURU, B. age. s:276 – UMAR, B. Postacıoğlu‘nun Ġcra Hukuku Esasları Kitabının 

Tahlili (ĠHFM. 1968/3-4, s:345) 
2355 Aksi görüĢ: POSTACIOĞLU, Ġ. age. s:152 – agm. s:283 
2356 Bknz: KURU, B. age. s:276 
2357 Bknz: POSTACIOĞLU, Ġ. agm. s:284 
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e) Alacaklı veya borçlunun  t a r a f  e h l i y e t i n e   veya  t a k i p   

e h l i y e t i n e  sahip olmadığı süresiz Ģikayet yolu ile ileri sürülebilir.2358 

Yüksek mahkeme ise bir kararında2359 «borçlunun ehliyetsiz olduğu 

hususunun itiraz Ģeklinde icra dairesinde bildirilmesi gerektiğini, Ģikayet 

Ģeklinde icra mahkemesine getirilemeyeceğini» belirtmiĢken diğer bir kara-

rında2360 «bu hususun süresiz Ģikayet yolu ile icra mahkemesine bildirilmesi 

gerektiğini» vurgulamıĢtır. 

Buna karĢın  s ı f a t  yokluğu  i t i r a z  yolu ile ileri sürülebilir.2361 2362 

f) «Konkordato mühleti içinde borçlu hakkında takip yapılamayaca-

ğı»na iliĢkin ĠĠK. mad. 289/I hükmüne aykırı olarak, hakkında konkordato 

mühleti verilmiĢ olan borçluya karĢı takip yapılması halinde2363   

-kanımızca- borçlu süresiz Ģikayet yoluyla takibi iptal ettirebilir. 

g) Yabancı uyruklu kişinin mensup olduğu devlet ile aramızda ikili adli 

yardım sözleşmesi bulunması halinde, o yabancı uyruklu kişi  t e m i n a t  

göstermeden  -5718 sayılı Yasanın 48. maddesi gereğince- Türkiye’de takip-

te bulunabileceğinden2364 bu durumdaki bir yabancıdan Türkiye‘de takip ya-

pabilmesi için teminat istenmesi halinde bu kiĢi  -kanımızca- süresiz Ģikayet 

yoluyla bu kararın iptalini sağlayabilir. 

h) Küçüğün babası ile birlikte imzaladığı senetten dolayı sorumlu tutu-

labilmesi için, MK. mad. 345 uyarınca «hususi bir vasi»nin de iştiraki ve 

hakimin onayı gerekli olduğundan, bu iĢlemler yapılmadan küçük hakkında 

takip yapılamaz.2365 Yapılması halinde, yapılan takibin  -kanımızca - süresiz 

Ģikayet yoluyla iptali gerekir. 

V- K o n u s u,  «icra ve iflas daireleri»nin (ve «iflas idaresi»nin, 

«konkordato komiseri» nin, «alacaklılar toplantısı»nın) yasaya aykırı iĢlem-

leri olan Ģikayetin  hedefi, «bu iĢlemlerin yasaya ve hadiseye uygunluğunu 

sağlamak»tır.2366 

Ayrıca belirtelim ki; iĢlemi Ģikayet konusu yapılmıĢ olan organ Ģikayet 

hakkında kendisi karar veremeyeceği gibi2367daha önce yaptığı (hatalı) iĢle-

                                                 
2358 Bknz: KURU, B. age. s:276 
2359 Bknz: 12. HD. 5.11.1987 T. 15096/11227  
2360 Bknz: 12. HD. 2.12.1993 T. 14573/18932; 22.6.1993 T. 6417/11301 
2361 Bknz: KURU, B. age. s:276 
2362 Bknz: 12. HD. 20.11.1992 T. 7354/14508  
2363 Bknz: 12. HD. 19.6.1995 T. 9014/9003; 10.10.1994 T. 11648/11961; 13.3.1993 T. 

9361/13177; 26.1.1993 T. 11960/1317  
2364 Bknz: 8. HD. 15.2.2013 T. 13042/1552; 12. HD.29.4.1989 T.11005/6345 24.3.1988 T. 

5225/3598; 8.5.1984 T. 3475/5759  
2365 Bknz: 12. HD. 11.4.1988 T.7069/4679; 11.4.1988 T.12072/4698  
2366 Bknz: ĠĠD. 15.12.1970 T. 12868/12529  
2367 Bknz: ĠĠD. 17.12.1971 T. 12997/12888; 19.11.1971 T. 11955/11738  
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mi kendiliğinden veya taraflardan birisinin baĢvurusu üzerine  -Ģikayet süre-

si geçtikten sonra veya süresi içinde Ģikayet konusu yapılmıĢ olması halinde- 

değiĢtiremez.2368 2369 

(7) Ġcra ve iflas iĢlerinde tebligat, Tebligat Kanunu‘na göre ve PTT va-

sıtasıyla yapılır (ĠĠK. mad. 21/I, 57/I). Gerek doktrinde2370 ve gerekse Yar-

gıtay tarafından,2371 «bu tebligat işleminin ilgili icra ve iflas organı adına, 

onu temsilen yapıldığı» farzedilerek, tebligat iĢlemindeki usulsüzlüklerin de 

Ģikayet yoluyla düzeltilmesi -yani; Ģikayet konusu yapılması- istenmektedir. 

Bu çözüm Ģekli acaba isabetli midir? Çünkü, «tebligatın usulsüz olduğu id-

diası»nın aslında, tebliğ evrakında gösterilen iĢleme karĢı hangi makama gi-

dilecekse (yani tebliğ evrakına karĢı gidilecek yol bakımından hangi makam 

yetkiliyse) o makama bildirilmesi gerekir.2372 Durum böyle olunca, örneğin; 

«7 örnek ödeme emrini usulsüz tebliğ edilmiĢ olduğunu» bildirmek isteyen 

borçlunun, bunun için icra mahkemesine baĢvurmasına gerek olmamalı2373, 

icra dairesine baĢvurması yeterli olmalıdır.2374 Çünkü 7 örnek ödeme emrine 

karĢı borçlunun tüm itirazlarını bildireceği yer icra dairesidir. Ancak, yük-

sek mahkeme, böyle bir durumda dahi, borçlunun bir taraftan -yedi gün 

içinde- icra mahkemesine baĢvurup «ödeme emrinin tebliğ tarihinin düzel-

tilmesi» konusunda karar almasını ve diğer taraftan da -yine itiraz süresi 

(yedi gün) içinde- «icra dairesine, ödeme emrine karşı olan itirazlarını bil-

dirmesini» istemektedir.2375 2376 

Ayrıca, tebligatı çıkarmıĢ olan icra ve iflas organının -örneğin; icra 

memurunun, iflas iĢlerinde, iflas idaresinin- tebligatın usulsüzlüğünü kendi-

liğinden gözetmemesi de uygulamada adil olmayan sonuçlar doğurmaktadır. 

Örneğin, alacaklı, «borçlunun ödeme emrine itiraz etmemiĢ olduğunu, taki-

bin bu nedenle kesinleĢmiĢ olduğunu» belirterek, borçlunun adresindeki 

                                                 
2368 Bu konuda daha ayrıntılı açıklama için bakınız; Ġleride; (8), AÇIKLAMA: I 
2369  Bknz: 8. HD. 14.1.2013 T. 12854/79 
2370 Bknz: POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra Hukuku, s:58 – BERKĠN, N. Ġcra Hukuku Dersleri, 1969, 

s:158 – YILMAZ, E. / ÇAĞLAR, T. Tebligat Hukuku, 5. Baskı, 2007, s:917 vd. – MO-

ROĞLU, E. / MUġUL, T. Tebligat Hukuku, 1990, 2. Baskı, s:108 – PEKCANITEZ, H. 
age. s:43 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 110 – MUġUL, T. Tebligat 
Hukuku, 6. Baskı, 2016, s: 513 

2371 Bknz: 12. HD. 20.12.1994 T.6206/16415; 20.12.1994 T.16189/16400  
2372 Bknz: YILMAZ, E. / ÇAĞLAR, T. age, s:917 
2373 KarĢ: MUġUL, T. Tebligat Hukuku, s: 513 (Bu görüĢe göre; «icra tebliğinin usulsüzlüğünün 

şikayet yoluyla icra mahkemesinde (7 gün içinde) ileri sürülmesi gerekir. İcra müdürlüğünce 
doğrudan doğruya gözönünde bulundurularak tebligat geçersiz sayılamaz.» 

2374 Aynı görüĢte; YILMAZ, E. / ÇAĞLAR, T. age. s:931; age. 6. Baskı, 2013, s: 615 
2375 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Ġtiraz, 2. Bası, s:51   
2376 Bknz: 12. HD. 15.12.2016 T. 6342/25482; 29.04.2016 T. 34338/12724; 22.03.2016 T. 

32583/8372; 08.02.2016 T. 26993/3005; 07.05.2015 T. 3142/12844; 01.12.2014 T. 
21871/28882 vb. 
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mallarının haczedilip muhafaza altına alınmasını ister ve dosyayı inceleyen 

icra memuru da «ödeme emri tebligatının usulsüz olduğunu» görürse, ala-

caklının isteğini kabul ederek borçlunun mallarını haczedip, muhafaza altına 

alması, borçlunun ondan sonra icra mahkemesine baĢvurup «ödeme emrinin 

tebliğ tarihinin düzeltilmesi» konusunda karar alıp, takibi durdurmaya ça-

lıĢması, hiç de adil olmayan bir sonuçtur. 

Kanımızca, tebligatı çıkaran icra ve iflas organı -örneğin; icra memuru, 

iflas idaresi, konkordato komiseri- tebligatın sonuç doğurabilmesi için, teb-

ligatın usulüne uygun olarak yapılmıĢ olup olmadığını araĢtırabilmeli ve teb-

ligatın usulüne uygun olarak yapılmadığı apaçık ortada ise, «ilgiliye yeniden 

tebligat yapılmasına» karar verebilmelidir.2377 

Yüksek mahkeme2378 «İcra memuruna sadece haczi talep edilen mal 

veya hakların haczinin cazip olup olmadığına yönelik bir taktir hakkı tanın-

dığını, (-6352 s. K. mad. 16 ile değişik- İİK. mad. 82/son), ödeme emri tebliğ 

işleminin usulsüzlüğünün ancak ilgilisi tarafından İİK. mad. 16 uyarınca ya-

sal sürede icra mahkemesinde şikayet yoluyla ileri sürülmesi halinde değer-

lendirilebilecek bir husus olduğunun, bu hususun icra müdürlüğünce kendi-

liğinden nazara alınıp tebligatın usulsüz olduğu değerlendirilerek alacaklı-

nın haciz isteminin reddine karar verilemeyeceğini» ifade etmiĢtir. 

U y g u l a m a d a,  icra daireleri çok kez -yüksek mahkemenin aksi 

doğrultudaki içtihatlarına rağmen- ödeme emrinin, icra emrinin 103 daveti-

yesinin, satıĢ ilanının Tebligat Kanununa uygun olarak muhatabına tebliğ 

edilmiĢ olup olmadığını kendiliğinden araĢtırmakta ve tebligatın usulsüz ola-

rak yapılmıĢ olduğunu saptamaları halinde, ilgiliye yeniden tebligat yapıl-

masını -kanımızca da isabetli olarak- istemektedirler. 

Tebligat, usulsüz de yapılmıĢ olsa hükümsüz sayılmaz. Usulsüz tebliga-

ta rağmen, muhatap bunu öğrenmiĢse, tebliğ geçerli sayılır. Bu durumda, 

muhatabın belirttiği tarih, «tebliğ tarihi» olarak kabul edilir (Teb. K. mad. 

32/II, Teb. Tüz. mad. 51/II; Teb. Yön. mad. 53/II). Muhatap, usulsüz tebli-

gatı öğrenmemiĢse, tebligat yapılmamıĢ sayılır (Teb. Tüz. mad. 51; Teb. 

Yön. mad. 53). Muhatabın usulsüz tebliği öğrenip öğrenmediği ve öğren-

miĢse bunu tarihi, muhatabın beyanına göre tesbit edilir.2379 Muhatabın bu 

konudaki beyanının tersi ileri sürülüp kanıtlanamaz (Teb. Tüz. mad. 51/III; 

Teb. Yön. mad. 53/III). 

Ancak, tebligatı geç öğrenmiĢ olan taraf, tebligatı öğrendiğini belirttiği 

tarihten çok önce, tebligatın içeriğini öğrenerek bu doğrultuda resmi bir iĢ-

                                                 
2377 Aynı görüĢte: YILMAZ, E. / ÇAĞLAR, T. age. s:931  
2378 Bknz: 12. HD. 05.03.2013 T. 32238/7390; 12.03.2013 T. 33118/8963 
2379 Bknz: 12. HD. 13.12.2011 T. 11117/28597; 3.11.2011 T. 5109/21341; 24.2.2011 T. 

20011/1874; 22.2.2011 T. 20858/1421; 15.9.1992 T. 2966/10311 
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lemde bulunmuĢsa -örneğin; bankaya adına yatırılmıĢ olan kamulaĢtırma 

bedelini çekmiĢse- daha sonra «tebligattan yeni haberdar olduğunu» -açtığı 

kamulaĢtırma bedelinin arttırılması davasında- ileri süremez, bu davranıĢı 

dürüstlük kuralı ile bağdaĢmaz.2380 

Tebligatın usulsüzlüğü nedeniyle -7 günlük Ģikayet süresi içinde2381 Ģi-

kayet yoluna baĢvuran muhatap en geç «şikayet tarihinde tebligatı öğren-

miş» sayılacağından, o tarihte usulsüz tebligat geçerli tebligata dönüĢür. Bu 

bakımdan, tebliğ ile baĢlaması gereken süreler, Ģikayet tarihinden itibaren iĢ-

lemeye baĢlayacağından, tebligatın usulsüzlüğünü ileri sürerek, iptalini iste-

yen muhatabın aynı zamanda takip ya da borca karĢı ileri süreceği itirazları-

nı da birlikte ileri sürmesi gerekir. Çünkü, takip ya da borca karĢı ileri süre-

ceği itirazları bildirme süresi, «usulsüz tebligatın iptali» tarihinden değil, 

«usulsüz tebligatı öğrendiği» tarihten itibaren iĢlemeye baĢlamıĢtır.2382 

Kanımızca, tebligatı çıkaran icra organının, «tebligatın usulüne uygun 

olup olmadığını» inceleyebilmesi ve tebligatın usulüne uygun olarak yapıl-

mamıĢ olduğunu saptaması halinde, ilgiliye yeniden tebligat yapılmasına ka-

rar verebilmesi gerekir.2383 Ancak yüksek mahkeme aksi görüĢte olup, bu 

konuda yani «usulsüz tebligat halinde mutlaka icra mahkemesine başvurula-

rak tebliğ tarihinin, ilgilinin öğrendiği tarih olarak düzeltilmesi» hususunda 

karar alınmasını -ötedenberi- istemektedir.2384 

Yüksek mahkeme; «usulsüz tebligat» (Teb. K. 32; Teb. Tüz. 51; Teb. 

Yön. mad. 53) ile ilgili olarak verdiği çeĢitli içtihatlarda; 

√ «Tebligatı çıkaran merci tarafından adres kayıt sistemine ilişkin ola-

rak şerh verilmeden dağıtıcı tarafından Teb. K. mad. 21/2.’ye göre tebliğ iş-

lemi yapılamayacağı; kişiye önce bilinen en son adresi esas alınarak tebli-

gat gönderilmesi, adres tebligata elverişli değilse ya da tebligat yapılamaz-

sa adres kayıt sistemindeki adresine buna ilişkin şerh verilerek 21/2. madde-

si uyarınca tebligat çıkartılması gerektiğini- Alacaklı vekili tarafından, 

borçlu vekiline gayrimenkul satış ilanı tebliği de yapıldığı iddiası da dikkate 

alınarak bu tebliğ işleminin değerlendirilip, mahkemece öncelikle borçlunun 

                                                 
2380 Bknz: ÖZEKES, M. Usulsüz Tebligat ve Dürüstlük Kuralı «Karar Ġncelemesi» (Manisa Bar. 

D. 1998/Temmuz, S:66, s:57 vd.) 
2381 Bknz: 12. HD. 26.9.2011 T. 1751/16673; 29.9.2011 T. 919/17102; 30.3.2001 T. 4560/5511; 

2.10.2000 T. 12885/14033; 24.4.2000 T. 6047/6613 vb. 
2382 Bknz: OSKAY, M. Tebligat Hukukuyla Ġlgili Sorunlar (Yarg. D. 1995/4, s: 507) 
2383 Bknz: UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. age. C: 1, ĠĠK.mad.16 «§B.ġĠKAYETĠN KONU-

SU», Açıklama: II, dipn. 17 civarı – Aynı görüĢte: YILMAZ, E. / ÇAĞLAR, T. age. C:1, 
s:931 – AKCAN, R. Ġcra ĠĢlerinde Tebligat (Selçuk Ünv. Huk. Fak. D. 1999, s:94 – AK-

CAN, R. Ġcra Emrinin Vekile Tebliği, s:887 
2384 Bknz: 12. HD. 12.6.2012 T. 12868/20166; 24.4.2012 T. 30044/13693; 12.3.2004 T. 

486/5714; 10.2.2004 T. 490/2305; 16.10.1984 T. 7518/10498; 8.7.1980 T. 4315/5997 
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usulsüz tebliğ şikayetinin değerlendirilmesi ve tebligatın usulsüz olduğu tes-

pit edilirse istemin öğrenme tarihine göre yasal süresinde olup olmadığının 

değerlendirilmesi gerektiği- Şikayete konu meskenin değerinin 185.000 TL 

olduğu, borçlunun haline uygun meskenin ise 180.000 TL’ye alınabileceği 

belirlendiğine göre, mahkemece şikayetin kısmen kabulü ile mahcuzun 

180.000 TL altında satılmamasına karar verilmesi gerektiğini»2385 

√ «Borçlular arasında menfaat çatışması bulunduğundan, bir borçlu 

adına çıkarılan ödeme emrinin diğer borçlu tarafından tebliğ alınması ha-

linde, yapılan tebligatın usul ve yasaya aykırı olacağını- Tebliğ, usulüne ay-

kırı yapılmış olsa bile muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılacağı 

ve muhatabın beyan ettiği tarihin, tebliğ tarihi olarak kabul edileceği- 

İİK’nun 168/1. maddesinin 3, 4 ve 5. bentleri gereğince, borçlunun itirazı ve 

şikayetini yasal 5 günlük süresi içerisinde icra mahkemesine yapması gerek-

tiğini»2386 

√ «Beyanı alınan komşu, ‘Daire 4’ olarak belirtilmek suretiyle yapılan 

tebligatın, tebligat mazbatasına, tebliğ memuru tarafından beyanda bulunan 

komşunun adı ve soyadı yazılmadığı için usulsüz olacağını- Usulsüz tebliga-

ta dayalı olarak davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinin isabetsiz 

olduğunu»2387 

√ «Ödeme emrinin, tebliğ memurunca, muhatap borçlunun adreste bu-

lunup bulunmadığı ve muhatap yerine tebliğ yapılan şahsın tebellüğe ehil 

olduğu tespit ve tevsik edilmeksizin doğrudan aynı konutta kalan annesine 

tebliğ edilmesinin usulsüz olduğunu- Borçlu tarafından ‘annesi ile aynı ko-

nutta oturmadığı’na yönelik yapılan iddianın her türlü delille ispatlanabile-

ceğini- Tebliğ işleminin usulsüzlüğünün işleminin öğrenildiği tarihten itiba-

ren 7 gün içerisinde icra mahkemesine yapılması gerektiğini- Tebliğ usulüne 

aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğ işleminden haberdar olmuş ise ge-

çerli sayılacağı ve bu durumda, aksine bir belge bulunmadığı sürece, muha-

tabın beyan ettiği öğrenme tarihinin, tebliğ tarihi olarak kabul edileceği-

ni»2388 

√ «Tebliği alanın borçlu ile aynı konutta oturmadığı anlaşıldığından, 

tebliğ işleminin Tebligat Kanunu’nun 16. maddesi gereğince usulsüz oldu-

ğunu- Borçlulardan birine yapılan tebligatın diğer borçlu tarafından alın-

ması halinde, tebligatın, hasma tebliğ yasağına ilişkin Tebligat Kanunu’nun 

39. maddesi hükmüne aykırı olduğunu»2389 

                                                 
2385 Bknz: 12. HD. 22.02.2017 T. 11373/2420 
2386 Bknz: 12. HD. 09.02.2017 T. 32645/1655 
2387 Bknz: 12. HD. 09.02.2017 T. 8374/1700 
2388 Bknz: 12. HD. 08.02.2017 T. 9754/1448 
2389 Bknz: 12. HD. 26.01.2017 T. 21903/1130 
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√ «Ödeme emrinin usulsüz tebliğ edildiğine ilişkin şikayetin icra mah-

kemesince duruşmalı olarak incelenmesi gerektiğini»2390 

√ «İcra mahkemesinin ödeme emrinin tebliğindeki usulsüzlüğü kendili-

ğinden nazara alamayacağını»2391 

√ «Usulsüz tebliğ işlemini öğrenen muhatabın bu tebliği öğrendiği ta-

rihten itibaren 7 gün içinde şikayet yolu ile tebliğin usulsüzlüğünü icra mah-

kemesine bildirmesi gerekeceğini- Tebligatın usulsüz olması halinde muha-

tabın tebliğden haberdar olmuş olması halinde, tebligatın geçerli sayılaca-

ğı; muhatabın beyan ettiği tarihin tebliğ tarihi olarak kabul edileceğini»2392 

√ «Tebliğ memurunun araştırma yaptığı daimi çalışanın adını tespit 

etmesi, en azından belirlenebilir şekilde ifade etmesi gerektiğini- Tebliğ iş-

lemi usulsüz olmakla birlikte, alacaklı tarafından temyiz dilekçesi ekinde 

dosyaya sunulan ‘Protokoldür’ başlıklı, hisse devrine ilişkin, borçlunun da 

isim ve imzasını taşıyan belge suretinde, inceleme konusu takip dosyası be-

lirtilmek suretiyle söz konusu takipteki borçlardan şikayetçinin sorumlu ol-

duğu yazılmış olup, bu belge uyarınca borçlunun usulsüz tebliğ işlemini ve 

takibi, beyan ettiği tarihten daha evvel öğrendiği ileri sürüldüğünden, mah-

kemece, bu belge değerlendirilerek ve buna karşı borçlunun diyecekleri so-

rularak bir karar verilmesi gerektiğini»2393 

√ «Borçlunun başvurusunun, İİK’nun 16. maddesi kapsamında şikayet 

yolu ile ödeme emri tebligatının usulsüzlüğüne ve tebliğ tarihinin düzeltil-

mesine ilişkin olduğu, bu durumda, anılan şikayeti inceleme görevinin icra 

hukuk mahkemesine ait olduğunu»2394 

√ «Genel haciz yolu ile başlatılan bir takipte yetki itirazı da dahil ol-

mak üzere her türlü itirazın İİK’nun 62. maddesi uyarınca icra dairesine 

bildirilmesinin zorunlu olduğu, borçlunun icra dairesi yerine mahkeme’ye 

başvurusunun sonuç doğurmayacağını- Borçlu şirkete yapılan tebligat, Teb-

ligat Kanunu’nun 12. ve 13. maddelerine aykırı olarak tebligatı almaya yet-

kili olan şirket temsilcisinin nerede olduğu tespit edilmeden, çalışan olduğu 

belirtilen personele yapıldığından, yapılan bu tebliğ işleminin usulsüz oldu-

ğunu- Usulsüz tebligat halinde, muhatabın beyan ettiği tarihin, tebliğ tarihi 

olarak kabul edileceği- Mahkemece, İİK. nun 16. ve 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu’nun 32. maddeleri uyarınca tebliğ tarihinin düzeltilmesine karar 

verilmesi gerekirken, İİK.nun 62. maddesine aykırı olarak ve talepte aşılmak 

                                                 
2390 Bknz: 12. HD. 15.12.2016 T. 6342/25482 
2391 Bknz: 6. HD. 17.11.2016 T. 13207/6767; 21.04.2015 T. 4044/4104; 19.02.2015 T. 683/1600; 

17.03.2014 T. 2769/3177 
2392 Bknz: 12. HD. 29.04.2016 T. 34338/12724 
2393 Bknz: 12. HD. 26.04.2016 T. 34406/12305 
2394 Bknz: 12. HD. 22.03.2016 T. 32583/8372 
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suretiyle icra dairesinin yetkisizliği yönünde hüküm tesisinin isabetsiz oldu-

ğunu»2395 

√ «Usulsüz tebligata ilişkin şikayetin, tebligatın usulsüzlüğünden ha-

berdar olunduğu tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde icra mahkemesi-

ne bildirilmesi gerekeceği-Mahkemece; öncelikle duruşma açılarak şikayet-

çiye (borçluya) ve karşı tarafa (alacaklıya) anılan konudaki delillerini mah-

kemeye ibraz etmeleri için imkan tanınıp, tebligatın usulüne uygun olup ol-

madığı yöntemine uygun olarak incelenerek varılacak sonuca göre bir karar 

verilmesi gerekeceğini»2396 

√ «Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğüne yönelik şikayetin, mah-

kemede her türlü delille ispat edilebileceğini»2397 

√ «Vekile tebliğ zorunluluğunun bulunmasının asile tebligat yapılması 

lüzumunu ortadan kaldırmayacağı, cezaların şahsiliği kuralı gereğince, icra 

suçları yönünden borçlu asilin cezai yönden sorumlu tutulabilmesi için icra 

emrinin borçlu asile de tebliğinin zorunlu olduğu, bu şikayetin ilama aykırı-

lık şikayeti niteliğinde olup, süresiz incelenebileceğini»2398 

√ «Borçlu vekilinin mahkemeye verdiği dilekçede gecikmiş itiraz deyi-

mini kullanmasının, 6100 sayılı HMK.’nun 33. maddesi uyarınca hukuki 

tavsifin hakime ait olması nedeniyle sonuca etkili olmayıp, başvurunun bu 

hali ile 7201 sayılı Yasanın 32. maddesine dayalı usulsüz tebligat şikayeti 

olduğunu»2399 

√ «Mahkemece şikayetin kabulü ile ödeme emri tebliğ tarihinin Tebli-

gat Kanunu'nun 32. maddesine göre öğrenme tarihi olarak düzeltilmesine ve 

dava dilekçesinde takip kesinleşmeden konan hacizlerin kaldırılması da ta-

lep edildiğinden söz konusu hacizlerin de kaldırılmasına karar verilmesi ge-

rekeceğini»2400 

√ «7201 sayılı Kanunu'nun 32. maddesi gereğince tebligatın usulsüz 

olması halinde muhatabı tebliğden haberdar olmuş ise muteber sayılacağın-

dan, kıymet takdiri tebliğ işlemi usulsüz olsa bile borçlu öğrendiği tarihten 

itibaren yasal sürede kıymet takdirine itiraz etmediğinden kıymet takdirinin 

kesinleşmiş olacağını»2401 

                                                 
2395 Bknz: 12. HD. 08.02.2016 T. 26993/3005 
2396 Bknz: 12. HD. 07.05.2015 T. 3142/12844 
2397 Bknz: 12. HD. 01.12.2014 T. 21871/28882 
2398 Bknz: 8. HD. 16.10.2014 T. 618/18505 
2399 Bknz: 12. HD. 21.01.2013 T. 26049/1097 
2400 Bknz: 12. HD. 22.11.2012 T. 17505/34421 
2401 Bknz: 12. HD. 21.11.2012 T. 23933/34157 
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√ «Takibin şekline göre icra dairesine itiraz edilmemiş olmasının, teb-

ligatın usulsüzlüğüne ilişkin şikayetin incelenmesine engel teşkil etmeyece-

ğini»2402 

√ «‘Ödeme emri’, ‘icra emri’, ‘tahliye emri’ vs.nin borçluya usulsüz 

olarak tebliğ edildiğinin -yapılan şikayet sonucunda- anlaşılması halinde, 

icra mahkemesince; ‘ödeme emrinin’ (‘icra emrinin’, ‘tahliye emrinin’) veya 

‘takibin’ iptaline değil, ‘tebliğ tarihinin borçlunun bildirdiği… tarih olarak 

kabulüne (düzeltilmesine)..’ şeklinde karar verilmesi gerekeceğini»2403 

√ «Usulsüz tebligat halinde muhatabın belirttiği ‘tebligatı öğrenme ta-

rihi’nin aksinin ancak ‘yazılı belge ile’ kanıtlanabileceğini»2404 

√ «İcra mahkemesinin ‘tebligatın usulsüz olduğunu -bu konuda ilgililer 

(borçlular) tarafından usulüne göre süresi içinde yapılmış bir şikayet bu-

lunmadıkça- kendiliğinden gözetemeyeceğini»2405 

√ «‘Tebligatın usulsüzlüğü’ne ilişkin şikayet ile ‘borca itiraz’ın birlikte 

(aynı dilekçede) yapılabileceğini, bu durumda önce ‘tebligatın usulsüzlüğü’ 

şikayetinin incelenerek, bunun haklı bulunması halinde, borca itiraz sebep-

lerinin inceleneceğini»2406 

√ «Usulsüz tebligat halinde, muhatabın belirttiği ‘tebligatı öğrenme ta-

rihi’nin aksinin -tanık dinletilerek icra mahkemesinde- iddia ve ispat edile-

meyeceğini»2407 

√ «Tebliğ tarihinde yurtdışında bulunduğu anlaşılan kişiye Türkiye’de 

yapılmış gözüken tebligatın usulsüz sayılacağını»2408 

√ «Tebligatın usulsüzlüğünün icra müdürlüğünce doğrudan doğruya 

gözetilemeyeceğini (bu hususun ‘şikayet’ konusu yapılması gerekeceği-

ni)»2409 

√ «Usulsüz tebligat halinde icra mahkemesine başvurarak tebliğ tarihi-

nin düzeltilmesi konusunda karar alan borçlunun, bu tarihe göre takibe iti-

                                                 
2402 Bknz: 12. HD. 12.6.2003 T. 11144/13887; 24.10.2002 T. 23707/21709; HGK. 27.6.2001 T. 

12-543/560 vb. 
2403 Bknz: 12. HD.12.3.2004 T. 486/5714; 10.2.2004 T. 490/2305; 27.10.2003 T. 17173/20932 

vb. 
2404 Bknz: 12. HD. 10.10.2011 T. 2719/18221; 14.11.2011 T. 7328/21761; 22.2.2011 T. 

20858/1421; 4.10.2002 T. 18340/20022 
2405 Bknz: 12. HD. 16.1.2004 T. 22886/474 24.4.2002 T. 7291/8355; 8.2.2002 T. 2338/3422; vb. 
2406 Bknz: 12. HD. 7.11.2000 T. 12584/16833; 13.5.1992 T. 13814/6627; 16.11.1990 T. 

4464/11640  
2407 Bknz: 12. HD. 10.10.2011 T. 2719/18221; 24.2.2011 T. 20011/1874; 24.10.2000 T. 

15179/15791; 29.5.1997 T. 5956/6332; 12.9.1995 T. 11085/11094 vb.  
2408 Bknz: 12. HD. 21.11.2003 T. 19580/23124; 27.10.2003 17422/21445 18.11.1997 T. 

12492/12886; 11.11.1993 T. 13511/17591 vb. 
2409 Bknz: 12. HD. 27.10.1993 T. 12327/16516  
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razlarını da -takip şekline göre icra dairesine veya icra mahkemesine- bil-

dirmesi gerekeceğini»2410 

√ «Borçlunun usulsüz tebligatı öğrendiği tarih olarak belirttiği tarihe 

göre yasal süre içerisinde icra dairesine itiraz etmemiş olmasının, tebliğ ta-

rihinin düzeltilmesine engel teşkil etmeyeceği; tebligatın usulsüzlüğünün 

tespiti ve dolayısıyla tebliğ tarihinin düzeltilmesi durumunda, haciz uygu-

lanmasına başlanılabilecek tarih, mal beyanında bulunma tarihi veya varsa 

takip kesinleşmeden önce konulan hacizlerin kaldırılabileceği nedenleriyle 

borçlunun şikayette hukuki yararının olduğunu»2411 

√ «Mahkemece usulsüz tebligat kabul edildiği halde, borçlu şirketin tü-

zel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip şirket çalışanına yapılan tebliga-

tın da usulsüz olduğu gözardı edilerek, öğrenme tarihinin tebliğ tarihi olan 

16.12.2010 olarak kabul edilmesinin isabetsiz olduğunu»2412 

√ «Borçlunun usulsüz tebligata rağmen öğrenme süresi içerisinde 

avans eksikliğini tamamlamış olması nedeniyle işin esasının incelenmesi ge-

rekirken dava şartı yokluğu sebebiyle davanın usulden reddinin isabetsiz ol-

duğunu»2413 

√ «Her ne kadar mahkeme kararında borçlunun 09.02.2012 tarihindeki 

kıymet takdiri anında hacze muttali olduğu belirtilmişse de ,borçlunun kıy-

met takdiri sırasında hazır bulunmadığını, hacze muttali olduğuna dair her-

hangi bir kayıt ve belgenin olmadığı görülmüş olduğundan borçlunun şika-

yet dilekçesinde belirtilen 01.03.2012 tarihinde hacizden haberdar olduğu-

nun kabulü gerekeceğini»2414 

√ «Borçlunun usulsüz tebligatı öğrendiği tarih olarak belirttiği tarihe 

göre icra dairesine itiraz etmemiş olmasının, tebliğ tarihinin düzeltilmesine 

engel teşkil etmeyeceğini»2415 

√ «Borçlunun tebligattan haberdar olduğu tarihten itibaren takibin şek-

line göre yasal sürede icra dairesine itiraz ederek yargılama aşamasında 

takibi durdurmuş olmasının, tebligatın usulsüzlüğüne ilişkin şikayetin ince-

lenmesine engel teşkil etmeyeceğini»2416 

√ «Tebligatın usulüne uygun yapılmadığı durumlarda, 7201 sayılı Teb-

ligat Kanunu'nun 32. maddesi gereğince tebliğ tarihinin belirlenmesi zorun-

                                                 
2410 Bknz: 12. HD. 12.7.1993 T. 8512/12426  
2411 Bknz: 12. HD. 19.11.2012 T. 16067/33741 
2412 Bknz: 12. HD. 15.11.2012 T. 15680/33277 
2413 Bknz: 12. HD. 15.11.2012 T. 15672/33281 
2414 Bknz: 12. HD. 31.10.2012 T. 13812/30798 
2415 Bknz: 12. HD. 27.09.2012 T. 9034/28236 
2416 Bknz: 12. HD. 18.09.2012 T. 8544/27044 
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lu olup, şikayetçinin bildirdiği öğrenme tarihi esas olup, karşı tarafça bu ta-

rihin aksinin ancak yazılı belge ile ispatlanabileceğini; Hukuk Genel Kuru-

lu'nun 12/02/1969 tarih ve 1969/172-107 sayılı kararında da benimsendiği 

üzere, beyan edilen öğrenme tarihinin aksinin tanık beyanıyla ispat edileme-

yeceğini»2417 

√ «Borçlunun icra mahkemesine başvurusu, ilamsız takiplere ilişkin 7 

örnek ödeme emri tebligatının usulsüzlüğüne yönelik şikayet ve borcun esa-

sına ilişkin olup; başvurunun yasal dayanağı olan 7201 sayılı Yasanın 32. 

maddesine göre, tebliğ işlemi usulsüz olsa bile muhatap öğrenmiş ise öğ-

renme tarihinde tebliğ edilmiş sayılacağını, şikayetçi öğrenme tarihini bil-

dirmemiş ise en geç şikayet tarihinde öğrenmiş sayılacağı ve icra takibinin 

şekli dikkate alındığında borcun esasına yönelik itirazın ise icra müdürlüğü-

ne yapılması gerekeceğini»2418 

√ «Usulsüz yapılan tebliğin, mutlaka batıl olmayıp, muhatap tarafından 

öğrenildiği tarihte geçerli olacağını»2419 

√ «Borçluya yapılan ödeme emri tebligatının usulsüzlüğünün kabulü 

halinde Tebligat Kanunu'nun 32. maddesi gereğince borçlunun bildirdiği 

öğrenme tarihinin tebliğ tarihi olarak kabulü gerekeceği; borçlu, öğrenme 

tarihi bildirmemişse en geç icra mahkemesine başvuru tarihinin tebliğ tarihi 

olarak belirlenmesi gerekeceğinden mahkemece borçlunun öğrenme tarihine 

göre tebliğ tarihini düzeltmekle yetinilmek gerekirken ödeme emri tebligatı-

nın iptali yönünde hüküm tesis edilemeyeceğini»2420 

√ «Borçlu vekili şikayetinde maddi vakıalara da dayanarak tebligatın 

usulsüzlüğünü öne sürdüğüne göre duruşma açılıp, ileri sürülen maddi va-

kıaların incelenmesinin zorunlu olduğunu»2421 

√ «Usulsüz tebligat şikayetinin kabulü halinde ödeme emri tebliğ tari-

hinin öğrenme tarihine göre düzeltilmesine karar verilmesi gerekeceği-

ni»2422 

√ «Borçlunun icra müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdiği tarihte şikayete 

konu edilen ödeme emri tebliğinden haberdar olduğunun kabulü gerekece-

ğini»2423 

                                                 
2417 Bknz: 12. HD. 11.09.2012 T. 7241/26012 
2418 Bknz: 12. HD. 09.07.2012 T. 4927/23891 
2419 Bknz: 12. HD. 28.06.2012 T. 5461/23039 
2420 Bknz: 12. HD. 14.06.2012 T. 2633/20598 
2421 Bknz: 12. HD. 12.06.2012 T. 4125/20125 
2422 Bknz: 12. HD. 12.06.2012 T. 12868/20166 
2423 Bknz: 12. HD. 29.05.2012 T. 918/18117 
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√ «Borçlunun tebligatı öğrenme tarihi tespit edildikten sonra buna göre 

ödeme emri tebliğ tarihinin düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken tebli-

gatın iptali yönünde hüküm tesis edilemeyeceğini»2424 

√ «İhalenin feshini isteyen borçlunun, diğer borçluya satış ilanı tebliğ 

edilmediğinden bahisle ihalenin feshini isteme hakkının bulunmadığını»2425 

√ «Borçlunun yokluğunda eşi hazır olduğu halde haciz yapıldığı, haciz 

sırasında borçlu hazır değildir ve haciz de kendisine tebliğ edilmemiş olup; 

eşinin haczin uygulanmasında hazır olması borçlunun haczi ve dolayısıyla 

takibi öğrendiğinin kabulü için yeterli değildir; kaldı ki, haczi öğrendiği ka-

bul edilse dahi, haciz tutanağının bir örneği hazır olan şahsa bırakılmadığı-

na göre, takibin yapıldığı icra dairesini ve dosya numarasını bilmesi müm-

kün olmadığından alacaklı tarafından, bildirilen tarihten önce tebligatın öğ-

renildiği yazılı delille ispat edilemediği de dikkate alınarak tebliğ tarihinin 

düzeltilmesine karar verilmesi gerekeceğini»2426 

√ «Mahkemece aile fertlerinin birbirleri yerine adres beyanında bulu-

nabilmelerine olanak tanıyan, yasa ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 

tebligat yapılan bu adresin, borçlunun bizzat kendisinin imzalı beyanına da-

yalı olarak tespit edilmiş mernis adresi olup olmadığı usulünce araştırılma-

lı, borçlu tarafından bildirim yapılmadığı takdirde, (7201 s.Y. md.35’e göre 

tebligat yapılamayacağından) borçlunun tebligat usulsüzlüğü şikayetinin 

kabulü ile Tebligat Kanunu’nun 32. maddesine göre öğrenme tarihinin teb-

liğ tarihi olarak kabulüne, kendi bildirimine dayandığının tespit edilmesi ha-

linde ise istemin reddine karar verilmesi gerekeceğini»2427 

√ «Ödeme emri tebligatı usulsüz ise de borçluların şikayete konu öde-

me emrinin gönderildiği takibe yönelik olarak menfi tespit davası açmış ol-

maları karşısında en geç bu tarihte tebligattan haberdar olduklarının kabulü 

gerekeceğini»2428 

√ «6100 sayılı HMK'nın 33. (HUMK'un 76.) maddesi uyarınca hukuki 

tavsifin hakime ait olması nedeniyle borçlu her ne kadar usulsüz tebligat ne-

deniyle ödeme emrinin iptalini talep etmiş ise de; başvurunun bu hali ile 

7201 sayılı Yasanın 32. maddesindeki usulsüz tebligata dayalı tebliğ tarihi-

nin düzeltilmesi istemi olarak tavsif edilmesinin gerekeceğini»2429 

√ «Şikayetçi Y.’ın borçlu şirketin yönetim kurulu üyesi olduğunun kabu-

lü halinde dahi, Y. adına vekalet olmadan yalnızca şirket adına vekil tara-

                                                 
2424 Bknz: 12. HD. 15.05.2012 T. 32682/16777 
2425 Bknz: 12. HD. 10.05.2012 T. 1892/16254 
2426 Bknz: 12. HD. 09.05.2012 T. 30446/16002 
2427 Bknz: 12. HD. 09.05.2012 T. 31385/16116 
2428 Bknz: 12. HD. 09.05.2012 T. 30435/16003 
2429 Bknz: 12. HD. 08.05.2012 T. 32377/15771 
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fından itiraz dilekçesi verildiği tarihte ödeme emri tebligatına ıttıla kesbetti-

ğinin kabul edilemeyeceğini»2430 

√ «Takipte taraf olmayan üçüncü kişinin, taraf olmadığı icra takibinin 

ve bu dosyada yapılan takip işlemlerinin, dolayısıyla borçluya yapılan tebli-

gatın usulsüzlüğünü ileri sürme hakkı bulunmadığını»2431 

√ «Mahkemece borçlunun, takip konusu çeke ilişkin olarak karşılıksız 

çek keşide etmek suçundan şüpheli sıfatı ile ifadesinin alındığı ve icra taki-

bini ve usulsüz tebliği öğrendiği kabul edilerek sonuca gidilmiş ise de dosya 

içinde mevcut ifade zaptının incelenmesinde, icra takibinden bahsedilmediği 

ve borçlunun icra dosyasına ilişkin her hangi bir beyanının bulunmadığı be-

lirlenmiş olduğundan belirtilen tarihte borçlunun icra takibin ve usulsüz teb-

liğ işlemini öğrendiğinin kabulünün mümkün olmadığını»2432 

√ «Usulsüz yapılan tebliğ, mutlaka batıl olmayıp, muhatap tarafından 

öğrenildiği tarihte geçerli olacağını, bunun için muhatabın, tebliği öğrendi-

ğini beyan etmesi ve tebliğden yeni haberdar olduğunu bildirerek tebliğin 

usulsüzlüğünü şikayet etmesi gerekeceğini»2433 

√ «Borçlu kooperatarif vekilinin şikayeti, ödeme emri tebliğ işleminin 

usulsüzlüğüne yönelik olup, bu iddia mahkemede her türlü delille ispat edi-

lebileceğinden, öncelikle duruşma açılarak şikayetçiye (borçluya) ve karşı 

tarafa (alacaklıya) anılan konudaki delillerini mahkemeye ibraz etmeleri 

için imkan tanınmadan dosya üzerinden karar verilmesinin usule aykırı ol-

duğunu»2434 

√ «Borçlu şirketin yetkili temsilcileri araştırılmak suretiyle borca kısmi 

itiraz dilekçelerinin yetkili temsilci tarafından verilip verilmediği tespit 

edilmeli; bu husus tespit edildikten sonra Tebligat Kanunu'nun 32. maddesi 

gereğince öğrenme tarihi dikkate alınarak şikayetin 7 günlük sürede yapılıp 

yapılmadığının değerlendirilip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi ge-

rekeceğini»2435 

√ «Borçlunun bildirdiği öğrenme tarihi esas olup, bu tarihin aksinin 

karşı tarafça ancak yazılı belge ile ispatlanabileceği; beyan edilen öğrenme 

tarihinin aksinin tanık beyanıyla ispat edilemeyeceğini»2436 

                                                 
2430 Bknz: 12. HD. 08.05.2012 T. 30723/15681; 08.05.2012 T. 30722/15682 
2431 Bknz: 12. HD. 08.05.2012 T. 30753/15683 
2432 Bknz: 12. HD. 25.04.2012 T. 29366/13817 
2433 Bknz: 12. HD. 24.04.2012 T. 30044/13693 
2434 Bknz: 12. HD. 19.04.2012 T. 7026/13312 
2435 Bknz: 12. HD. 17.04.2012 T. 26558/12616 
2436 Bknz: 12. HD. 17.04.2012 T. 28125/12650 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

315 

√ «Kıymet takdir raporu ve satış ilanına dair tebligatların usulüne uy-

gun olmaması nedeniyle borçlunun ödeme emri tebligatından, kıymet takdiri 

ve satış ilanına ilişkin tebligatlar dolayısıyla haberdar olduğunun kabul edi-

lemeyeceğini»2437 

√ «Borçlunun beyan ettiği icra dosyasından fotokopi aldığı tarihin teb-

liğ tarihi olarak kabulü ile buna göre süresinde olan itirazın esasının ince-

lenmesi gerekeceğini»2438 

√ «Usulsüz yapılan tebliğ mutlaka batıl olmayıp, muhatap tarafından 

öğrenildiği tarihte geçerli olacağından muhatabın tebliği öğrendiğini beyan 

etmesi ve tebliğden yeni haberdar olduğunu bildirerek bu işlemin usulsüzlü-

ğünü şikayet etmesi gerekeceğini»2439 

√ «Beyan edilen öğrenme tarihinin aksinin tanık beyanıyla ispat edile-

meyeceğini»2440 

√ «Tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasının her türlü delille ispatlanabi-

leceğini»2441 

√ «Borçlunun usulsüz tebliğe muttali olduğu tarih olan 30.06.2010 ta-

rihinin tebliğ tarihi olarak tesbitine karar verilmesi ile yetinilmesi gerekece-

ğini- İlamsız takipte İİK.nun 62/1. maddesi uyarınca her türlü itirazın yasal 

yedi günlük süre içinde icra dairesine yapılması gerektiğini»2442 

√ «Öğrenme tarihinin aksi tanık beyanıyla ispat edilemeyeceğinden 

mahkemece, borçlunun beyan ettiği öğrenme tarihi olan 10.05.2011 tarihi-

nin ödeme emri tebliğ tarihi olarak tespitine karar verilmesi gerekeceği-

ni»2443 

√ «Her iki adresin de aynı yere ait adres olduğu belirtildiğine göre ya-

pılan tebliğ işlemi usulüne uygun olduğu; usulsüzlüğün tespiti halinde de, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 32. maddesinin uygulanarak usulsüz tebliğe 

muttali olunan tarihin tebliğ tarihi olarak tesbitine karar verilmesinin gere-

keceğini»2444 

√ «Borçlu, öğrenme tarihi bildirmemişse en geç icra mahkemesine baş-

vuru tarihinin tebliğ tarihi olarak belirlenmesinin gerekeceğini»2445 

                                                 
2437 Bknz: 12. HD. 13.04.2012 T. 28440/12371 
2438 Bknz: 12. HD. 05.04.2012 T. 25902/11342    
2439 Bknz: 12. HD. 05.04.2012 T. 26283/11335 
2440 Bknz: 12. HD. 05.03.2012 T. 21793/6588 
2441 Bknz: 12. HD. 29.02.2012 T. 20836/5634 
2442 Bknz: 12. HD. 27.02.2012 T. 2830/5090 
2443 Bknz: 12. HD. 27.02.2012 T. 20227/5817 
2444 Bknz: 12. HD. 23.02.2012 T. 1874/4804 
2445 Bknz: 12. HD. 07.02.2012 T. 16585/2649 
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√ «7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca haciz tarihi-

nin öğrenme tarihi (tebligat tarihi) olarak kabulü ile itirazın da bir gün son-

ra yapılması nedeni ile süresinde olan imzaya itiraz hususunda İİK'nun 

170/3. maddesinde belirtilen yasal prosedür tamamlandıktan sonra sonucu-

na göre bir karar verilmesi gerekeceğini»2446 

√ «Muhatabın tebliğ sırasında seyahatte olmasının ‘gecikmiş itiraz’ 

nedeni olduğunu»2447 

√ «Tebligatın usulsüz olduğu’ iddiasının -örneğin; tebliğ tarihinde mu-

hatabın yurtdışında olduğunun- tetkik merciinde her türlü delille isbat edile-

bileceğini»2448 

√ «Üçüncü kişinin, ‘taraf olmadığı takipteki tebligatın usulüne uygun 

olmadığını’ şikayet konusu yapamayacağını»2449 

√ «Usulsüz tebligata ilişkin şikayetlerin, evrak üzerinde incelemeyle ye-

tinilerek çözümlenebileceğini»2450 

√ «Usulsüz tebligat halinde, ‘tebliğ tarihinin düzeltilmesine’ icra mü-

dürünün değil, icra mahkemesinin karar verebileceğini»2451 

b e l i r t m i Ģ t i r … 

Tebligat Kanunu ile Tebligat Tüzüğünde ve Tebligat Yönetmeliğinde, 

«tebliğ belgesindeki işlemin aksinin iddia edilmesi halinde» bunun araĢtırıl-

ma Ģekli ve yöntemi düzenlenmemiĢtir. Yüksek mahkeme öteden beri «teb-

ligatı almış olan kişinin o tarihte yurtdışında olup olmadığı» «tebligat par-

çasındaki imzanın tebligatı almış görünen kişi tarafından inkarı halinde, bu 

imzanın o kişiye ait olup olmadığı», «muhatap adına tebligat yapılan kişinin 

gerçekten tebliğ tarihinde muhatap ile birlikte oturup oturmadığı ya da onun 

işçisi olup olmadığı» hususlarının yöntemince araĢtırılmasını, gerekirse bu 

konuda bilirkiĢi incelemesi yaptırılmasını, tanık dinlenmesini istemiĢtir. 

Gerçekten, yüksek mahkeme, bu konuyla ilgili içtihatlarında; 

√ «Tebligat parçasındaki (evrakındaki) imzanın muhatap tarafından 

inkar edilmesi halinde, bilirkişi incelemesi yapılması gerekeceğini»2452 

√ «Muhatap adına tebligat yapılan kişinin gerçekte ‘tebliğ tarihinde 

muhatap ile birlikte -aynı çatı altında- oturmadığı’ hususunun icra mahke-

                                                 
2446 Bknz: 12. HD. 23.01.2012 T. 14789/1278 
2447 Bknz: 12. HD. 23.1.1997 T. 77/414; 23.1.1997 T. 68/405  
2448 Bknz: 12. HD. 2.3.1993 T. 14542/3932  
2449 Bknz: 12. HD. 3.12.1992 T. 13371/15423  
2450 Bknz: 12. HD. 22.6.1989 T. 485/9454  
2451 Bknz: 12. HD. 16.10.1984 T. 7518/10498; 8.7.1980 T. 4315/5997  
2452 Bknz: 12. HD. 20.2.2004 T. 26582/3478; 23.5.2003 T. 9153/11898; 1.12.2000 T. 

18100/18880  
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mesinde tanık dahil her türlü delille (ikametgah belgesi, elektrik ve su fatu-

raları vb. ile) isbat edilebileceğini»2453 

√ «Tebliğ belgesindeki ‘tebliğ tarihi’ne ilişkin uyuşmazlığın (şikayetin) 

icra mahkemesinde duruşma açılarak, tebligatı yapan memurun tanık olarak 

dinlenmesi ve PTT. müdürlüğündeki tebligatla ilgili belge ve kayıtlar üze-

rinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle çözümlenebileceğini»2454 

√ «Muhatap adına işyerinde tebligat yapılan kişinin gerçekte ‘muhata-

bın işçisi olmadığı’nın, icra mahkemesinde tanık dahil her türlü delille isbat 

edilebileceğini»2455 

√ «Ödeme emrinin tebliği tarihinde -tebligat parçasında- değişiklik ya-

pılması halinde, değişikliğin sebebinin tebliğ memurundan sorulması gere-

keceğini»2456 

b e l i r t m i Ģ t i r … 

«Tebligatın usulsüz olduğunu» belirterek icra mahkemesine Ģikayette 

bulunan ilgilinin, bunu ileri sürmede güncel hukuki yararının bulunması ge-

rekir. Yüksek mahkeme, bu konuyla ilgili olarak; 

√ «Borçlunun -‘ödeme emri tebligatın usulsüz yapılmış olduğunu’ ileri 

sürerek- ‘ödeme emrinin tebliğ tarihinin düzeltilmesini’ istemekte hukuki ya-

rarının bulunduğunu»2457 

√ «Vekille takip edilen işlerde, vekil yerine asile yapılacak tebligat 

usulsüz olacak ise de, vekilin asile yapılan tebligattan haberdar olarak süre-

sinde ödeme (icra) emrine itiraz etmiş olması halinde, artık ‘asile yapılan 

tebligatın usulsüz olduğu’ndan bahisle şikayette bulunulmasında hukuki ya-

rar bulunmayacağını»2458 

b e l i r t m i Ģ t i r … 

«Usulsüz tebligat» ile ilgili baĢvuru, icra mahkemesine gecikmiş itiraz 

Ģeklinde yapılmıĢ olsa dahi, baĢvurunun hukuki niteliği hakimce belirlene-

ceğinden (HMK. mad. 33) istemin  Ģ i k a y e t  olarak algılanıp, Ģikayet hü-

kümlerine göre uyuĢmazlığın çözümlenmesi gerekir.2459 

                                                 
2453 Bknz: 12. HD. 15.3.2002 T. 3781/5300; 8.6.2001 T. 9213/10314; 3.7.2000 T. 10351/11234 

vb. 
2454 Bknz: 12. HD. 8.3.1999 T. 2228/3732; 16.4.1984 T. 4048/4635; 4.4.1984 T. 2965/4100  
2455 Bknz: 12. HD. 24.11.1998 T. 12393/13371; 21.10.1998 T. 10515/11276  
2456 Bknz: 12. HD. 24.10.1985 T. 2786//8629  
2457 Bknz: 12. HD. 8.3.2004 T. 68/5231; 19.6.2003 T. 12150/14584; 12.6.2003 T. 11144/13817; 

8.5.2003 T. 7849/1049; 3.2.2003 T. 29410/1973 vb. 
2458 Bknz: 12. HD. 13.2.2004 T. 27198/2740; 7.9.1999 T. 8892/9561  
2459 Bknz: 12. HD. 15.1.2004 T. 23129/241; 30.10.2003 T. 19319/21206; 15.9.2003 T. 

13682/17615; 10.6.2003 T. 10915/13732 vb.  
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«İcra dairesince yapılan tebligatın usulsüz (Tebligat Kanunu’na aykırı) 

olduğu» iddiası ile «tebliğ tarihinin usulsüz tebligatın öğrenildiği tarih ola-

rak düzeltilmesi» istemiyle2460 -Ģikayet yolu ile2461 yapılan baĢvurularda, icra 

mahkimesinin, «tebligatı yapan PTT memurunu da tanık olarak dinleyerek,» 

uyuĢmazlığı çözmesi gerektiği uygulamada kabul edilmektedir. Gerçekten, 

yüksek mahkeme, bu konu ile ilgili olarak; «tebliğ belgesindeki (zarfında-

ki) imzanın inkarı halinde, o meşruhatı veren tebliğ memuru dinlendikten 

sonra, gerekirse imza incelemesi de yapılarak uyuşmazlığın (şikayetin) çö-

zümlenmesi gerekeceğini»,2462 «tebliğ belgesindeki ‘tebliğ tarihi’ne ilişkin 

uyuşmazlığın (şikayetin), tebligatı yapan memurun tanık olarak dinlenmesi 

ve PTT Müdürlüğündeki o tebligatla ilgili belge ve kayıtlar üzerinde bilirkişi 

incelemesi yaptırılmak suretiyle çözümlenebileceğini»2463 «ödemee emrinin 

tebliğ tarihinde değişiklik yapılmış olması halinde, değişikliğin sebebinin 

tebliğ memurundan sorulması gerekeceğini»2464 

Yüksek mahkeme, «haczi öğrenme tarihi»nin, «ödeme emrinin usul-

süz tebliğini öğrenme tarihi» sayılıp sayılmayacağı konusunda çeliĢik karar-

lar vermiĢtir.2465 

(8) ġĠKAYET SÜRESĠ: ġikayet, kural olarak süreye bağlıdır. Bu süre 

de, kural olarak  y e d i  g ü n‘dür (ĠĠK. mad. 16/I, c.2). Kambiyo senetlerine 

özgü takip yolunda ise, Ģikayet süresi  b e Ģ  g ü n‘dür (ĠĠK. mad. 168/3, 

170/a, 171/3, 172).2466 

I-ġikayetin bağlı olduğu bu -yedi ve beĢ günlük- süre hakkı düşüren 

(sukutu hak) süredir.2467 Bu nedenle, süre geçtikten sonra, Ģikayet hakkı dü-

Ģer, artık Ģikayet dinlenmez. Ġcra mahkemesi, Ģikayetin süresinde yapılıp ya-

pılmadığını -dolayısıyla Ģikayet hakkının düĢmüĢ olup olmadığını- kendili-

ğinden araĢtırır.2468 

                                                 
2460 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 109 vd.  
2461 UYAR, T. ġikayet, s: 7 - UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 110 vd., 510 

vd.  
2462 Bknz: 12. HD. 19.9.1989 T. 1348/10874; 22.6.1989 T. 916/9419; 18.11.1986 T. 1436/12510; 

10. HD. 29.5.1978 T. 7048/4057  
2463 Bknz: 12. HD. 16.4.1984 T. 4048/4635; 4.4.1984 T. 2965/4110 
2464 Bknz: 12. HD. 24.10.1985 T. 2786/8629  
2465 Bknz: 12. HD. 25.6.2002 T. 12476/13663; 19.2.2002 T. 2647/3612; 30.3.2000 T. 

3823/4811– KarĢ: 12. HD. 11.11.2002 T. 21705/23079; 4.7.2000 T. 10573/11403; 11.4.2000 
T. 4888/5687 vb. 

2466 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Kambiyo Senetleri, 4. Baskı, 2013, s: 
756 vd. 

2467 Bknz: 12. HD. 17.01.2017 T. 32012/484; 04.05.2015 T. 1275/12159; 16.04.2015 T. 
7350/9944   

2468 Bknz: 12. HD. 16.9.1999 T. 9226/10184  
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Burada, uygulamadaki önemi nedeniyle Ģu hususu da belirtelim ki, icra 

memurunun iĢlemine karĢı süresi içinde Ģikayet yoluna baĢvurulmaması, o 

iĢlemi kesinleĢtirir. Doktrinde; icra memurunun ancak, Ģikayet süresi için-

de, yaptığı iĢlemi değiĢtirebileceği ya da düzeltebileceği2469 eğer -az sonra 

belirteceğimiz- «süresiz Ģikayet» durumu varsa,  h e r  z a m a n  yaptığı iĢ-

lemi değiĢtirebileceği ya da düzeltebileceği2470 kabul edilmektedir… 

Acaba, icra memuru, iĢlemi hakkında Ģikayet yoluna baĢvurulduktan 

sonra da, yaptığı -ve hatalı olduğunu anladığı- iĢlemi değiĢtirebilir mi? Fe-

deral Mahkemenin kararlarına göre2471 Ģikayet üzerine icra mahkemesi-

nin, icra memurundan izahat alması anına kadar, icra memurunun yaptığı iĢ-

lemi değiĢtirebileceği kabul edilmektedir. Bu izahatın verilmesinden sonra 

ise artık iĢlemi değiĢtirmek yetkisi icra mahkemesine geçeceği belirtilmek-

tedir.2472 Doktrinimizde2473 2474 ise, «Federal Mahkemenin bu görüĢünün 

aĢırı olduğu» belirtilerek, «icra memurunun, icra mahkemesine baĢvurulma-

sına kadar yaptığı iĢlemi değiĢtirebileceği, icra mahkemesine baĢvurulmuĢ 

olmasından sonra, memurun yaptığı iĢlemi değiĢtirme imkanının ortadan 

kalktığı» ileri sürülmüĢtür. Doktrinde -az önce belirttiğimiz ve hemen he-

men oybirliğiyle- ifade edilen isabetli görüĢü benimsemeyen Yargıtayı-

mız2475 bu konuda herhangi bir ayırım yapmadan, «icra memurunun, kendi-

liğinden ya da taraflardan birisinin başvurusu üzerine, daha önce verdiği 

kararı değiştiremeyeceğini» belirtmiĢtir… 

II- ġikayet süresinin  b a Ģ l a n g ı c ı; Ģikayet konusu iĢlemin öğrenil-

diği tarihtir. Eğer Ģikayet konusu iĢlem ilgiliye tebliğ edilmiĢse; Ģikayet sü-

resi bu tarihten baĢlar. Yüksek mahkeme bu konularla ilgili olarak; 

                                                 
2469 BERKĠN, N. Ġcra Dairelerinin Faaliyetlerini Tanzim Eden Hükümler (ĠHFD. 1976/1-4, 

s:216) – BERKĠN, N. Ġcra Hukuku Rehberi, s:35-40 – KURU, B. age. C:1, s:92 – ÜSTÜN-

DAĞ, S. age. s:33 dipn. 20 – POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra Hukuku Esasları/s: 32 - PEKCANI-

TEZ, H. Ġcra – Ġflas Hukukunda ġikayet, s:77 – ULUKAPI, Ö. Ġcra ve Ġflas Hukuku, s:20 
dipn. 39 – PEKCANITEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZEKES, M. Ġcra ve Ġflas Hukuku «Temel 
Bilgiler», s:16 vd. – BELGESAY, M. R. Ġcra ve Ġflas Kanunu DeğiĢen Maddeler ġerhi, s:14  

2470 KarĢ:, ÇĠÇEK, H. Son DeğiĢiklikler Çerçevesinde Ġcra Hukukunda ġikayet (Legal Hukuk 
Dergisi, ġubat/2004, s: 399 vd.) 

2471 Bknz: BGE. 78. III. 51, 76 III 88, 67 III 163, 47 III 205 (Naklen; ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:41; 
64 – PEKCANITEZ, H. age. s:79 dipn. 59) 

2472 Aynı görüĢte: YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 7. Baskı, 2016, s: 
36  

2473 POSTACIOĞLU, Ġ. age. s:32 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 288 
vd. – ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:4 dipn. 20 – PEKCANITEZ, H. age. s:80 – ULUKAPI, Ö. 
age. s:20 dipn. 39 

2474 KarĢ: MUġUL, T. ġikayet, s: 65; 69 
2475 Bknz: 8. HD. 14.01.2013 T. 12854/79; 12. HD. 06.03.2006 T. 1544/4318; 22.04.2003 T. 

5576/8984 vb.; HGK. 06.02.2013 T. 12-703/214; HGK. 11.04.2007 T. 12-166/197; 
22.1.1990 T. 7780/22; 10.2.1989 T. 6347/1783; 11.12.1986 T. 3545/14157; 17.6.1986 T. 
12553/6951; 12.5.1983 T. 2239/3746; 30.11.1981 T. 7846/9053  
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√ «Şikayet süresinin ‘şikayete konu işlemin öğrenildiği tarihten itiba-

ren’ işlemeye başlayacağını, şikayete konu memurluk kararının ilgiliye teb-

liğ edilmemiş olması ve ilgilisi tarafından öğrenildiğine dair dosyada kanıt 

bulunmaması halinde, ilgilinin belirttiği öğrenme tarihine itibar edilerek sü-

renin hesaplanacağını (saptanacağını)»2476 

√ «İlgilinin tebligatın usulsüzlüğünü, icra dairesine dilekçe verdiği ta-

rihte öğrenmiş sayılacağını (Yedi günlük şikayet süresinin bu tarihten başla-

yacağını)»2477 

-«‗Sıra cetveli‘ne yönelik yedi günlük Ģikayet süresinin baĢlangıcı»yla 

ilgili olarak; 

√ «İcra mahkemesinin verdiği ‘görevsizlik kararı’nın tebliğinden itiba-

ren HUMK. 193’de (şimdi; HMK. 20’de) öngörülen süre içinde mahkemede 

açılan sıra cetveline itiraz davasının süresinde açılmış sayılacağını»2478 

√ «Henüz sıra cetveli tebliğ edilmeden, sıra cetvelinin içeriğini öğrenen 

alacaklının; sıra cetvelinin tebliğini beklemeden de, sıra cetveline karşı şi-

kayette bulunabileceğini»2479 2480 

√ «Yedi günlük süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, 

sıra cetveline şikayet süresinin -tatili izleyen çalışma gününün akşamına ka-

dar- uzayacağını»2481 

√ «Sıra cetveline yönelik şikayetin, sıra cetvelinin tebliğinden itibaren 

yedi gün içinde yapılması gerekeceğini»2482 

√ «Yedi günlük sıra cetveline şikayet süresinin ‘hak düşürücü süre’ ol-

duğunu, bu nedenle mahkemece (icra mahkemesince) doğrudan doğruya gö-

zetileceğini»2483 

√ «Sıra cetvelinin; vekili yerine, vekili bulunan alacaklıya tebliği ile, 

alacaklı için şikayet süresinin başlamayacağını»2484 

                                                 
2476 Bknz: 12. HD. 23.9.2003 T. 14406/18209; 27.5.2003 T. 9697/12109; 3.7.2001 T. 

11064/12076; 30.4.2001 T. 5857/7291 vb.  
2477 Bknz: 12. HD. 7.2.2003 T. 29440/2437; 11.9.2000 T. 11257/12892; 11.5.1993 T. 4310/8796 

vb.  
2478 Bknz: 19. HD.  30.11.2000 T. 6938/8248; 11. HD. 6.11.1989 T. 4922/5981  
2479 Bknz: 19. HD. 2.11.2000 T. 6427/7386  
2480 KarĢ: 12. HD. 10.7.1992 T. 2345/9583; 8.6.1990 T. 627/7710  
2481 Bknz: 19. HD. 25.5.2000 T. 2917/3966  
2482 Bknz: 19. HD. 27.4.2000 T. 2394/3211; 6.10.1999 T. 1549/2541; 27.11.1997 T. 7814/10095 

vb. 
2483 Bknz: 19. HD. 2.3.2000 T. 478/1565; 18.3.1999 T. 5688/1763; 18.12.1997 T. 252/10831 vb. 
2484 Bknz: 19. HD. 29.4.1999 T. 2620/2889  
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√ «Satışa konu taşınmazda haczi bulunan ancak sıra cetveline alınma-

yan ve kendisine sıra cetveli tebliğ edilmeyen alacaklının yapacağı başvuru-

nun süresinde sayılacağını»2485 

√ «Borçluya ait hacizli mal satılıp, satış bedelinin alacaklıların alacak-

larını karşılamadığı saptanmadan, sıra cetveline şikayet hakkı doğmayaca-

ğını»2486 

√ «Satış yapılıp, satış bedeli vezneye girdikten sonra, sıra cetvelinin 

tebliği üzerine, ‘şikayet’ (ya da ‘itiraz’) hakkının doğacağını, henüz sıra cet-

veli düzenlenmeden, ‘sıra cetveline şikayet’ yoluna gidilemeyeceğini»2487 

√ «Sıra cetveline itiraz davasının / şikayetinin süresinde olup olmadığı-

nı saptamak için, banka adına tebligatı alan kişinin yetkili olup olmadığının 

araştırılması gerekeceğini»2488 

√ «Açılan ‘sıra cetveline itiraz davası’nın görev yönünden reddedilme-

sinden sonra, davacının -dosyanın görevli icra mahkemesine gönderilmesi 

için- görevsizlik kararı veren mahkemeye başvurabileceğini»2489 

√ «Şikayetçiye satış ilanının tebliğ edilmemesi veya satılan malın esaslı 

unsurlarındaki hatadan veya ihaleye fesat karıştırıldığından sonradan ha-

berdar olunması halinde, ihalenin feshini isteme süresinin öğrenme tarihin-

den başlayacağını»2490 

√ «Yedi günlük ihalenin feshi süresinin geçip geçmediğini saptamak 

için, ‘ihaledeki yolsuzluğu (fesadı) öğrenme tarihi’nin araştırılması gereke-

ceğini»2491 

√ «Borçlunun, yüzüne karşı (huzurunda) uygulanan haciz tarihinde, ta-

kipten ve tebligattan haberdar olmuş sayılacağını»2492 

√ «Alacaklının (vekilinin) icra dosyasından para çekerken şikayet ko-

nusu hesap tablosunu öğrenmiş sayılacağını (hesap tablosuna yönelik şika-

yet süresinin bu tarihten itibaren işlemeye başlayacağını)»2493 

                                                 
2485 Bknz: 19. HD. 9.10.1997 T. 6048/8306; 30.1.1997 T. 9044/611  
2486 Bknz: 19. HD. 25.9.1997 T. 5592/7730 
2487 Bknz: 19. HD. 19.12.1996 T. 7917/11489; 12. HD. 16.4.1986 T. 2025/4448; 8.10.1979 T. 

6736/7658  
2488 Bknz: 19. HD. 24.4.1996 T. 2084/4193  
2489 Bknz: 19. HD. 15.4.1994 T. 1880/3849  
2490 Bknz: 12. HD. 11.4.2002 T. 5712/7608; HGK. 5.4.2000 T. 12-738/730  
2491 Bknz: 12. HD. 6.11.2000 T. 15639/16693; 9.11.1999 T. 12991/13825; 4.5.1995 T. 

7082/7109  
2492 Bknz: 12. HD. 1.3.2004 T. 27443/4487; 4.7.2000 T. 10573/11403 
2493 Bknz: 12. HD. 25.4.2000 T. 5906/6615 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

322 

√ «İhtiyati haczin uygulanmasından sonra teminatın iadesine muvafa-

kat eden borçlunun, en geç bu tarihte haczi öğrenmiş sayılacağını, yedi gün-

lük şikayet süresinin bu tarihten itibaren işlemeye başlayacağını»2494 

√ «Borçlunun üzerine (payına) haciz konulmuş olan taşınmazı tapuda 

sattığı tarihte, hakkındaki takibi (ve ödeme emrini) öğrenmiş sayılacağı-

nı»2495 

√ «Alacaklının (vekilinin) icra dosyasından para çekerken ‘kendisi ile 

ilgili usulsüz bir tebligat yapıldığını’ öğrenmiş sayılacağını»2496 

√ «Taşınmazın tapu kaydına konulan haczin borçluya bildirilmemiş 

(tebliğ edilmemiş) olması halinde, haczin kaldırılması istemini içeren şika-

yetin süresinde yapılmış kabul edileceğini»2497 

√ «BK.’nun 84. (şimdi; TBK.’nun 100.) maddesinin uygulanması ile il-

gili muhtıraya (bildiriye) karşı şikayet süresinin, muhtıranın tebliğinden iti-

baren başlayacağını»2498 

√ «Borçlunun, kıymet takdiri raporunun kendisine tebliği ile taşınmazın 

haczini öğrenmiş sayılacağını, yedi günlük şikayet süresinin bu tarihten iti-

baren işlemeye başlayacağını»2499 

√ «Yedi günlük haczedilmezliğe ilişkin şikayet süresinin başlangıcı – 

şikayet süresinin ‘103 davetiyesinin (borçluya) tebliğ edildiği tarih’ten iti-

baren mi yoksa ‘fiili haciz ve kıymet takdiri tutanağının (borçluya) tebliğ 

edildiği tarih’ten itibaren mi işlemeye başlayacağını»2500 

√ «Haczedilmezlik şikayetinin, haczin öğrenildiği tarihten itibaren -ve 

kural olarak- yedi gün içinde yapılabileceğini»2501 

√ «Memurluk kararı ilgiliye tebliğ edilmedikçe (ya da ilgili, dosyada 

herhangi bir işlem yapıp, bu suretle bu işlemi öğrenmiş olmadıkça) şikayet 

süresinin işlemeye başlamayacağını»2502 

√ «İcra dairesine başvurarak dilekçe veren veya beyanda bulunan ve 

tutanağa yazılan beyanını imzalayan borçlunun (alacaklının) icra dosyasın-

da yapılmış olan usulsüz işlemi o tarihte öğrenmiş sayılacağını»2503 

                                                 
2494 Bknz: 12. HD. 30.12.1999 T. 16969/17798; 6.3.1989 T. 7636/3090 
2495 Bknz: 12. HD. 9.6.1999 T. 7166/7863  
2496 Bknz: 12. HD. 24.5.1999 T. 6590/6695 
2497 Bknz: 12. HD. 4.3.1999 T. 1989/2612  
2498 Bknz: 12. HD. 31.3.1997 T. 3697/3930  
2499 Bknz: 12. HD. 19.3.1997 T. 3129/3366; 9.12.1994 T. 15626/15860; 25.5.1989 T. 

12671/7767 vb. 
2500 Bknz: HGK. 29.1.1997 T. 12-722/3  
2501 Bknz: 12. HD. 15.2.1991 T. 14536/1809; 1.3.1989 T. 6940/2885  
2502 Bknz: 12. HD. 4.2.1988 T. 2635/944 
2503 Bknz: 12. HD. 23.12.1986 T. 4037/14956; ĠĠD. 23.1.1967 T. 13556/349  
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√ «Şikayet konusu işlemin öğrenildiği ‘ilk gün’ün şikayet süresinin he-

sabında dikkate alınmayacağını»2504 

√ «Borçlunun, haczi öğrenme tarihini belirleme konusunda icra mah-

kemesinin tanık dinleyemeyeceğini»2505 

√ «Vekili yerine, asile çıkarılan tebligat işleminin sürelere başlangıç 

teşkil etmeyeceğini»2506 

√ «Müflisin deftere kaydedilen taşınmazı hakkında meskeniyet iddia-

sında bulunulabileceğini, bu takdirde şikayet süresinin ‘müflisin, taşınmazın 

deftere kaydedildiğini öğrendiği tarihten itibaren’ işlemeye başlayacağı-

nı»2507 

√ «Satışa hazırlık işlemlerindeki usulsüzlükleri, ilgililerin en geç ihale 

günü öğrenmiş sayılacaklarını»2508 

b e l i r t m i Ģ t i r2509… 

ġikayet konusu iĢlem, ilgiliye tebliğ edilmemişse, Ģikayet süresi, ilgili-

nin, «şikayet konusu işlemi öğrendiğini bildirdiği» tarihten itibaren iĢlemeye 

baĢlar. Bu durumda, «şikayetçinin işlemi, bildirdiği tarihten önce öğrenmiş 

olduğu ve bu nedenle, şikayetin süresinin geçmiş olduğu»nu ileri süren kiĢi, 

bunu kanıtlamakla yükümlüdür.2510 BaĢka bir deyiĢle, Ģikayet süresine 

uyulmuĢ olması, Ģikayetçi lehine sonuç doğuran bir olay, Ģikayetin dinlenme 

koĢulu olduğundan, bu olayın kanıtlanması külfeti bu nedenle Ģikayetçiye 

düĢer. Fakat, bir hayat tecrübesi kuralına göre, bir kimsenin kendisine tebliğ 

edilmemiĢ bir iĢlemi öğrenmiĢ olduğu kabul edilemeyeceğinden Ģikayetçi, 

kendisine düĢen kanıtlama iĢini baĢarmıĢ sayılabilir ve böylece kanıt gös-

terme yükü, hayat tecrübesi kuralına aykırı olarak, «şikayetçinin kendisine 

tebliğ edilmemiş işlemi öğrendiği ve geç şikayette bulunduğu» tezini öne sü-

ren karĢı tarafta bulunur»2511 

«Şikayetçinin işlemi öğrenme tarihi» -daha doğrusu, «şikayetçinin işle-

mi daha önce öğrenmiş olduğu»- icra mahkemesinde  t a n ı k  ile isbat edi-

lemez. 

                                                 
2504 Bknz: 12. HD. 20.6.1986 T. 13068/7230  
2505 Bknz: 12. HD. 14.4.1986 T. 10571/4291  
2506 Bknz: 12. HD. 10.2.1986 T. 7804/1403 
2507 Bknz: 12. HD. 30.6.1981 T. 4678/6254  
2508 Bknz: 12. HD. 26.2.1981 T. 254/1849; 24.9.1979 T. 6577/7591  
2509 UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 289 vd. 
2510 Bknz: PEKCANITEZ, H./SĠMĠL, C. age. s: 121 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:62 – KURU, B. 

age. s:93 – MUġUL, T. age. C:1, s:94, s:120 – PEKCANITEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZE-

KES, M. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 11. Bası, s:134 
2511 Bknz: UMAR, B. Ġsbat Yükü, 1968, s:226 – UMAR, B. / YILMAZ, E. Ġsbat Yükü, 1980, 

s:322 vd. 
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Bazı özel durumlarda Ģikayet süresinin baĢlangıcı yasada özel olarak 

belirtilmiĢtir. Örneğin; ihalenin feshini isteme süresinin «ihale tarihinden 

itibaren» (ĠĠK. mad. 134/II);2512 iflasta sıra cetveline itiraz davasını açma sü-

resinin «sıra cetvelinin ilanından itibaren» (ĠĠK. mad. 235/I) iĢlemeye baĢ-

layacağı yasada ayrıca öngörülmüĢtür. Bu gibi durumlarda, yasa koyucu, 

«ilgililerin işlemi öğrendiklerini farzettikleri tarihi», «şikayet süresinin baş-

lama tarihi» olarak öngörülmüĢtür.2513 

ġikayet konusu iĢlemin öğrenildiği «ilk gün», Ģikayet süresinin hesa-

bında sayılmaz (dikkate alınmaz) (ĠĠK. 19/I).2514 

III- Hangi durumlarda yedi gün‘lük Ģikayet söz konusu olur?2515 Yük-

sek mahkeme; çeĢitli içtihatlarında, yedi günlük Ģikayete konu olabilecek 

uyuĢmazlıkları aĢağıdaki Ģekilde -örnek olarak- belirtmiĢtir: 

√ «Haczedilmezlik şikayetinin, haczin öğrenildiği tarihten itibaren 7 

gün içinde yapılması gerektiğini- Borçluya hacze ilişkin tebligat yapılmamış 

ise, borçlunun bildirdiği öğrenme tarihinin esas alınacağını»2516 

√ «Ödeme emrinin usulsüz tebliğ edildiğine dair başvuru öğrenme tari-

hi olarak belirtilen tarihten yedi gün sonra yapıldığından şikayetin süre 

aşımından reddi gerekeceğini»2517 

√ «Borçlunun meskeniyet şikayetinde bulunduğu taşınmazla ilgili ola-

rak tapuda 31.07.2014 tarihinde haciz şerhinin işlenip, borçluya, İİK’nun 

103. maddesine ilişkin davetiyenin tebliğ edilmeyip, borçlunun hacizlerden 

21.10.2015 tarihinde haberdar olduğunu beyan ettiğinden 21.10.2015 tari-

hinde yapılan meskeniyet şikayetinin 7 günlük süre içerisinde olup incelen-

mesi gerektiğini»2518 

√ «103 davetiyesinin borçluya tebliğ edildiğine ilişkin tebligat mazba-

tasının dosyada bulunmadığı görüldüğünden, borçlunun icra mahkemesine 

sunduğu dilekçesinde belirttiği tarihin, öğrenme tarihi kabul edilerek başvu-

runun süresinde olduğunun kabul edilmesi gerektiğini- İcra ve İflas Kanu-

nunda taşınmaz haczinin yenilenmesine dair bir müessese mevcut olmayıp, 

aynı takip dosyasından da olsa, konulan her haciz yeni bir işlem olup borç-

lunun her haciz için şikayet hakkının olduğunu»2519 

                                                 
2512 Bknz: 12. HD. 14.4.1986 T. 10571/4291  
2513 Bknz. 12. HD. 6.2.2001 T. 972/2035; 12.2.2000 T. 18851/19701 
2514 Bknz: KURU, B. age. C:1, s:93 
2515 Bu konuda ayrıca bknz: MUġUL, T. ġikayet, s: 233 vd. 
2516 Bknz: 12. HD. 22.02.2017 T. 11373/2420 
2517 Bknz: 12. HD. 20.02.2017 T. 11490/2166 
2518 Bknz: 12. HD. 16.02.2017 T. 9053/2123 
2519 Bknz: 12. HD. 13.02.2017 T. 10759/1825 
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√ «Taşınmaz satışlarında, borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş ol-

ması veya usulsüz tebliğ edilmesinin başlı başına ihalenin feshi sebebi oldu-

ğunu- Tebliğ mercinin, tebligat mazbatasında, tebliğin TK’nun 21/2. madde-

sine göre yapılması yönünde düşülmüş bir şerhi bulunmadığından tebliğ 

memurunca doğrudan TK’nun 21/2.maddesine göre yapılan satış ilanı tebli-

gatının usulsüz olduğu- İhalenin feshini ilgililerin ihale tarihinden itibaren 7 

gün içinde isteyebileceği, satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın 

esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa 

şikayet süresi ıttıla tarihinden başlayacağı; bu müddetin ihaleden itibaren 

bir seneyi geçemeyeceğini»2520 

√ «Ödeme emrinin, tebliğ memurunca, muhatap borçlunun adreste bu-

lunup bulunmadığı ve muhatap yerine tebliğ yapılan şahsın tebellüğe ehil 

olduğu tespit ve tevsik edilmeksizin doğrudan aynı konutta kalan annesine 

tebliğ edilmesinin usulsüz olduğunu- Borçlu tarafından ‘annesi ile aynı ko-

nutta oturmadığı’na yönelik yapılan iddianın her türlü delille ispatlanabile-

ceği- Tebliğ işleminin usulsüzlüğünün işleminin öğrenildiği tarihten itibaren 

7 gün içerisinde icra mahkemesine yapılması gerektiğini- Tebliğ usulüne ay-

kırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğ işleminden haberdar olmuş ise ge-

çerli sayılacağı ve bu durumda, aksine bir belge bulunmadığı sürece, muha-

tabın beyan ettiği öğrenme tarihinin, tebliğ tarihi olarak kabul edileceği-

ni»2521 

√ «Tebliğ işleminin usulsüzlüğüne yönelik şikayetin, usulsüz tebliğ iş-

leminin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde yapılması gerekti-

ğini- Mahkemece, öncelikle borçlunun, takibi ve usulsüz olduğunu iddia et-

tiği ödeme emri tebligatını öğrenme tarihinin tespiti gerektiğini»2522 

√ «Hesap kat ihtarında yalnızca şirket isminin geçtiği ve bu firmanın 

borçları için hesap kat ihtarı düzenlendiğini, limiti aşan miktarın talep edil-

diği, bu nedenle takibin iptalinin talep edildiği şikayet üzerine, mahkemece 

‘icra müdürlüğünce önce ödeme emri çıkartıldığı daha sonra icra emri çı-

kartıldığı’ gerekçesi ile icra emrinin iptaline karar verilmişse de, icra mah-

kemesinin gerekçesinde dayanak yaptığı hususlar şikayete tabi olup, yasal 

süresi içinde borçlu tarafından şikayet konusu yapılması halinde incelenebi-

leceğinden, bu hususların kamu düzenine ilişkin olmadığından mahkemece 

re’sen dikkate alınamayacağını»2523 

√ «Borçluya 103 davetiyesi tebliğ edilmediği, borçlunun hacizden en 

erken haberdar olduğu tarih kıymet takdirine ilişkin keşfin tarihine göre 

                                                 
2520 Bknz: 12. HD. 13.02.2017 T. 24960/1829 
2521 Bknz: 12. HD. 08.02.2017 T. 9754/1448 
2522 Bknz: 12. HD. 26.01.2017 T. 31969/1137 
2523 Bknz: 12. HD. 24.01.2017 T. 31908/853 
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meskeniyet şikayetinin süresinde olduğundan, mahkemece meskeniyet şika-

yetinin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği-

ni»2524 

√ «Ödeme emrinin borçluya 31.08.2015 tarihinde tebliğ edildiği, icra 

takip dosyasından düzenlenen 103.madde davetiyesinin ise 16.10.2015 tari-

hinde tebliğ edildiği; borçlu, sadece 31.08.2015 tarihli ödeme emri tebliğ iş-

lemini şikayet konusu yapmış olup, 103 davetiyesi tebliğ işleminin usulsüz-

lüğüne yönelik bir iddiada bulunmadığına göre, en geç anılan bu davetiye-

nin tebliğ edildiği tarihte borçlunun takibi öğrendiğinin kabulü ile bu tarihe 

göre borçlunun ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğünü ileri sürülerek 

tebliğ tarihinin düzeltilmesine yönelik şikayetin süre aşımı nedeniyle reddi 

gerektiğini»2525 

√ «Borçlunun icra mahkemesine sunduğu dilekçede kıymet takdiri ya 

da satış ilanı tebliğ işleminin usulsüzlüğüne yönelik bir iddiada bulunmadı-

ğına göre, tebliğ edilen satış ilanı tebligatı ile satışa hazırlık aşamasına iliş-

kin işlemlere muttali olduğu ve iddiaların 7 günlük hakdüşürücü sürede ileri 

sürülmemiş olması nedeniyle artık ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürüle-

meyeceğinin kabulü gerektiğini- Mahkemece, borçlu tarafından satış ilanına 

ilişkin tebligatın usulsüzlüğünün de ileri sürülmediği dikkate alınarak satışa 

hazırlık aşamasına ilişkin iddiaların satış ilanı tebligatına göre yasal yedi 

günlük sürede ileri sürülmediği gerekçesiyle şikayetin reddine karar veril-

mesi gerektiğini»2526 

√ «Şikayetçi borçlunun ihaleden haberdar olduğunu beyan ettiği tarihe 

göre ihalenin feshi istemi süresinde olduğundan ve satış ilanı tebligatının 

usulsüzlüğü mahkemece kabul edildiğinden şikayetin kabulü ile ihalenin fes-

hine karar verilmesi gerektiğini»2527 

√ «Tebligat usulsüzlüğüne ilişkin şikayetin ıttıla tarihinden itibaren ye-

di gün içerisinde ileri sürülmesi gerektiğini»2528 

√ «Borçluya İİK’nın 103. maddesine ilişkin davetiyenin tebliğ edilme-

diği ve bu durumda, borçlunun taşınmaz üzerine yapılan hacizlerden en er-

ken dilekçe tarihinde haberdar olduğunun ve yapılan meskeniyet şikayetinin 

süresinde olduğunun kabulü gerektiğini»2529 

√ «Şikayet konusu taşınmaza ilişkin 103 davetiyesi tebliğ şerhinde; teb-

ligatın, şikayetçi borçluya, 03.07.2015 tarihinde yapıldığı yazılı ise de, icra 

                                                 
2524 Bknz: 12. HD. 23.01.2017 T. 9526/754 
2525 Bknz: 12. HD. 17.01.2017 T. 7578/407 
2526 Bknz: 12. HD. 17.01.2017 T. 32012/484 
2527 Bknz: 12. HD. 16.01.2017 T. 22143/271 
2528 Bknz: 12. HD. 28.12.2016 T. 8172/26235 
2529 Bknz: 12. HD. 26.12.2016 T. 8565/26106 
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müdürlüğünce 24.07.2015 tarihinde borçluya 103 davetiyesi gönderilmesine 

karar verilmesi, 103 davetiye tanzim tarihinin 26.07.2015 olduğunun görül-

mesi karşısında, 103 davetiye tebliğinin, PTT tebligat sorgulama kayıtların-

da belirtildiği üzere, 03.08.2015 tarihinde yapıldığının, buna göre de 

10.08.2015 tarihli şikayetin süresinde olduğunun kabulü gerektiğini»2530 

√ «Şikayetçinin, ihalede satın aldığı taşınmazla ilgili olarak, kendisine 

teminat bedelini yatırmak üzere icra müdürlüğü tarafından 10 günlük süre 

verildiği, her ne kadar icra müdürü tarafından açık arttırma tutanağında 

teminat bedelini yatırması için süre verildiği yazılmış olsa da, şikayetçi tara-

fından taşınmazın muhammen bedelinin %20’si olan 24.000 TL teminatın 

yatırıldığı anlaşıldığından, icra müdürü tarafından sehven ‘satış bedeli’ ye-

rine ‘teminat’ yazıldığı anlaşılmakta olup, ihale alıcısının icra mahkemesine 

başvurusunun; ‘şikayet’ niteliğinde olduğu- İhale tarihi ve şikayet dilekçesi 

ile harcının yatırdığı tarihe göre şikayetin İİK’nun 16. maddesinde öngörü-

len yasal sürede olduğunu»2531 

√ «İİK. mad. 16/1 gereğince şikayetin, öğrenme tarihinden itibaren ye-

di günlük sürede yapılmasının zorunlu olduğunu»2532 

√ «İflas sıra cetvelinde şikayetçinin kendi sırasına itiraza ilişkin başvu-

ruda, şikayetçinin İİK. mad. 227/1 ve 16/1 uyarınca, 7 gün içerisinde sadece 

kendi sırasına yönelik itirazlarını, husumeti iflas idaresine yönelterek İİK. 

mad. 235/son gereğince icra mahkemesinde ileri sürmesi gerektiğini- Şika-

yetçinin başvurusu sırasında İİK’nın 234. maddesi uyarınca tebliğ avansı 

yatırmadığı ve sıra cetvelinin ise gazetede ilan edildiği anlaşıldığından, teb-

liğ avansı vermeyen şikayetçinin 7 günlük itiraz süresinin en son ilan tari-

hinden itibaren işlemeye başladığı ve davanın bu süre geçtikten sonra açıl-

dığı gözetilerek, şikayetin süreden reddine karar verilmesi gerektiğini»2533 

√ «Haczin borçluya 103 davetiyesi ile borçluya tebliğ edildiği tarihten 

itibaren yedi günlük yasal süreden sonra yapılan haczedilmezlik şikayetinin 

süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini»2534 

√ «Kefil sıfatıyla kira sözleşmesini imzalayan borçlu yönünden, kirala-

nan taşınmazın adres bilgisi yerinde yazılı adresin, bu borçlu yönünden bili-

nen adres olduğunun kabulünün mümkün olmadığını- Takip talebi ve ödeme 

emrinde yazılı adres, bu borçlu yönünden bilinen son adres olup, buraya 

gönderilen tebligatın bila tebliğ iade edilmiş olması nedeniyle mernis adresi 

olmasından dolayı aynı adrese TK’nun 21/2. maddesi gereğince yapılan teb-

                                                 
2530 Bknz: 12. HD. 19.12.2016 T. 7556/25591 
2531 Bknz: 12. HD. 19.12.2016 T. 8296/25555 
2532 Bknz: 12. HD. 15.12.2016 T. 21367/25408 
2533 Bknz: 23. HD. 06.12.2016 T. 3062/5288 
2534 Bknz: 12. HD. 01.12.2016 T. 5376/24731 
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liğ işleminin usule uygun olduğunu- Tahliye kararının infazına ilişkin işlem 

sırasında tutulan tutanakta, borçlu kiracının hazır olduğu yazılmış ve adı 

geçenin imzadan imtina etmesi nedeniyle imzasının alınamadığı icra müdür 

yardımcısınca tutanağa şerh edilmiş olup İİK. mad. 8/4 gereğince; icra ve 

iflas dairesinin tutanakları, hilafı sabit oluncaya kadar muteber olduğun-

dan, adı geçen borçluya yapılan ödeme emri tebliğ işlemi usulsüz ise de, 

TK’nun 32. maddesi gereğince tahliye işlemi sırasında hazır olan borçlunun 

takipten en geç bu tarihte haberdar olduğunun kabulü gerektiğini- Borçlu-

nun, tebligattan haberdar olduğunun kabulü gerekeceğinden, bu tarihten 

itibaren yasal 7 günlük süreden sonra icra mahkemesine yaptığı başvurunun 

süresinde olmadığını»2535 

√ «Sıra cetveline itiraz davalarının tebliğden itibaren 7 günlük hakdü-

şürücü süre içerisinde açılması gerektiğini»2536 

√ «Ödeme emri ‘tebliğ işleminin usulsüz olduğu’ şikayetinin 7 günlük 

süre içerisinde yapılması gerektiğini»2537 

√ «Tutuklu olarak bulunan borçluya İİK’nun 103.maddesi uyarınca çı-

kartılan davetiyenin, İİK’nun 54/1.maddesi dikkate alınmadan Tebligat Ka-

nunu’nun 16. maddesi uyarınca usulsüz tebliğ edilmesi halinde, kıymet tak-

diri tebliği üzerine borçlunun şikayetinin süresinde olduğunu»2538 

√ «İhalenin feshi istemi ile kıymet takdiri ya da satış ilanı tebliğ işlemi-

nin usulsüzlüğüne yönelik bir iddiada bulunmadığı halde, icra mahkemesin-

ce, bu hususun re’sen dikkate alınmasının hatalı olduğunu- Kıymet takdirine 

ilişkin tebligat usulsüz da, borçlunun satış ilanı tebliği ile kıymet takdirine 

de muttali olduğunun kabul edilmesi gerektiğini»2539 

√ «Borçlunun ölümü halinde, İİK. mad. 53 uyarınca; alacaklı tarafın-

dan takibin mirasçılara yöneltilmesi ve bu konuda muhtıra tebliğinden son-

ra, mirasçılar haczin kendilerine tebliğ tarihinden ya da öğrenmeleri halin-

de bu tarihten itibaren yedi günlük sürede kendi adlarına haczedilmezlik şi-

kayetinde bulunabileceğini»2540 

√ «Tutuklu olarak bulunan borçluya İİK’nun 103.maddesi uyarınca çı-

kartılan davetiyenin, İİK’nun 54/1.maddesi dikkate alınmadan Tebligat Ka-

nunu’nun 16. maddesi uyarınca usulsüz tebliğ edilmesi halinde, kıymet tak-

diri tebliği üzerine borçlunun şikayetinin süresinde olduğu- Borçlu şikayet 

dilekçesi ile birlikte 120 TL gider avansını yatırmış, mahkemece duruşmada 

                                                 
2535 Bknz: 12. HD. 01.12.2016 T. 6077/24745 
2536 Bknz: 23. HD. 22.11.2016 T. 4991/5153 
2537 Bknz: 12. HD. 21.11.2016 T. 6614/23886 
2538 Bknz: 12. HD. 17.11.2016 T. 6112/23785 
2539 Bknz: 12. HD. 17.11.2016 T. 18919/23772 
2540 Bknz: 12. HD. 17.11.2016 T. 29282/23860 
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keşif yapılmasına karar verilerek, gider avansından karşılanmayan kısmın 

tamamlanması için borçluya iki haftalık kesin süre verilmesine ilişkin karar, 

duruşmada hazır olan borçluya ihtar edilmiş ise de, bilirkişilerin sayısı ve 

dosyadaki mevcut avans dikkate alınmadan keşif için eksik kalan avans mik-

tarı net olarak belirlenmediğinden söz konusu ihtarın usule uygun kabul edi-

lemeyeceğini- Mahkemece sonraki duruşmada ‘eksik avansın 250 TL olarak 

tespiti’ ile duruşmada hazır olmayan borçluya, avansı tamamlaması için iki 

haftalık kesin süre verilmiş ve yatırılmamasının sonuçları yazılmış ise de, 

söz konusu muhtıranın da borçlunun ‘hapiste hükümlü’ olduğundan bahisle 

Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca yapıldığı, bu hali ile de muhtı-

raya ilişkin tebligatın usulsüz olduğu, gelinen aşamada ise bir yıldan fazla 

hapis cezası ile mahkum edilen borçlunun kısıtlanarak kendisine vasi atan-

dığı anlaşıldığından, mahkemece, hükümlü olan borçlunun vasisine, eksik 

avansı tamamlaması için usulüne uygun ihtar yapılması gerektiği; usulsüz 

ihtar tebliği dikkate alınarak meskeniyete ilişkin şikayetin usulden reddine 

karar verilmesinin hatalı olduğunu»2541 

√ «İİK. mad. 103 uyarınca haciz tutanağının bir örneğinin işlem sıra-

sında borçlunun eşine verilmediği anlaşıldığından, borçlunun o tarihte haczi 

öğrendiğinin kabul edilemeyeceğini- Borçluya 103 davetiyesi tebliğ edilme-

diği gibi icra dosyasında haczi daha önce öğrendiğine dair bir bilgi ve belge 

de bulunmadığından, kıymet takdir raporunun borçluya tebliğ edildiği tarihe 

göre yedi günlük sürede gerçekleştiği görülen meskeniyet şikayetinin ince-

lenmesi gerektiğini»2542 

√ «Vekille takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması gerektiği an-

cak asile de tebligat yapılmasının da gerekli olduğunu- Sürelerin vekile teb-

ligatla başlayacağını»2543 

√ «Borcun dayanağı olan belgenin icra dosyasına ibraz edilmediği ve 

dolayısıyla ödeme emri ile birlikte gönderilmediği ileri sürülerek ödeme em-

rinin iptaline yönelik yapılan şikayetin ödeme emrinin tebliğinden itibaren 

yedi gün içinde yapılması gerektiğini»2544 

√ «Ödeme emrinin tebliğ edildiğinden itibaren; yedi günlük süre geç-

tikten sonra ‘borçlu idareye ödeme için başvurulmadan takip başlatıldığın-

dan bahisle takibin iptaline’ yönelik yapılan şikayetin süreden reddi gerekti-

ğini»2545 

                                                 
2541 Bknz: 12. HD. 17.11.2016 T. 6112/23785 
2542 Bknz: 12. HD. 08.11.2016 T. 5391/23159 
2543 Bknz: 8. HD. 07.11.2016 T. 16431/15099 
2544 Bknz: 12. HD. 10.10.2016 T. 21650/20955; 10.10.2016 T. 21651/20954; 10.10.2016 T. 

21652/20953 
2545 Bknz: 8. HD. 06.10.2016 T. 14517/13125 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

330 

√ «İcra müdürlüğünün şikayete konu kararının alacaklı vekiline tebliğ 

edildiğine dair dosyada bir evrak bulunmadığı, dolayısıyla alacaklı vekili-

nin, öğrenmeden itibaren 7 günlük yasal süre içinde şikayette bulunduğu an-

laşıldığından, mahkemece, şikayet süresinde kabul edilerek şikayetin esası-

nın incelenmesi gerekeceğini»2546 

√ «Tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasının yasal dayanağı İİK’nun 16. 

maddesi olup, bu yöndeki şikayetin, aynı maddenin 1. fıkrası uyarınca usul-

süz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde yapıl-

masının zorunlu olduğunu»2547 

√ «Tebligatı çıkaran mercii tarafından ‘Tebligat çıkarılan adres muha-

tabın adres kayıt sistemindeki adresi olduğundan, tebliğ imkansızlığı duru-

munda tebligatın TK’nun 21/2. maddesine göre bu adrese yapılması’na dair 

şerh verilmeden, salt ‘mernis adresi’ ibaresine dayanılarak, dağıtıcı tara-

fından 21/2. maddeye göre tebliğ işlemi yapılamayacağı- Tebliğ usulüne ay-

kırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğ işleminden haberdar olmuş ise ge-

çerli sayılacağından, şikayetçinin bildirdiği öğrenme tarihinin esas olacağı 

ve bu tarihin aksinin karşı tarafça ancak yazılı belge ile ispatlanabileceği-

ni»2548 

√ «Şikayetçi taraf 89/2 haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine 89/1 haciz 

ihbarnamesinden haberdar olmuş ve bu öğrenme tarihine göre de İİK’nun 

16/1. maddesinde öngörülen yasal 7 günlük süreyi geçirdikten sonra 89/1 

haciz ihbarnamesine yönelik olarak usulsüz tebliğ şikayeti ile icra mahke-

mesine başvurmuş olduğundan, istemin süre aşımından reddi gerektiği-

ni»2549 

√ «Şikayete konu taşınmazlara ilişkin satış işlemlerinin yapılmış oldu-

ğundan, şikayetçinin yedi günlük süreden sonra, yaptığı şikayetin süre aşımı 

sebebiyle reddine karar verilmesi gerektiğini»2550 

√ «Haczedilmezlik şikayeti, İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük 

süreye tabi olup, bu sürenin öğrenme tarihinden başlayacağını»2551 

√ «Ödeme emrine ilişkin tebligat,Teb. K.nun 17. maddesine aykırı ola-

rak borçluya tebliğ edilse de, borçlu vekilinin icra müdürlüğüne verdiği di-

lekçe ile borca itiraz etmesi nedeniyle Teb. K.’nun 32. maddesi gereğince en 

geç bu tarihte tebliğ işlemine muttali olduğunun kabulü gerekeceğinden, ic-

                                                 
2546 Bknz: 12. HD. 04.10.2016 T. 15514/20518 
2547 Bknz: 12. HD. 29.09.2016 T. 25830/20123 
2548 Bknz: 12. HD. 27.09.2016 T. 17416/19934 
2549 Bknz: 12. HD. 22.09.2016 T. 3639/19489 
2550 Bknz: 12. HD. 19.09.2016 T. 3915/19100 
2551 Bknz: 12. HD. 19.09.2016 T. 3849/19092 
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ra mahkemesine yedi günlük süreden sonra yapılan şikayetin süre aşımı ne-

deniyle reddi gerektiğini»2552 

√ «Şikayetçiye gönderilen 3. haciz ihbarnamesini, vasisine usulüne uy-

gun olarak tebliğ edildiği ve bu tarihten sonra 7 günlük sürede ikinci haciz 

ihbarnamesi tebliğ işleminin usulsüzlüğünün ileri sürülmemiş bulunduğu-

nu»2553 

√ «Borçlunun bildirdiği öğrenme tarihine göre, ‘sıra cetveli tebliğ iş-

leminin usulsüzlüğü’ne ilişkin icra mahkemesine yaptığı başvuru, İİK. mad 

16/1’de öngörülen yasal yedi günlük süreden sonra olduğundan, mahkeme-

ce, şikayetin süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini»2554 

√ «Borçlu vekilinin mahkemeye verdiği dilekçede gecikmiş itiraz deyi-

mini kullanmış olması, HMK’nun 33. maddesi uyarınca hukuki tavsifin ha-

kime ait olması nedeniyle sonuca etkili olmayıp, başvurunun, 7201 sayılı 

Yasa’nın 32. maddesine dayalı usulsüz tebligat şikayeti olduğunu- Tebligat 

esnasında muhatabın nerede olduğu, tevziat saatlerinden sonra tebligat ad-

resine dönüp dönmeyeceği hususu tahkik ve tevsik edilmemiş olduğundan, 

tebligatın bu hali ile Tebligat Kanununun 21/1. maddesi ile Tebligat Yönet-

meliğinin 30 ve 35. maddeleri hükümlerine uygun yapılmadığından usulsüz 

olduğunu»2555 

√ «Şikayete konu taşınmazların haczine ilişkin örnek 103 davet kağıdı-

nın, borçlu vekiline 27.02.2012 tarihinde tebliğ edildiği; 09.03.2012 tarihin-

de 7 günlük süre geçirilerek yapılan haczedilmezlik şikayetinin süre aşımı 

nedeniyle reddinin gerekeceğini»2556 

√ «İhalenin feshini, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı se-

bepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sici-

lindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenlerin yurt içinde 

bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale ta-

rihinden itibaren yedi gün içinde isteyebileceğini- Aile konutu ile ilgili sınır-

lamanın, 3. kişilere karşı hüküm ifade etmesi için, şerh lehtarı tarafından 

tapuya kaydının sağlanması gerektiğini»2557 

√ «Borçlunun İİK’nun 134/2. maddesinde öngörülen yasal 7 günlük sü-

reden sonra icra mahkemesine başvurarak, ihalenin feshini istediği anlaşıl-

dığından, mahkemece (temlik alan alacaklı yönünden) istemin, süre aşımı 

nedeniyle reddi yerine esasının incelenmesinin doğru olmadığı, İİK’nun 

                                                 
2552 Bknz: 12. HD. 19.09.2016 T. 3920/19098 
2553 Bknz: 12. HD. 17.06.2016 T. 15869/17251 
2554 Bknz: 12. HD. 16.06.2016 T. 3027/17179 
2555 Bknz: 12. HD. 15.06.2016 T. 2903/17020 
2556 Bknz: 8. HD. 14.06.2016 T. 25648/10422 
2557 Bknz: 12. 12. HD. 06.06.2016 T. 14096/15866HD. 08.06.2016 T. 11361/16228 
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134. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesine göre, işin esasına girilme-

den ihalenin feshi talebinin reddi halinde, şikayetçinin borçlu aleyhine para 

cezasına hükmedilemeyeceğini»2558 

√ «İcra ve İflas Kanunu’nda ‘taşınmaz üzerine konulan haczin yeni-

lenmesi’ diye bir müessese mevcut olmadığı ve aynı takip dosyasından olsa 

da konulan her haciz yeni bir haciz olup borçlunun her hacze yönelik olarak 

şikayet hakkının olduğunu- Borçlunun, taşınmaz üzerine konulan hacizden 

en geç icra müdürlüğüne sunduğu dilekçe tarihi ve kıymet takdirine itiraz 

duruşmasında haberdar olduğu ve bu tarihler itibariyle şikayetin 7 günlük 

sürede yapılmadığı anlaşıldığından, mahkemece, meskeniyet şikayetinin sü-

re aşımından reddi gerekeceğini»2559 

√ «Haczedilmezlik şikayetinin, İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca 7 gün-

lük süreye tâbi olduğu, bu sürenin öğrenme tarihinden başlayacağı, şikayete 

konu hacze ilişkin olarak borçlulara tebligat yapılmışsa tebliğ tarihinden, 

aksi halde haczi öğrenme tarihinden başlayacağı, takip dosyasının yapılan 

incelemesinde, borçlulara hacze ilişkin bir tebligatın yapılmadığının anla-

şıldığı, bu durumda, asıl olan borçluların haczi öğrendiğini beyan ettikleri 

tarih olup aksinin yazılı belge ile ispat edilmesinin zorunlu olduğu, borçlu-

ların bildirdikleri bir öğrenme tarihi bulunmadığından şikayet tarihinin öğ-

renme tarihi olarak kabulü gerekeceğini»2560 

√ «Şikayet dilekçesinin Ankara 5. İcra Hukuk Mahkemesi’nde 

16.07.2014 tarihinde 2014/800 Muhabere numarası ile kayda girdiği ve 

Bursa Nöbetçi İcra Hukuk Mahkemesi’ne gönderildiği; bu haliyle şikayetin 

7 günlük süresi içerisinde yapıldığı; mahkemece süresinde yapılan şikayetin 

esası incelenerek sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğini»2561 

√ «İhalenin feshi talebinin ihale tarihinden itibaren yedi günlük süre 

içinde icra mahkemesine yapılması gerekeceği, aynı yasa’nın 19/3. maddesi 

uyarınca müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddetin 

tatili takibeden günde biteceğini»2562 

√ «Ödeme emrinin yasal unsurlarının eksik olduğu ve sair şikayetin ye-

di günlük sürede icra mahkemesinde ileri sürülmesi gerektiğini»2563 

√ «Borçlunun şikayeti, ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğüne yö-

nelik şikayet niteliğinde olup, İİK. mad. 16/1 gereğince; şikayetin bu işlemin 

                                                 
2558 Bknz:  
2559 Bknz: 12. HD. 02.06.2016 T. 14040/15667 
2560 Bknz: 12. HD. 01.06.2016 T. 880/15504 
2561 Bknz: 8. HD. 12.05.2016 T. 1423/8745 
2562 Bknz: 12. HD. 05.05.2016 T. 11178/13292 
2563 Bknz: 12. HD. 04.05.2016 T. 240/13177 
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öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde icra mahkemesine yapılması 

gerektiğini»2564 

√ «Şikayetçi tarafından İİK’nun 89. maddesine göre gönderilen ikinci 

haciz ihbarnamesi tebligatının usulsüz olduğu ileri sürülmüşse de , üçüncü 

haciz ihbarnamesinin üçüncü kişiye tebliğ edildiğine ve üçüncü kişi tarafın-

dan üçüncü haciz ihbarnamesi tebliğinin usulsüzlüğü açıkça ileri sürülme-

diğine göre, şikayetçinin en geç üçüncü haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği 

tarihte, şikayete konu ikinci haciz ihbarnamesi tebligatından haberdar oldu-

ğunun kabulü gerektiğini- Üçüncü kişi, üçüncü haciz ihbarnamesinin tebliğ 

edildiği tarihten itibaren, (İİK. mad. 16/1) yasal yedi günlük süre içinde icra 

mahkemesine şikayette bulunmadığından, şikayetin süre aşımı nedeniyle 

reddine karar verilmesi gerekeceğini»2565 

√ «Şikayete konu tebliğ işlemi usulsüz bile olsa, borçlu en geç icra mü-

dürlüğüne itiraz dilekçesini verdiği tarihte öğrenmiş olduğundan, İİK.’nun 

16/1. maddesinde öngörülen yedi günlük süreden sonra icra mahkemesine 

yapılan şikayetin reddi gerekeceğini»2566 

√ «Borçlunun istemi, bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü 

haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, vadesi gelmeyen senetler hakkında 

icra takibi yapılmasına ilişkin icra memur muamelesini şikayet niteliğinde 

olup, anılan şikayetin İİK’nun 168/1. ve 16/1. maddeleri uyarınca ödeme 

emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde yapılması gerekeceğini»2567 

√ «Usulsüz yapılan her tebliğin mutlaka batıl olmayıp, muhatap tara-

fından öğrenildiği tarihte geçerli olacağını- ‘Tebliğ işleminin usulsüzlüğü’ 

iddiasının yasal dayanağının İİK.nun 16. maddesi olup, bu yöndeki şikayetin 

usulsüz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten 7 gün içinde icra mahkemesine 

yapılmasının zorunlu olduğunu»2568 

√ «Sıra cetvelinin şikayetçiye tebliğ edildiği tarihten, İİK’nın 235/son 

maddesi hükmüne göre, 16. madde de belirlenen 7 gün süresi geçtikten son-

ra şikayet yoluna başvurulması nedeniyle reddi yerine İİK’nın 219/4. mad-

desi hükmünde öngörülen sürede başvuru yapılmadığından bahisle red ka-

rarı verilmesi doğru olmamış ise de düşülen bu hatanın giderilmesinin, ye-

niden yargılamayı gerektirmediğini»2569 

                                                 
2564 Bknz: 12. HD. 03.05.2016 T. 622/13038 
2565 Bknz: 12. HD. 03.05.2016 T. 2253/12958 
2566 Bknz: 12. HD. 02.05.2016 T. 2816/12811 
2567 Bknz: 12. HD. 02.05.2016 T. 459/12861 
2568 Bknz: 12. HD. 28.04.2016 T. 34344/12622 
2569 Bknz: 23. HD. 25.04.2016 T. 2515/2642 
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√ «İhalenin feshi isteminin, şikayet yoluyla icra mahkemesinden ihale 

tarihinden itibaren 7 gün içinde istenebileceğini»2570 

√ «Menkul ihalelerinde de uygulanan İİK’nun 134/2. maddesinde, iha-

lenin feshinin, icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren 

yedi gün içinde istenebileceğini»2571 

√ «İcra mahkemesinde yapılan temyiz incelemesine konu başvuru, icra 

müdürlüğünün, itirazın süresinde olmadığına ilişkin 17/06/2015 tarihli ret 

kararına ilişkin olup, bu karara ilişkin şikayetin İİK’nun 16/1.maddesi uya-

rınca yasal süresinde olduğu, ancak, şikayete konu işlem tarihinde icra 

mahkemesince tebliğ tarihinin düzeltilmesi yönünde bir karar mevcut olma-

dığından, memurluk kararı yerinde olup, istemin bu nedenle reddine karar 

verilmesi gerekeceğini»2572 

√ «Tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasının yasal dayanağının İİK. mad. 

16 olduğu, bu yöndeki şikayetin aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca 

‘usulsüz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren’ 7 günlük süre içinde 

yapılması gerekeceği; öğrenme tarihinin belirlenmesi açısından; şikayetçi 

borçlunun ‘bildirdiği tarihin esas olduğu’, bu tarihin aksinin ancak karşı ta-

rafça yazılı belge ile ispat edilebileceği; beyan edilen öğrenme tarihinin ak-

sinin tanıkla ispat edilemeyeceğini»2573 

√ «Tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasının yasal dayanağı İİK’nun 16. 

maddesi olup, bu yöndeki şikayetin, aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca 

usulsüz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde icra 

mahkemesine yapılmasının zorunlu olduğunu»2574 

√ «Ittıla tarihinin, şikayet dilekçesinde yer alan tarihten sonraya ait bir 

tarih olduğu düşünülemeyeceğine göre, borçlunun usulsüz tebligatı öğrenme 

tarihinin şikayet dilekçesi tarihi olduğu kabul edilerek, mahkemece Tebligat 

Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca 89/1 haciz ihbarnamesinin tebligat tari-

hinin bu tarih olarak düzeltilmesine karar verilmesi gerektiğini»2575 

√ «İİK mad. 16/I uyarınca, borçlunun, tebligatın usulsüzlüğünden ha-

berdar olduğu tarihten itibaren 7 günlük süre içinde şikayette bulunması ge-

rekeceğini»2576 

                                                 
2570 Bknz: 12. HD. 20.04.2016 T. 6166/11815 
2571 Bknz: 12. HD. 20.04.2016 T. 7411/11688 
2572 Bknz: 12. HD. 19.04.2016 T. 33917/11567 
2573 Bknz: 12. HD. 18.04.2016 T. 1184/11331 
2574 Bknz: 12. HD. 14.04.2016 T. 3741/11074 
2575 Bknz: 12. HD. 14.04.2016 T. 4566/11136 
2576 Bknz: 12. HD. 07.04.2016 T. 2425/10318 
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√ «Ödeme emrinin usulsüz tebliğ edildiğine dair başvurunun yedi gün-

lük süreye bağlı olup bu sürenin öğrenme tarihinden itibaren başlayacağı ve 

hak düşürücü süre niteliğinde olduğunu»2577 

√ «Yedi günlük ihalenin feshini isteme süresinin ‘hak düşürücü’ nitelik-

te olduğu, bu nedenle icra mahkemesi tarafından re’sen dikkate alınacağı-

nı»2578 

√ «Borçlunun, kendisine gönderilen ödeme emri tebliğ işleminin usul-

süz olduğunu ileri sürerek, tebliğ tarihinin düzeltilmesi için icra mahkeme-

sine başvurmasının ‘şikayet’ niteliğinde olduğu, İİK’nun 16/1. maddesi ge-

reğince şikayetin öğrenme tarihinden itibaren yedi günlük sürede yapılma-

sının zorunlu olduğunu»2579 

√ «Seçilen takip şekline göre borçlunun icra dairesine itiraz etmesin-

den ayrı olarak yedi günlük şikayet süresi içinde tebliğ tarihinin düzeltilmesi 

için icra mahkemesine başvurmasının zorunlu olduğunu»2580 

√ «İcra memurunun işleminin yasaya veya olaya uygun bulunmaması 

nedeniyle, icra mahkemesine başvurularak şikayet yolu ile kaldırılmasının 

istenmesinin kural olarak yedi günlük süreye tabi olduğunu»2581 

√ «Tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasının yasal dayanağı İİK’nun 16. 

maddesi olup, bu yöndeki şikayetin, aynı maddenin 1. fıkrası uyarınca usul-

süz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde icra mah-

kemesine yapılmasının zorunlu olduğu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. 

maddesi gereğince, tebliğin usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı teb-

liğ işleminden haberdar olmuş ise geçerli sayılacağı, bu durumda, aksine 

bir belge bulunmadığı sürece, muhatabın beyan ettiği öğrenme tarihinin, 

tebliğ tarihi olarak kabul edileceğini»2582 

√ «Murisin takipten önce öldüğü ve mirası ret süresi geçtikten sonra 

mirasçılar hakkında takip başlatıldığı anlaşıldığından, icra takibinin mirası 

ret süresi geçtikten sonra başlatılmış olması nedeniyle, ‘borçlunun ölüm gü-

nü ile beraber üç gün içinde takibin geri bırakılacağına ilişkin’ İİK.’nun 53. 

ve bu konudaki ‘süresiz şikayet’e değinen İİK.’nun 16. maddesinin uygula-

ma yeri bulmayacağını- Borçluların başvurusu, ‘borca itiraz’ niteliğinde 

olup, borca itirazın da, İİK. mad. 62/1 uyarınca, ödeme emrinin tebliğinden 

itibaren yasal 7 günlük sürede icra dairesine yapılması zorunlu olduğu, 

borçluların borca itirazlarını icra müdürlüğü yerine icra mahkemesine bil-

                                                 
2577 Bknz: 12. HD. 06.04.2016 T. 33367/10262 
2578 Bknz: 12. HD. 04.04.2016 T. 3253/9735 
2579 Bknz: 12. HD. 29.03.2016 T. 6711/9241 
2580 Bknz: 12. HD. 21.03.2016 T. 31788/8265 
2581 Bknz: 8. HD. 16.03.2016 T. 2141/4751 
2582 Bknz: 12. HD. 09.03.2016 T. 3136/6859 
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dirmesi gereksiz ve geçersiz bir işlem olup, sonuç doğurmayacağından, 

mahkemece istemin bu nedenle reddi gerekeceğini»2583 

√ «Kambiyo senetlerine mahcuz haciz yolu ile başlatılan icra takibinde 

‘takip talebi ve ödeme emrinde alacaklının adresi ve vergi numarasının bu-

lunmaması nedeniyle ödeme emrinin yasal unsurlarının eksik olduğu’na yö-

nelik yapılan şikayetin ‘yedi gün’ içinde yapılması gerektiğini»2584 

√ «Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasının yasal dayanağı 

İİK.nun 16. maddesi olup, bu yöndeki şikayetin, aynı maddenin 1. fıkrası 

uyarınca usulsüz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren 7 günlük sü-

rede yapılması gerekeceğini»2585 

√ «Üçüncü kişi, üçüncü haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarihten 

itibaren İİK’nun 16/1. maddesinde belirtilen yasal yedi günlük süre içinde 

icra mahkemesine şikayette bulunmadığından, şikayetin süre aşımı nedeniy-

le reddine karar verilmesi gerektiğini»2586 

√ «Usulüne aykırı yapılan tebligatta, muhattabın bildirdiği öğrenme ta-

rihinin esas alınacağı, beyan edilen öğrenme tarihinin aksinin yazılı bir bel-

ge ile kanıtlanabileceğini- Şikayetçi şirket ‘İİK. mad. 89 gereğince gönderi-

len tebligatların Fikri Sinai Mahkemesi’nde yapılan yargılama sırasında 

öğrendiklerini’, alacaklı ise, ‘şikayetçi şirketin, anılan davanın yargılaması 

sırasında bildirilen tarihten çok önce haciz ihbarnamesi tebliğ işlemlerinden 

haberdar olduğunu’ ileri sürdüğünden, icra mahkemesince, söz konusu dava 

dosyası getirtilerek ödeme tarihinin belirlenmesi ve saptanan tarihe göre 

usulsüz tebliğ şikayetinin yasal sürede yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi 

gerektiğini»2587 

√ «Usulsüz tebliğe ilişkin şikayetin, İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca 

borçlunun tebligatın usulsüzlüğünden haberdar olduğu tarihten itibaren 7 

günlük süre içerisinde icra mahkemesine yapılmasının zorunlu olduğu-

nu»2588 

√ «Borçlunun, 21.10.2014 tarihinde ödeme emrine muttali olduğu ve bu 

tarihten itibaren İİK’nun 16/1. maddesinde belirtilen yasal 7 günlük süreyi 

fazlasıyla geçirdikten sonra şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurduğu-

nu»2589 

                                                 
2583 Bknz: 12. HD. 02.03.2016 T. 30106/5997 
2584 Bknz: 12. HD. 01.03.2016 T. 29799/5794 
2585 Bknz: 12. HD. 29.02.2016 T. 29491/5593 
2586 Bknz: 12. HD. 29.02.2016 T. 29318/5672 
2587 Bknz: 12. HD. 24.02.2016 T. 23489/5027 
2588 Bknz: 12. HD. 23.02.2016 T. 28116/4991 
2589 Bknz: 12. HD. 22.02.2016 T. 1549/4754 
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√ «Şikayetçiye tebliğ edilen 89/2 haciz ihbarnamesinin Tebligat Kanu-

nu’nun 21. maddesine göre usulüne uygun tebliğ edildiği anlaşıldığından, 

şikayetçinin haciz ihbarnamesi tebliğlerinden en geç bu tarihte haberdar 

olmuş sayılacağı ve bu durumda icra mahkemesine yapılan başvuru, 

İİK’nun 16/1. maddesinde öngörülen yasal yedi günlük süreden sonra oldu-

ğundan, mahkemece ‘ haciz ihbarnamelerinin iptali’ istemiyle yapıla başvu-

runun süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğini»2590 

√ «Ödeme emri tebliği, icra müdürlüğü işlemi olup, bu işlemin usulsüz 

olduğunun ancak tebliğ işleminin muhatabı tarafından İİK.nun 

16.maddesine göre öğrenme tarihinden itibaren yedi günlük sürede icra 

mahkemesine şikayet yoluyla başvurulması halinde icra mahkemesince ince-

leneceği ve tebliğ işleminin usulsüz olduğu belirlenir ise İİK.nun 17. ve 7201 

sayılı Tebligat Kanunu’nun 32. maddesi gereğince tebliğ tarihinin öğrenme 

tarihi esas alınarak düzeltileceğini»2591 

√ «Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasının, usulsüz tebliğ 

işleminin öğrenildiği tarihten itibaren 7 günlük sürede yapılması gerekece-

ğini»2592 

√ «Muhtıra ile istenen icra avukatlık ücretine ilişkin şikayetin, ilama 

aykırılık olarak nitelendirilemeyeceğinden şikayet süresinin muhtıranın teb-

liğinden itibaren yedi gün olduğunu»2593 

√ «İpotek, mesken kredisinden kaynaklanmakta olup zorunlu ipotek 

vasfında bulunduğundan borçlunun meskeniyet şikayetinin dinlenilmesine 

engel teşkil etmeyeceği, İİK.’nun 82. maddesinin birinci fıkrasının 12. ben-

dine dayalı meskeniyet şikayetinin, İİK.’nun 16/1.maddesi uyarınca yedi 

günlük süreye tabi olduğu, bu sürenin, öğrenme tarihinden itibaren işlemeye 

başlayacağını»2594 

√ «Borçlunun başvurusunun İİK’nun 83. maddesine dayalı haczedil-

mezlik şikayeti olup, İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabi 

olduğu, bu sürenin öğrenme tarihinden başlayacağını»2595 

√ «Her ne kadar taşınmaz üzerine daha önce konulmuş haciz bulun-

makta ise de, her haczin yeni bir şikayet hakkı doğuracağı- Borçlunun son 

hacze yönelik şikayetinin yedi günde (İİK. mad. 16) yapılması halinde, mah-

kemece, işin esasının incelenmesi gerektiğini»2596 

                                                 
2590 Bknz: 12. HD. 17.02.2016 T. 27884/4231 
2591 Bknz: 12. HD. 10.02.2016 T. 28271/3383 
2592 Bknz: 12. HD. 08.02.2016 T. 26901/2992 
2593 Bknz: 8. HD. 25.01.2016 T. 23835/1058; 25.01.2016 T. 23789/1059 
2594 Bknz: 12. HD. 20.01.2016 T. 23481/1453 
2595 Bknz: 12. HD. 19.01.2016 T. 24520/1427 
2596 Bknz: 12. HD. 19.01.2016 T. 23980/1204 
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√ «İİK.nun 82/12. maddesinde yer alan haczedilmezlik şikayetinin, 

İİK.nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabi olduğu, bu sürenin öğ-

renme tarihinden başlayacağını»2597 

√ «İİK’nun 82. maddesinin 1. fıkrasının 12. bendine dayalı olarak mes-

keniyet nedeniyle haczin kaldırılması isteminin İİK’nun 16. maddesi kapsa-

mında şikayet olduğu, aynı maddenin 1. fıkrası uyarınca haczin öğrenildiği 

tarihten itibaren 7 günlük sürede icra mahkemesine yapılması gerektiği-

ni»2598 

√ «Haczedilmezlik şikayetinin, yedi günlük süreye tabi olduğu, bu süre-

nin 103 tebliğiyle veya haczi öğrenme tarihinden başlayacağı, 7 günlük sü-

reden sonra meskeniyet şikayetinde bulunulması durumunda mahkemece şi-

kayetin süre aşımından reddine karar verilmesi gerektiğini»2599 

√ «Tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasının yasal dayanağı İİK’nun 16. 

maddesi olup, bu yöndeki şikayetin, aynı maddenin 1. fıkrası uyarınca usul-

süz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde icra mah-

kemesine yapılmasının zorunlu olduğunu»2600 

√ «Usulsüz tebliğe ilişkin şikayetin, İİK.nun 16/1. maddesi uyarınca, 

borçlunun, tebligatın usulsüzlüğünden haberdar olduğu tarihten itibaren 7 

günlük süre içerisinde icra mahkemesine bildirilmesinin gerekeceğini»2601 

√ «Haczedilmezlik şikayetinin en geç ihale tarihine kadar ileri sürül-

mesi gerektiğini»2602 

√ «Tebligat evrağında sadece adresin başında ‘mernis adresi’ ibaresi-

nin yazılı olduğu, bu şerh dışında tebligat mazbatasını çıkaran mercii tara-

fından ‘adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi ol-

duğu belirtilerek bu adrese Teb.K.’nun 21/2. maddesi uyarınca tebligat ya-

pılacağına dair meşruhat’ verilmediği durumda yapılan tebligatın usulsüz 

olduğunu- Borçlunun usulsüz tebliği öğrendiğini bildirdiği tarihin ‘tebliğ ta-

rihi’ kabul edileceğini»2603 

√ «İİK’nun 82. maddesinin 1. fıkrasının 12. bendinde yer alan hacze-

dilmezlik şikayetinin, İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabi 

olduğu, bu sürenin öğrenme tarihinden başlayacağını»2604 

                                                 
2597 Bknz: 12. HD. 18.01.2016 T. 25210/1124 
2598 Bknz: 12. HD. 17.12.2015 T. 22215/32139 
2599 Bknz: 12. HD. 17.12.2015 T. 18222/32041; 30.11.2015 T. 18700/29834 
2600 Bknz: 12. HD. 11.12.2015 T. 21269/31329; 28.09.2015 T. 11134/22137 
2601 Bknz: 12. HD. 07.12.2015 T. 20045/30619 
2602 Bknz: 12. HD. 07.12.2015 T. 28601/30572 
2603 Bknz: 12. HD. 30.11.2015 T. 19026/29915 
2604 Bknz: 12. HD. 26.11.2015 T. 17523/29447 
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√ «İK’nun 82. maddesinin birinci fıkrasının 12. bendine dayalı olarak 

yapılan haczin kaldırılması isteminin, aynı kanun’un 16.maddesi kapsamın-

da şikayet olduğu, anılan şikayetin, bu maddenin 1.fıkrası uyarınca haczin 

öğrenildiği tarihten itibaren 7 günlük sürede icra mahkemesine yapılması-

nın zorunlu olduğunu»2605 

√ «Borçlu, ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yedi günlük şikayet 

süresi dolduktan sonra şikayet yoluna başvurursa şikayetin süre aşımı nede-

niyle reddinin gerekeceğini»2606 

√ «Satış ilanı tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiası ‘şikayet’ niteliğinde 

olup, İİK’nun 16/l. maddesi gereğince 7 günlük süreye tâbi olduğundan, ile-

ri sürülmediği takdirde mahkemece re’sen nazara alınamayacağını»2607 

√ «İlamın bölünerek ayrı ayrı takip yapılamayacağını»2608 

√ «Başvurunun bu hali ile İİK.nun 58/3 ve 61. maddelerine dayalı şika-

yet olup, İİK.nun 16/1.maddesi uyarınca ödeme emrinin tebliğinden itibaren 

7 günlük sürede icra mahkemesine yapılması gerekeceğini»2609 

√ «Borçlunun, fiili haciz sırasında bizzat bulunup ödeme taahhüdü 

vermesiyle en geç bu tarih itibariyle usulsüz tebligata muttali olduğu kabul 

edileceğinden; bu tarihle şikayetin yapıldığı tarih arasındaki sürenin yedi 

günden fazla olması halinde yapılan şikayetin süre aşımından reddinin ge-

rekeceğini»2610 

√ «Tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasına ilişkin şikayetin, usulsüz teb-

liğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde icra mahkemesine 

yapılmasının zorunlu olduğunu»2611 

√ «İİK’nun 82/1. fıkrasının 12. bendinde yer alan haczedilmezlik şika-

yeti, İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabi olacağı ve bu sü-

renin öğrenme tarihinden başlayacağını- Somut olayda borçlunun yetkilisi 

olduğu şirkete gönderilen haciz ihbarnamesine borçlunun, 3. kişi konumun-

da olan şirketin yetkilisi sıfatı ile yapmış olduğu 12.05.2014 tarihli itiraz, 

hacizden önce olup bu itirazla hacze muttali olduğu söylenemeyeceğini- 

Borçlunun yine haciz tarihinden evvel 21.04.2014 tarihinde icra mahkeme-

sine yapmış olduğu borca itiraz da takibi durdurmayacağından, mahkemece 

                                                 
2605 Bknz: 12. HD. 24.11.2015 T. 20866/29331 
2606 Bknz: 12. HD. 24.11.2015 T. 18510/29224 
2607 Bknz: 12. HD. 09.11.2015 T. 19437/27312 
2608 Bknz: 8. HD. 04.11.2015 T. 17255/19599 
2609 Bknz: 12. HD. 02.11.2015 T. 24653/26393 
2610 Bknz: 12. HD. 21.10.2015 T. 13426/25343 
2611 Bknz: 12. HD. 12.10.2015 T. 25017/23912 
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borçluya gönderilen davetiye tebliğine göre süresinde olan şikayetin esası-

nın incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini»2612 

√ «İİK’nun 82/1. maddesinin 12. bendinde yer alan haczedilmezlik şi-

kayeti, İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tâbi olduğu, bu sü-

renin öğrenme tarihinden itibaren başlayacağı- İcra dosyasının incelenme-

sinden borçlunun, temsilcisi olduğu şirkete 1. haciz ihbarnamesi tebliğ edil-

diği, borçlunun, şirket temsilcisi sıfatıyla dosyaya sunduğu dilekçe ile 1. ha-

ciz ihbarnamesine 12/05/2014 tarihinde itirazda bulunduğu, icra dosyasında 

kendi adına sunduğu bir dilekçe veya dosyadan suret aldığına ilişkin bir 

kayda rastlanmadığı görüldüğünden, borçlunun anılan tarihte hacizden ha-

berdar olduğu sonucuna varılamayacağı, mahkemece, yapılan şikayetin sü-

resinde olduğunun kabulü ile işin esası incelenip oluşacak sonuca göre ka-

rar verilmesi gerekeceğini»2613 

√ «İİK’nun 82. maddesinin birinci fıkrasının 12. bendine dayalı meske-

niyet şikayeti, İİK.’nun 16/1.maddesi uyarınca yedi günlük süreye tâbi ola-

cağı, bu sürenin, öğrenme tarihinden itibaren işlemeye başlayacağı, borçlu-

nun şikayet hakkının her haciz nedeniyle yeniden doğacağı- Somut olayda 

taşınmaz üzerine konulan 05.09.2014 tarihli haciz, yeni bir haciz olup, her 

haciz yeni bir şikayet hakkı vereceğinden, borçlunun icra mahkemesine yap-

tığı başvurunun, İİK.’nun 16/1. maddesinde öngörülen yasal yedi günlük sü-

re içinde olduğunu»2614 

√ «Haczedilmezlik şikayetinin, yedi günlük süreye tabi olduğu; bu sü-

renin öğrenme tarihinden başlayacağını- Borçlunun meskeniyet şikayetinde 

bulunduğu taşınmazına işlenen haciz şerhi için 103 davetiyesi çıkarılmış ve 

borçlu dilekçe ile dosya fotokopisini almış olup, borçlunun, şikayete konu 

taşınmaz üzerindeki haczi bu tarihte öğrendiğinin kabulü gerektiği ve öğ-

renme tarihine göre şikayetin süresinde olmadığını»2615 

√ «Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiasının yasal dayanağı 

İİK.nun 16. maddesi olup, bu yöndeki şikayetin, aynı maddenin 1. fıkrası 

uyarınca usulsüz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren 7 günlük süre 

içerisinde icra mahkemesine bildirilmesi gerekeceğini»2616 

√ «Yedi günlük haczedilmezlik şikayetine ilişkin sürenin öğrenme tari-

hinden başlayacağı- Borçlunun icra müdürlüğüne yaptığı müracaat ile bu 

haczi öğrendiğinin kabulü ile daha sonra icra mahkemesine yaptığı meske-

                                                 
2612 Bknz: 12. HD. 17.09.2015 T. 10007/21938 
2613 Bknz: 12. HD. 16.09.2015 T. 10776/21498 
2614 Bknz: 12. HD. 14.09.2015 T. 10912/20862 
2615 Bknz: 12. HD. 10.09.2015 T. 6889/20547 
2616 Bknz: 12. HD. 18.06.2015 T. 6930/16994 
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niyet nedenine dayalı haczedilmezlik şikayetinin, yasal yedi günlük süreden 

sonra yapıldığından reddi gerekeceğini»2617 

√ «İİK’nun 58/3 ve 61/1. maddelerine aykırılık nedeniyle ödeme emrine 

yönelik şikayetin aynı kanunun 16/1. maddesi uyarınca ödeme emrinin tebli-

ği üzerine yedi günlük sürede icra mahkemesine yapılması gerekeceğini»2618 

√ «Borçlunun kendisine gönderilen ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz 

olduğunu ileri sürmesi İİK’nun 16. maddesi anlamında bir ‘şikayet’ olup, 

aynı yasanın 16/l. maddesi gereğince bu şikayetini işlemi öğrenme tarihin-

den itibaren 7 günlük sürede icra mahkemesine yapması gerekeceğini»2619 

√ «Borçlunun kendisine gönderilen ödeme emri tebliğ işleminin usul-

süzlüğünü öğrenme tarihine göre 7 günlük sürede icra mahkemesinde ileri 

sürmesi gerektiğini»2620 

√ «Ödeme emri tebliğ işleminin borçluya ait olmayan adreste yapılmış 

olması nedeniyle usulsüz olduğuna yönelik şikayetin yasal 7 günlük süre içe-

risinde yapılması gerektiğini»2621 

√ «İİK.nun 82. maddesinin 1. fıkrasının 12. bendinde yer alan borçlu-

nun haline münasip evinin haczedilemeyeceğine ilişkin şikayetin, İİK.nun 

16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tâbi olduğunu»2622 

√ «İİK.nun 82/12. maddesinde yer alan meskeniyet iddiası İİK.nun 16. 

maddesi kapsamında şikayet olup, aynı maddenin 1. fıkrası uyarınca (7) gün 

içinde icra mahkemesine yapılmasının zorunlu olduğunu»2623 

√ «İİK’nun 149/a maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı 

yasanın 33. maddesi gereğince, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı 

takipte, limit aşımı dışındaki şikayetlerin ve itirazların yedi günlük hak dü-

şürücü süre içerisinde icra mahkemesine yapılması gerekeceğini»2624 

√ «Usulsüz tebliğe ilişkin şikayetin, İİK.nun 16/1. maddesi uyarınca 

borçlunun tebligatın usulsüzlüğünden haberdar olduğu tarihten itibaren 7 

günlük süre içerisinde icra mahkemesine bildirilmesi gerekeceğini»2625 

√ «Şikayetin, İİK.nun 16/1 maddesinde öngörülen 7 günlük yasal süre-

den sonra yapıldığından süreden reddi gerekeceğini»2626 

                                                 
2617 Bknz: 12. HD. 15.09.2015 T. 10076/21116 
2618 Bknz: 12. HD. 02.06.2015 T. 12344/15085 
2619 Bknz: 12. HD. 14.05.2015 T. 739/13789 
2620 Bknz: 12. HD. 07.05.2015 T. 1287/12697 
2621 Bknz: 12. HD. 05.05.2015 T. 253/12524 
2622 Bknz: 12. HD. 05.05.2015 T. 2458/12534 
2623 Bknz: 12. HD. 04.05.2015 T. 10242/12301 
2624 Bknz: 12. HD. 04.05.2015 T. 1275/12159 
2625 Bknz: 12. HD. 28.04.2015 T. 1815/11562 
2626 Bknz: 8. HD. 20.04.2015 T. 3332/8804; 20.04.2015 T. 7166/8803 
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√ «İpotek veren şikayetçi hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile 

ilamlı takip başlatıldığı, ancak İİK’nun 149. maddesine göre aralarında zo-

runlu takip arkadaşlığı bulunan asıl borçluya takibin yöneltilmediği, bu ek-

sikliğin, İİK’nun 16/2. maddesi gereğince takibin her aşamasında ve süresiz 

olarak şikayet yoluyla ileri sürülebileceğini»2627 

√ «Usulsüz tebliğ şikayetinin yedi günlük süreden sonra yapılması ha-

linde icra emri tebliğ işleminin kesinleşeceği, şikayetin süre aşımı nedeniyle 

reddine karar verileceğini»2628 

√ «İİK’nun 82/1. fıkrasının 12. bendinde yer alan haczedilmezlik şika-

yeti, İİK’nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabi olup, bu sürenin 

öğrenme tarihinden başlaması gerekeceğini»2629 

√ «Her ne kadar taşınmaz üzerine daha önce konulmuş haciz bulun-

makta ise de her haciz yeni bir şikayet hakkı doğuracağından son hacze yö-

nelik meskeniyet şikayeti İİK’nun 16/1. maddesinde öngörülen yasal sürede 

olup mahkemece esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilme-

sinin gerekeceğini»2630 

√ «İcra ve İflas Kanunu’nda taşınmaz haczinin yenilenmesi diye bir 

müessese mevcut olmadığı ve konulan her haciz yeni bir haciz olduğunu- 

Taşınmaz üzerine daha önce konulmuş haciz bulunmakta ise de her haciz 

yeni bir şikayet hakkı doğuracağından son hacze yönelik meskeniyet şikaye-

tinin İİK’nun 16/1. maddesinde öngörülen 7 günlük sürede yapılabileceği-

ni»2631 

√ «İcra hukuk mahkemesince süresinde dosya arasına alınmayan, gider 

avansı ve bilirkişi ücreti ödendiğine dair dekont için meydana gelen gecik-

meden şikayetçinin kusuru olmadığı, bu nedenle şikayetin süresinde yapıldı-

ğının kabulü gerekeceğini»2632 

√ «İcra emrinin yasaya aykırı düzenlendiğine ilişkin şikayet kamu dü-

zeni ile ilgili olmadığından, şikayetin icra emrinin tebliğinden itibaren yasal 

7 günlük süre içerisinde yapılması gerektiğini»2633 

√ «Şikayet talebinin yedi günlük süre geçirilerek yapıldığı nazara alı-

narak şikayetin süreden reddi gerekirken işin esası incelenerek takibin iptali 

yönünde hüküm kurulmasının isabetsiz olduğunu»2634 

                                                 
2627 Bknz: 12. HD. 16.04.2015 T. 7350/9944 
2628 Bknz: 8. HD. 15.04.2015 T. 7885/8437 
2629 Bknz: 12. HD. 13.04.2015 T. 7045/9393 
2630 Bknz: 12. HD. 31.03.2015 T. 32561/8151 
2631 Bknz: 12. HD. 27.03.2015 T. 31636/7521 
2632 Bknz: 8. HD. 24.03.2015 T. 3874/6710 
2633 Bknz: 8. HD. 24.03.2015 T. 2646/6725 
2634 Bknz: 8. HD. 23.03.2015 T. 6556/6635 
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√ «Borçlunun kendisine gönderilen ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz 

olduğunu ileri sürerek, tebliğ tarihinin düzeltilmesi ve bu tarihe göre icra 

dosyasına yapılan itirazın süresinde olması nedeniyle takibin durdurulması 

için icra mahkemesine başvurmasının ‘şikayet’ niteliğinde olduğu, İİK’nun 

16/1. maddesi gereğince şikayetin öğrenme tarihinden itibaren 7 günlük sü-

rede yapılmasının zorunlu olduğunu»2635 

√ «Usulsüz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisin-

de icra mahkemesine şikayet yolu ile yapılması gerektiğini»2636 

√ «Taşınmaz haczine ilişkin 103 davetiyesinin usulsüz tebliğ edildiğine 

yönelik şikayetin İİK’nun 16/1. maddesine göre 7 günlük süreye tabi oldu-

ğunu»2637 

√ «Menfi tespit ilamının kesinleşmeden icra edilemeyeceğine dair şika-

yetin yedi günlük süreye tabi olduğu, şikayetin süreden reddine karar verile-

ceğini»2638 

√ «Bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine özgü icra taki-

binde vadesi gelmeyen senede yönelik icra takibi yapılmasına ilişkin icra 

memur muamelesini şikayetin ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün 

içinde yapılması gerektiğini»2639 

√ «Borçlunun icra mahkemesine başvurusu, ödeme emri tebliğ işlemi-

nin usulsüzlüğüne yönelik şikayet olup, bu şikayetin, İİK’nun 16/1. maddesi 

uyarınca öğrenme tarihinden itibaren 7 günlük sürede yapılması gerektiği-

ni»2640 

√ «İİK.nun 170/a maddesinde vade hususu düzenlenmediğinden, icra 

müdürünün vadesi gelmediği halde ödeme emri göndermesi İİK.nun 

168/1.maddesine aykırılık teşkil edeceğinden, anılan işleme karşı yapılan 

başvurunun ise aynı Kanunun 16/1.maddesine dayalı şikayet niteliğinde ola-

cağını»2641 

√ «Şikayetin İİK.nun 16/1.maddesinde öngörülen yasal 7 günlük süre-

den sonra yapıldığı anlaşıldığından, mahkemece istemin süre aşımından 

reddi gerekeceğini»2642 

                                                 
2635 Bknz: 12. HD. 23.03.2015 T. 32934/6891 
2636 Bknz: 12. HD. 19.03.2015 T. 5076/6575 
2637 Bknz: 12. HD. 17.03.2015 T. 31336/6167 
2638 Bknz: 8. HD. 12.03.2015 T. 1089/5874 
2639 Bknz: 12. HD. 09.03.2015 T. 31005/5188 
2640 Bknz: 12. HD. 05.03.2015 T. 29396/4798 
2641 Bknz: 12. HD. 05.03.2015 T. 340/4888 
2642 Bknz: 12. HD. 03.03.2015 T. 1772/4494 
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√ «Haciz ihbarnamelerinin usulsüz olarak tebliğ edildiğine yönelik şi-

kayetin, usulsüz tebligata muttali olunan tarihten itibaren 7 gün içinde yapı-

labileceğini»2643 

√ «Somut olayda iptali istenen ihbarnamelerde her ne kadar 3. kişinin 

isim ve soyisminin yazımlarında yanlışlık yapılmışsa da 3. kişinin ihbarname 

gönderilen kişinin kendisi olmadığı yönünde husumete dayalı bir şikayetinin 

bulunmadığı, 3. kişinin şikayet nedenleri nazara alındığında mahkemeye şi-

kayet süresinin muamelenin öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün olduğu-

nu»2644 

√ «Borçlunun, tebliğ tarihinin düzeltilmesi için öğrenme tarihinden iti-

baren yedi günlük şikayet süresi içinde icra mahkemesine başvurması gerek-

tiğini»2645 

√ «Borçlunun savcılık dosyasında alınan ifadesinde, hacizden haberdar 

olduğunu beyan ettiği görülmüş olup, bu tarihten itibaren yasal yedi (7) 

günlük süreden sonra icra mahkemesine yaptığı meskeniyet şikayetinin red-

dine karar verilmesi gerekeceğini»2646 

√ «Mahkemece ödeme emri tebliğ işlemine ilişkin şikayetin İİK’nun 

16/1. maddesinde belirtilen (7) günlük yasal süreden sonra, buna bağlı ola-

rak İİK’nun 170/a maddesi gereğince yapılan şikayetin ise aynı Kanunun 

168/3. maddesi uyarınca (5) günlük yasal süreden sonra yapılmış oldukları 

anlaşıldığından her iki istemin de süre aşımı nedeniyle reddi gerekeceği-

ni»2647 

√ «Borçlu vekilinin şikayet konusu ruhsata konulan haczin kaldırılması 

istemi ile icra müdürlüğüne başvurduğu anlaşıldığından bu tarihten itibaren 

hacizden haberdar olduğunun kabulü gerekeceği, yanlış merciye yapılan iti-

raz sonuç doğurmayacağından icra mahkemesine yapılan 7 günlük süreden 

sonra olduğu anlaşılan başvurunun şikayetinin süresinde olmadığından red-

dine karar verilmesi gerekeceğini»2648 

√ «Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğüne yönelik başvurunun şi-

kayet niteliğinde olup , öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde icra 

mahkemesine yapılması gerektiğini- Borçlunun takip dosyasına atfen banka-

ya ait ödeme dekontundan borçlunun takipten muttali olduğu tarihe göre ic-

ra mahkemesine yaptığı başvurunun İİK’nun 16/1. maddesinde öngörülen 

                                                 
2643 Bknz: 12. HD. 26.02.2015 T. 28844/4098 
2644 Bknz: 12. HD. 24.02.2015 T. 28753/3591 
2645 Bknz: 12. HD. 28.01.2015 T. 28426/2094; 27.11.2014 T. 21307/28674; 15.11.2011 T. 

5398/22095; 18.10.2011 T. 3647/19180; 01.03.2011 T. 33837/2309 
2646 Bknz: 12. HD. 21.01.2015 T. 27604/1396 
2647 Bknz: 12. HD. 21.01.2015 T. 27594/1387 
2648 Bknz: 12. HD. 15.01.2015 T. 25819/734 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

345 

yedi günlük süreden sonra olduğu dikkate alınarak şikayetin süre aşımı ne-

deniyle reddine karar verilmesi gerekeceğini»2649 

√ «Usulsüz tebliğ işlemini öğrenen muhatabın bu tebliği öğrendiği ta-

rihten itibaren yedi gün içinde şikayet yolu ile tebligatın usulsüzlüğünü tet-

kik mercii önüne getirmesi gerekeceğini»2650 

√ «Şikayet dilekçesinde usulsüz tebliği öğrenme tarihi olarak 

25.06.2012 tarihi bildirilmiş ise de icra takip dosyasının incelenmesinde 

borçlu kooperatif adına avukat tarafından 17.04.2012 tarihinde borca itiraz 

dilekçesi verildiğini, bilahare adı geçen avukata 20.04.2012 tarihi itibarı ile 

kooperatifi temsile yetkili kişilerce vekaletname verildiği ve söz konusu ve-

kaletname 20.04.2012 tarihinde icra dosyasına ibraz edildiğinden borçlu 

kooperatifin en geç 20.04.2012 tarihinde takipten ve icra dosyasından ha-

berdar olduğunu»2651 

√ «Menfi tespit davasının kabulü yönündeki ilamların kesinleşmeden 

icra takibine konu edilemeyeceğine ilişkin şikayet kamu düzeni ile ilgili de 

olmadığından anılan yasal düzenleme gereği icra emrinin tebliğinden itiba-

ren yasal 7 günlük süre içerisinde yapılmasının gerekeceğini»2652 

√ «Borçluya örnek (7) ödeme emrinin 12.11.2010 tarihinde tebliğ edil-

diği, yapılan bu tebligatın usulüne uygun olmadığı görülmekte ise de, 

14.01.2011 tarihinde yapılan menkul haczi sırasında borçlunun hazır bu-

lunduğunu, dolayısıyla borçlunun bu tarihte takipten haberdar olunduğunu, 

usulsüz tebligata ilişkin şikayetin ise bu tarihten itibaren (7) günlük süre ge-

çirildikten sonra yapıldığı anlaşıldığından haciz işlemlerinin iptali yönünde 

karar verilemeyeceğini»2653 

√ «Borçlu, öğrenme tarihinden itibaren yedi günlük şikayet süresini ge-

çirdikten sonra tebliğ tarihinin düzeltilmesi için icra mahkemesine başvur-

duğundan mahkemece şikayetin süre aşımından reddi gerekeceğini»2654 

√ «İİK'nun 16/1 maddesi gereğince şikayetin, işlemi öğrenme tarihin-

den itibaren 7 günlük sürede yapılması zorunlu olup; icra müdürünün, borç-

luya çıkarılan ödeme emrinin usulüne uygun tebliğ edilip edilmediğinin tes-

biti yönünde bir takdir yetkisi olmadığını»2655 

                                                 
2649 Bknz: 12. HD. 14.01.2015 T. 26813/550 
2650 Bknz: 12. HD. 29.01.2013 T. 26890/2571 
2651 Bknz: 12. HD. 17.01.2013 T. 23430/940 
2652 Bknz: 8. HD. 28.06.2012 T. 5896/6408 
2653 Bknz: 12. HD. 19.06.2012 T. 5443/21220 
2654 Bknz: 12. HD. 12.06.2012 T. 1969/20153; 20.06.2012 T. 6546/21698; 27.09.2012 T. 

20041/28276 
2655 Bknz: 12. HD. 04.06.2012 T. 3724/19082 
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√ «Borçlu öğrenme tarihinden itibaren tebliğ tarihinin düzeltilmesi için 

yedi günlük şikayet süresini geçirdiğinden şikayetin ve yasal süresinde ya-

pılmayan itirazın reddi gerekeceğini»2656 

√ «Tebligatın yapıldığı tarihin belirlenmesinde aslolan tebligat parça-

sına şerh edilen tarih olup, bu tarih esas alınarak taleplerin değerlendiril-

mesi gerekirken, PTT Müdürlüğünden gelen yazıya itibar edilerek hüküm te-

sisinin isabetsiz olduğunu»2657 

√ «‘Takip konusu ipoteğin limit ipoteği olması nedeniyle icra emri gön-

derilemeyeceği’ ne ilişkin şikayetin 7 günlük süreye tabi olduğunu»2658 

√ «İcra müdürünün ‘borçluya çıkarılan ödeme emrinin usulüne uygun 

tebliğ edilip edilmediği’nin tesbiti yönünde bir takdir hakkı bulunmadığını  

-Usulsüz tebligat halinde; seçilen takip şekline göre borçlunun icra dairesi-

ne itiraz etmesinden ayrı olarak, 7 günlük şikayet süresi içinde ayrıca ‘tebliğ 

tarihinin düzeltilmesi için’ icra mahkemesine başvurmasının da gerekeceği-

ni»2659 

√ «Meskeniyet şikayetinin borçluya tebliğ edilen ‘103 davetiyesi’nin 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılabileceğini»2660 

√ «‘Menfi tesbit davasının kabulü/reddi yönündeki ilamların kesinleş-

meden icra takibine konu edilemeyeceği’ne ilişkin şikayetin, kamu düzeni ile 

ilgisi bulunmaması nedeniyle, icra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde 

yapılması gerekeceğini»2661 

√ «Takip dayanağı ilamın kesinleşmeden icraya konulamayacağı nede-

niyle takibin iptali’ne ilişkin şikayetin, 7 günlük süreye tabi olduğunu»2662 

√ «İcra kefaletini içeren haciz tutanağının iptali için, 7 günlük şikayet 

süresi içinde icra mahkemesine başvurulması gerekeceğini»2663 

√ «Takip konusu alacağın muaccel hale getirilebilmesi için, ipotek 

borçlusuna ihtarname tebliği gerektiğine, ihtarname tebliğ edilmeden icra 

emri gönderilemeyeceğine’ ilişkin şikayetin 7 gün içinde yapılması gereke-

ceğini»2664 

                                                 
2656 Bknz: 12. HD. 28.06.2012 T. 5888/22952 
2657 Bknz: 12. HD. 12.06.2012 T. 4715/20293 
2658 Bknz: 12. HD. 26.12.2011 T. 11706/30501 
2659 Bknz: 12. HD. 26.09.2011 T. 1751/16673 
2660 Bknz: 12. HD. 17.10.2011 T. 3382/19387 
2661 Bknz: 12. HD. 22.11.2011 T. 7870/25300 
2662 Bknz: 8. HD. 18.4.2012 T. 2249/3002; 12. HD. 19.12.2011 T. 11854/29202; 28.04.2011 T. 

26651/7893 
2663 Bknz: 12. HD. 04.10.2011 T. 19523/17863 
2664 Bknz: 12. HD. 23.05.2011 T. 28979/10475 
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√ «Ödeme emrinin borçluya usulsüz olarak tebliğ edilmiş olması halin-

de, borçlunun öğrenme tarihi olarak bildirdiği tarihin esas alınarak, 7 gün-

lük yasal süre içinde yapılan şikayetin esasının incelenmesi gerekeceği-

ni»2665 

√ «İlamdaki baz istasyonunun kaldırılmasına ilişkin takibin İİK’nun 

Yönetmeliğinin 19. maddesinin d bendine göre örnek no 4 icra emrine ilişkin 

basılı kağıdın kullanılmasının gerekeceğini-Bu takip yöntemine göre yapıla-

cak şikayetlerin de 7 günlük süreye tabi olacağını»2666 

√ «‘Menfi tesbit ilamının kesinleşmeden takibe konulamayacağı’ yö-

nündeki şikayetin, 7 günlük süre içinde yapılması gerekeceğini»2667 

√ «İcra müdürlüğünce düzenlen ‘hesap tablosu’na ilişkin olarak yapı-

lan şikayetin, hesap tablosunun öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde 

yapılması gerekeceğini»2668 

√ «Şikayetçinin usulsüz tebliğ işlemini öğrendiği tarihinden itibaren 

İİK.nun 16/1. maddesinde öngörülen yasal yedi günlük süre geçtikten sonra 

icra mahkemesine başvurmuş olması karşısında, mahkemece ikinci haciz ih-

barı yönünden de istemin süre aşımı nedeniyle reddi gerekeceğini»2669 

√ «Yenilenen haciz işleminden haberdar olan borçlunun 7 gün içinde 

haczin kaldırılması için şikayette bulunması gerekeceğini»2670 

√ «İcra dairesinden çıkarılan hesap tablosu uyarınca ihtirazi kayıt (çe-

kince) ileri sürmeden para tahsil eden alacaklının, 7 gün içinde yapılan he-

saba karşı şikayet yoluna başvurmaması halinde, daha sonra «hesabın  

-hesaplanan faizin- hatalı olduğundan bahisle şikayette bulunamayacağı-

nı»2671 

√ «Emekli Sandığından bağlanan ‘maaş ve ücretler’ ile -Emekli Sandı-

ğı Kanununa 2363 s. K. ile eklenen Ek 3. maddede öngörülen- ‘ödentiler’in 

haczi halinde, şikayet süresinin yedi gün olduğunu»2672 

√ «‘Faize faiz istendiğine ve kararın kesinleşmeden takip konusu yapı-

lamayacağına’ yönelik şikayetin yedi günlük süreye tâbi olduğunu»2673 

                                                 
2665 Bknz: 12. HD. 09.06.2011 T. 13232/12266 
2666 Bknz: 12. HD. 22.03.2011 T. 23432/4247 
2667 Bknz: 12. HD. 17.02.2011 T. 20918/978 
2668 Bknz: 12. HD. 26.04.2011 T. 26793/7693 
2669 Bknz: 12. HD. 07.02.2012 T. 16821/2554 
2670 Bknz: 12. HD. 09.03.2009 T. 24748/4733 
2671 Bknz: 12. HD. 03.06.2003 T. 9030/12922; 21.10.2003 T. 16499/20517 
2672 Bknz: 12. HD. 9.2.2008 T. 2185/2824; 27.1.2004 T. 24138/1525; 2.6.2003 T. 10617/12729 
2673 Bknz: 12. HD. 16.1.2004 T. 23301/402 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

348 

√ «Üzerinde ipotek bulunmayan fabrika binasının bütünleyici parçası 
niteliğinde bulunan menkullerin müstakilen haciz edilemeyeceği’ne ilişkin 
şikayetin yedi gün içinde yapılması gerekeceğini»2674 2675 

√ «Meskenin haczi halinde (İİK. 82/12) yapılacak şikayetin  
-‘meskeniyet şikayeti’nin- yedi günlük süreye bağlı olduğunu»2676 

√ «İİK. 358’e göre gerekmediği halde yediemine icra emri tebliğ edil-
miş olması halinde, yedieminin, tebliğ tarihine göre yedi gün içinde şikayet-
te bulunabileceğini»2677 

√ «Borçluya ordu hizmetinden malulen emekli olması nedeniyle bağ-
lanmış olan maaşın haczi (İİK. 82/9) halinde, şikayet süresinin yedi gün ol-
duğunu»2678 

√ «‘Hesap kat ihtarı gönderilmeden icra emri gönderilemeyeceği’ne 
ilişkin şikayetin yedi günlük süreye bağlı olduğunu»2679 

√ «Paydaşlığın satılarak giderilmesi ilamına dayalı olarak yapılan iha-
lelerde satış memurluğunca ayrıca kıymet takdiri yapılmadan, sulh hukuk 
mahkemesince yaptırılmış kıymet esas alınarak ihalenin yapılmış olmasının 
‘süresiz şikayet’ yolu ile değil, ‘yedi gün içinde yapılacak şikayet ile’ ihale-
nin feshini gerektireceğini»2680 2681 

√ «İlamda faize ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde, karar tarihin-
den itibaren istenen faize yedi gün içinde şikayet edilebileceğini»2682 

√ «İhalenin feshinin, ihaleden itibaren -kural olarak- yedi gün içinde 
istenebileceğini»2683 

√ «Satış ilanı kendisine usulüne uygun olarak -satıştan önce- tebliğ 
edilmemiş ancak satıştan haberdar olmuş kişinin, ihalenin feshini ihaleden 
itibaren yedi gün içinde isteyebileceğini»2684 

√ «‘Kira tesbit kararlarının kesinleşmeden infaz edilemeyeceği’nin sü-
resiz şikayet yolu ile değil, yedi günlük şikayet süresi içinde icra mahkeme-
sine bildirilmesi gerekeceğini»2685 2686 

                                                 
2674 Bknz: 12. HD. 28.3.2003 T. 3691/6639; 4.5.2001 T. 6837/7774 
2675 KarĢ:12. HD. 2.6.1986 T. 12712/6560 
2676 Bknz: 12. HD. 28.3.2003 T. 3701/6634; 31.2.2003 T. 27890/1691; 8.2.2001 T. 1845/2287 
2677 Bknz: 12. HD. 7.2.2003 T. 29423/2445 
2678 Bknz: 12. HD. 10.7.2007 T. 11959/14363; HGK. 22.1.2003 T. 12-17/29 
2679 Bknz: 12. HD. 18.6.2002 T. 11772/13135 
2680 Bknz: 12. HD. 6.5.2002 T. 8408/9522 
2681 KarĢ: 12. HD. 12.12.2000 T. 18969/19715 25.2.2000 T. 1312/3122; 26.4.1999 T. 5177/5294; 

21.9.1998 T. 9055/9207 vd. 
2682 Bknz: 12. HD. 1.3.2001 T. 2988/3842 
2683 Bknz: 12. HD. 6.2.2001 T. 972/2035; 12.2.2000 T. 18851/19701 
2684 Bknz: 12. HD. 1.2.2001 T. 957/1602 
2685 Bknz: 12. HD. 23.1.2001 T. 105/801; 15.10.1998 T. 10101/10929; 3.11.1997 T. 

11869/12044 vd. 
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√ «Hesap tablosundaki yanlışlığın düzeltilmesine ilişkin şikayetin ‘sü-

resiz olarak’ değil, ‘yedi gün içinde’ yapılabileceğini»2687 2688 

√ «Tebligatın usulsüzlüğünün yedi gün içinde şikayet yolu ile icra mah-

kemesine bildirilmesi gerekeceğini»2689 

√ «Borçlunun ‘senet asıllarının itiraz süresi içinde icra dosyasında (ka-

sasında) hazır bulundurulmaması nedeniyle ödeme emrinin iptali’ istemini 

içeren şikayetinin yedi günlük genel şikayet süresinde yapılabileceğini 

(Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde ‘senet aslının takip 

talebi ile birlikte icra dairesine verilmediği’ hususunun yedi günlük şikayet 

süresi içinde icra mahkemesine bildirilmesi gerekeceğini)»2690 

√ «Alacaklının takip talebinde işlemiş faize takip süresince faiz istemiş 

olmasının süresiz değil, yedi gün süreli şikayete konu olabileceğini»2691 

√ «İcra memurunun 3226 s. Kanunun 19. maddesi uyarınca yaptığı iş-

leme karşı, hukuki yararı bulunan alacaklı ve borçlu dışında, finansal kira-

layanın da -memur işleminin yanlışlığını ileri sürerek- yedi gün içerisinde 

icra mahkemesi hakimliğine şikayette bulunma hakkı bulunduğunu»2692 

√ «Haczedilmezlik şikayetinin -kamu düzenine ilişkin olmayan durum-

larda- kural olarak yedi günlük şikayet süresi içinde yapılması gerekeceği-

ni»2693 

√ «‘Takip dayanağı senetlerin muaccel olmadığı’na ilişkin icra mah-

kemesine yapılan başvurunun hukuki niteliğinin ‘borca itiraz’ (İİK. 169) ol-

mayıp, ‘şikayet’ (İİK. 168/I, 16/I) olduğunu»2694 

√ «Yedi günlük şikayet süresinin ‘hak düşürücü’ süre olduğunu, şikaye-

tin süresinde yapılmış olup olmadığının icra mahkemesi tarafından doğru-

dan doğruya araştırılacağını»2695 

                                                 
2686 KarĢ: 12. HD. 17.2.1994 T. 1835/2259 
2687 Bknz: 12. HD. 22.12.2000 T. 19736/20624; 7.11.2000 T. 16092/16758; 14.9.2000 T. 

11491/12652 vb. 
2688 KarĢ: 12. HD. 21.12.1991 T. 10237/16678 
2689 Bknz: 24.2.2004 T. 26955/3909; 27.10.2003 T. 17128/20969; 12. HD. 10.11.2000 T. 

15957/17030; 15.6.2000 T. 8370/9981; 6.3.2000 T. 2924/3793 vb. 
2690 Bknz: 12. HD. 9.6.2000 T. 8128/9625; 23.9.1999 T. 10202/10678; 27.5.1988 T. 9463/6860 
2691 Bknz: 12. HD. 14.6.2007 T. 9439/12089; 27.4.2000 T. 5760/6813 
2692 Bknz: HGK. 5.4.2000 T. 12-722/735; 5.4.2000 T. 12-724/736; 12. HD. 9.12.1999 T. 

15837/16043 
2693 Bknz: 12. HD. 9.11.1999 T. 12910/13876; 3.12.1998 T. 12299/13883; 9.11.1998 T. 

11247/13144 
2694 Bknz: 12. HD. 28.10.1999 T. 12278/13391 
2695 Bknz: 12. HD. 16.9.1999 T. 9226/10184 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

350 

√ «Alacaklının hiçbir belgeye dayanmadan kambiyo senetlerine mahsus 

haciz yolu ile takipte bulunduğu durumlarda, borçlunun takip şekline yöne-

lik şikayetinin 7 günlük süreye bağlı olduğunu»2696 

√ «Haczedilmezlik şikayetinin ‘başvurma harcı’na bağlı olduğunu ve 

bu harcın yatırıldığı tarihte yapılmış sayılacağını»2697 

√ «Kat mülkiyetine ilişkin ilama dayalı takibe yönelik şikayetin yedi 

günlük süreye bağlı olduğunu»2698 

√ «‘Ödeme emrindeki eksikliklerden dolayı ödeme emrinin iptali’ iste-

mini içeren şikayetin İİK. 167/II, 58 ve 16/I kapsamında bulunan bir şikayet 

olduğunu»2699 

√ «İİK. 135 gereğince gönderilen tahliye emrine yedi gün içinde şika-

yette bulunulabileceğini»2700 

√ «Tebligatın usulsüzlüğünün icra müdürlüğünce doğrudan doğruya 

gözetilemeyeceğini (Bu hususun ‘şikayet’ konusu yapılması gerekeceği-

ni)»2701 

√ «İpotek belgesinin (ipotek akit tablosunun) bir örneğinin takip talebi-

ne eklenmemiş olmasının süresiz değil yedi gün süreli şikayete konu edilebi-

leceğini»2702 

√ «‘Takip dayanağı senet örneğinin gönderilmediği’ hususunun yedi 

günlük şikayet süresi içinde icra mahkemesine bildirilmesi gerekeceğini»2703 

√ «‘İşlemin olaya uygun olmaması’ sebebine dayanan şikayetin yedi 

günlük süreye bağlı olduğunu»2704 

√ «İştirak halindeki mülkiyet hissesinin satışı ile ilgili hükmün (İİK. 

mad. 121) niteliği – İcra memurunun, ‘satışın ne şekilde yapılacağını’ icra 

mahkemesinden sormadan hissenin satışını yapması halinde, şikayetin yedi 

günlük süre içinde yapılması gerekeceğini»2705 

b e l i r t m i Ģ t i r … 

                                                 
2696 Bknz: 12. HD. 3.12.1998 T. 13058/13914 
2697 Bknz: 12. HD. 1.12.1998 T. 12995/13692; 17.9.1997 T. 8099/8738 
2698 Bknz: 12. HD. 10.12.1997 T. 1245/13825 
2699 Bknz: 12. HD. 31.10.1997 T. 11419/11985 
2700 Bknz: 12. HD. 12.4.1994 T. 4435/4637; 27.11.1987 T. 16373/12247; 27.2.1986 T. 

1714/2273   
2701 Bknz: 12. HD. 27.10.1993 T. 12327/16516; 8.7.1980 T. 4315/5997 
2702 Bknz: 12. HD. 30.9.1993 T. 9903/14417 
2703 Bknz: HGK. 22.2.2005 T. 12-21/4; 12. HD. 5.6.1986 T. 12880/6751; 12.12.1984 T. 

9666/12897 
2704 Bknz: 12. HD. 29.4.1986 T. 10434/5006 
2705 Bknz: 12. HD. 5.5.1980 T. 2314/4155 
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- ġikayet süresinin -yukarıdaki örneklerde belirtildiği gibi  y e d i  g ü n  

olduğu durumlarda, Ģikayetin bu süre geçtikten sonra yapılmıĢ olduğunun 

anlaĢılması halinde, icra mahkemesince -baĢka bir husus araĢtırılmadan, 

doğrudan doğruya- süre aĢımı nedeniyle «Ģikayetin reddine» karar verilmesi 

gerekir.2706 

IV- ġikayet iki durumda süresizdir. 2707 Yani, süreye bağlı olmaksızın 

her zaman yapılabilir (ĠĠK. mad. 16/II). 

a) Bir hakkın «yerine getirilmemesi2708 ya da «sebepsiz sürünceme-

de bırakılması2709 durumlarında, her zaman Ģikayet yoluna baĢvurulabilir 

(ĠĠK. mad. 16/II). Bu hükmün kabulünden amaç, ilgilileri, icra memurunun 

bir hakkı yerine getirmekten kaçınmasına karĢı korumaktır. Bundan baĢka, 

icra dairesinin hareketsiz kalması, daima «yeni bir olay» sayılabilir ve bu 

yeni olaydan dolayı da her zaman Ģikayet yoluna gidilebilir.2710 

«Bir hakkın yerine getirilmemesi»2711 ‗kanunlar tarafından, takibin 

ilgililerine verilmiĢ (tanınmıĢ) olan hakların, icra memuru / yardımcısı / ka-

tibi tarafından yerine getirilmemesi‘ni ifade eder. 

Örneğin; icra memurunun; «takip talebini kabul etmemesi (ve borçluya 

ödeme emri, icra emri, tahliye emri göndermemesi), haciz talebini, satıĢ ta-

lebini yerine getirmemesi», «en çok arttırana ihaleyi yapmaması», iflas ida-

resinin; «iflasın kaldırılmasını mahkemeden istememesi»  s ü r e s i z  Ģ i- 

k a y e t e  neden olur… 

«Bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması»2712 ise, ‗icra 

memurunun / yardımcısının / katibinin kanun gereği doğrudan doğruya veya 

talep üzerine yapması gereken bir iĢlemi yasada gösterilmiĢ olan veya iĢin 

özelliği gereği zorunlu olan süre içinde -geçerli bir nedene dayanmadan- 

yapmaması‘ halinde gerçekleĢir. 

Örneğin; icra memurunun talep tarihinden itibaren üç gün içinde haciz 

yapmaması (ĠĠK. 79) gibi. 

b) «ġikayet konusu iĢlemin kamu düzenine aykırı olması» halinde 

de, Ģikayet süreye bağlı değildir. Örneğin; takip dayanağı senedin düzenlen-

diği tarihte borçlunun ehliyetsiz olduğu hususu, haczedilen menkullerin ipo-

                                                 
2706 Bknz: 12. HD. 20.2.2004 T. 27387/3438; 27.1.2004 T. 24177/1504 
2707 Bu konuda ayrıca bknz: MUġUL, T. ġikayet, s: 243 vd. 
2708 Bknz: 12 HD. 18.1.2000 T. 17572/366 18.10.1983 T. 6842/7676; 3.12.1980 T. 9936/9511 
2709 Bknz: 12. HD. 24.3.1999 T. 3204/3891 
2710 Bknz: POSTACIOĞLU, Ġ. age. s:68 
2711 KURU, B. Ġstinaf Sistemine Göre YazılmıĢ…, s: 65 – MUġUL, T. ġikayet, s: 327 vd. – 

UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 299 vd. 
2712 KURU, B. Ġstinaf Sistemine Göre YazılmıĢ…, s: 65 – MUġUL, T. ġikayet, s: 359 vd. – 

UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 299 vd. 
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tekli taĢınmazın tamamlayıcı parçası ve / veya teferruatı niteliğinde bulun-

ması nedeniyle tek baĢına haczedilemeyeceği hususu, ĠĠK. 58/3 hükmüne 

aykırı olarak takip konusu yabancı para alacağının takip tarihindeki Türk pa-

rası karĢılığının takip talebinde gösterilmeden takibin yapılmıĢ olması husu-

su kamu düzenine iliĢkin olduğundan süresiz  Ģ i k a y e t  yolu ile ileri sürü-

lebilir. Bu durumda, Ģikayetin süreye bağlı tutulmamasındaki neden, yapılan 

iĢlemin «hükümsüz» (mutlak butlanla batıl) olmasıdır. Bu iĢlemler, yedi 

günlük Ģikayet süresi geçse de, geçerlilik kazanmazlar. 

Bu hüküm, yukarıdaki hükümden farklı olarak yasada öngörülmüĢ ol-

mayıp, hukukun genel ilkelerinden çıkan bir sonuç olup, doktrin2713 ve 

Yargıtay2714 tarafından, «kamu düzenine aykırı işlemlere karşı, şikayetin sü-

reye bağlı olmadan yapılabileceği» kabul edilmiĢtir. 

Yasanın; borçlunun, alacaklının, üçüncü kiĢilerin ya da kamunun yara-

rını korumak amacıyla yapılmasını emrettiği iĢlemlerin hiç yapılmaması ya 

da aynı amaçla konulmuĢ hükümlerinin ağır bir Ģekilde çiğnenmesi halinde 

yapılan iĢlemler «kamu düzenine aykırı» sayılırlar.2715 

Bu iĢlemlerin hükümsüzlüğü, icra takibi bitinceye kadar Ģikayet yolu ile 

ileri sürülebilir. Hatta, bu gibi iĢlemler icra mahkemesi tarafından öğrenildi-

ğinde, icra mahkemesi kendiliğinden «yapılan iĢlemin iptaline» karar verir. 

U y g u l a m a d a; yapılmıĢ olan usulsüz iĢlemin yedi gün süreli Ģika-

yete mi yoksa süresiz Ģikayete mi konu olacağı hususunda çok kez durak-

samaya düĢülmektedir. 

Yüksek mahkeme, Ģu hatalı iĢlemlerin,2716  s ü r e s i z  Ģ i k a y e t e  

konu olacağını aĢağıdaki Ģekilde belirtmiĢtir: 

√ «Borçlu veya üçüncü şahsın ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi 

gün içinde itirazda bulunabileceği ancak rehin hakkının itiraz konusu yapı-

lamayacağını- Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna ol-

mak üzere icra ve iflâs dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna 

                                                 
2713 Bknz: KURU, B. El Kitabı, s: 109 – KURU, B. Ġstinaf Sistemine Göre YazılmıĢ…, s: 68 – 

MUġUL, T. ġikayet, s: 244 vd. – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 300 
vd. – POSTACIOĞLU, Ġ. age. s:69 – ÜSTÜNDAĞ, S. age. S:51 vd. – BELGESAY, M. R. 
age. s:64 – ARAR, K. age. s:47 – GÜRDOĞAN, B. Ġcra Hukuku, s:9 – PEKCANITEZ, H. 
age. s:85 – YILDIRIM, M.K./YILDIRIM, N.D. age. s: 36 – ULUKAPI, Ö. age. s: 47 

2714 Bknz: 12. HD. 16.10.2014 T. 17867/23952; 21.06.2012 T. 4495/21979; 8. HD. 04.12.2012 T. 
10585/11816; 12 HD. 28.11.2011 T. 8006/24735; 10.07.2007 T. 11975/14347; 2.6.2003 T. 
10627/12722; HGK. 22.01.2003 T. 12-17/29; 26.12.2002 T. 26640/27754; 14.11.2002 T. 
21405/23463 

2715 Bknz: PEKCANITEZ, H. age. s: 85 vd. – KURU, B. age. C:1 s:94 – POSTACIOĞLU, Ġ. 

age. s: 69 – MUġUL, T. ġikayet, s: 246 – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. age. C: 1, s: 300 
vd. 

2716 Bu konuda ayrıca bknz: MUġUL, T. ġikayet, s: 243 vd. 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

353 

muhalif olmasından veya hâdiseye uygun bulunmamasından dolayı icra 

mahkemesine bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde şikayet 

edilebileceğini- Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürün-

cemede bırakılmasından dolayı her zaman şikâyet olunabileceğini»2717 

√ «İpotekli taşınmazın maliki hakkında verilmiş iflas erteleme veya ih-

tiyati tedbir kararı bulunmasa da, takip, şikayetçi şirketin borçlarından do-

layı ve söz konusu şirket lehine verilen ipoteğe dayalı olarak başlatıldığın-

dan borçlu şirket tarafından iflasın ertelenmesi kapsamında İİK’nun 179/a 

maddesi gereğince verilen ihtiyati tedbir kararı uyarınca aleyhine yapılan 

icra takibinin kamu düzenine aykırı olması nedeniyle iptalinin süresiz şika-

yete tabi olduğunu»2718 

√ «Kredi veren kuruluşlar dışındaki diğer gerçek ya da tüzel kişilerin, 

İİK. mad. 150/ı uyarınca, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra ta-

kibi yapmalarının mümkün olmadığı, buna ilişkin şikayetin süresiz yapılabi-

leceği ve mahkemece re’sen gözetilmesi gerektiğini»2719 

√ «4077 s. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 10. maddesi-

nin 3. fıkrası uyarınca, alacaklının, asıl borçlu aleyhine icra takibi yapıp, 

takip semeresiz kalmadıkça kefilden borcun ifasını isteyemeyeceği- Bu ko-

nudaki başvurunun, süreye bağlı olmaksızın icra mahkemesine yapılabilece-

ğini»2720 

√ «‘Takibe konu olan ipotekle temin edilen alacağın tüketici kredisin-

den kaynaklandığı, alacağın varlığı, miktarı, borçlunun temerrüde düşüp 

düşmediği, faiz miktarı ve oranları konusunda Tüketicinin Korunması Hak-

kındaki Kanun kapsamında yargılama yapılmasını zorunlu kıldığı ve bu ne-

denle İİK’nun 150/ı maddesinin uygulanamayacağı ve icra emri gönderile-

meyeceği’ yönündeki istemin ilama aykırılık şikayeti niteliğinde olup, süresiz 

olarak yapılabileceğini»2721 

√ «Takip dayanağı ipotek resmi senedinde; ‘... TL bedel mukabilinde 

kullanacağı kredinin teminatı olarak..’ ifadesine yer verilmesi halinde, ipo-

teğin, limit (üst sınır) ipoteği niteliğinde olduğunun kabulü gerektiğini- Ala-

caklı ve borçlu arasında cari hesap veya kısa, orta ve uzun vadeli kredi şek-

linde işleyen nakdi veya gayrinakdi bir kredi ilişkisi bulunmadığı gibi, ala-

caklı da kredi veren kuruluş (banka) niteliğini haiz olmadığından ve taraflar 

arasında İİK.’nun 150/ı maddesinde açıklanan koşullarda cari hesap ve 

kredi ilişkisi söz konusu olmadığından, icra emri gönderilemeyeceğini- Ta-

                                                 
2717 Bknz: 12. HD. 02.05.2017 T. 2090/6916 
2718 Bknz: 12. HD. 01.03.2017 T. 30194/2935 
2719 Bknz: 12. HD. 20.02.2017 T. 29752/2219 
2720 Bknz: 12. HD. 09.02.2017 T. 8345/1710 
2721 Bknz: 12. HD. 06.02.2017 T. 9849/1255 
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kip konusu ipotek, İİK.’nun 149. maddesinde düzenlenen kesin borç ipoteği 

mahiyetinde olmadığından, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra 

takibi yapılamayacağı ve bu hususun İİK. mad. 16/2 uyarınca süresiz olarak 

şikayete konu edilebileceğini»2722 

√ «Şikayetçi idarenin, 2886 s. Devlet İhale Kanunu ve 4734 s. Kamu 

İhale Kanunu kapsamında aldığı teminatlara haciz konulması halinde, bu iş-

lemin iptali için idarenin icra mahkemesine süresiz olarak şikayet yoluna 

başvurabileceğini»2723 

√ «Adi ortaklığın aktif ve pasif dava ehliyeti bulunmadığından, takibin 

veya davanın bütün ortaklar aleyhinde açılmasının zorunlu olduğu; bu ko-

nudaki şikayetin süresiz olarak yapılabileceği ve mahkemece de re’sen göze-

tilmesi gerektiğini»2724 

√ «Takip dayanağı ipotek, limit (üst sınır) ipoteği niteliğinde olup, ala-

caklılar ve borçlu arasında cari hesap veya kısa, orta ve uzun vadeli kredi 

şeklinde işleyen nakdi veya gayrinakdi bir kredi ilişkisi bulunmadığı gibi, 

alacaklının da kredi veren kuruluş (banka) niteliğini haiz olmadığı açık ol-

duğundan, taraflar arasında İİK.’nun 150/ı maddesinde açıklanan koşullar-

da cari hesap ve kredi ilişkisinin bulunmadığı ve icra emri gönderilmesine 

olanak tanıyan anılan maddenin olayda uygulanmayacağını- Takip konusu 

ipoteğin, İİK.’nun 149. maddesinde düzenlenen kesin borç ipoteği mahiye-

tinde olmadığı anlaşıldığından, alacaklı tarafından sözü edilen maddelere 

dayanılarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı icra takibi yapılması-

nın mümkün olmadığı ve bu hususun İİK. mad. 16/2 uyarınca süresiz şikaye-

te tâbi olduğunu»2725 

√ «Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü 

haciz yolu ile başlatılan takipte alacaklının, ihaleye teminatsız katılıp, ta-

şınmazı alacağa mahsuben almasına rağmen icra müdürlüğü tarafından 

ihale bedelini ödemek için tarafına on günlük süre tanındığını, süresinde 

ihale bedeli ödenmediği gerekçesiyle de ihale kararının kaldırılmasına ve 

ikinci sırada en yüksek pey süren kişiye muhtıra çıkarılmasına karar verildi-

ğini ileri sürerek icra müdürlüğü işleminin iptalini talep ettiği, mahkemece 

şikayetin süre aşımından reddine karar verildiği, talep konusunun bir hakkın 

yerine getirilmemesine ilişkin olduğundan İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca 

süresiz şikayete tâbi olduğunu»2726 

                                                 
2722 Bknz: 12. HD. 26.01.2017 T. 24305/1103 
2723 Bknz: 12. HD. 26.01.2017 T. 9018/1068 
2724 Bknz: 12. HD. 19.01.2017 T. 8274/635 
2725 Bknz: 12. HD. 18.01.2017 T. 22758/561 
2726 Bknz: 12. HD. 22.12.2016 T. 20669/25953 
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√ «MTV borcunun rüçhanlı alacak kabul edilmeyip öncelikli olarak ye-

diemin ücretinin ödenmesi işlemini şikayet niteliğinde olup başvuru bu hali 

ile bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin olduğundan süresiz şikayete tabi 

olduğunu»2727 

√ «Takip konusu belgenin ilam hükmünde belge olmadığına ilişkin şi-

kayetin süresiz olarak ileri sürülebileceğini»2728 

√ «İlama aykırılık şikayetinin süresiz olduğunu»2729 

√ «Borçluların mirası reddettikleri nedeniyle borçlu olmadıklarına yö-

nelik iddiaları ‘borca itiraz’ olup, ödeme emri tebliği üzerine yasal sürede 

yapılması gerektiğini- Borçlunun ölüm günü ile beraber üç gün içinde taki-

bin geri bırakılacağını (İİK. mad. 53)- Mirasçı mirası kabul veya reddetme-

mişse, mirası ret süresince mirasçılar hakkında takip yapılamayacağı; bu 

maddenin, icra takibinin mirasın reddi süresinde yapılması ya da murisin 

takibe başlandıktan sonra ölmüş olması halinde uygulanacağı; İİK.nun 53. 

maddesine aykırı olarak takip yapılması ya da takip işlemlerine devam 

edilmesi nedenlerine dayalı olarak icra mahkemesine süresiz olarak şikayet-

te bulunulabileceğini- Murisin takipten önce öldüğü ve mirası ret süresi geç-

tikten sonra mirasçılar hakkında takip başlatıldığı anlaşıldığından, İİK 53 

ve 16. maddelerinin uygulanamayacağını»2730 

√ «Takip konusu ipoteğin limit ipoteği olduğu, takibin İİK’nun 150/ı 

maddesi gereğince başlatıldığı görülmüş ise de, dosya içeriğinden, borçlu 

adına yöntemince yapılan bir hesap kat ihtarnamesi tebliğine rastlanmamış 

olup, bu durumda borçlu hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı 

takip yapılmasının mümkün olmadığı, İİK’nun 150/ı maddesi uyarınca kredi 

kullanan asıl borçluya, kredi ilişkisi nedeniyle hesap özeti-ihtarname tebliğ 

edilmemiş olduğundan, alacaklı tarafından borçlu hakkında ancak ipoteğin 

paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip yapılabileceği ve borçluya İİK’nun 

149/b maddesine göre örnek 9 ödeme emri gönderilebileceği, bu hususun 

kamu düzeninden olup, İİK’nun 16/2. maddesi gereğince süresiz şikayete 

tâbi olduğu ve mahkemece re’sen nazara alınması gerekeceği, o halde mah-

kemece, icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekeceğini»2731 

√ «İhaleye girmek için gerekli teminatın eksik yatırılması halinde, icra 

müdürlüğünün kendiliğinden ihaleyi kaldırma kararı veremeyeceğini- İcra 

müdürlüğünce ilk ihaleye dayalı kaldırma kararına dair yapılan şikayetin, 

bir hakkın yerine getirilmemesine ve kamu düzenine ilişkin olup süreye tabi 

                                                 
2727 Bknz: 12. HD. 20.12.2016 T. 21644/25762 
2728 Bknz: 12. HD. 13.12.2016 T. 7157/25297 
2729 Bknz: 8. HD. 12.12.2016 T. 12133/16818 
2730 Bknz: 12. HD. 12.12.2016 T. 6580/25229 
2731 Bknz: 12. HD. 08.12.2016 T. 30812/25042 
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olmadığını- İcra müdürünün, İİK. mad. 133’deki usul dışında ihaleyi kal-

dırma kararından sonra yeniden ihale yapılması halindeyse, İİK. mad. 134/6 

hükmüne kıyasen, ihale tarihinden itibaren 1 yıl içinde önceki ihalenin kal-

dırılması kararını ve buna dayalı olarak yapılan ihalenin iptali istenebilece-

ğini»2732 

√ «Şikayetçi borçluların murisi olan bono keşidecisinin vefatı üzerine, 

3 aylık süre dolmadan, şikayetçi mirasçılar aleyhine takip yapıldığından, bu 

hususun süresiz olarak şikayet konusu yapılabileceğini»2733 

√ «Borçlunun meskeniyet iddiasına konu taşınmaza 09.05.2013 tari-

hinde konulan haciz için Mahkeme’nin .. sayılı dosyası ile ileri sürülen mes-

keniyet şikayetiyle ilgili verilen karar henüz kesinleşmemiş ise de eldeki hac-

zedilmezlik şikayeti 16/02/2016 tarihli başka bir haciz işlemine ilişkin oldu-

ğundan, derdestlikten söz edilemeyeceği; kaldı ki, 09/05/2013 tarihli haczin 

düştüğü, alacaklı vekilinin yeniden haciz konulması için 16/02/2016 tarihin-

de talepte bulunduğunu- Her haczin yeni bir şikayet hakkı doğuracağı göze-

tilerek borçlunun başvurusunun son haciz işlemi yönüyle İİK’nun 16/1. 

maddesinde öngörülen yasal sürede olup olmadığının tespiti ile başvuru sü-

resinde ise işin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi 

gerektiğini»2734 

√ «Anonim şirketlerde hisse senedi çıkarılması zorunluluğunun olma-

dığını- Hisse senedi çıkarılmış ise bunların İİK’nun menkul mallarla ilgili 

haciz ve muhafaza hükümlerini düzenleyen 88. maddesi uyarınca icra mü-

dürlüğünce haczedilip ve muhafaza altına alınacağını- Hisse senedi çıkarıl-

mamış ise borçlunun 3.kişi nezdinde bulunan ve henüz kıymetli evraka bağ-

lanmamış hisse hakları İİK’nun 94. maddesi gereğince, icra dairesi tarafın-

dan şirkete haciz yazısı tebliğ olunarak haczedileceğini- Borçlunun hissesi-

nin haczedildiğinin tebliği üzerine haczin şirket pay defterine işlenmesi zo-

runlu olduğu- Ancak şirket pay defterine işlenmemiş olsa bile, şirkete tebliğ 

tarihinde yapılmış sayılacağı- Öte yandan icra müdürlüğünce mahalline 

bizzat gidilerek haczin şirkete tebliği suretiyle ve bu hususu tutanakla tespit 

ederek pay haczi yapılabileceğini- Bu durumda da haczin şirkete tebliğ edil-

diği tarihin haciz tarihi sayılacağını- Anonim ve hisseli komandit şirketlerin 

henüz kıymetli evrak niteliğinde senede bağlanmamış hisselerinin haczinde, 

İİK’nun 94. maddesi doğrultusunda yapılan tebliğden sonra şirket idaresi 

itirazda bulunmamış veya itiraz reddedilmiş ise hisselerin borçlu adına ve 

hesabına şirket nezdinde ve mamelekinde bulunduğunun kesinleştiğini- Ha-

ciz keyfiyetinin borçlunun hissesini elinde bulunduran 3. şahıslara ihbar 

                                                 
2732 Bknz: 12. HD. 06.12.2016 T. 6801/24962 
2733 Bknz: 12. HD. 01.12.2016 T. 5571/24773 
2734 Bknz: 8. HD. 01.12.2016 T. 19067/16351 
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edileceğini- Bu konudaki şikayet bir hakkın yerine getirilmesi ile ilgili bu-

lunduğundan borçlunun süresiz şikayet hakkı olduğunu»2735 

√ «İcra kefaletine ilişkin başvuruların, ilama aykırılık iddiası niteliğin-

de olduğu ve süresiz şikayete olarak ileri sürülebileceğini»2736 

√ «Derece kararının yapılması için mutlaka satış sonucu para elde 

edilmesinin zorunlu olmadığı- İcra müdürünün ‘sıra ve derece kararı yapıl-

masına yer olmadığına’ yönelik kararı, bir hakkın yerine getirilmemesi ile 

ilgili olduğundan, bu kararın, İİK. mad.16/2 uyarınca süresiz olarak şikaye-

te konu edilebileceğini»2737 

√ «Havale tarihine göre borca itirazın yasal yedi günlük süre içerisinde 

olmadığı, alacaklının buna yönelik şikayeti bir hakkın yerine getirilmeme-

sinden kaynaklandığından süresiz olarak ileri sürülebileceğini»2738 

√ «Faiz şikayetinin süresiz şikayet olduğu ve her zaman ileri sürülebi-

leceği- Borçlunun şikayeti, takip öncesi ve takip sonrası faize yönelik şikayet 

olup, daha önce borçlu vekili banka ismi bildirdiğinden bu kez alacaklı veki-

linin bildireceği bankalardan, kıdem tazminatı faiz hesabı için (hakkın) do-

ğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde mevduata fiilen uygula-

nan en yüksek faiz oranının sorulması ve hakkın doğum tarihinden dosya he-

sabının yapıldığı tarihe kadar kıdem tazminatı için istenebilecek faiz mikta-

rının dosyaya celp edilen bankaların faiz oranları karşılaştırılarak, diğer 

alacaklar yönünden ise ilamda belirtilen tarihlerden itibaren dosya hesabı-

nın yapıldığı tarihe kadar yasal faiz üzerinden bilirkişiye hesaplattırılması 

gerektiğini- Sadece takip tarihinden dosya hesabının yapıldığı tarihe kadar 

faiz hesabı yapan bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmesinin hatalı 

olduğunu»2739 

√ «İİK. 150/ı maddesi koşullarının oluşmadığı nedeniyle icra emri gön-

derilemeyeceğine ilişkin şikayet ve ipotek limitinin aşıldığı yönündeki şika-

yetlerin süresiz olarak her zaman ileri sürülebileceğini»2740 

√ «Takip konusunun ihtiyaç kredisi olduğu ve şikayetçi borçlunun taki-

be konu kredi sözleşmesinin kefili olduğu, takibin asıl borçlu ile birlikte şi-

kayetçi kefil hakkında başlatıldığı anlaşılmakla, alacaklı bankanın kefil olan 

şikayetçi borçlu hakkında icra takibi yapabilmesi için, 6098 sayılı yasanın 

585.maddesinde öngörülen koşullardan birinin bulunmasının zorunlu oldu-

ğu, bu husustaki başvurunun 2004 sayılı kanunun 16.maddesi kapsamında 

                                                 
2735 Bknz: 8. HD. 15.11.2016 T. 15039/15530 
2736 Bknz: 12. HD. 15.11.2016 T. 16669/23659 
2737 Bknz: 12. HD. 10.11.2016 T. 17901/23324 
2738 Bknz: 12. HD. 10.11.2016 T. 5243/23368 
2739 Bknz: 8. HD. 22.06.2016 T. 1540/11015 
2740 Bknz: 12. HD. 15.06.2016 T. 13097/16997 
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şikayet olup, borçlunun süreye bağlı olmaksızın takibin iptali için icra mah-

kemesine başvuru hakkı bulunduğunu»2741 

√ «‘İkinci haciz ihbarnamesine yapılan itirazın geçerli olması nedeniy-

le, üçüncü haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği’ ileri sürerek, ‘üçüncü 

haciz ihbarnamesinin iptali’ talebiyle yapılan başvuru, bir hakkın yerine ge-

tirilmemesi (İİK. mad. 16/2) ile ilgili olduğundan süresiz olarak şikayete ko-

nu edilebileceğini»2742 

√ «1. haciz ihbarnamesine yasal süresi içinde itiraz etmiş olmakla 

üçüncü kişi nezdinde kesinleşmiş bir alacak bulunmadığından, kendisine 2. 

haciz ihbarnamesi gönderilemeyeceği, buna rağmen tebliğe çıkartılan 2 ve 3 

haciz ihbarnamelerinin iptali istemi, bir hakkın yerine getirilmemesine iliş-

kin olup İİK. mad. 16/2 uyarınca süresiz şikayete olarak şikayete konu edi-

lebileceğini»2743 

√ «İlama aykırı fazla nafaka istendiğine ilişkin şikayetin süresiz olarak 

yapılabileceğini»2744 

√ «İlama aykırılık sebebiyle yapılan şikayetlerin kamu düzenine ilişkin 

olması nedeniyle süresiz olarak icra mahkemesi önüne getirilebileceğini»2745 

√ «Mükerrer takipte şikayetin süreye bağlı olmadığını»2746 

√ «‘İcra kefaletinin, TBK’nun 583. maddesindeki şekil şartlarına uygun 

olmadığı, icra kefilinin el yazısı ile düzenlenmediği gibi borç miktarının be-

lirtilmediği ve eşin rızasının alınmadığı’ ileri sürülerek ‘icra emrinin iptali 

ve hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi’ istemi ile icra mahkemesine 

yapılan başvuru ile ‘ icra emrinde ... yazıldığı’ beyan edilerek ’kefalet aktine 

aykırı doldurulan icra emrinin iptaline karar verilmesi’ne yönelik şikayetin 

konularının aynı olmadığı ve icra kefaletinin geçerli olup olmadığı hakkında 

mahkemece re’sen bir inceleme ve tartışma da yapılmayıp bu konuda hüküm 

tesis edilmediğinden daha sonra yapılan şikayet yönünden kesin hükmün 

varlığından söz edilemeyeceği- İcra kefaletinin geçerli olmadığına yönelik 

şikayetin İİK’nun 16/2. maddesi kapsamında süresiz şikayete konu edilebile-

ceğini»2747 

                                                 
2741 Bknz: 12. HD. 07.06.2016 T. 12838/16097 
2742 Bknz: 12. HD. 02.06.2016 T. 2260/15758 
2743 Bknz: 12. HD. 01.06.2016 T. 15032/15431 
2744 Bknz: 8. HD. 26.05.2016 T. 1702/9160 
2745 Bknz: 8. HD. 23.05.2016 T. 25835/8996 
2746 Bknz: 8. HD. 12.05.2016 T. 1495/8746 
2747 Bknz: 12. HD. 05.05.2016 T. 1621/13340 
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√ «Borç muhtırasına yönelik ilama aykırılık şikayeti niteliğindeki baş-

vurunun, kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle süresiz olarak icra mah-

kemesi önüne getirilebileceğini»2748 

√ «Üçüncü kişiye gönderilen birinci haciz ihbarnamesinde yazılı olan 

miktarın ikinci ve üçüncü haciz ihbarnamelerinde arttırılamayacağını- 

Üçüncü kişinin icra mahkemesine başvurusu, yasanın emredici kurallarına 

aykırılıktan kaynaklanan şikayet niteliğinde olduğundan bu şikayetin ‘ bir 

hakkın yerine getirilmemesi’ ile ilgili olması nedeniyle süreye tabi olmadığı-

nı»2749 

√ «İcra takibinde ‘müşterek borçlu ve müteselsil kefil’ sıfatı ile borçlu 

konumunda olan kişinin, borcu ödeyerek alacağı temlik aldığı kabul edilse 

dahi, alacaklı ve borçlu sıfatları birleşmiş olacağından, aynı takipte borçlu 

sıfatını taşıyan bu kişinin rücu belgesine dayalı alacağının miktarı ve tahsili 

yargılamayı gerektirdiğinden, bu belgeye dayanarak alacaklı sıfatı ile aynı 

takibe devam edemeyeceği, borç kısmen ödenmekle, takip dosyası kısmen in-

faz edilmiş sayılacağını- Diğer borçlunun bu konudaki şikayeti, bir hakkın 

yerine getirilmemesi ve sebepsiz sürüncemede bırakılmasına ilişkin oldu-

ğundan, İİK. mad. 16/2 uyarınca süresiz olarak ileri sürülebileceğini»2750 

√ «Uyuşmazlığın ‘icraen ihalesi yapılan taşınmaz satışının KDV’den is-

tisna olmadığı ve bu satış nedeniyle icra dairesince alıcıdan KDV alınması-

nın yasaya uygun olup olmadığı’ konusu ile ilgili olması hainde ‘bir hakkın 

yerine getirilmemesi’ne ilişkin olması nedeniyle İİK mad. 16/2 uyarınca şi-

kayetin süreye bağlı olmadığı- Sermaye şirketinin aktifinde en az 2 tam yıl 

süreyle bulunmuş olan taşınmazların cebri icra yoluyla satılmalarının -3065 

sayılı KDV. Kanununun 17/4-r maddesi uyarınca- KDV’den muaf olduğu-

nu»2751 

√ «Şikayetçi ihale alıcısının ihale konusu taşınmazın 150 m²’den küçük 

olduğu halde, icra müdürlüğünce kendisinden fazla KDV alındığını ileri sü-

rerek icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, istemin süre aşımından 

reddine karar verildiği, KDV’ye yönelik bu şikayetin İİK’nun 16/son madde-

si uyarınca bir hakkın yerine getirilmemesi nedenine dayalı olup süreye tabi 

olmadığını»2752 

                                                 
2748 Bknz: 8. HD. 28.04.2016 T. 23046/7797 
2749 Bknz: 12. HD. 21.04.2016 T. 32654/11882 
2750 Bknz: 12. HD. 19.04.2016 T. 33970/11585 
2751 Bknz: 12. HD. 19.04.2016 T. 9394/11527 
2752 Bknz: 12. HD. 18.04.2016 T. 7043/11338 
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√ «Haciz ihbarnamesinin gönderildiği üçüncü kişinin ‘ mağaza olup’, 

gerçek ya da tüzel kişiliği bulunmaması halinde ehliyetsizliğe ilişkin bu du-

rum kamu düzeni ile ilgili olup süresiz şikayet konusu olacağını»2753 

√ «KDV miktarına ilişkin şikayet başvurularının İİK mad. 16/II uyarın-

ca ‘ bir hakkın yerine getirilmemesi’ niteliğinde olup süreye bağlı olmadığı-

nı»2754 

√ «Resmi defter tutulması devam ettiği sürece miras bırakanın borçla-

rından dolayı icra takibi yapılamayacağı (TBK. 625) buna aykırı davranışın 

süresiz şikayete neden olacağını»2755 

√ «Köy orta malı kavramının, köy tüzel kişiliğinin fark gözetilmeksizin 

bütün taşınmaz mallarını içine aldığı ve bu kapsamda yapılan şikayetin, ka-

mu düzeni ile ilgili olduğundan süresiz olarak yapılabileceğini»2756 

√ «Şikayetin konusu, alınacak KDV oranı ile ilgili olup bir hakkın yeri-

ne getirilmemesine ilişkin olduğundan, İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca şi-

kayetin süreye tâbi olmadığı, ancak gerek süreli, gerek süresiz şikayetin icra 

takibi sonuçlanıncaya kadar yani infaz oluncaya kadar mümkün olduğu, ta-

kip sonuçlandıktan sonra o takibe ilişkin bir işleme karşı süresiz şikayet yo-

luna başvurulamayacağını»2757 

√ «İcra müdürünün de itirazın iptaline ilişkin ilamın hüküm fıkrası ile 

bağlı olup, mahkeme kararını yorumlayarak işlem tesis edemeyeceği, aksi 

durumun, ilama aykırılık nedeniyle İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz 

şikayete tâbi olduğunu»2758 

√ «Takip dayanağı ipoteğin, limit ipoteği olup ilam niteliği taşımadı-

ğından ilamlı takip yapılamayacağı ve icra emri gönderilemeyeceği yönün-

deki başvurunun ilama aykırılık niteliğinde şikayet olup süreye tabi olmadı-

ğını»2759 

√ «Kural olarak ilamda faize hükmedilmediği hallerde alacaklının, ta-

kibe konulması için kesinleşmesine gerek bulunmayan ilamlarda hükmedilen 

alacağa ve fer’ilerine (ücreti vekalete, harca ve mahkeme masraflarına da), 

karar tarihinden itibaren yasal faiz isteyebileceği, icra müdürünün de ilamın 

hüküm fıkrası ile bağlı olup, mahkeme kararını yorumlayarak işlem tesis 

                                                 
2753 Bknz: 12. HD. 14.04.2016 T. 32060/11186; 14.04.2016 T. 32058/11184 
2754 Bknz: 12. HD. 11.04.2016 T. 5287/10587 
2755 Bknz: 12. HD. 07.04.2016 T. 33145/10346 
2756 Bknz: 12. HD. 29.03.2016 T. 33089/9111 
2757 Bknz: 12. HD. 28.03.2016 T. 32397/8972; 26.01.2016 T. 32094/2114 
2758 Bknz: 12. HD. 28.03.2016 T. 5972/9021 
2759 Bknz: 8. HD. 18.02.2016 T. 24040/2580 
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edemeyeceği, aksi durumun, ilama aykırılık nedeniyle İİK’nun 16/2. maddesi 

uyarınca süresiz şikayete tâbi olduğunu»2760 

√ «Borçlunun takipte ilama aykırı olarak fazla faiz talep edildiği yö-

nündeki iddiasının ilama aykırılık şikayeti olduğu, süresiz olarak icra mah-

kemesi önüne getirilebileceğini»2761 

√ «KDV miktarına ilişkin şikayet başvurularının, İİK’nun 16/2. madde-

si uyarınca bir hakkın yerine getirilmemesi mahiyetinde olup, süreye tâbi 

olmadıklarını»2762 

√ «İİK’nun 152/2. maddesine göre, alacaklının rehin açığı belgesi ala-

rak karşılanmayan alacağı için ayrıca yeni bir takip icra takibi yapması 

mümkün olup, rehin açığı belgesi alınmasının belli bir süreye tabi olmadığı, 

icra dosyasında alacaklı tarafından alınan bir rehin açığı belgesi bulunma-

dığından borçlunun bu konudaki başvurusunun bir hakkın yerine getirilme-

mesine ilişkin olup, İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete tabi ol-

duğunu»2763 

√ «Emekli maaşının, borçlunun muvafakati bulunmadıkça nafaka borç-

ları dışında haczedilemeyeceği (5510 s. K. mad. 93/1), kamu düzenine ilişkin 

bu hususun süresiz şikayete tâbi olduğunu»2764 

√ «3. kişi Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün, birinci haciz ihbar-

namesine süresinde itiraz etmemesi üzerine icra müdürlüğünce alacaklının 

talebi doğrultusunda işlem yapılarak üçüncü kişiye ikinci haciz ihbarnamesi 

gönderilmesi gerekirken, istemin reddedilmesi bir hakkın yerine getirilme-

mesinin niteliğinde olduğu, İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete 

tabi olduğunu- İİK’nun 89.maddesi gereğince haciz ihbarnameleri gönderi-

lecek kişi veya kurumlar arasında bir ayırım yapılmadığını- Şikayetin kabu-

lü yerine yazılı gerekçe ile reddi yönünde hükmün isabetsiz olduğunu»2765 

√ «Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verildiği hallerde, 

kredi verenin, asıl borçluya başvurmadan kefilden borcun ifasını isteyeme-

yeceği, buna yönelik şikayetin süresiz olarak icra mahkemesinden istenebi-

leceğini»2766 

                                                 
2760 Bknz: 12. HD. 15.02.2016 T. 27849/3899 
2761 Bknz: 8. HD. 10.02.2016 T. 740/2075 
2762 Bknz: 12. HD. 08.02.2016 T. 26880/2953; 08. HD. 08.02.2016 T. 23933/1899; 08.02.2016 T. 

23933/1899 
2763 Bknz: 12. HD. 27.01.2016 T. 25103/2301 
2764 Bknz: 12. HD. 25.01.2016 T. 26100/1992 
2765 Bknz: 12. HD. 20.01.2016 T. 24559/1483; 8. HD. 19.01.2016 T. 19408/455 
2766 Bknz: 12. HD. 22.12.2015 T. 22356/32431; 10.11.2014 T. 19936/26694; 10.11.2014 T. 

19326/26593 
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√ «İcraen ihalesi yapılan geminin satışının KDV’den istisna olup ol-

madığı ve bu satış nedeni ile icra dairesince alıcıdan KDV alınmasının ya-

saya uygun olup olmadığı ile ilgili şikayet, bir hakkın yerine getirilmemesine 

ilişkin olduğundan, süreye tâbi olmadığını»2767 

√ «Vesayet altına alınma kararından sonra başlatılan takipte, TMK.nun 

453, 462/7; TMK.nun 359, 455.maddelerindeki istisnai durumların varlığı 

iddia ve ispat edilmediğine göre, kısıtlıyı vasisi temsil edeceğinden ve onun 

adına itiraz ve şikayet haklarını kullanacağından, İİK.nun 61. maddesi kap-

samında çıkarılan ödeme emrinin vasiye tebliğinin zorunlu olduğu, bu husu-

sun, kamu düzenine ilişkin olup, her zaman ileri sürülebileceğini»2768 

√ «İİK.nun 53. maddesine göre terekenin borçlarından dolayı ölüm gü-

nü ile beraber üç gün içinde takibin geri bırakılacağını- Mirasçı mirası ka-

bul veya reddetmemişse bu hususta Kanunu Medenide muayyen müddetler 

geçinceye kadar takibin geri kalacağını- TMK’nun 606/1. maddesine göre 

ise mirası ret süresinin üç ay olduğu, buna göre murisin ölümü üzerine üç 

gün ve devamında üç ay süre ile mirasçıları hakkında takip yapılamayaca-

ğını- İİK’nun 53. maddesine aykırılık ise, kamu düzeni ile ilgili olduğundan 

İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca şikayetin süresiz olduğu, o halde mahkeme-

ce İİK’nun 53. maddesine aykırı olarak takip yapıldığı gerekçesiyle takibin 

iptaline karar verilmesi gerekirken, mirasçıların mirası ret ettiği gerekçesiy-

le takibin iptaline karar verilmesinin isabetsiz olduğunu»2769 

√ «İcra ve İflas Kanunu kapsamında kapak hesabına şikayetin her za-

man ve ancak icra hukuk mahkemesinde yapılabileceğini»2770 

√ «İİK’nun 38. maddesi hükümleri icra kefaletlerinin müteselsil kefalet 

hükmünde olduğu ve ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi bulunduğu, 

icra kefilliğine ilişkin düzenlemeler ilamların icrasına ilişkin hükümlere tabi 

olduğunu- İcra kefaletinin Borçlar Kanunu’na göre geçerli olmadığından 

icra emri gönderilemeyeceği şikayeti, takip konusu belgenin ilam hükmünde 

belge olmadığı şikayeti olup, İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikaye-

te tabi olduğunu»2771 

√ «Alacaklı banka, asıl borçlu aleyhine icra takibi yapıp, takip semere-

siz kalmadıkça kefilden borcun ifasını isteyemeyeceğini- Bu konudaki başvu-

runun, İİK’nun 16. maddesi kapsamında şikayet olduğu, anılan hüküm em-

redici nitelikte ve kamu düzeni ile ilgili olmakla, borçlunun aynı maddenin 

                                                 
2767 Bknz: 12. HD. 17.12.2015 T. 17111/32048 
2768 Bknz: 12. HD. 26.11.2015 T. 17777/29538 
2769 Bknz: 12. HD. 24.11.2015 T. 27899/29239 
2770 Bknz: 19. HD. 17.11.2015 T. 19875/14971 
2771 Bknz: 12. HD. 17.11.2015 T. 24502/28543 
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2.fıkrası uyarınca süreye bağlı olmaksızın icra mahkemesine başvuru hakkı-

nın bulunduğunu»2772 

√ «İcra müdürlüğünün haczin kaldırılması talebinin reddine ilişkin ilk 

kararına karşı borçluların şikayeti, öğrenme tarihinden itibaren 7 günlük 

sürede olduğu gibi, bu talep İİK’nun 16/2 maddesi uyarınca süreye tabi de 

olmadığını- Aynı kanunun 17. maddesine göre; icra mahkemesince şikayetin 

kabulü halinde, şikayet olunan işlem ya bozulacağı veya düzeltileceği ya da 

memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrasının emroluna-

cağını- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil bankalardaki 

hak ve alacaklar üzerine konulmuş olup İİK’nun 106. maddesinin 2. fıkrası 

hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı menkul hükmünde 

ise de mahcuz para alacağı için satış söz konusu olmadığından, paranın icra 

dosyasına celbi talebi satış talebi gibi değerlendirilip buna göre inceleme 

yapılarak hüküm kurulması gerektiğini»2773 

√ «İcra müdürlüğünün ‘haczin kaldırılması talebinin reddine’ ilişkin ilk 

kararına karşı borçluların şikayeti, öğrenme tarihinden itibaren 7 günlük 

sürede olduğu gibi, bu talep İİK’nun 16/2 maddesi uyarınca süreye tabi de 

olmadığını»2774 

√ «Taraf ehliyeti ile ilgili olan hususların kamu düzenine ilişkin olup 

süresiz şikayete tabi olduğu ve mahkemece re’sen nazara alınması gereke-

ceği, borçlunun borca itiraz ederek takibi durdurmuş olmasının, söz konusu 

şikayetin incelenmesine engel teşkil etmeyeceğini»2775 

√ «Avukat sıfatı bulunmayan üçüncü kişinin vekaletname sunarak tahli-

ye talebinde bulunamayacağı, geçersiz olan bir tahliye talebine dayalı ola-

rak tahliye emrinin düzenlenmiş olması, ‘bir hakkın yerine getirilmemesine’ 

ilişkin olduğundan, bu hususun süresiz olarak şikayet konusu edilebileceği-

ni»2776 

√ «Satış isteme süreleri hak düşürücü nitelikte olup; icra müdürünün 

satış talebinin öngörülen süreler içinde yapılıp yapılmadığını re’sen gözet-

mesi gerektiği- Satış isteme sürelerinin geçmesine rağmen, icra müdürünün 

satış talebini kabul etmesinin, İİK.’nun emredici nitelikteki anılan maddele-

rine aykırı bir durum yaratacağı, ayrıca bu husus kamu düzeni ile ilgili 

olup, gözetilmesi yasa ile hakime yükletilmiş bir görev olduğunu»2777 

                                                 
2772 Bknz: 12. HD. 17.11.2015 T. 16474/28411 
2773 Bknz: 12. HD. 10.11.2015 T. 26749/27420 
2774 Bknz: 12. HD. 10.11.2015 T. 26749/27420 
2775 Bknz: 12. HD. 05.11.2015 T. 16270/26985 
2776 Bknz: 12. HD. 03.11.2015 T. 13202/26506 
2777 Bknz: 12. HD. 02.11.2015 T. 23442/26278 
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√ «Takip talebinde borçlu gösterilmeyen ve takip talebinde borçlu ola-

rak gösterilen kişiler ile de aralarında zorunlu takip arkadaşlığı bulunma-

yan, şikayetçinin sonradan takibe dahil edilemeyeceği- İcra müdürünün bu 

zorunluluğa aykırı işlemlerinin, bir hakkın yerine getirilmemesi ile ilgili ol-

duğundan, süresiz şikayet konusu olduğunu»2778 

√ «Köy tüzel kişiliğinin mallarının haczedilemeyeceği, bu konudaki şi-

kayetin süresiz olarak yapılabileceğini»2779 

√ «Taraf ehliyeti bulunmayan adi ortaklık aleyhine takip yapılmasının 

usulsüz olduğu, bu husus hakkında ortaklardan her birinin süresiz şikayet 

hakkı olduğu, o halde, istemin kabulüne ve adi ortaklık yönünden takibin ip-

taline karar verilmesi gerektiğini»2780 

√ «İpotek veren şikayetçi hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile 

ilamsız takip başlatıldığı, ancak İİK’nun 149/b. maddesine göre aralarında 

zorunlu takip arkadaşlığı bulunan asıl borçluya takibin yöneltilmediğinden, 

bu eksikliğin İİK.nun 16/2. maddesi gereğince takibin her aşamasında ve sü-

resiz olarak şikayet yoluyla ileri sürülebileceğini»2781 

√ «Tazmin edilmeyen teminat mektuplarıyla ilgili alacaklı bankanın 

genel haciz yolu ile takip yapma hakkının olmadığı, teminat mektubunun 

banka tarafından tazmin edilmesi sonrasında, tazmin edilen alacak yönün-

den ilamsız takip konusu yapılabileceği, bu konudaki şikayetin süresiz ola-

rak yapılabileceğini»2782 

√ «İlama aykırılığın süresiz şikayete tabi olduğu ve her zaman ileri sü-

rülebileceğini»2783 

√ «Şikayetçi borçlu tarafça İcra İflas Kanunu’nun 68/son maddesine is-

tinaden genel mahkemede dava açılmış olduğundan icra takibinin iptali ve-

ya takip konusu tazminatın tahsilinin dava sonuna kadar tehiri talebiyle icra 

mahkemesine yapmış olduğu başvuru, İİK’nun 16/2 maddesi hükmünde yer 

alan bir hakkın yerine getirilmemesi kapsamında olduğundan, süresiz olarak 

şikayete konu edilebileceğini»2784 

√ «İlamlı icra takibinde, ilama uygun faiz istenmediği, faize yeniden 

faiz işletildiği ve ilamda belirlenen brüt tutarların net miktarları üzerinden 

takip yapılması gerekirken brüt miktarlar üzerinden takip yapılmayacağı 

                                                 
2778 Bknz: 12. HD. 13.10.2015 T. 12128/24296 
2779 Bknz: 12. HD. 01.10.2015 T. 10908/22894 
2780 Bknz: 12. HD. 14.09.2015 T. 10532/20837 
2781 Bknz: 12. HD. 14.05.2015 T. 1365/9802 
2782 Bknz: 12. HD. 14.05.2015 T. 34521/13602 
2783 Bknz: 8. HD. 11.05.2015 T. 11025/10693 
2784 Bknz: 8. HD. 05.05.2015 T. 17297/10003 
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yönündeki şikayetler, ilama aykırılık şikayeti niteliğinde olup, İİK’nun 16/2. 

maddesine göre, süresiz olarak icra mahkemesi’nce incelenmesi gerekece-

ğini»2785 

√ «Takip talebinde haciz talebinde bulunulduğu ve takip talebine aykırı 

olarak iflas ödeme emri gönderildiğine yönelik şikayetin İİK. mad. 16/2 uya-

rınca süresiz olarak yapılabileceğini»2786 

√ «İcra müdürünün haciz talebini yerine getirmemesi, bir hakkın yerine 

getirilmemesine ilişkin olup, bu konudaki şikayetin, İİK.nun 16/2.maddesi 

uyarınca süreye de tabi olmadığını»2787 

√ «Türk Medeni Kanununun 686. maddesine göre teferruat niteliğinde 

olduğu anlaşılan mahcuzlar rehin kapsamında kaldığından ipotek akit tab-

losunda yazılı olmasalar dahi İİK’nun 83/c hükmü uyarınca haczedilemeye-

cekleri, bu haczedilmezlik şikayetin İİK’nun 16/2. maddesi gereğince her 

zaman, taşınmaz üzerinde lehine ipotek tesis edilen alacaklı veya mahcuzla-

rın mülkiyetine sahip bulunan borçlunun icra mahkemesine yapabileceği-

ni»2788 

√ «İİK’nun 60. maddesi uyarınca, ödeme emrinin takip talebine uygun 

olarak düzenlenmesi zorunlu olup, bu husus mahkemece re’sen nazara 

alınması gerektiği gibi, bir hakkın yerine getirilmemesi ile ilgili olduğundan 

dolayı da İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete tabi olduğu-

nu»2789 

√ «Geçersiz olan bir itiraza dayalı olarak takibin durdurulmuş olması-

nın, ‘bir hakkın yerine getirilmemesine’ ilişkin olduğundan, İİK’nun 16/2. 

maddesi uyarınca süresiz olarak şikayet konusu edilebileceğini»2790 

√ «Borçlunun takipte ilama aykırı olarak fazla faiz talep edildiği yö-

nündeki iddiası ilama aykırılık şikayeti olup kamu düzenine ilişkin olması 

nedeniyle, süresiz olarak icra mahkemesi önüne getirilebileceğini- Alacaklı-

nın tahsil harcından muaf olduğu şikayeti bir hakkın yerine getirilmemesi 

iddiasını taşıdığından, İİK’nun 16/2. maddesi gereğince süreye tabi olmadı-

ğını»2791 

√ «Borçlunun başvurusunun, İİK’nun 179/b. maddesinin uygulanması-

na ilişkin şikayet olup yasanın emredici hükmünden kaynaklandığından ve 

                                                 
2785 Bknz: 8. HD. 16.04.2015 T. 5430/8533 
2786 Bknz: 12. HD. 13.04.2015 T. 131/9616 
2787 Bknz: 12. HD. 09.04.2015 T. 7156/9149 
2788 Bknz: 12. HD. 09.04.2015 T. 34119/9250 
2789 Bknz: 12. HD. 07.04.2015 T. 34957/8793 
2790 Bknz: 12. HD. 31.03.2015 T. 31376/7970 
2791 Bknz: 8. HD. 31.03.2015 T. 5494/7241 
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kamu düzenine ilişkin olduğundan İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süreye 

tabi olmadığını»2792 

√ «Borçlunun çocuğunun takipte taraf ehliyeti olmadığına yönelik şika-

yeti ilama aykırılık niteliğinde şikayet olup, her zaman mahkeme önüne geti-

rilebileceğinden, bu şikayetin esası incelenerek oluşacak sonuca göre karar 

verilmesi gerekeceğini»2793 

√ «İcra müdürünün alacaklının gösterdiği adreste haciz yapmak zorun-

da olduğu, hacizden sonra üçüncü kişiler veya alacaklının icra mahkeme-

sinde istihkak davası açabilecekleri, icra memurunun haciz işlemini yapma-

ması, bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin olup, bu konudaki başvuru-

nun, İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete tâbi olduğunu»2794 

√ «Borçlunun, takip konusu ilamda yer almayan alacağın talep edildiği 

yönündeki iddiası ilama aykırılık şikayeti olup, bu tür şikayetler kamu düze-

nine ilişkin olması nedeniyle süresiz olarak icra mahkemesi önüne getirilebi-

leceğini»2795 

√ «Adi ortaklığın ayrı bir tüzel kişiliği olmadığından, adi ortaklığı oluş-

turan ortaklardan her biri şikayet hakkına sahip olup, hakedişlerin borçluya 

ait olmayıp borçlunun ortağı olduğu adi ortaklığa ait olduğu iddiasıyla hac-

zin kaldırılmasına dair talebin süresiz şikayete tabi olduğunu»2796 

√ «Alacaklı bankanın, 4077 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince, asıl 

borçlu aleyhine icra takibi yapıp, takip semeresiz kalmadıkça kefilden bor-

cun ifasını isteyemeyeceği, bu başvuru İİK.nun 16/2. maddesi kapsamında 

şikayet niteliğinde olup, kefilin icra mahkemesine süresiz başvuru hakkı bu-

lunduğunu»2797 

√ «İpotek veren şikayetçi hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile 

ilamlı takip başlatıldığı, ancak İİK’nun 149. maddesine göre aralarında zo-

runlu takip arkadaşlığı bulunan asıl borçluya takibin yöneltilmediği, bu ek-

sikliğin İİK’nun 16/2. maddesi gereğince takibin her aşamasında ve süresiz 

olarak şikayet yoluyla ileri sürülebileceğini»2798 

√ «Borçlunun ilama aykırılık niteliğinde olan mükerrer takip şikayeti-

nin süresiz şikayet olduğu düşünülerek işin esasının incelenip oluşacak so-

                                                 
2792 Bknz: 12. HD. 26.03.2015 T. 32914/7243 
2793 Bknz: 8. HD. 24.03.2015 T. 2918/6709 
2794 Bknz: 12. HD. 23.03.2015 T. 1465/6740 
2795 Bknz: 8. HD. 19.03.2015 T. 645/6421 
2796 Bknz: 12. HD. 17.03.2015 T. 30645/6282 
2797 Bknz: 12. HD. 13.03.2015 T. 6999/5785 
2798 Bknz: 12. HD. 12.03.2015 T. 2709/5638 
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nuca göre bir karar verilmesi gerekirken istemin süreden reddine karar ve-

rilmesinin isabetsiz olduğunu»2799 

√ «Borçlunun, üçüncü kişilerin ve kamunun menfaatini korumak için 

konulmuş ‘amir hükümlere’ aykırı olarak yapılmış işlemlerin kamu düzenine 

aykırı olduğu, bu işlemler için her zaman şikayet yoluna gidilebileceğini»2800 

√ «Takip talebinde takip yollarından hangisinin seçildiğinin açıkça be-

lirtilmesi gerektiği, takip yolunun açıkça seçilmediği takip taleplerinin 

İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete tabi olduğunu»2801 

√ «Kambiyo senedine dayalı haciz yolu ile takiplerde; takibin kesinleş-

mesinden sonraki devrede tahakkuk etmiş zamanaşımına dayanan geri bı-

rakma istekleri her zaman ileri sürebileceğinden, herhangi bir hak düşürücü 

süre de olmadığından, mahkemece; işin esası incelenerek oluşacak sonuca 

göre bir karar verilmesi gerekeceğini»2802 

√ «İcra dairesince alacaklının talebi bulunmadığı halde, borçlu aleyhi-

ne haciz işlemi tatbik edildiğinde, anılan işlemin kamu düzeniyle ilgili oldu-

ğu ve her zaman şikayet yoluna gidilebileceğini»2803 

√ «Borçlunun takipte ilama aykırı olarak fazla alacak talep edildiği yö-

nündeki iddiası ilama aykırılık şikayeti olup, bu tür şikayetlerin kamu düze-

nine ilişkin olması nedeniyle süresiz olarak icra mahkemesi önüne getirilebi-

leceğini»2804 

√ «6100 sayılı HMK’na eklenen ‘Geçici madde 3’ atfı ile uygulanması 

gereken HUMK’nun 443/4. maddesi (6100 sayılı HMK’nun 367/2. maddesi) 

gereğince gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesin-

leşmedikçe icra edilemeyeceği, buna yönelik şikayetler de kamu düzenine 

ilişkin olup süresiz şikayete konu olacağından, mahkemece, işin esası ince-

lenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken şikayetin süre-

den reddinin isabetsiz olduğunu»2805 

√ «İcra Hakimliği’nin ilamın hüküm fıkrasını kendiliğinden yoruma ta-

bi tutmasının ve edayı içeren bir ilam gibi nitelendirilip benimsemesinin 

isabetsiz olduğu, İİK.nun 16/2 uyarınca, bir hakkın yerine getirilmemesin-

den, kaynaklanan şikayetlerin süre ile sınırlandırılmadığı, o nedenle; olayda 

ilamlı takip yolunun seçilmesi ve bu prosedür doğrultusunda borçluya icra 

                                                 
2799 Bknz: 8. HD. 10.03.2015 T. 2671/5699 
2800 Bknz: 12. HD. 09.03.2015 T. 31304/5127 
2801 Bknz: 12. HD. 05.03.2015 T. 29383/4805 
2802 Bknz: 12. HD. 02.03.2015 T. 30167/4330 
2803 Bknz: 8. HD. 27.02.2015 T. 3286/5291 
2804 Bknz: 8. HD. 26.02.2015 T. 27615/5164 
2805 Bknz: 8. HD. 24.02.2015 T. 2215/4878 
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emri gönderilmesinin usul ve yasaya özellikle takip konusu ilamın niteliğine 

aykırı olduğu, bu durumda mahkemece dayanak ilamda aylık kira yardımı 

hususunda likit bir alacak miktarının belirlenmediği, yani eda hükmü içer-

mediği, alacağın miktarının belirlenmesinin yargılamaya muhtaç olduğu-

nu»2806 

√ «Borçlu İcra Mahkemesine başvurusunda ‘takip alacaklısı tarafından 

sunulan belgelerin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe konulabilecek 

vasıfta yani ilam vasfında sayılan belgelerden olmadığı ve ilamlı takibe ko-

nularak müvekkiline icra emri tebliği işleminin yasa’ya aykırı olduğu yö-

nündeki iddiası ilama dayanılmadan ilamlı takip yapıldığı yönünde şikayet 

niteliğinde olup bu şikayetin İİK.nun 16/2. maddesi uyarınca bir hakkın ye-

rine getirilmemesinden kaynaklandığı ve süresiz şikayete konu olacağı-

nı»2807 

√ «Borçlunun, Yargıtay’ın düzelterek onama kararı üzerine faiz baş-

langıcının önceki bir tarihe çekilmesi neticesinde meydana gelen faiz farkı-

nın yanlış hesaplanarak, olması gerekenden fazla faiz talep edildiği yönün-

deki iddiası ilama aykırılık şikayeti olup, bu tür şikayetler kamu düzenine 

ilişkin olması nedeniyle süresiz olarak icra mahkemesi önüne getirilebilece-

ğini»2808 

√ «Faize ve ilamda yer almayan alacakların tahsiline yönelik şikayet-

ler, ilama aykırılık niteliğinde olup İİK.nun 16/2. maddesine göre süresiz şi-

kayete tabi olduğunu»2809 

√ «Hakkında takip yapılan borçlunun ehliyetsiz olduğu hususu, kamu 

düzenine ilişkin olduğundan, bu hususun her zaman şikayet yolu ile ileri sü-

rülebileceği ve icra müdürü ve icra mahkemesinin bu işlemlerin geçersizli-

ğini kendiliğinden gözetmesi gerektiğini»2810 

√ «İki veya daha fazla işletmenin belli bir amaca ulaşmak için katkıla-

rını birleştirdikleri ortaklığın (joint venture’nin) tüzel kişiliği bulunmadığın-

dan taraf ehliyetinin de olmadığı, adi ortaklık hakkında yapılan takibin ve 

çıkarılan ödeme emrinin hukuken geçerliliğinin bulunmadığı ve bu hususta 

ortaklığı oluşturan her bir ortağın süresiz şikayet hakkı olduğunu»2811 

√ «Borçlunun, takipte ilama aykırı olarak fazla işlemiş ve işleyecek faiz 

talep edildiği yönündeki iddiası ilama aykırılık şikayeti niteliğinde olup, bu 

                                                 
2806 Bknz: 8. HD. 20.02.2015 T. 3803/4704 
2807 Bknz: 8. HD. 20.02.2015 T. 2996/4700 
2808 Bknz: 8. HD. 17.02.2015 T. 4256/4325 
2809 Bknz: 8. HD. 20.01.2015 T. 3229/1079 
2810 Bknz: 12. HD. 20.01.2015 T. 25793/1209 
2811 Bknz: 12. HD. 19.01.2015 T. 26846/985 
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tür şikayetlerin kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle süresiz olarak icra 

mahkemesi önüne getirilebileceğini»2812 

√ «İcra kefaletine ilişkin başvurular ilâma aykırılık iddiası niteliğinde 

olduğundan, kefaletin geçersiz olduğuna ilişkin şikayetin süresiz olarak ya-

pılabileceğini»2813 

√ «Meskeniyet şikayetine konu taşınmaza başka bir icra dosyasında da 

haciz konulması ve ödeme taahhüdünde bulunulmuş olmasının haczin öğre-

nildiği anlamına gelmeyeceğini»2814 

√ «Alacaklı tarafın şikayet konusu taşınmaza ilişkin haciz istemi, tapu-

ya işlenmiş olup, hacze ilişkin olarak borçluya tebliğ edilmiş 103 davetiyesi 

bulunmadığı gibi, borçlunun, icra dosyasında haczi öğrendiğini gösteren bir 

işlem de yapmadığı da anlaşıldığından, borçlunun haczi öğrendiği yönünde 

bir beyanını içermeyen ödeme taahhüdü ile hacizden haberdar olduğunun 

kabulü edilemeyeceğini»2815 

√ «Satışı yapılan aracın ihale bedeli üzerinden %1 oranında KDV 

alınması gerekirken icra müdürlüğünce %18 oranında KDV alınmasına ka-

rar verildiğine yönelik -ihale bedelinin ödendiği tarihten itibaren 7 gün 

içinde değil- şikayetin süresiz olarak yapılabileceğini»2816 

√ «İcra kefilliğine ilişkin düzenlemeler ilamların icrasına ilişkin hü-

kümlere tâbi olup, buna ilişkin başvuruların da ilama aykırılık iddiası niteli-

ğinde olduğundan İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete tâbi ol-

duğu- Usulüne uygun icra kefaleti olsa dahi hakkında takip yapılan borçlu 

yönünden takip kesinleşmedikçe icra kefiline icra emri çıkarılamayacağı-

nı»2817 

√ «Alacaklının, İİK’nun 264/II. maddesindeki süreleri geçirmesi, dava-

sından veya talebinden vazgeçmesi veya takip talebinin yasal süresinin geç-

mesi nedeniyle düşmesi veya HMK’nun 150. maddesi gereğince davanın 

açılmamış sayılması ya da davada haksız çıkması hallerinde, ihtiyati haczin 

hükümsüz kalacağını ve bu konudaki şikayetin İİK’nun 16/2. maddesi gere-

ğince, bir hakkın yerine getirilmemesi ile ilgili olup, süreye tabi olmayaca-

ğını»2818 

                                                 
2812 Bknz: 8. HD. 15.01.2015 T. 23838/594 
2813 Bknz: 12. HD. 15.01.2015 T. 26317/840 
2814 Bknz: 12. HD. 14.01.2015 T. 26746/538 
2815 Bknz: 12. HD. 13.01.2015 T. 26590/485 
2816 Bknz: 12. HD. 13.01.2015 T. 30328/427 
2817 Bknz: 12. HD. 08.05.2014 T. 10685/13708 
2818 Bknz: 12. HD. 21.6.2013 T. 17036/23361 
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√ «Sahtecilik iddiasının imza inkarı dışında bir nedene dayanması du-

rumunda İİK’nda özel bir düzenleme bulunmadığından, sorunun çözümü 

için 6100 s. HMK. mad. 209’un uygulanması gerekeceğini; kambiyo senetle-

rine mahsus haciz yolu ile icra takibine konu edilen senedin imza inkarı ne-

deni ile sahteliğinin iddia edilmesi halinde, İİK. mad. 170/1 uyarınca, satış 

dışında hiçbir takip işleminin durmayacağını, ancak sahtelik iddiasının imza 

inkarı dışındaki bir nedene dayanması halinde ise, 6100 s. HMK. mad. 

209/1’in amir hükmü gereği icra takibinin olduğu yerde duracağını, bunun 

için sahtelik iddiasının ileri sürüldüğü C. Savcılığı ya da mahkemece ayrıca 

tedbir kararı verilmesinin gerekmeyeceğini, borçlu tarafından icra dairesine 

başvurulması halinde de, icra müdürlüğünce anılan madde uyarınca sahte-

lik davası sonuna kadar icra takibinin durdurulması gerekeceğini, icra mü-

dürünün kararının taraflarca İİK. mad. 16/2 uyarınca süresiz şikayet konusu 

yapılabileceğini, borçlu tarafından doğrudan icra mahkemesine başvurul-

masına da yasal engel olmadığını ve hakimin, HMK. mad. 209/1’i re’sen 

nazara alması gerektiğini, mahkemece sahtelik iddiasının imza inkarı dışın-

daki bir nedene dayandığının belirlenmesi halinde, takip hukukunun özelliği 

ve ivedi karar verilmesi gerekliliğinin bir sonucu olarak, sahtelik davasının 

bekletici mesele yapılmadan, sahtelik davasında karar verilinceye kadar ic-

ra takibinin durdurulmasına karar verilmesi gerekeceğini»2819 

√ «İcra müdürünün İİK. mad. 140’a aykırı olarak satış tutarı tüm ala-

caklıların alacağını ödemeye yetmemesine rağmen, sıra cetveli yapmadan 

ödeme yapması ve sıra cetveli yapılması talebini reddetmesinin bir hakkın 

yerine getirilmesi ile ilgili olup, bu konudaki şikayetin süresiz olarak ileri 

sürülebileceğini»2820 

√ «Şikayetçi bankanın satış tarihindeki riski sorulup buna göre paylaş-

tırılması gerekirken; adı geçen bankaya ‘ihaleden önceki alacak duruma gö-

re ödeme yapılmasına’ karar verilmesine ilişkin icra müdürlüğü işleminin 

süresiz olarak şikayet konusu yapılabileceğini»2821 

√ «Ön alım (şufa) davasının, gayrimenkulun aynına ilişkin olduğunu, 

alacaklı tarafından, buna yönelik ilam henüz kesinleşmeden, kararda yer 

alan vekalet ücreti ve işlemiş faiz için icra takibi yapılması halinde, borçlu-

nun kamu düzeni ile doğrudan olan bu hususu süresiz şikayet konusu yapı-

labileceğini»2822 

√ «İlam niteliğinde olmayan bir belgenin icra müdürlüğünce ilamlı ta-

kibe konu yapılması İİK.nun 16/2. maddesi gereğince bir hakkın yerine geti-

                                                 
2819 Bknz: 12. HD. 11.6.2013 T. 12815/21816 
2820 Bknz: 12. HD. 25.3.2013 T. 2571/11044 
2821 Bknz: 12. HD. 21.3.2013 T. 4761/10699 
2822 Bknz: 8. HD. 4.12.2012 10585/11816 
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rilmemesi niteliğindeki bir işlem olup borçlunun süresiz şikayet hakkının ol-

duğu, mahkemece borçlunun şikayetinin bu nedenlerle kabulü ile icra emri-

nin iptaline karar verilmesinin gerekeceğini»2823 

√ «İcra müdürlüğünce takibin düşürülmesinin gerekip gerekmediği hu-

susunun, ‘bir hakkın yerine getirilmemesi veya sebepsiz sürüncemede bıra-

kılması’ niteliğinde olduğundan, İİK.nun 16/2.maddesi uyarınca süresiz ola-

rak şikayet konusu edilebileceğini»2824 

√ «Takibin durmasına rağmen, haciz işlemine geçilmesi yasa hükmüne 

aykırı olup bu konuda yapılan şikayetin, aynı kanunun 16/2 maddesine göre, 

bir hakkın sebepsiz yerine getirilmemesine ilişkin olup süreye tabi olmadığı-

nı»2825 

√ «3194 sayılı Yasa’nın 42. maddesi gereğince verilmiş idari para ce-

zası niteliğinde bulunan alacağın, 6183 sayılı Yasa hükümlerine göre tahsil 

edilebileceği düşünülerek, borçlu tarafından yapılan şikayetin herhangi bir 

süreye bağlı olmadığını»2826 

√ «Limitin aşılmasına ilişkin şikayet kamu düzenine ilişkin bulundu-

ğundan süresiz şikayete tabi olduğunu»2827 

√ «Kat Malikleri Kurulu tarafından yöneticiye kambiyo taahhüdünde 

bulunma yetkisi verildiği ispat edilmedikçe, bu bonolardan dolayı yöneticili-

ğin sorumlu olmayıp, senedi imzalayanların şahsen sorumlu olacaklarını; 

bu durum, kamu düzenine ilişkin taraf ehliyeti ile ilgili bulunduğundan, 

borçlunun süresiz şikayet yoluyla takibin iptalini isteyebileceğini»2828 

√ «Borçluya ikinci kez icra emri tebliğinin ona yeni bir itiraz/şikayet 

hakkı tanıyacağını, ipotek limitinin aşıldığına ve takip türüne göre ilama ay-

kırılık nedenine dayalı, faize yönelik şikayetlerin süreye tabi olmadığını»2829 

√ «İcra takibinin taraflarının ‘taraf ehliyeti’ne sahip olmaları gerekti-

ğinden, ‘…Devlet Hastanesi Baştabipliği’ aleyhine yapılan takibin süresiz 

şikayet yoluyla iptalinin istenebileceğini»2830 

√ « ‘Mirası reddettiğini’ bildirerek hakkındaki takibin iptalini isteyen 

borçlunun bu başvurusu (şikayeti), taraf ehliyetine ilişkin ve kamu düzeni ile 

ilgili bulunduğundan, herhangi bir süreye tabi olmadığını»2831 

                                                 
2823 Bknz: 8. HD. 12.10.2012 T. 7240/9082 
2824 Bknz: 12. HD. 07.06.2012 T. 1423/19741 
2825 Bknz: 12. HD. 16.01.2012 T. 14020/209 
2826 Bknz: 12. HD. 20.12.2011 T. 12168/29777 
2827 Bknz: 12. HD. 28.11.2011 T. 8006/24735 
2828 Bknz: 12. HD. 13.10.2011 T. 4533/18779 
2829 Bknz: 12. HD. 12.07.2011 T. 184/15548 
2830 Bknz: 12. HD. 27.06.2011 T. 31292/13314 
2831 Bknz: 12. HD. 26.05.2011 T. 29541/10673 
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√ «Tüketici kredisinin teminatı olarak şahsi teminat verilen hallerde, 

kredi verenin (bankanın), ‘asıl borçlu aleyhine takip yapıp, takip semeresiz 

kalmadıkça’ kefilden borcun ödenmesini isteyemeyeceğini; bu konuda yapı-

lacak başvurunun şikayet niteliğinde olup, yasanın amir hükmüne dayandı-

ğından, süresiz olarak yapılabileceğini»2832 

√ «‘İcra müdürünün haciz tarihi itibariyle işleminde usulsüzlük olup 

olmadığının tesbitine’ yönelik şikayetin süreye bağlı olmadan yapılabilece-

ğini»2833 

√ «‘İhale sonucu satın alınan malın, yedieminlik ücretinin yatırılmama-

sından dolayı teslim edilmemesine’ yönelik şikayetin, icra mahkemesine ve 

süresiz olarak yapılabileceğini»2834 

√ «Takip ehliyeti bulunmayan borçluya karşı yapılan icra takibinde, 

borçlunun kanuni temsilcisi veya onun tarafından atanacak vekili tarafından 

temsil edilebileceğini, kamu düzeni ile ilgili bu hususun, yargılamanın her 

aşamasında doğrudan doğruya gözetilebileceğini; psikiyatrik bozukluğu ne-

deniyle kısıtlanmış ve babasının velayeti altına konulmasına karar verilmiş 

olan borçlu hakkındaki takibin, süresiz şikayet yoluyla iptalinin istenebile-

ceğini»2835 

√ «‘Tüketici Yasası uyarınca asıl borçluya karşı takip yapılıp, bu takip 

sonuçsuz kalmadan, kefil hakkında takip yapılamayacağı’na ilişkin şikaye-

tin, kamu düzeni ile ilgili olması nedeniyle süreye bağlı olmadığını»2836 

√ «Üst sınır ipoteklerinde borçlu sadece ipotek akit tablosunda belirti-

len miktarla sınırlı olarak sorumlu olduğundan, buna ilişkin şikayetlerin sü-

reye bağlı olmadan, her zaman yapılabileceğini»2837 

√ «Ödeme emrine yazılı 10 günlük ödeme süresi dolmadan yapılan 

haczin kaldırılmasının süresiz şikayet yoluyla istenebileceğini»2838 

√ «Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22.05.2003 tarihli kararla-

rına göre borçlu Irak Devletine ait ham petrolün ve petrol ürünlerinin hac-

zinin mümkün olmadığı ve bu yöndeki korumanın 31 Aralık 2009 tarihine 

kadar uzatıldığını- Şikayetçi Botaş-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin 

yapılan bu hacizle ilgili olarak Irak Devletine karşı sorumluluğunun ve do-

                                                 
2832 Bknz: 12. HD. 04.10.2011 T. 2078/17716; 21.03.2011 T. 23648/4002; 28.02.2011 T. 

21915/2144; 14.07.2011 T. 14567/15646 
2833 Bknz: 12. HD. 22.03.2011 T. 22359/4168 
2834 Bknz: 12. HD. 24.02.2011 T. 21422/1723 
2835 Bknz: 12. HD. 23.05.2011 T. 30012/10059 
2836 Bknz: 12. HD. 10.05.2011 T. 28330/9172 
2837 Bknz: 12. HD. 03.05.2011 T. 27412/8330 
2838 Bknz: 12. HD. 28.03.2011 T. 24158/4677 
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layısıyla şikayette hukuki yararının bulunduğunu, şikayetin husumet yoklu-

ğundan reddedilemeyeceği ve bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin olan 

bu şikayetin süreye tabi olmadığını»2839 

√ «Borçlunun, teminat ipoteklerinde, sadece ipotek akit tablosunda be-

lirtilen miktarla sınırlı olarak sorumlu olduğunu, bu husustaki şikayetlerin 

süreye tabi olmadığını»2840 

√ «Senedin düzenlendiği tarihte, ‘borçlunun ehliyetsiz olduğu’ hususu-

nun ‘süresiz şikayet’ yolu ile icra mahkemesine bildirileceğini, bu hususun 

kamu düzeni ile ilgili olduğunu; borçlu ile işlemde bulunan kişinin (alacak-

lının) iyiniyetinin -28.7.1941 T. 4/21 sayılı İçt. Bir. K. uyarınca- bu durumda 

korunmayacağını»2841 

√ «İİK. mad. 58/3 hükmüne aykırı olarak, takip konusu yabancı para 

alacağının takip tarihindeki Türk parası karşılığının (tutarının) takip tale-

binde gösterilmeden yapılan takibin iptali gerekeceğini»2842 

√ «‘Haciz edilen menkullerin ipotekli taşınmazın tamamlayıcı parçası 

ve/veya teferruatı niteliğinde bulunması nedeniyle tek başına haczedileme-

yeceği’ne (İİK. 83 c) ilişkin şikayetin kamu düzeni ile ilgili olduğunu ve bir 

süreye bağlı olmadığını»2843 

√ «Yürürlükten kalkmış olan 743 sayılı Medeni Kanun döneminde  

-1.1.2002 tarihinden önce- kadının kocası lehine borç üstlenmesi, ipotek 

vermesi sulh hukuk mahkemesinin iznine bağlı olduğundan, ‘yapılmış olan 

bu işlemlerden sulh hukuk hakiminin izni bulunmadığından, işlemlerin ge-

çersiz olduğu’ hususunun süresiz şikayet yolu ile ileri sürülebileceğini»2844 

√ «5411 sayılı Kanun uyarınca, ‘tasfiye halindeki …Bankası hakkında 

her türlü icra ve iflas takiplerinin duracağı’na ilişkin hükme aykırı olan ya-

pılan takiplerin durdurulması için süresiz şikayet yoluna başvurulabileceği-

ni»2845 

                                                 
2839 Bknz: 12. HD. 31.05.2010 T. 136/13224 
2840 Bknz: 12. HD. 28.12.2007 T. 21647/24411 
2841 Bknz: 12. HD. 02.06.2003 T. 10627/12722; 26.12.2002 T. 26640/27754; 14.11.2002 T. 

21405/23463 vb. 
2842 Bknz: 12. HD. 15.5.2003 T. 8685/11105; 29.4.2003 T. 6004/9579; 29.4.2003 T. 6994/9655 
2843 Bknz: 12. HD. 1.5.2003 T. 5328/9677; 15.11.2001 T. 17847/19042; 15.11.2001 T. 

18734/18914; 4.10.2001 T. 14484/15363; 8.6.2001 T. 9299/10285; 13.2.2001 T. 1591/2669 
vb. 

2844 Bknz: 12. HD. 1.5.2003 T. 8434/9656; 28.3.2003 T. 3706/6674 
2845 Bknz: 12. HD. 25.4.2003 T. 6388/9316; 17.1.2003 T. 27229/221    
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√ «Takipte borçlu olarak yer alan (gösterilen) kuruluşun gerçek ya da 

tüzel kişiliğinin bulunmamasının, takibin ‘pasif husumet ehliyetinin yokluğu’ 

nedeniyle -süresiz şikayet yolu ile- iptalini gerektireceğini»2846 

√ «‘İhalenin feshi’nde süresiz şikayet» : 

√ «Satışa çıkarılan malın, birinci arttırmada ‘%60 (şimdi; %50) + satış 

giderleri’, ikinci arttırmada ‘(şimdi %50) + satış giderleri’ karşılanmadan 

satılmış olmasının -ihaleden itibaren bir yıl içinde olmak koşulu ile- süresiz 

şikayet yolu ile ihalenin feshine neden olacağını»2847 

√ «İİK.nun 130. maddesine -‘ihale bedelini peşin ödeneceği’ne ilişkin 

kurala- aykırılık nedenine dayalı ihalenin feshi isteminin süreye bağlı olma-

dığını»2848 

√ «‘Arttırmanın, satıştan en az bir ay önce ilan edilmesi’ gerekeceğini 

öngören İİK. 126 hükmünün emredici bir hüküm olması nedeniyle kamu dü-

zeni ile ilgili olduğunu, bu hükmün icra mahkemesi tarafından doğrudan 

doğruya gözetileceğini»2849 

√ «Alacağına mahsuben ihalede satılanı almış olan alacaklıya ‘ihale 

bedelini yatırması için’ süre verilmiş olmasının, süresiz şikayete neden ola-

cağını»2850 

√ «İflas masası adına, iflas idare memurlarının hepsinin birlikte ihaleyi 

yapmamış olmalarının, yapılan ihalenin süresiz şikayet yolu ile feshini ge-

rektireceğini»2851 

√ «Arttırma bedelinin ‘satış isteyenin alacağından öncelikli durumdaki 

alacaklıların alacakları ile satış ve paylaştırma giderlerini karşılaması’ ku-

ralının kamu düzeni ile ilgili olup süresiz şikayet konusu yapılabileceği-

ni»2852 

√ «İhale bedelinin süresinde yatırılmaması üzerine, icra memurunun 

ihaleyi re’sen (kendiliğinden) feshetmemesi halinde, ilgililerin şikayetçinin 

bir süreye bağlı olmadığını»2853 

                                                 
2846 Bknz: 12. HD. 28.02.1995 T. 2760/2739; 01.04.1999 T. 3562/4017; 14.03.2003 T. 

2342/5292; 13.12.1999 T. 15543/16349 
2847 Bknz: 12. HD. 10.4.2003 T. 4522/7829; 5.4.2001 T. 5067/5841; 31.10.1994 T. 13083/13352     
2848 Bknz: 12. HD. 17.10.2002 T. 19064/20986    
2849 Bknz: 12. HD. 9.9.2002 T. 17140/15728; 26.9.2000 T. 14743/13681; 26.3.2000 T. 

9314/10531 vb.   
2850 Bknz: 12. HD. 8.6.2001 T. 9252/10239; 31.5.2001 T. 9157/9712   
2851 Bknz: 12. HD. 21.1.1998 T. 14803/264; 19.10.1995 T. 15224/14007    
2852 Bknz: 12. HD. 8.10.1996 T. 10616/11890; 5.10.1995 T. 11828/12989; 29.5.1979 T. 

4229/4887 
2853 Bknz: 12. HD. 31.10.1995 T. 14817/14854 4.10.1995 T. 12476/12872; 15.6.1995 T. 

8901/8932 HGK. 18.12.1971 T. Ġc. Ġf. – 600/752; ĠĠD. 6.11.1969 T. 11204/10427; 5.5.1962 
T. 1023/1466    
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√ «Borçluya ait olmayan bir malın -örneğin, bir telefon intifa hakkının- 

satılmış olması halinde, süresiz şikayet yolu ile -ihaleden itibaren bir yıl 

içinde olmak koşuluyla- ihalenin feshinin istenebileceğini»2854 

√ «Cebri icra yolu ile satılan net alanı 150 metrekareye kadar olan ko-

nutların alıcıya tesliminin KDV.’ne tabi olmadığını, icra müdürlüğünün bu-

na aykırı işleminin süresiz şikayet nedeni olacağını»2855 

√ «Avukatın (borçlu vekilinin) görev ve yetkilerini kötüye kullanarak, 

müvekkiline ait taşınmazı yapılan ihalede kendi adına satın alması işlemi-

nin, süresiz şikayet yoluyla ihalenin feshine neden olacağını»2856 

√ «Takip dayanağı ilamın içeriğine aykırı talep ve işlemlere yönelik şi-

kayetlerin (ilama aykırılık iddialarının) süreye bağlı olmadığını»2857 

√ «‘Apartman (site) yöneticisinin pasif dava ve takip ehliyeti bulunma-

dığı’ hususunun süresiz şikayet yoluyla ileri sürülebileceğini (‘pasif husumet 

ehliyeti’ bulunmayan ‘… Sitesi Yöneticiliği’ aleyhine yapılan takibin süresiz 

şikayet yolu ile iptalinin istenebileceğini»2858 

√ «Birinci haciz ihbarnamesi, kendisine usulsüz olarak tebliğ edilen 

üçüncü kişinin, daha sonra ikinci haciz ihbarnamesinin kendisine tebliği 

üzerine, birinci haciz ihbarnamesinden haberdar olan üçüncü kişinin ‘tebli-

gatın usulsüzlüğünü’ -aynı zamanda; birinci haciz ihbarnamesine icra dai-

resinde itiraz ederek- süresiz şikayet yolu ile icra mahkemesine bildirebile-

ceğini»2859 

√ «4684 s. K. uyarınca yeniden yapılanma süreci içinde bulunan ban-

kaların takiplerinin harçtan muaf olduğundan, icra müdürünün bu hükme 

aykırı işlemlerine karşı süresiz şikayet yoluna başvurulabileceğini»2860 

√ «Hükmi şahsiyeti bulunmayan muhataba haciz ihbarnamesi gönde-

rilmesi işlemine karşı süresiz şikayet yoluna başvurulabileceğini»2861 

√ «Husumetle ilgili şikayetin kamu düzenine ilişkin olduğunu ve süreye 

bağlı bulunmadığını»2862 

                                                 
2854 Bknz: 12. HD. 7.11.1994 T. 13564/13736    
2855 Bknz: 12. HD. 31.12.1992 T. 9512/17645    
2856 Bknz: ĠĠD. 27.2.1967 T. 1330/2031    
2857 Bknz: 12. HD. 4.7.2011 T. 33279/14526; 21.4.2011 T. 26020/7202; 24.3.2003 T. 3679/6103; 

25.2.2003 T. 1011/3477; 16.1.2003 T. 27045/143 vb.   
2858 Bknz: 12. HD. 17.2.2003 T. 1996/2496; 5.11.2002 T. 20667/22579; 8.9.2000 T. 

11169/12338 vb. 
2859 Bknz: 12. HD. 16.1.2003 T. 27336/167; 19.3.2002 T.4122/5590    
2860 Bknz: 12. HD. 26.12.2002 T. 26506/27686   
2861 Bknz: 12. HD. 3.12.2002 T. 26859/25898    
2862 Bknz: 12. HD. 26.11.2002 T. 23350/25195  
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√ «‘Takip dayanağı ipoteğin üst sınır ipoteği -ve borçlunun sorumlulu-

ğunun ipotek limiti ile sınırlı- olduğu’na ilişkin şikayetin süresiz şikayet yo-

luyla ileri sürülebileceğini»2863 

√ «Diğer paydaşın borcu nedeni ile, taşınmazın tamamından elde edi-

len kamulaştırma bedelinin haczedilmiş olması halinde, borçlu olmayan 

paydaş tarafından ‘kendi payına düşen kamulaştırma bedeli üzerine konulan 

haczin kaldırılması için’ yapılacak şikayetin süreye bağlı olmadığını»2864 

√ «‘Takip talebi’ne aykırı olarak düzenlenen ‘ödeme emri’nin düzeltil-

mesinin, süresiz şikayet yolu ile sağlanabileceğini»2865 

√ «Ödeme emrinde, takip konusu yabancı para alacağının Türk Lirası 

karşılığının gösterilmemiş olmasının ‘süresiz şikayet’ yoluyla ‘ödeme emri-

nin iptalini’ gerektireceğini»2866 

√ «Alacağına mahsuben -alacağının çok altında kıymeti bulunan- ta-

şınmazları ihalede satın almış olan alacaklıya icra müdürlüğünce ihale be-

delini yatırması için süre verilmesi halinde, bu kararın süresiz şikayet yolu 

ile bozulmasının sağlanabileceğini»2867 

√ «Üzerinde ‘taşınmaz satış vaadi şerhi’ mevcutken kaydına haciz ko-

nulmuş olan taşınmazın, şerhten sonra beş yıl geçmeden şerh sahibi adına 

tescil edilmesi halinde, şerh sahibinin süresiz şikayet yolu ile haczin kaldı-

rılmasını -icra mahkemesinden- isteyebileceğini»2868 

√ «‘Süresinden sonra yapılan itirazın geçersiz olduğuna ve takibi dur-

durmayacağı’na ilişkin şikayetin süresiz olarak yapılabileceğini»2869 

√ «‘Avukatlık ücretinin, avukat ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye 

bakılmaksızın icra memuru tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine gö-

re hesaplanacağına’ ilişkin İİK. mad. 138/III hükmünün kamu düzeni ile il-

gili olduğunu, buna aykırı memurluk işleminin süresiz şikayete konu olaca-

ğını»2870 

                                                 
2863 Bknz: 12. HD. 18.11.2002 T. 22969/23786; 31.10.2002 T. 20776/21940; 5.2.2001 T. 

1132/1861 vb.   
2864 Bknz: 12. HD. 24.10.2002 T. 19939/21780   
2865 Bknz: 12. HD. 15.12.2009 T. 16574/25170; 6.3.2007 T. 1460/2009; 10.10.2006 T. 

15440/18851; 23.9.2002 T. 19458/18869; 8.11.1982 T. 7306/8054   
2866 Bknz: 12. HD. 12.3.2004 T. 492/5709; 4.7.2002 T. 13581/14619; 18.3.2002 T. 4489/5429; 

11.3.2002 T. 3578/4881 vb.  
2867 Bknz: 12. HD. 8.6.2001 T. 9216/10254; 31.5.2001 T. 9157/9712   
2868 Bknz: 12. HD. 26.3.2007 T. 3346/5646; HGK. 18.10.2000 T. 12-1220/1285; 17.12.1999 T. 

15779/16791; 13.12.1999 T. 15545/16351   
2869 Bknz: 12. HD. 20.3.2007 T. 2636/5241; 12.10.2000 T. 14064/14840   
2870 Bknz: 12. HD. 28.9.2000 T. 12598/13853; 28.2.1994 T. 1640/3271   
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√ «Takas ve mahsup iddiasının, süreye bağlı olmadan takibin her aşa-

masında bildirilebileceğini (BK. mad. 118 (şimdi; TBK. mad. 139)»2871 

√ «‘Asıl borçlu hakkında -ipotekli- takip yapıldıktan sonra, ipotek veren 

üçüncü kişinin bu takibe daha sonra dahil edilebileceği’ne ilişkin şikayetin 

süreye bağlı olmadan her zaman yapılabileceğini»2872 

√ «‘Bir hakkın yerine getirilmemesi’ nedenine dayalı şikayetin süreye 

bağlı olmadan yapılabileceğini»2873 

√ «İİK.nun 54. ve 54/a maddesine -kendisine temsilci tayin etmesi için 

mühlet verilmeden, maddede öngörülen kişiler hakkında takip yapılamaya-

cağına- dayalı şikayetin süresiz olarak yapılabileceğini»2874 

√ «İlk ödeme emri ‘asıl alacak’ için borçluya tebliğ edildikten sonra, 

alacaklının icra dosyasında ‘faiz için borçluya yeniden ödeme emri gönde-

rilmesi’ konusundaki talebi çerçevesinde borçluya yeniden ödeme emri gön-

derilmesinin, süresiz şikayet yolu ile bu ödeme emrinin iptaline neden ola-

cağını»2875 

√ «SSK. tarafından bağlanmış olan gelir ve aylıkların haczedilmiş ol-

malarının, süresiz şikayet yolu ile haczin kaldırılmasını gerektireceğini»2876 

√ «Alacaklı yerine vekilinin, ‘icra dosyasında ödenen paranın iadesi 

için’ muhtıra gönderilmesi işleminin yasaya aykırı olduğunun ‘süresiz şika-

yet’ yolu ile ileri sürülebileceğini»2877 

√ «Üçüncü kişinin taahhüt (kefalet) beyanının icra müdürü / yardımcısı 

/ katibi tarafından imzalanmamış olmasının, taahhüdü geçersiz kılacağını bu 

nedenle üçüncü kişiye gönderilen icra emrinin iptalinin süresiz şikayet yolu 

ile sağlanacağını»2878 

√ «‘Bir hakkın sebepsiz olarak sürüncemede bırakılması’ nedenine da-

yanan şikayetin süreye bağlı olmadığını»2879 

√ «‘İcra müdürlüğüne yanlış ödeme yapıldığı’na ilişkin ve İİK.nun 361. 

maddesine dayalı şikayetin süresiz olarak yapılabileceğini»2880 

                                                 
2871 Bknz: 12. HD. 18.9.2000 T. 12084/12935; 27.3.2000 T. 3725/4609; 17.6.1999 T. 7580/8286 

vb.  
2872 Bknz: 12. HD. 2.3.2000 T. 2405/3673   
2873 Bknz: 12. HD. 18.1.2000 T. 17572/366; 18.10.1983 T. 6842/7676; 3.12.1980 T. 9936/9511   
2874 Bknz: 12. HD. 30.11.1999 T. 14726/15362; 9.10.1985 T. 2139/8043   
2875 Bknz: 12. HD. 7.9.1999 T. 8911/9540   
2876 Bknz: 12. HD. 7.9.1999 T. 8656/9525; 23.12.1998 T. 14252/14908; 4.6.1998 T. 6162/6773   
2877 Bknz: 12. HD. 7.6.1999 T. 7121/7635   
2878 Bknz: 12. HD. 7.4.1999 T. 3836/4360   
2879 Bknz: 12. HD. 24.3.1999 T. 3204/3891 
2880 Bknz: 12. HD. 18.2.1999 T. 655/1717   
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√ «‘Haczedilen makinaların ticari işletme rehni kapsamında olduğu’na 

ilişkin şikayetin süresiz olarak yapılabileceğini»2881 

√ «‘Ancak 6183 s. Kanunun 1. maddesinin kapsamı içinde kalan ala-

cakların, 6183 s. Kanuna göre tahsil edilebileceği’ne ilişkin kuralın kamu 

düzenine ilişkin olup, icra müdürlüğünün buna aykırı işlemlerine karşı süre-

siz şikayet yoluna başvurulabileceğini»2882 

√ «‘Kooperatifin borcundan dolayı -Kooperatifler Kanununda öngörü-

len koşullar dışında- ortaklarının şahsen takip edilemeyeceğine’ ilişkin şika-

yetin, süresiz olarak yapılabileceğini»2883 

√ «Belediyenin, ‘haczedilen şeyin niteliği gereği kamu hizmetine tahsis 

edilmiş olduğu için’ ‘haczin kaldırılması gerektiği’ni süresiz şikayet yolu ile 

ileri sürebileceğini»2884 

√ «‘Mirası reddettiğini’ ilamla belgeleyen mirasçının mirasbırakanın 

borcundan dolayı hakkında yapılmış olan takibi, her zaman şikayet yolu ile 

iptal ettirebileceğini»2885 

√ «Düzenlenen sıra cetvelinde, red sebebi gösterilmeden alacağın red-

dedilmesi halinde, sıra cetveline yönelik şikayetin süresiz olarak (İİK. 16/II, 

233) yapılabileceğini»2886 

√ «‘Özelleştirme kapsamında bulunan kurum hakkında -4046 s. K.un 

geçici 15. maddesi uyarınca- takip yapılamayacağı’na ilişkin şikayetin süre-

ye bağlı olmadığını»2887 (Not: İlgili Kanun’un geçici 15. maddesi, Anayasa 

Mahkemesinin, 28.10.1997 tarih ve 23154 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-

nan, 31.1.1997 gün ve E.1996/66-K.1997/7 sayılı kararı ile, yayımından üç 

ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal edildiğinden, bu içtihat önemini yi-

tirmiştir.) 

√ «‘Taşınmazın aynına ilişkin ilamlar’ ile bu ilamlarda yazılı -ilamın 

eklentisi niteliğinde bulunan- yargılama giderleri ile vekalet ücretinin, ilam 

kesinleşmeden icraya konulmasının, süresiz şikayet yoluyla takibin iptalini 

gerektireceğini»2888 

                                                 
2881 Bknz: 12. HD. 23.12.1998 T. 14066/14925   
2882 Bknz: 12. HD. 9.12.1998 T. 13671/14168   
2883 Bknz: 12. HD. 18.11.1998 T. 12222/13079  
2884 Bknz: 12. HD. 19.11.1998 T. 11247/13144; 15.12.1989 T. 9758/10570; 6.12.1983 T. 

7949/9854 vb.  
2885 Bknz: 12. HD. 4.3.1998 T. 1952/2604; 28.12.1992 T. 10118/17302; 22.11.1983 T. 

7495/9250   
2886 Bknz: 19. HD. 12.2.1998 T. 41/813   
2887 Bknz: 12. HD. 13.11.1997 T. 11987/12745   
2888 Bknz: 12. HD. 16.10.1997 T. 10433/10958   
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√ «‘İki ihale arasındaki farkın, ayrıca hükme gerek kalmadan, önceki 

alıcıdan alınacağına’ ilişkin hükme aykırılığın süresiz şikayet nedeni olaca-

ğını»2889 

√ «Tapuya işlenmiş taşınmaz satış vaadinden sonra tapu kaydına konu-

lan haczin sonuç doğurmayacağını, sonuç doğurmayan bu işleme karşı şika-

yetin süreye bağlı olmadığını»2890 

√ «‘Ara kararı’na dayalı olarak ‘genel haciz yolu ile ilamsız takip’ ye-

rine ‘ilamlı takip’ yapılması halinde, süresiz şikayet yolu ile takibin iptalinin 

istenebileceğini»2891 

√ «‘Harcın yasaya aykırı olarak hesaplanmış olduğu’nun süresiz şika-

yet yoluyla ileri sürülebileceğini»2892 

b e l i r t m i Ģ t i r… 

Doktrinde de bazı Ģikayetlerin süreye bağlı olup olmadığı tartıĢma ko-

nusu olmuĢtur. Örneğin; ihale bedelinin süresinde (ĠĠK. mad. 118, 133) yatı-

rılmaması ve icra (satıĢ) memurunun da ihaleyi kendiliğinden bozmaması 

(ĠĠK. mad. 118, 133) halinde, ilgililerin Ģikayeti bir süreye bağlı mıdır? Bir 

görüĢe göre2893ilgililer ancak yasal süre içinde ihalenin bozulmasını isteye-

bilirler. ġikayet süresi, «ihalenin bozulması isteminin reddi tarihi»nden, böy-

le bir istemde bulunulmamıĢ olması halinde «memurlukça iĢe el konularak 

ihalenin bozulmayacağını (bozulmadığını) belirtir bir iĢlem yapılmıĢ ise, bu 

iĢlemi öğrenme tarihi»nden itibaren hesaplanır.2894 Katıldığımız diğer bir 

görüĢe göre2895 ise bu durumda (satıĢ) memuru, bir hakkı yerine getirmemiş 

olduğundan, ĠĠK. mad. 16/II uyarınca, Ģikayet bir süreye bağlı değildir… 

Yüksek mahkeme2896 de, içtihatlarında bu görüĢe katılmıĢtır. 

V- Süresiz Ģikayet, ne zamana kadar ileri sürülebilir? Bir görüĢe gö-

re2897 süresiz Ģikayet, «takip sonuçlanıncaya kadar» ileri sürülebilir. Diğer 

bir görüĢe göre2898 ise, «takibin sona ermesinden sonra, iyiniyetli üçüncü 

kişilerin hak kazandığı ana kadar» Ģikayet yoluna baĢvurulabilir. BaĢka bir 

                                                 
2889 Bknz: 12. HD. 14.10.1997 T. 9441/10675; 31.10.1995 T. 14817/14854; 2.10.1995 T. 

12241/12650 vb.  
2890 Bknz: HGK. 24.9.1997 T. 15-461/729   
2891 Bknz: 12. HD. 5.5.1997 T. 3259/5046   
2892 Bknz: 12. HD. 18.11.1996 T. 14108/14421   
2893 Bknz: POSTACIOĞLU, Ġ. age. s:305 
2894 Bknz: ĠĠD. 1.6.1965 T. 6738/6887 
2895 Bknz: KURU, B. age. s:1389 – ARSLAN, R. age., s:218 – BERKĠN, N. age. s:343 
2896 Bknz: 12. HD. 4.10.1995 T. 12476/12872; HGK. 18.12.1971 T. 600/757; 6.11.1980 T. 

11204/16424; 5.5.1962 T. 1023/1465 
2897 Bknz: KURU, B. El Kitabı, s: 110 – KURU, B. Ġstinaf Sistemine Göre…, s: 68 – BERKĠN, 

N. age. s:404 – GÜRDOĞAN, B. age. s:10 – ULUKAPI, Ö. age. s: 48 
2898 Bknz: ÜSTÜNDAĞ, S. 12. HD.nin Bir Kararı Üzerine DüĢünceler (1975/11-12, s:988) 
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deyiĢle üçüncü kiĢilerin iyiniyetle kazandıkları haklar, takip sona erdikten 

sonra, Ģikayet yoluyla iptal edilemez. Fakat bu nitelikte olmayan -yani, 

üçüncü kiĢilere hak kazandırmamıĢ olan- iĢlemler, takip sona erdikten sonra 

da Ģikayet yoluyla iptal edilebilir. Örneğin, hükümsüz bir takip sonucunda 

verilmiĢ olan aciz belgesi, takip sona erdikten sonra da Ģikayet yoluyla iptal 

edilebilir.2899 

En geç hangi tarihe kadar Ģikayet yoluna baĢvurulabilir? Bu konuda da 

yasada açık bir hüküm yoktur. Sadece bir Ģikayet niteliğinde olan «ihalenin 

feshi isteğinin, en geç ihaleden itibaren bir sene içinde bildirilebileceği» ya-

sada (ĠĠK. mad. 134/VII, c.2) öngörülmüĢtür. Doktrinde2900 -takibe olan gü-

venin sağlanması ve hukuki istikrar bakımından- «bu hükmün süresiz şikayet 

hallerinde de örnekseme ile (kıyasen) uygulanması ve süresiz şikayetin taki-

bin sona ermesinden itibaren en geç bir yıl içinde yapılabilmesi, bu süre 

geçtikten sonra yapılamaması» önerilmiĢtir. 

Yüksek mahkeme2901 Gerek  s ü r e l i, gerek  s ü r e s i z  Ģikayetin ic-

ra takibi sonuçlanıncaya kadar mümkün olduğunu, takip sonuçlandıktan son-

ra, o takibe iliĢkin bir iĢleme karĢı süresiz Ģikayet yoluna baĢvurulamayaca-

ğını» belirtmiĢtir. 

(9) Ġcra mahkemesine baĢvuru (dava) tarihi hangi tarihtir? Bu konuda 

Ģöyle bir ayrım yapmak gerekir: 

a) «Sözlü olarak» yapılan baĢvurular; baĢvurunun icra mahkemesi tuta-

nağına geçirildiği (yazdırıldığı) tarihte yapılmıĢ sayılır. 

b) «Dilekçe» ile yapılan baĢvurular; aa-Eğer baĢvuru harca bağlı değil-

se, -örneğin; «icra ve iflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlıĢ yapılmıĢ olan 

iĢlemlerin ıslah ve iptali için» Ģikayette bulunulmuĢ ise- «şikayet dilekçesi-

nin kaleme havale edildiği tarihte» Ģikayet yapılmıĢ sayılır.2902 bb- Eğer 

baĢvuru harca bağlı ise, -6.2.1984 T. 7/3 s. Ġçt. Bir. K. gereğince2903 harcın 

                                                 
2899 UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 316 
2900 Bknz: POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 67 – BELGESAY, M.R. age. 560 – ARSLAN, R. age. s: 

180 – PEKCANITEZ, H. age. s: 91  
2901 Bknz: 12. HD. 28.03.2016 T. 3622/6217 
2902 Bknz: 12. HD. 16.2.1990 T. 7044/1340; 16.2.1990 T. 7045/1341    
2903 Bknz: («…Harca tabi olmayan davalarda hakimin dava dilekçesini havale tarihinde, harca ta-

bi davalarda ise, harcın ödendiği tarihte açılmıĢ sayılır. Ancak, dava dilekçesinin ilgilisi tara-
fından daha sonraki bir tarihte mahkeme kalemine verildiği belgelendirilmiĢ ise, davanın o 
tarihte açıldığının kabulü gerekeceği…) (RG. 19.3.1984 T. 18346 s.) (Bu Ġçt. Bir. K.‘nın 
eleĢtirisi için bknz: KUNTMAN, O. Bir Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Büyük Genel Kurulu 
Kararı EleĢtirisi (ĠBD. 1984/10-12, s: 677 vd. – ÖNEN, E. Hukuk Davasının Hangi Tarihte 
AçılmıĢ Sayılacağını Belirleyen Bir Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Kararı Üzerine (Selçuk 
Ünv. Huk. Fak. D. C:1, S:1, 1988/Ocak-Haziran, s:207 vd.; ĠKĠD. S:292, 1985/Nisan, s:3305 
vd.) 
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ödendiği tarihte icra mahkemesine baĢvurulmuĢ kabul edilir.2904 2905 2906 

Harca bağlı bir baĢvurunun (Ģikayetin) harç ödenmeden yapılmıĢ olduğunun 

saptanması halinde, harcın ödenmesi için ilgiliye süre verilmesi ve bu süre 

içinde karar gereğinin yerine getirilmemesi halinde ‗dosyanın iĢlemden kal-

dırılması‘ gerekir.2907 

Yüksek mahkeme, «mahkemeler veznesine başvurma harcının yatırıl-

dığı ve dava dilekçesinin tevzi edildiği tarihte davanın açılmış (şikayetin ya-

pılmış) sayılamayacağını»2908, «baĢka bir icra mahkemesi vasıtasıyla gönde-

rilen dilekçelerin, ‗harçlandırıldığı tarihte‘ verilmiĢ sayılacağını»2909«harç-

landırılmıĢ dilekçenin kaleme geç götürülmüĢ olması halinde, ‗kaleme götü-

rüldüğü tarihte‘ verilmiĢ sayılacağını»2910 belirtmiĢtir… 

***

                                                 
2904 KURU, B. age. C:1, s:99 – KURU, B. El Kitabı, s:112 
2905 Bknz: 12. HD. 18.5.2011 T. 28771/9813; 15.1.2004 T. 23158/282; 17.10.2003 T. 

21148/20227; 8.5.2003 T. 7404/10434 27.3.2001 T. 4396/5225; 6.5.1998 T. 4257/5097 
7.5.1987 T. 5575/6232    

2906 KarĢ. ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 51 (Bu görüĢe göre; Ģikayet dilekçesi üzerine, bu dilekçe ayrı-
ca kayda tabi olmadığından, hakimin havale tarihi, Ģikayet tarihi olarak kabul edilir. Yani Ģi-
kayet tarihi, havale tarihi olup, dilekçe üzerine harç pullarının yapıĢtırıldığı tarih değildir…) 
– Aynı görüĢte: PEKCANITEZ, H. age. s:129 

2907 Bknz: 12. HD. 4.4.2003 T. 4940/7410    
2908 Bknz: 12. HD. 21.02.2017 T. 25521/2318 
2909 Bknz: 12. HD.16.5.1989 T. 11275/7265    
2910 Bknz: 12. HD. 3.2.1985 T. 12198/1825    
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§ 2. b) «ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ 

Ö r n e ğ i 

(İİK. mad. 16) 

 

1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE 

      İ Z M İ R(1) 

 

Şikâyet eden (Borçlu)(2) .. : Ayşe Haklı (İnönü Cad. No: 412, K: 4 - İZMİR) 

[TC:.........] 

Vekili .............................. : Av. Veli Şimşek (Atatürk Cad. No: 152, K: 6 -                

İZMİR) 

Karşı taraf (Alacaklı)(3) .... : Ahmet Haklı (İnönü Cad. No: 412, K: 4 - İZMİR) 

Vekili .............................. : Av. Ali Yıldırım (Akdeniz Cad. No: 1, K: 2 - İZMİR) 

Konusu ........................... : «Takibin iptaline» karar verilmesi isteminden iba-

rettir. 

 

 O L A Y  

Alacaklı Ahmet Haklı, müvekkilim hakkında 18.8.2017 tarihinde İzmir 1. 

İcra Dairesine başvurarak, İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve 

takip tarihinde kesinleşmemiş bulunan 19.7.2016 tarih ve 2016/112-489 

sayılı «boşanma davasının kabulüne» ilişkin ilâma dayanarak «takip tale-

bi»nde bulunmuş ve müvekkilime ilâmda yazılı yargılama giderleri ve ve-

kalet ücreti için örnek: 4-5 «icra emri» göndertmiştir. 

İcra emri «örnek: 4-5» müvekkilime 24.8.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

HMK. mad. 267(2) uyarınca; «kişiler hukuku, aile hukukuna ilişkin 

ilâmlar kesinleşmeden yerine getirilemeyeceğinden» ve «infazı kesinleşme-

sine bağlı ilâmların takip tarihinde kesinleşmiş olması» gerektiğinden,(4) karşı 

taraf alacaklı; henüz «takip tarihinde» kesinleşmemiş bulunan(5) İzmir 2. Asli-

ye Hukuk Mahkemesinin 19.7.2016 tarih ve 2016/112-489 sayılı ilâmını bu 

ilâmın eklentisi durumundaki masraf ve vekalet ücreti alacağı için icraya 

koyamaz.(6) 

Takip konusu ilâmın, takip tarihinden on gün sonra kesinleşmiş olması 

durumunda bir değişiklik yaratmayacağından,(7) hatalı olan takibin iptali 

için(8) mahkemenize bavurmak zorunluluğu doğmuştur. 

Deliller .......................... : İzmir 1. İcra Dos. No: 2017/6201 

Hukukî sebepler ........... : İİK. mad. 16; HMK. mad. 267(2) 
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Sonuç ve istem ............ : Belirttiğimiz nedenlerle, hatalı olarak yapılan «ta-

kibin iptaline» -İİK. mad. 18 çerçevesinde-(9) karar 

verilmesini, vekaleten saygı ile talep ederiz. 

15.09.2017(10) 

Şikâyetçi Vekili 

Av. Veli Şimşek 

 

(1) Bknz: Yuk. § 1. (§ 1 Nolu «DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ»), (2) 

(2) Bknz: Yuk. § 1. (§ 1 Nolu «DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ»), (3) 

(3) Bknz: Yuk. § 1. (§ 1 Nolu «DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ»), (4) 

(4) Aile ve Ģahsın hukukuna (TMK. mad. 8-494) iliĢkin hükümler 

(HMK. mad. 350/2, 367/2) kesinleĢmeden icraya konulamaz. Ancak «nafaka 

hükümleri» kesinleĢmesi beklenmeden hemen icraya konabilir (ĠĠK. mad. 

36/IV, HMK. mad. 350/1, c:3; 367/I, c:3)1 

Yüksek mahkeme; 

√ «Aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamların kesinleşmeden infaz edile-

meyeceğini»2 

√ «Boşanma kararı kesinleştiği takdirde ilamın aslı ve fer'ilerinin icra 

edilebileceği kabul edilerek, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, 

itirazın iptali yönünde hüküm kurulamayacağını»3 

√ «Mahkemece boşanma davasının reddine ve karşı tarafın açtığı evli-

liğin iptali davasının kabulüne ve talep edilen …… TL. manevi tazminatın 

kabulüne karar verilmiş olması halinde, manevi tazminatın tahsili için evli-

liğin iptali hükmolunan kararının kesinleşmesi gerekeceğini»4 

√ «İlam borçlusunun ilamın kesinleşmediğini ileri sürerek icra emrinin 

iptalini istediği, alacaklının takip dayanağı ilamın boşanma hükmü yönün-

den temyiz edilmediği, boşanma yönünden kesinleşen karardaki maddi ve 

manevi tazminat alacaklarının kesinleşmeden takip konusu yapılabileceğini 

bildirerek şikayetin reddine karar verilmesini istediği, Aile Mahkemesi’nden 

bahsi geçen temyiz dilekçesi de ilgi tutularak anılan ilamın boşanma yönün-

den temyiz edilip edilmediği açıkça sorularak takip tarihi itibarı ile boşan-

                                                 
1 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, 3. Baskı, 2014, s: 

700 vd.  

2 Bknz: 8. HD. 27.12.2013 T. 22543/20164; 27.12.2013 T. 22836/20166; 27.12.2013 T. 
23528/20163; 27.12.2013 T. 23385/20160; 2.12.2013 T. 20196/18142; 2.12.2013 T. 
10222/18146; 2.12.2013 T. 196/18142; 2.12.2013 T. 10221/18144; 5.11.2013 T. 8914/15846 

3 Bknz: 8. HD. 20.12.2012 T. 11973/12675 
4 Bknz: 12. HD. 25.04.2012 T. 29100/14179 
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ma hükmünün kesinleşip kesinleşmediği belirlenip sonucuna göre bir karar 

verilmesinin gerektiğini»5 

√ «Boşanma kararının kesinleşmesi halinde bu ilamla birlikte hükmedi-

len kesinleşmeyen maddi ve manevi tazminata ilişkin hükmün takibe konu 

edilebileceğini»6 

√ «Boşanmanın eki niteliğinde olan yoksulluk ve iştirak nafakasının 

hüküm kesinleşmeden takibe konulamayacağını, tedbir nafakasının ise hü-

küm kesinleşmeden icra edilebileceğini»7 

√ «Aile ve şahıs hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takip konu-

su yapılamayacağını ancak tedbir nafakası, katkı payı alacağı, çocuğun terk 

edilmesinden kaynaklanan manevi tazminat alacağı sonuçları itibariyle an-

cak şahsın mal varlığını etkileyen ilamlardan olduğundan, kesinleşmeden ic-

raya konulabileceklerini»8 

√ «Markaya tecavüzün men-i ilamının, şahsın hukuku ile ilgili olup, bu 

konuda verilen kararların kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını»9 

√ «Aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümlerin kesinleşmedikçe takip ko-

nusu edilemeyeceğini, boşanma ilamı kesinleşmiş ise bu ilamla birlikte hük-

medilmiş olsa bile kesinleşmeyen tazminat ve fer’ilere ilişkin hükümler ile 

tedbir niteliğinde hükmedilen nafakanın takip konusu yapılabileceğini»10 

√ «Mahkeme ilamında belirlenen yoksulluk nafakası, boşanmanın ek-

lentisi olup mahkeme kararı kesinleştiğinde hüküm ifade edeceğinden, bu ta-

rih itibarıyla muaccel hale geleceğini»11 

√ «HUMK.’un 443/4. (şimdi; HMK.’nun 367/2.) maddesi gereğince ke-

sinleşmeden icraya konulamayacak olan ‘aile ve kişiler hukuku ilişkin hü-

kümler’ ile kastedilenin, Medeni Kanun’un ‘kişiler hukuku’ ve ‘aile hukuku’ 

kitaplarında yer alan konulara ilişkin tüm hükümler olmayıp, ‘kişinin doğ-

                                                 
5 Bknz: 8. HD. 24.04.2012 T. 2729/3236 
6 Bknz: 12. HD. 03.04.2012 T. 26876/10768; 05.04.2010 T. 26334/7975; 10.06.2010 T. 

2243/14832 
7 Bknz: 12. HD. 21.02.2012 T. 18865/4454; 14.02.2012 T. 17148/3500; 01.04.2010 T. 

25568/7842; 28.06.2010 T. 4467/16795 
8 Bknz: 12. HD. 19.12.2011 T. 12124/29501; 08.12.2011 T. 28224/27394; 06.12.2011 T. 

7942/26972; 03.10.2011 T. 1950/17857; 05.07.2011 T. 32803/14527; 21.06.2011 T. 
31962/12899; 24.05.2011 T. 29683/10333; 07.04.2011 T. 25513/5985; 05.04.2011 T. 
24805/5641;10.03.2011 T. 22968/3133 

9 Bknz: 12. HD. 26.10.2011 T. 5753/20349 
10 Bknz: 12. HD. 03.11.2011 T. 5176/21591; 03.05.2011 T. 27718/8369; 21.03.2011 T. 

20432/4054; 10.10.2011 T. 2727/18211; 14.11.2011 T. 5330/21735; 21.02.2011 T. 
21261/1182; 18.10.2011 T. 3427/19282; 14.11.2011 T. 6025/21826; 17.10.2011 T. 
3369/19386; 22.11.2011 T. 26956/23478; 13.10.2011 T. 21268/18693; 24.10.2011 T. 
3863/20263 

11 Bknz: 12. HD. 05.05.2011 T. 27598/8581; 17.02.2011 T. 20321/1044 
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rudan şahsı ya da ailevi yapısı ile ilgili hukuki durumunda değişiklik yara-

tan ilamlar ile bu ilamların eki niteliğindeki -ad, soyad, yaş tashihi, velaye-

tin nez’i, babalık davası, nesep tashihi, boşanma ve bunun eki vb. niteliğin-

deki- hükümler’ olduğunu»12 

√ «Boşanma hükmü kesinleştikten sonra verilen ve sadece manevi taz-

minata , vekalet ücretine ve masraflara ilişkin ilamın infaz edilebilmesi için 

ayrıca kesinleşmesine gerek bulunmadığını»13 

√ «Velayetin anneye bırakıldığını belirten ilamın ‘çocuk teslimi’ni de 

içereceğini ve kesinleşmeden icraya konulamayacağını»14 

√ «Boşanma kararı onanırken, tazminat ve nafaka yönünden kararın 

bozulmuş olması halinde ilamın kesinleşen kısmının infazında yasaya aykırı-

lık bulunmadığını»15 

√ «‘Boşanma’, ‘babalık davası’ gibi aile hukukuna ilişkin ilâmlarda yer 

alan ‘maddi/manevi tazminat’lar ile ‘yoksulluk nafakaları’nın ve ilâmın ek-

lentisi olan ‘avukatlık ücreti’ ile ‘yargılama giderleri’nin, ilâm kesinleşme-

den takip konusu yapılamayacağını»16 

√ «Aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümlerin kesinleşmedikçe takibe 

konu edilemeyeceğini»17 

√ «Boşanma kararının eklentilerinin, boşanma kararı kesinleşmeden 

takip konusu yapılamayacağını»18 

√ «Kayyımın, mahkeme tarafından verilmiş olan ilâma dayanarak ‘kü-

çüklerin haklarının korunması amacıyla’ yapacağı takibin, takip dalyanağı 

ilamın kesinleşmesinden sonra başlayabileceğini»19 

√ «Tedbir nafakasının kesinleşmeden icraya konulabileceğini»20 

√ «Nafaka hükmünü ortadan kaldıran ilamların da, kesinleşmeden ic-

raya konulabileceğini»21 

 

                                                 
12 Bknz: 12. HD. 16.05.2011 T. 28903/9617 
13 Bknz: 12. HD. 05.04.2010 T.26334/7975 
14 Bknz: 12. HD. 15.03.2010 T. 24353/5953 
15 Bknz: 12. HD. 15.02.2010 T. 21867/3204 
16 Bknz: 12. HD. 12.10.2010 T. 21573/23112; 14.10.2010 T. 10008/23432; 23.02.2010 T. 

22368/3935; 19.02.2004 T. 25817/3321 
17 Bknz: 12. HD. 11.05.2010 T. 30062/11783 
18 Bknz: 12. HD. 23.06.2005 T. 9665/13642; 15.02.2010 T. 21867/3204 
19 Bknz: 12. HD. 1.4.2004 T. 2976/880 
20 Bknz: 12. HD. 5.7.2011 T. 32803/14527; 5.4.2011 T. 24805/5641; 21.2.2011 T. 21261/1182; 

14.11.2011 5330/21735; 31.1.2002 T. 118/1925; 13.3.2001 T. 3120/4246; 1.10.1998 T. 
7950/10018  

21 Bknz: 12. HD. 8.2.2000 T. 915/1833  
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√ «Kooperatifler Kanunu uyarınca verilen ‘kooperatiften çıkarma’ ka-

rarının kesinleşmedikçe -bu karar şahsın hukukuna ilişkin olduğundan- ic-

raya konulamayacağını»22 

√ «‘Adi ortaklığın feshi ile tasfiyesine karar verilmesi’ne ilişkin ilamın  

-ve eklentisi olan avukatlık ücreti ile yargılama giderlerinin- ilam kesinleş-

meden -kişiler hukukuna ilişkin olması nedeniyle- takip konusu yapılamaya-

cağını»23 

√ «Şahsın hukukuna ilişkin -tüzel kişiliğin organları ile ilgili- ilamların 

kesinleşmeden infaz edilemeyeceğini, bunlar hakkında Yargıtay’dan tehiri 

icra kararı istenemeyeceğini»24 

√ «‘Vesayet kararı’nın kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağı-

nı»25 

√ «‘Markaya tecavüzün men’i’ hususunu içeren ilamın -şahsın hukuku-

na ilişkin bulunması nedeniyle- kesinleşmeden takip konusu yapılamayaca-

ğını»26 

√ «‘Haksız rekabetin önlenmesine’ ilişkin ilamların şahsın hukukuna 

ait olması nedeniyle, kesinleşmeden takip konusu yapılamayacaklarını»27 

√ «‘Çocuklarla kişisel ilişki kurulmasına’ ilişkin ilamların aile hukuku 

kapsamında bulunmaları nedeniyle, kesinleşmeden takip konusu yapılama-

yacaklarını»28 

√ «‘Şirketin fesih ve tasfiyesine, tasfiye memuru tayinine…’ ilişkin ka-

rarın -HMK. 367/2 uyarınca ‘şahsın hukukuna ilişkin’ olması nedeniyle- ke-

sinleşmeden infaz edilemeyeceğini»29 

√ «Boşanma kararı veren mahkemece onanmış olan taahhütnamenin, 

boşanma kararının eklentisi ve ilam niteliğinde sayılacağını ve kesinleşme-

den icraya konulamayacağını»30 

belirtmiĢtir… 

 

                                                 
22 Bknz: 12. HD. 16.1.2004 T. 23270/422; 21.3.2002 T. 4638/5698; 5.3.1996 T. 2691/2870  
23 Bknz: 12. HD. 7.7.2003 T. 12824/1601  
24 Bknz: 12. HD. 12.9.2000 T. 7323/644  
25 Bknz: 12. HD. 5.4.1999 T. 3631/4121  
26 Bknz: 12. HD. 26.10.2011 T. 5753/20349; 28.9.1998 T. 8962/9702; 6.12.1995 T. 

17422/17323  
27 Bknz: 12. HD. 15.4.1997 T. 4159/4679  
28 Bknz: 12. HD. 26.9.1996 T. 11008/11117  
29 Bknz: 12. HD. 22.3.1994 T. 3168/3662  
30 Bknz: 12. HD. 14.11.2011 T. 6025/21826; 2.6.1983 T. 4312/4433  
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«Aile hukukuna ilişkin ilamların kesinleşmesinden infaz edilemeyece-

ği»ne iliĢkin Ģikayet, 7 günlük süreye bağlı olmadan yapılabilir.31 

(5) KesinleĢtikten sonra takip konusu yapılabilecek olan ilamların,  t a- 

k i p  t a r i h i n d e  kesinleĢmiĢ olması gerekir.32 Aksi takdirde, takip konu-

su ilam takip sırasında kesinleĢmiĢ dahi olsa, yapılan takibin iptali gerekir. 

(6) KesinleĢmeden takip konusu yapılamayacak olan ilamlarda yer alan 

ve o ilamın «eklentisi» durumunda olan «yargılama giderleri» (ve özellikle 

vekalet ücretleri)33 «tazminatlar»34 asıl ilam kesinleĢmeden takip konusu 

yapılamaz. 

(7) Bknz: Yuk. (5) 

(8) Ġcra mahkemesi, Ģikayet üzerine, Ģikayet edenin bildirmiĢ olduğu 

Ģikayet sebepleri ile bağlı olmaksızın, 35 Ģikayet konusu iĢlemin tümünü in-

celeyerek «şikayetin reddine»36 veya «şikayetin kabulüne»37 karar verir. 

I- Ġcra mahkemesi, Ģikayet sebeplerini yerinde görerek Ģikayeti kabul 

ederse, Ģu üç karardan birini verir (ĠĠK. mad. 17).38 39 

a) ġikayet konusu iĢlemin bozulması (iptal edilmesi):40 Ġcra mahke-

mesinin Ģikayet konusu iĢlemi iptal eden kararı geriye etkili (makabline Ģa-

mil) sonuç doğurur. Böylece, bozulan (iptal edilen) iĢleme dayanılarak ya-

                                                 
31 Bknz: 12. HD. 30.05.2012 T. 910/1846 
32 Bknz: 12. HD. 10.10.2011 T. 2727/18211; 22.3.2002 T. 4384/5927; 27.6.1985 T. 821/6394 
33 Bknz: 8. HD. 27.12.2013 T. 22543/20164; 27.12.2013 T. 22836/20166; 27.12.2013 T. 

23528/20163; 27.12.2013 T. 23385/20160; 2.12.2013 T. 10222/18146; 2.12.2013 T. 
20196/18142; 2.12.2013 T. 10221/18144; 5.11.2013 T. 8914/15846; 12. HD. 14.10.2010 T. 
1008/23432; 7.7.2011 T. 33157/14002; 6.12.2011 T. 9558/26836; 19.2.2004 T. 25817/3321; 
16.9.2002 T. 16226/16859; 4.3.2002 T. 3052/4392; 30.10.2003 T. 17567/21198; 20.4.2000 
T. 5517/6337; 9.9.1999 T. 8536/9804 

34 Bknz: 12. HD. 14.10.2010 T. 1008/23432; 19.2.2004 T. 25817/3321; 16.9.2002 T. 
16226/16859; 30.10.2003 T. 17567/21198; 20.4.2000 T. 5517/6331; 9.9.1999 T. 8536/9804 

35 KURU, B. Ġstinaf Sistemine Göre YazılmıĢ Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 2016, s: 69  
36 Ġcra mahkemesi, Ģikayetin süreye bağlı olduğu durumlarda (ĠĠK. mad. 16/1); bu sürenin geçi-

rilmiĢ olduğunu saptarsa, Ģikayeti usul yönünden, ya da Ģikayet sebeplerini yerinde görmez-
se, Ģikayeti esas yönünden reddeder. 

37 KURU, B. Ġcra ve Ġflas Hukuku, C: 1, 3. Baskı, 1988, s: 101 - ÜSTÜNDAĞ, S. Ġcra Huku-
kunun Esasları, 8. Baskı, 2004, s: 54 

38 Bknz: 12. HD. 17.10.1983 T. 5691/7556  
39 ARSLAN, R./YILMAZ E./AYVAZ, S.T. Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 2. Baskı, 2016, s: 82 vd.  
40 Adalet Bakanlığı tarafından 14.3.2003 tarihinde TBMM. BaĢkanlığına sunulmuĢ olan «Ġcra 

ve Ġflas Kanunu île Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları ĠnĢası KarĢılığı Olarak Alınacak Harç-
lar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı»nda, «Ģikayetin tetkik merciince kabul edilmesi halinde, Ģikayet 
olunan muamelenin teknik anlamda bozulması değil, iptal edilmesi söz konusu olduğundan 
maddede gerekli düzeltme yapılmıĢtır» Ģeklindeki gerekçe ĠĠK. mad. 17/I‘in «ġikayet tektik 
merciince kabul edilirse Ģikayet olunan muamele iptal edilir veya düzeltilir» Ģeklinde değiĢti-
rilmesi önerilmiĢtir. 
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pılmıĢ olan iĢlemler varsa onlar da bozulmuĢ (iptal edilmiĢ) yani hiç yapıl-

mamıĢ sayılır. Örneğin; icra mahkemesi, 

-Hatalı gönderilen «ödeme emrinin41 (ya da ‘icra emrinin’)42 iptaline», 

-Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde, senet aslının da 

takip talebiyle birlikte icra dairesine verilmemiş olması nedeniyle, gönderi-

len «örnek: 163 ödeme emrinin iptaline»43 

-Hatalı -ilama aykırı olarak yapılan «infaz işleminin (taşınmazın tesli-

mi işleminin) iptaline»44 

-Yasaya aykırı olarak yapılan «haciz işleminin iptaline (haczin kaldı-

rılmasına)»45 

-«İhalenin feshine»46 karar verebilir... 

Ġcra mahkemesi, «yasanın yanlıĢ uygulanıp uygulanmadığına» karar ve-

rirken, sadece Ġcra ve Ġflas Kanununu dikkate almayıp, diğer yasa hükümle-

rinin de çiğnenmiĢ olup olmadığını araĢtırır. Bu arada, icra hakimi, cebri icra 

hukukuna etkili olduğu oranda karĢılaĢtığı maddi hukuk sorunlarım da çöz-

mek zorundadır. Bu nedenle, Yargıtayın baĢka vesilelerle de olsa çok sık 

tekrarladığı «sınırlı yetkili icra mahkemelerinin belirli konulardaki uyuĢmaz-

lıkları çözümleyemeyeceği» Ģeklindeki görüĢünün kesin biçimde bu konuda 

benimsenmemesi doğru olur.47 Ġcra mahkemesine, kararının etkisi takip hu-

kuku sahasında kalması koĢulu ile karĢılaĢtığı maddi hukuk sorunlarım da 

çözme yetkisi tanınmalıdır. Alacaklının, takip tarihinde «takip ehliyetine» 

sahip olup olmadığı -örneğin; yaĢayıp yaĢamadığı- konusunda çıkan uyuĢ-

mazlıkta, Ģikayetçi borçlunun, «alacaklının nüfus kaydının aksine, takip tari-

hinde ölü olduğu ve bu nedenle onun adına yapılan takibin hükümsüz oldu-

ğu» iddiası icra mahkemesi önünde tartıĢma ve inceleme konusu yapılabil-

melidir.48 

b) ġikayet konusu iĢlemin düzeltilmesi: Ġcra mahkemesinin bu tür ka-

rarları geriye etkili olmayıp, verildiği andan itibaren sonuç doğurur. 

Örneğin; icra mahkemesi, 

                                                 
41 Bknz: 12. HD. 13.2.1989 T. 6356/1809 
42 Bknz: 12. HD. 13.11.1986 T. 1858/12178 
43 Bknz: 12. HD. 2.12.1985 T. 4775/10319; 4.11.1985 T. 3383/9035; 14.3.1985 T. 12731/2425 
44 Bknz: 12. HD. 28.1.1985 T. 11775/561 
45 Bknz: 12. HD. 18.1.1983 T. 10133/177; 6.5.1982 T. 3955/4000 
46 Bknz: 12. HD. 27.3.1978 T. 2272/2746 
47 POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra Hukuku Esasları, 1982, 4. Bası, s: 78 
48 Aksi görüĢ bknz: ĠĠD. 9.11.1971 T. 11951/11736  
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-Borçlunun 4000 TL. olan ücretinin 2000 TL.sinin haczine karar vermiĢ 

olan icra memurunun bu kararını hatalı bularak, «borçlunun ücretinin 1000 

TL. nın haczine»49 karar verebilir. 

-Tebligatın borçluya usulsüz olarak yapılmıĢ olduğunu tesbit ederse, 

«tebliğ tarihinin borçlunun bildirdiği... tarih olarak düzeltilmesine»50 karar 

verebilir. 

Ġcra mahkemesi, bu durumda bozduğu hatalı iĢlemi, bozma gereğince 

iĢlem yapmak üzere icra dairesine göndermez, icra dairesinin yerine geçerek 

gerekli kararı kendisi verir. 

c) Sebepsiz olarak yapılmayan ya da geciktirilen iĢlemin yapılması-

nın emredilmesi: Ġcra mahkemesinin, icra müdürünün bir iĢlemi sebepsiz 

olarak geciktirdiğini ya da hiç yapmadığını saptarsa, icra müdürüne o iĢlemi 

yapmasını emreder (ĠĠK. mad. 17/II). 

Örneğin; icra mahkemesi, icra müdürünün -alacaklının talebi çerçeve-

sinde- «borçlunun mallarını haciz etmesini», «borçlunun mallarım satıĢa çı-

karmasını», «borçluya ödeme (icra, tahliye) emri göndermesini» emreder. 

Bu durumda, icra mahkemesi, icra (ve iflas) müdürünün yapmadığı iĢ-

leri kendisi yapamaz, vermediği kararı kendisi onun yerine veremez.51 52 

Ġcra (ve iflas) müdürü, icra mahkemesinin bu emrini yerine getirmezse, 

müdür hakkında gerek disiplin ve gerekse suç yönünden Ģikayette bulunulur. 

II- Ġcra dairesi, icra mahkemesinin kararına uymak ve bu yeni karar 

doğrultusunda iĢlem yapmak zorundadır (Niz. mad. 25/II). BaĢka bir deyiĢle, 

icra müdürüne, icra mahkemesinin kararına karĢı «ısrar (direnme) hakkı» 

tanınmamıĢtır. 

III- ġikayetin kabulü üzerine icra mahkemesi tarafından verilen karar 

sadece Ģikayetçi hakkında değil, diğer tüm ilgililerin hakkında da sonuç do-

ğurur.53 BaĢka bir deyiĢle, Ģikayet eden alacaklı, Ģikayet etmeyen alacaklılar 

karĢısında üstün (rüçhanlı) durumda olmaz.54 Yani, Ģikayet konusunda veri-

len karar, sadece «taraflar arasında» değil, «taraf olmayanlar hakkında» da 

                                                 
49 KURU, B. Ġcra ve Ġflâs Hukuku El Kitabı, 2013, s: 115 
50 Bknz: 12. HD. 22.4.2003 T. 6412/9032; 21.4.2003 T. 6239/8811; 10.3.2003 T. 2528/4818 

vb.  
51 KURU, B. Ġstinaf Sistemine Göre YazılmıĢ…, s: 71 - BERKĠN, N. Ġcra Hukuku Rehberi, 

1980, s: 51, 394 - POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 79 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s:54 - MUġUL, T. 

Ġcra ve Ġflâs Hukuku, 6. Baskı, C: 1, 2013, s: 127 - MUġUL, T. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda ġi-
kayet, 2014, s: 465 

52 Bknz: 12. HD. 23.3.1981 T. 1467/2878 
53 KURU, B. El Kitabı, s: 115 - ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, S.T. age. s: 83 - ÜS-

TÜNDAĞ, S. age. s: 54 
54 BLUMENSTEĠN, E. s: 10 (Naklen: ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 54, dipn. 118) 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

390 

sonuç doğurur. Çünkü, icra mahkemesi, Ģikayet konusu kararı, objektif ba-

kımdan yasaya ve olayın gereklerine uygun olması nedeniyle düzeltir. Sade-

ce Ģikayette bulunanın haklarını korumakla kalmaz. Bu nedenle, yasaya uy-

mayan iĢlem, herkes tarafından ortadan kaldırılır.55 

IV- Ġcra hakimi, Ģikayet üzerine verdiği karardan dönemez ve onu  

-Ģikayet süresi içinde de olsa- değiĢtiremez.56 57 Bu karar hakkında sadece 

ĠĠK. mad. 363‘deki durumlarda temyiz yoluna baĢvurulabilir. Çünkü, icra 

müdürünün iĢleminden farklı olarak icra mahkemesinin verdiği karar «ka-

zai» (yargısal)dır. 

Aynı Ģekilde, bir icra mahkemesi, aynı konuda, daha önce baĢka bir icra 

mahkemesi tarafından -aynı taraflar hakkında- verilen bir kararı değiĢtirir ni-

telikte yeni bir karar veremez.58 

V- Ġcra mahkemesi tarafların yada üçüncü kiĢilerin baĢvurusu üzerine 

ĠĠK. mad. 17‘e göre karar verir. Ġcra müdürü, aydınlatıcı karar vermek üzere, 

kendiliğinden icra mahkemesine baĢvuramaz.59 

VI- ġikayet; a) «Ġcra ve iflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlıĢ ya-

pılmıĢ olan iĢlemlerin düzeltilmesine ya da iptaline» iliĢkinse, icra mahke-

mesi Ģikayetin kabulüne dair olan kararında, ayrıca ‗karar ve ilam harcı‘na 

hükmetmez (492 s. Harçlar Kanunu, mad. 13/d).60 

Örneğin; takip talebine aykırı olarak çıkarılan ödeme (veya icra) emri-

nin iptali halinde, hatalı olan hesap tablosunun düzeltilmesi halinde veya ka-

sa bulunmaması nedeniyle icra müdürünün kambiyo senedi aslını alacaklı-

dan almadan borçluya gönderdiği ödeme emrinin iptali halinde, icra mah-

kemesince ayrıca «karar ve ilam harcı»na hükmedilemez. 

b) Diğer Ģikayetlerde, -Ģikayetin reddi veya kabulü halinde- ise, icra 

mahkemesi maktu (492 s. Harçlar Kanununun (1) sayılı Tarifesi, A, III uya-

rınca) karar ve ilam harcı‗na hükmeder. 

VII- Ġcra mahkemesince «Ģikayet» üzerine verilen kararların yerine ge-

tirilebilmesi için kesinleşmelerine gerek bulunmadığından, Ģikayet üzerine 

verilen -«hesap tablosunun düzeltilmesi», «faiz oranlarının düzeltilmesi», 

                                                 
55 BELGESAY, M. R. Ġcra ve Ġflas Kanunu ġerhi, 1948, s: 79 
56 POSTACIOĞLU, Ġ. age. s: 80 - ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 55 - KURU, B. El Kitabı, s: 116 - 

ARSLAN, R./YILMAZ, E./AYVAZ, S.T. age. s: 84 - KURU, B. / ARSLAN, R. / YIL-

MAZ, E. age. s: 78 
57 Bknz: 12. HD. 20.6.1989 T. 195/9267; 19.1.1988 T. 6937/177; 19.1.1986 T. 5073/225; 

10.11.1986 T. 1623/11860 
58 Bknz: 12. HD. 6.2.1987 T. 7842/1349; 22.10.1985 T. 2773/8492  
59 Bknz: 12. HD. 8.4.1975 T. 1113/3248  
60 Bknz: 12. HD. 16.2.1990 . 7044/1340; 16.2.1990 T. 7045/1341 
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«haczin kaldırılması»na vb. yönelik- kararların kesinleĢmesi beklenmeden, 

icra dairesince derhal uygulanır.61 

Yüksek mahkeme (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi) «şikayet üzerine ya-

pılacak işlemler» ile ilgili olarak; 

√ «Dosya hesabına yönelik şikayet üzerine icra mahkemesince, şikayete 

konu dosya hesabının yapıldığı tarih itibariyle borç miktarı belirlenip anılan 

dosya hesabının buna göre düzeltilmesi gerektiği; ‘dosya hesabı işleminin 

tümden iptaline ve talepte bulunulması halinde, dosya hesabı yapılmasına’ 

karar verilmesinin hatalı olduğunu»62 

√ «Dava tarihinden ilamın kesinleşme tarihine kadar yasal faiz, kesin-

leşmeden itibaren takip tarihine kadar Anayasa 46/son faizinin uygulanaca-

ğı ve yine dosya borcuna ilişkin ödeme yapıldığı dikkate alınarak TBK. mad. 

100 ‘ün gözönünde bulundurulup, yapılan ödemenin öncelikle faiz ve mas-

raflardan düşülerek bakiye dosya borcunun belirlenmesi gerektiğini»63 

√ «Aynı alacak için birden çok taşınmazın rehnedilmiş olması halinde, 

rehnin paraya çevrilmesi istemi, taşınmazların tamamı hakkında yapılsa da, 

icra dairesinin sadece gerektiği kadarını paraya çevireceğini- Gerekçede 

yer alması gereken hususlara hükmün fıkrasında yer verilmesinin İİK. mad. 

17/1’e aykırı olduğu, hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait bir sözün tekrar 

edilmemesinin HMK’nın 297/2. maddesine aykırı olduğunu»64 

√ «Sıra cetveline yönelik şikayetlerde icra mahkemesinin, önüne gelen 

şikayetleri sonuçlandırmak ve icra müdürüne bu yönde talimat vermekle gö-

revli olup, mahkemenin düzenlenecek yeni sıra cetvelinde sıra cetvelinin 

hangi ilkelere göre düzenleneceğini belirtmesi, hukuka uygun olmayan kı-

sımları göstermesi, bu çerçevede işlem yapılması için icra müdürüne talimat 

vermesi gerektiğinden, kararın hüküm bölümünde sıra cetvelinin iptali ile 

yetinilmesi gerekirken, gerekçede şikayetçiye ayrılması gereken payın belir-

tilmesinin ve kararın hüküm bölümünde bilirkişi raporuna atıf yapılmasının 

doğru olmadığını»65 

√ «Yargılama gideri dışındaki .. TL alacak yönünden şikayetin kabulü 

ile ‘icra emrinin bu kalem alacak yönünden iptaline’ karar verilmesi gerek-

tiğini»66 

                                                 
61 Bknz: 12. HD. 27.04.2010 T. 29422/10500 
62 Bknz: 8. HD. 17.04.2017 T. 4313/5639 
63 Bknz: 8. HD. 17.04.2017 T. 4366/5552 
64 Bknz: 23. HD. 16.01.2017 T. 6580/3 
65 Bknz: 23. HD. 01.12.2016 T. 4586/5238 
66 Bknz: 8. HD. 01.12.2016 T. 37/16329 
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√ «Taşınmaz üzerinde bulunan, limit ipoteğinin, asıl borçlunun banka-

dan kullandığı ve kullanacağı kredilerin teminatı olmak üzere üst sınır ipo-

teği olarak tesis edildiğinin anlaşılması halinde, borçlu, ipotek akit tablo-

sunda belirtilen miktar ile sınırlı olarak sorumlu olacağından, toplam takip 

miktarı üzerinden değil, ipotek limiti olan üzerinden tahsil harcının hesap-

lanarak alınması gerektiğini»67 

√ «Ortaklığın giderilmesi kararı uyarınca yapılan satış sonrası kalan 

bakiye satış bedelinin, taşınmaz üzerindeki haciz alacaklarının tamamını 

karşılamadığı görüldüğünden, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmasına 

karar verilip, kesinleşecek sıra cetvelinin sonucuna göre işlem tesisi gere-

kirken, doğrudan paranın vergi dairesine ödenmesinin hatalı olduğunu- 

Alacaklının iddiaları, sıra cetveli yapılmasından sonra, sıra cetveline itiraz 

edilmesi halinde inceleneceğinden, mahkemece, HMK. mad. 33 şikayetçinin 

icra mahkemesine başvurusunun, ‘icra müdürlüğünün sıra cetveli yapılma-

dan ödeme yapılması’ işlemine yönelik şikayet olarak kabulü ile, birden faz-

la alacaklı bulunduğu ve ihale bedelinin tüm alacakları karşılamadığı göze-

tilerek, İİK. mad. 140 gereğince, ‘icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılma-

sı’nın emredilmesine karar verilmesi gerektiğini»68 

√ «Başkaca hacizlerin de bulunduğu iddia edilen taşınmazın, alacağa 

mahsuben alacaklıya ihale edilmesi halinde, İcra müdürlüğünce öncelikle 

İİK’nun 140. maddesi uyarınca sıra cetveli yapılarak alacaklının ihale bede-

lini yatırması gerekip gerekmediğinin belirlenmesi, ihale bedelinin yatırıl-

ması gerekir ise, İİK’nun 133. maddesine göre işlem yapılması gerektiğini- 

HMK’nun 33. maddesi uyarınca, hukuki tavsifin hakime ait olduğu kuralı 

gözetildiğinde, şikayetçinin icra mahkemesine başvurusu, ‘paraların paylaş-

tırılmasına’ ilişkin şikayet olduğu kabul edilerek, mahkemece, ‘İİK. mad. 

140 gereğince icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılarak alacaklının ihale 

bedelini yatırmasının gerekip gerekmediği belirlendikten sonra, alacaklı 

aleyhine fark doğduğu tespit edilir ise, alacaklıya ihale bedelini yatırmak 

üzere süre verilmesi yönünde işlem yapılması’ gerektiğine karar verilmesi 

gerektiğini»69 

√ «Borçlunun takibe konu edilen tedbir nafakalarının daha önce açılan 

icra dosyasına ödendiğini belirttiği durumlarda, ilk takip dosyasının getirti-

lerek tedbir nafakasına hükmedildiği tarihten itibaren istenebilir nafaka 

miktarının belirlenip, önceki icra dosyasına yapılan ödemeler mahsup edil-

mek suretiyle, sonraki dosyadan istenebilecek alacağın tespiti gerektiğini- 

Yargıtay’ca incelenmesi istenen kararın taşkın hacze ilişkin kısmının icra 

                                                 
67 Bknz: 12. HD. 24.11.2016 T. 20262/24196 
68 Bknz: 12. HD. 24.11.2016 T. 22211/24229 
69 Bknz: 12. HD. 08.11.2016 T. 28824/23146 
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mahkemesi kararlarından temyiz olunabilecek kararlar arasında sayılmadı-

ğı ve kararın kesin olduğunu»70 

√ «İhalenin kesinleştiği ve satış bedelinin, araç üzerindeki rehin ve ha-

ciz alacaklarının tamamını karşılamadığı görüldüğünden, icra müdürlüğün-

ce sıra cetveli yapılmasına karar verilip, kesinleşecek sıra cetvelinin sonu-

cuna göre işlem tesisi gerekirken, doğrudan paranın takip alacaklısına 

ödenmesinin yasal olmadığını- Şikayetçinin iddiaları; sıra cetveli yapılma-

sından sonra, sıra cetveline itiraz edilmesi halinde inceleneceğinden, birden 

fazla alacaklı bulunduğu ve ihale bedelinin tüm alacakları karşılamadığı 

gözetilerek, İİK. mad. 140 gereğince, icra müdürlüğünce sıra cetveli yapıl-

masının emredilmesine karar verilmesi gerektiğini»71 

√ «İcra emrinin alt kısmında ‘borcunuzu hemen öderseniz’ başlığı ile 

yeni bir hesaplama ve farklı takip toplamı gösterilmesinin İcra İflas Kanu-

nu’nda yerinin olmadığı; ancak bu durumun icra emrinin iptalini gerektir-

meyeceği; mahkemece, ‘borcunuzu hemen öderseniz’ başlıklı bölümde yer 

alan 2. hesap kısmının icra emrinden çıkarılmasına karar verilmesi gerekti-

ği- İcra emrinin Yasa’ya uygun olarak düzenlenmesi icra müdürlüğü’nün 

görevi olduğuna göre, davalı aleyhine vekalet ücreti takdir edilemeyeceği-

ni»72 

√ «İcra emrinin alt kısmında ‘borcunuzu hemen öderseniz’ başlığı ile 

yeni bir hesaplama ve farklı takip toplamı gösterilmesinin İcra İflas Kanu-

nu’nda yerinin olmadığı; ancak bu durumun icra emrinin iptalini gerektir-

meyeceği; mahkemece, ‘borcunuzu hemen öderseniz başlıklı bölümde yer 

alan 2. hesap kısmının icra emrinden çıkarılmasına’ karar verilmesi gerek-

tiğini»73 

√ «Muvazaa nedenine dayalı sıra cetveline itiraza ilişkin davada; da-

vacının alacaklı olduğu icra dosyasında bedeli paylaşıma konu borçluya ait 

aracın trafik kaydına ilk olarak 14.07.2009 tarihinde haciz konmuş ve mah-

kemece, geri çevirme kararıyla istenmesine rağmen sunulmayan 22.06.2004 

tarihli rehin sözleşmesi dayanak gösterilmek suretiyle, davalı kooperatifçe 

davacının haciz tarihinden sonra 08.03.2010 tarihinde dava dışı kişinin kre-

di borcu sebebiyle bedeli paylaşıma konu araç üzerine rehin konulması iş-

leminin muvazaalı olarak kabulü gerektiği- Mahkemece, sıra cetvelinde da-

valı kooperatife ayrılan payın yargılama giderleri ve vekalet ücreti dahil 

olmak üzere öncelikle davacıya ödenmesine, artan kısım bulunması halinde, 

                                                 
70 Bknz: 8. HD. 07.11.2016 T. 8008/15105 
71 Bknz: 12. HD. 01.11.2016 T. 4720/22676 
72 Bknz: 8. HD. 06.10.2016 T. 15171/13173 
73 Bknz: 8. HD. 22.09.2016 T. 16032/12497; 06.06.2016 T. 16861/9954; 24.05.2016 T. 

15462/9053; 24.05.2016 T. 15601/9050; 18.02.2014 T. 1498/2651; 21.01.2014 T. 22837/744 
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davalı kooperatife bırakılmasına karar verilmesi gerektiğini- İİK. 142/1 

uyarınca sıra cetveline ilişkin davanın kendine pay ayrılan ve şikayet sonu-

cundan etkilenecek olan alacaklılara yöneltilmesi, ‘borçlu’ yönünden sıra 

cetveline ilişkin davanın hukuki yarara ilişkin dava şartı noksanlığından, 

HMK mad. 114/1-h ve 115/2 uyarınca usulden reddine karar verilmesi ge-

rektiğini»74 

√ «Satış bedellerinin taşınmazlar üzerindeki ipotek alacaklarının ta-

mamını karşılamadığı görüldüğünden icra müdürlüğünce ‘sıra cetveli ya-

pılmasına’ karar verilip, kesinleşecek sıra cetvelinin sonucuna göre işlem 

tesisi gerekirken, doğrudan ‘paranın ipotek alacaklılarına alacakları ora-

nında’ ödenemeyeceğini»75 

√ «HMK’nun 26. maddesinde; hâkimin, tarafların talep sonuçlarıyla 

bağlı olduğu ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceği, du-

ruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebileceği, yine İİK’nun 

17. maddesinde ise; şikayetin icra mahkemesince kabulü halinde, şikayet 

olunan muamelenin ya bozulacağı yahut düzeltileceği; mahkemece İİK. 17. 

maddesi gereğince ‘icra emrinin düzeltilmesine’ karar verilmesi gerekirken, 

tümden iptali yönünde hüküm tesisinin isabetsiz olduğunu»76 

√ «İcra takibine dayanak yapılan ilamda ‘müşterek müteselsil tahsil 

hükmü’ bulunmadığı halde, bu şekilde takip başlatılması halinde, mahkeme-

ce icra emrinin ‘düzeltilmesine’ karar verilmesi gerektiğini»77 

√ «Şikayetin, kural olarak şikayet edene göre sıra cetvelinde öncelikli 

olan ya da aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılara, diğer anlatımla 

kendine pay ayrılan ve şikayet sonucundan etkilenecek olan alacaklılara yö-

neltilmesi gerektiği- Sıra cetveline yönelik şikayetlerde İİK. mad. 142 uya-

rınca sıra cetvelinde üst sırada ya da aynı sırada pay ayrılmış olan alacaklı-

lara husumet yöneltilmesi gerektiğini- Şikayete konu sıra cetvelinde şikayet 

olunan şirketin alacaklı olduğu icra takip dosyasına pay ayrılmaması halin-

de, bu şirket aleyhine şikayette bulunmasında hukuki yarar bulunmayacağı 

ve mahkemece, şikayetin HMK. mad. 114/1-h ve 115/2 uyarınca dava şartı 

noksanlığından reddine karar verilmesi gerektiği- Sıra cetveline yönelik şi-

kayetlerde, icra mahkemesince, sıra cetvelinin hangi ilkelere göre düzenle-

neceğini belirlemesi, yani, alacaklıların ne miktar için hangi sıralarda yer 

alması gerektiğini saptaması, cetvelin hukuka uygun olmayan kısımlarının 

gösterilmesi, bu çerçevede işlem yapılması için icra müdürüne (İİK. mad. 

17) talimat vermesi gerektiğinden, iptal nedenlerinin gerekçede belirtilmesi 

                                                 
74 Bknz: 23. HD. 28.06.2016 T. 1031/4030 
75 Bknz: 12. HD. 24.06.2016 T. 2642/17800 
76 Bknz: 8. HD. 06.06.2016 T. 7466/9951 
77 Bknz: 8. HD. 06.06.2016 T. 25523/9871 
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ve hüküm fıkrasında gerekçe tekrar edilmeden ‘sıra cetvelinin iptaline’ ka-

rar vermekle yetinilmesi, ancak, eda hükmü kurulmaması gerektiğini»78 

√ «Sıra cetveline yönelik şikayetlerde icra mahkemesi, önüne gelen şi-

kayetleri sonuçlandırmak ve icra müdürüne bu yönde talimat vermekle gö-

revli olup, gerekçede yeni sıra cetvelinin hangi ilkelere göre düzenleneceği-

ni belirlemesi, diğer bir anlatımla alacaklıların ne miktar için hangi sıralar-

da yer alması gerektiğini saptaması, cetvelin hukuka uygun olmayan kısım-

larını göstermesi, bu çerçevede işlem yapılması için icra müdürüne talimat 

vermesi (İİK’nın 17/1 madde hükmüne kıyasen) gerektiğinden, iptal neden-

lerinin gerekçede belirtilmesi ve hüküm fıkrasında gerekçe tekrar edilmeden 

sıra cetvelinin iptaline karar vermekle yetinilmesi ve eda hükmü kurulma-

ması gerekeceğini»79 

√ «Şikayetin kabulü halinde şikayet olunan işlemin ya bozulacağı veya 

düzeltileceği ya da memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlemin 

icrasına emrolunacağını»80 

√ «Şikayetin kabulü halinde, şikayet olunan muamele bozulması ya da 

düzeltilmesi gerektiği (İİK. mad. 17/1)- Takibe konu iş mahkemesi ilamında, 

‘...Güvence hesabı yönünden ise poliçenin 50.000,00 TL teminat limiti aşıl-

mamakla ek dava tarihi olan 25.10.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal 

faiz ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline...’, karar verildiği ve bu 

haliyle, borçlunun poliçe limiti ile sorumlu olması gerektiği anlaşıldığından, 

mahkemece ilama aykırı yön tespit edildiği halde, ‘icra emrinin düzeltilme-

si’ yerine, ‘iptaline’ karar verilmesinin hatalı olduğunu»81 

√ «Mahkemece, ‘borçlunun, hesap tablosuna ilişkin şikayeti’ hakkında 

yöntemince bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle, hükme elverişli ve 

Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde rapor alınması, bu suretle, şika-

yetin yerinde görülmesi halinde, İİK. mad. 17/1 uyarınca, hatalı hesap tab-

losunun düzeltilmesine, karar verilmesi gerektiğini»82 

√ «İİK.nun 140. maddesi gereğince icra müdürlüğünce sıra cetveli ya-

pılarak, ihale alıcısı haciz alacaklısının, ihale bedelini yatırması gerekip ge-

rekmediği belirlendikten sonra, şikayetçi alacaklı aleyhine fark doğduğu 

tespit edilirse, ‘ihale bedelini yatırması için alacaklıya süre verilmesi’ gere-

keceğini»83 

                                                 
78 Bknz: 23. HD. 30.05.2016 T. 2292/3308 
79 Bknz: 23. HD. 03.05.2016 T. 1034/2841 
80 Bknz: 12. HD. 20.04.2016 T. 33883/11732 
81 Bknz: 8. HD. 18.04.2016 T. 25139/7064 
82 Bknz: 12. HD. 13.04.2016 T. 33558/10862 
83 Bknz: 12. HD. 13.04.2016 T. 31213/10939 
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√ «İcra mahkemesince, ‘alacaklı tarafça talep edilebilecek faiz miktarı 

tespit edilip, buna göre icra emrinin düzeltilmesi’ne karar verilmesi gerekir-

ken, ‘uygulanacak faiz oranlarının belirtilmesi’ ile yetinilmesinin bozmayı 

gerektiğini»84 

√ «İcra mahkemesince şikayetin kabulü halinde, şikayet olunan işlemin 

ya bozulacağı veya düzeltileceği ya da memurun sebepsiz yapmadığı veya 

geciktirdiği işlerin icrasının emrolunacağını»85 

√ «İcra takibine dayanak yapılan ilamda, ‘müşterek ve müteselsil tahsil 

hükmü’ bulunmadığından borçluların her birinin sorumlu oldukları miktar-

lar, ayrı ayrı belirlenerek icra emrinin düzeltilmesi gerektiğini»86 

√ «Mevcut takip dosyası kapsamına göre şikayete konu dosya hesabının 

yapılmadığı, ancak bu hususun şikayet konusu yapıldığı anlaşıldığından, 

mahkemece, ‘İİK. mad. 17 uyarınca, temlik tarihinden şikayet tarihine kadar 

dosya kapak hesabının icra müdürlüğünce yapılmasına’ karar verilmesi ge-

rektiğini»87 

√ «Faize ilişkin şikayet üzerine, ‘icra emrinin faiz yönünden düzeltilme-

sine’ karar verilmesi gerekirken, tümden iptalinin hatalı olduğunu»88 

√ «İcra takibine dayanak yapılan ilamda ‘müşterek müteselsil tahsil 

hükmü’ bulunmadığı halde, bu şekilde takip başlatılması halinde, mahkeme-

ce ‘icra emrinin düzeltilmesine’ karar verilmesi gerektiğini»89 

√ «Şikayetçi 3. kişinin icra müdürlüğüne başvurusunun ‘alacaklıya 

ödenen paranın kendisine ait olduğu’ iddiasına dayalı olup, İİK’nun 96. 

maddesi kapsamında istihkak iddiası niteliğinde olduğu, bu iddiasını ancak 

İİK’nun 96. ve bunu izleyen maddelerde düzenlenen istihkak prosedürü kap-

samında ileri sürmesi mümkün olup, ‘İİK’nun 16. maddesi uyarınca şikayet 

yoluyla paranın kendisine ödenmesini’ isteyemeyeceği, bu nedenle icra mü-

dürlüğünce şikayetçinin talebi üzerine İİK. nun 96 vd. maddelerine göre is-

tihkak prosedürünün uygulanması gerekirken, bunun yapılmamış olmasının 

yasaya aykırı olduğunu»90 

√ «İcra emrinde yer alan ‘Borcu hemen öderseniz’ bölümünde yer 

alan, vekalet ücretine KDV ve gecikme tazminatına ilişkin ibarelerin, ilama 

                                                 
84 Bknz: 8. HD. 04.04.2016 T. 26118/5941 
85 Bknz: 12. HD. 30.03.2016 T. 32610/9350 
86 Bknz: 8. HD. 28.03.2016 T. 2520/5611 
87 Bknz: 12. HD. 22.03.2016 T. 32523/8393 
88 Bknz: 8. HD. 21.03.2016 T. 23833/5164 
89 Bknz: 8. HD. 21.03.2016 T. 23358/5124 
90 Bknz: 12. HD. 16.03.2016 T. 25574/7727 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

397 

uygun talepler olmadığı, mahkemece ‘takip talebinden ve icra emrinden çı-

kartılması’ şeklinde düzeltme yapılması gerektiğini»91 

√ «Takip talepnamesinde takibe konu ilamın ‘muhtesatın kaline’ ilişkin 

hüküm fıkrasının infazı talep edilmemiş olduğundan, Örnek 2 icra emrinde 

‘muhtesatın kali’ talebinin bulunmasının isabetsiz olduğunu- Örnek 2 icra 

emrinin takip talepnamesine uygun olarak düzeltilmesine karar verilmesi 

gerektiğini»92 

√ «İcra müdürünün ‘takip talebinin bu kanunda öngörülen şartları 

içerdiğine karar vermesi halinde ödeme emri düzenleyeceği’ hükmünü haiz 

olup, takip talebine uygun ödeme emrini düzenleme yükümlülüğünün icra 

müdüründe olduğu, bu durumda, alacaklı tarafından düzenlenen takip tale-

binde bulunmayan ‘borcun hemen ödenmesi’ halinde yapılacak olan dosya 

hesabına yönelik ibarenin, icra müdürünce ödeme emrine eklenmesine iliş-

kin müdürlük işleminden alacaklının sorumlu tutulamayacağını»93 

√ «Hükümde ‘yıllık en yüksek mevzuat faizi ile tahsili yönünde ibare 

bulunmadığı’ndan, bu faiz cinsinden talepte bulunulması doğru değil ise de, 

bu durumda hükümde belirtilen tarihten itibaren ‘yasal faiz talep’ edilebile-

ceği ve bu durumda mahkemece, yasal faiz esas alınarak istenebilecek faizin 

hesabı yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılarak İİK.’nun 17. maddesine 

uygun şekilde ‘faize ilişkin talebin düzeltilmesi’ gerekirken, ‘icra emrinin 

kıdem tazminatına işleyecek faiz yönünden iptali’ne dair hüküm kurulması-

nın isabetsiz olduğunu»94 

√ «Takip dosyasında yer alan takip talepnamesinin incelenmesinde; 

alacaklıların ilama göre alacaklı olduğu alacak kalemleri ayrı ayrı göste-

rilmiş, talep edilen faiz kalemlerinde hangi alacaklara ilişkin olduğu açık-

lanmış olup, icra müdürlüğünce düzenlenen icra emrinde ise faiz alacakla-

rına ilişkin bu açıklamalara yer verilmemiş olduğundan, mahkemece ‘icra 

emrindeki bu eksikliğin giderilmesi ve düzeltilen icra emrinin borçluya teb-

liğinin sağlanması için icra müdürüne talimat verilmesi’ şeklinde, hüküm 

kurulması gerektiğini»95 

√ «Davanın sıra cetvelindeki hem sıraya hem de garame hesabına iliş-

kin şikayeti ihtiva ettiği, icra mahkemelerinin İİK’nun 17. maddesi uyarınca 

icra müdürlüğünce yapılan muamele ve işlemleri denetlemekle görevli oldu-

ğu, garame hesabına ilişkin şikayetin hesaplama tarzına ilişkin olup alaca-

ğın esasına ilişkin olmadığı, icra müdürlüklerince yapılan işlemlerin şikayet 

                                                 
91 Bknz: 8. HD. 14.03.2016 T. 24147/4559 
92 Bknz: 8. HD. 10.03.2016 T. 21876/4226 
93 Bknz: 12. HD. 23.02.2016 T. 28737/4996 
94 Bknz: 8. HD. 16.02.2016 T. 23031/2505 
95 Bknz: 8. HD. 11.02.2016 T. 325/2256 
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yoluyla denetlenmesi icra mahkemelerinin görevlerinden olması nedeniyle 

şikayet mahiyetinde olan bu hususun icra mahkemesince sonuçlandırması 

gerekeceğini»96 

√ «Şikayetin icra mahkemesince kabulü halinde, şikayet olunan mua-

melenin bozulacağı yahut düzeltileceği (İİK. mad. 17)- İlama aykırı olarak 

her bir borçlu yönünden düzenlenen icra emrinin, ‘bilirkişi vasıtasıyla ilama 

uygun olarak tespit edilen miktarlar üzerinden düzeltilmesine’ karar veril-

mesi gerektiğini»97 

√ «Hesap işlemine ve dolayısı ile takip konusu borcun tamamen infaz 

edilip edilmediğine ilişkin uyuşmazlıkta, mahkemece, ‘icra müdürlüğünce 

yapılan hesap işleminin, takip hukuku kurallarına göre doğru olup olmadı-

ğı’nın denetlenmesi gerektiğini- Borçlulardan sadece biri tarafından açılan 

ve takibin diğer borçlusunun dahi tarafı olmadığı maddi hukuk kurallarına 

göre inceleme yapan genel mahkemece istirdat davasının yargılaması sıra-

sında yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi raporu-

nun esas alınması mümkün bulunmadığı, mahkemece, bozma ilamına uyul-

masına karar verilerek, bozma uyarınca inceleme yapmak ve hüküm tesis 

etmek konusunda alacaklı taraf yararına usuli hak doğduğundan, bozma 

doğrultusunda düzenlenen bilirkişi raporunun bozma ilamı içeriğine uygun 

olup olmadığı denetlenerek, bozma kararı uyarınca bir karar vermek gere-

kirken, istirdat davasında alınan bilirkişi raporu esas alınarak sonuca gi-

dilmesinin isabetsiz olduğunu»98 

√ «İİK’nun 17. maddesine göre, icra mahkemesince şikayetin kabulü 

halinde şikayet olunan işlem ya bozulacağı veya düzeltileceği ya da memu-

run sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrasının emrolunacağı- 

Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil bankalardaki hak ve 

alacaklar üzerine konulmuş olup İİK’nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmü-

ne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı menkul hükmünde ise de, 

mahcuz para alacağı için satış söz konusu olmadığından, ‘paranın icra dos-

yasına celbi talebi’ satış talebi gibi değerlendirilip, buna göre inceleme ya-

pılarak hüküm kurulması gerektiğini»99 

√ «Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda; şikayete konu 

hesap tablosunun düzenlendiği 10.12.2012 tarihi itibariyle dosya alacağının 

2.441.907,43 TL olduğu belirlendiğine göre, İİK’nun 17.maddesi uyarınca 

‘şikayetin kabulü ile hesap tablosunun bu şekilde düzeltilmesine karar ve-

                                                 
96 Bknz: 23. HD. 08.02.2016 T. 1089/587 
97 Bknz: 8. HD. 20.01.2016 T. 21168/555 
98 Bknz: 12. HD. 12.11.2015 T. 14930/27720 
99 Bknz: 12. HD. 10.11.2015 T. 26749/27420 
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rilmesi’ gerekeceğini- Kefil, kendi kusuru ve temerrüdü varsa ondan da li-

mitle bağlı olmaksızın sorumlu olacağını»100 

√ «İcra mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmesini zorunlu kılan 

yasal bir düzenleme mevcut olmadığından, şikayet üzerine icra mahkeme-

since verilen takibin iptali kararının ardından bu kararın kesinleşmesi bek-

lenmeden, icra dairesince borçlu vekilinin istemi doğrultusunda hacizlerin 

fekkine yönelik şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekeceğini»101 

√ «İcra mahkemesince ‘şikayetin kabulü’ halinde, şikayet olunan işle-

min ya bozulacağı veya düzeltileceği ya da ‘memurun sebepsiz yapmadığı 

veya geciktirdiği işlerin icrasının emrolunacağını’»102 

√ «Tasarrufun iptali davası sırasında konulan ihtiyati haczin tarihi da-

ha sonra olsa bile, tasarrufun iptali davasını kazanan alacaklının, sonraki 

malikin haciz koydurmuş alacaklılarından daha önce alacağını tahsil etmesi 

gerektiğini- Sıra cetveline yönelik şikayetlerde icra mahkemesi, önüne gelen 

şikayetleri sonuçlandırmak ve icra müdürüne bu yönde talimat vermekle gö-

revli olup, düzenlenecek yeni sıra cetvelinde, sıra cetvelinin hangi ilkelere 

göre düzenleneceğini belirtmesi, diğer anlatımla alacaklıların ne miktar için 

hangi sıralarda yer alması gerektiğini saptaması, hukuka uygun olmayan kı-

sımları göstermesi, bu çerçevede işlem yapılması için icra müdürüne talimat 

vermesi (İİK’nın m. 17/I) gerektiğinden, iptal nedenlerinin gerekçede belir-

tilmesinin ve hüküm fıkrasında sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi ile ye-

tinilmesinin gerekeceğini»103 

√ «Alacaklının ‘icra müdürlüğünce yapılan hesap tablosuna yönelik şi-

kayeti’nin doğru hesaplama yapıldığının tespiti halinde reddine, alacak mik-

tarının eksik olduğunun belirlenmesi halinde ise ‘hesap tablosunun düzel-

tilmesine’ karar verilmesi gerekeceğini»104 

√ «İlamda, tedbir nafakasının başlangıç tarihi belirtilmediği için, karar 

tarihinden kesinleşme tarihine kadarki süre için istenebileceği; ilama aykırı 

olarak dava tarihinden karar tarihine kadarki dönem için istenen nafaka 

miktarının, gerektiğinde bilirkişiden rapor da alınarak tespitiyle, bu mikta-

rın icra emrinden çıkartılarak düzeltilmesine karar verileceğini»105 

√ «Sıra cetveline yönelik şikayetlerde icra mahkemesi, önüne gelen şi-

kayetleri sonuçlandırmak ve icra müdürüne bu yönde talimat vermekle gö-

revli olup, düzenlenecek yeni sıra cetvelinde, sıra cetvelinin hangi ilkelere 

                                                 
100 Bknz: 12. HD. 10.09.2015 T. 18361/20644 
101 Bknz: 12. HD. 12.07.2015 T. 34018/8946 
102 Bknz: 12. HD. 05.05.2015 T. 9772/12547 
103 Bknz: 23. HD. 10.04.2015 T. 7918/2432 
104 Bknz: 12. HD. 02.04.2015 T. 33014/8269 
105 Bknz: 8. HD. 20.03.2015 T. 4406/6532 
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göre düzenleneceğini belirtmesi, diğer anlatımla alacaklıların ne miktar için 

hangi sıralarda yer alması gerektiğini saptaması, hukuka uygun olmayan kı-

sımları göstermesi, bu çerçevede işlem yapılması için icra müdürüne talimat 

vermesi (İİK. m.17/I) gerektiğinden, iptal nedenlerinin gerekçede belirtilme-

si ve ‘sıra cetvelinin iptaline’ karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, hü-

küm fıkrasında, ayrıca sıralamanın nasıl yapılacağının gösterilmesi, 

HMK’nın hüküm fıkrasında gerekçeye ait herhangi bir sözün tekrar edilme-

mesine ilişkin 297/2. maddesine aykırı olarak, gerekçe kısmı hüküm bölü-

münde yeniden tekrar edilmesi anlamına geldiği gibi, icra müdürünün yeri-

ne geçilmek ...suretiyle sıra cetvelinin düzenlenmesi anlamına da geldiğin-

den doğru olmadığı belirtilerek hükmün bozulmasına karar verildiği ve 

mahkemece de ‘bozma ilamına uyulmasına’ karar verildiği halde, kurulan 

hükümde, uyulmasına karar verilen bozma ilamına aykırı olarak gerekçede 

yer verilmesi gereken hususlara hüküm fıkrasında yer verilmesinin doğru 

olmadığını»106 

√ «Alacaklının takip talebinde avans faizi istediği kabul edilerek takipte 

işleyecek faiz oranının değişen oranlarda avans faizi olarak esas alınması 

ve İİK’nun 17. maddesi gereğince ‘şikayetin kabulüne’ karar verilmesi ge-

rektiğini»107 

√ «İlama aykırı olarak ‘takip sonrası dönem için talep edilen 428,65 TL 

nafaka’nın, ‘devam edecek aylar için 410,00 TL olarak tahsili’ şeklinde icra 

emrinin düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken, ‘icra emrinin tümden ip-

tali’ yönünde hüküm tesisinin isabetsiz olduğunu»108 

√ «Sıra cetveline yönelik şikayetlerde icra mahkemesinin; önüne gelen 

şikayetleri sonuçlandırmak ve icra müdürüne bu yönde talimat vermekle gö-

revli olup, düzenlenecek yeni sıra cetvelinde sıra cetvelinin hangi ilkelere 

göre düzenleneceğini belirtmesi, diğer anlatımla alacaklıların ne miktar için 

hangi sıralarda yer alması gerektiğini saptaması, hukuka uygun olmayan kı-

sımları göstermesi, bu çerçevede işlem yapılması için icra müdürüne talimat 

vermesi (İİK. m.17/I) gerektiğinden, iptal nedenlerinin gerekçede belirtilme-

si ve sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi ile yetinilmesi gerekeceğini»109 

√ «6100 sayılı HMK’nun 26. maddesinde; hâkimin, tarafların talep so-

nuçlarıyla bağlı olduğu; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar vereme-

yeceği ancak duruma göre talep sonucundan daha azına karar verebileceği, 

İİK’nun 17. maddesinde ise şikayetin icra mahkemesince kabulü halinde, 

                                                 
106 Bknz: 23. HD. 19.03.2015 T. 1687/1733 
107 Bknz: 12. HD. 19.03.2015 T. 2585/6603 
108 Bknz: 8. HD. 13.03.2015 T. 3776/5947 
109 Bknz: 23. HD. 13.03.2015 T. 5345/1627 
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‘şikayet olunan muamelenin bozulacağı yahut düzeltileceğinin öngörüldü-

ğü»110 

√ «Mahkemece gerekçede yer alması gereken hususlara hükmün fıkra-

sından yer verilmesi özel olarak İİK’nın 17/1 maddesine ve genel olarak da 

hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait bir sözün tekrar edilmemesine ilişkin 

HMK’nın 297/2. maddesine aykırı olduğu gibi icra müdürünün yerine ge-

çilmek suretiyle mahkemece ‘sıra cetvelinin düzenlenmesi’ anlamına da gel-

diğinden, doğru olmadığı, ve 13.10.2011 olan asıl ve birleşen dosyadaki şi-

kayet tarihinin gerekçeli karar başlığında 02.09.2013 olarak yazılmasının 

hatalı olduğunu»111 

√ «İcra mahkemesinin, icra müdürünün yerine geçerek müdürün yap-

ması gereken işlemi tesis edemeyeceğini- İcra mahkemece, şikayetin kabulü 

ile icra müdürünün ‘borçlunun maaşına ihtiyati haciz konulmasına yönelik 

talebin reddine’ dair kararlarının iptali ile yetinilmesi gerekirken, icra mü-

dürünün yerine geçmek suretiyle ve alacaklının talebini de aşar şekilde ‘adı 

geçen borçlunun maaşının .... tarihinden itibaren 1/4’ünün ihtiyaten haczi-

ne’ karar verilmesinin isabetsiz olduğunu»112 

√ «‘BK.nun 84. (şimdi; TBK.’nun 100.) maddesi gereğince, ödemelerin 

öncelikle asıl alacaktan düşülebilmesi için, borçlunun faiz ve masrafları 

ödemede gecikmemiş olmasının zorunlu olduğu, mahkemece BK. 84 uygu-

lanma şartlarının oluşup oluşmadığı ve faizler için yapılan takiplere ilişkin 

itirazların iptaline dair mahkeme kararı birlikte değerlendirilmek suretiyle 

sonucuna göre karar verilmesi gerektiği’ gerekçesiyle bozulan ilam üzerine, 

hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda gerekiyorsa bilirkişi incelemesi 

yapılmak suretiyle Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde hesaplama 

yapılmak suretiyle, şikayete konu hesap tablosundaki alacak miktarının de-

netlenip oluşacak sonuca göre İİK’nun 17. maddesi uyarınca ‘hesap tablo-

sunun düzeltilmesine’ karar verilmesi gerekirken, uyuşmazlığa çözüm getir-

meyecek ve yeni ‘uyuşmazlıkların’ doğumuna sebep olacak şekilde sonuca 

gidilmesinin isabetsiz olduğunu»113 

ifade etmiĢtir… 

(9) I- Ġcra mahkemesinde uygulanacak yargılama usulünün basit yargı-

lama usulü (HMK. mad. 316-322) olduğu ĠĠK. mad. 18/I’de açıkça belir-

tilmiĢtir. 

                                                 
110 Bknz: 8. HD. 10.03.2015 T. 6059/5634 
111 Bknz: 23. HD. 05.03.2015 T. 10584/1365 
112 Bknz: 12. HD. 19.01.2015 T. 27424/905 
113 Bknz: 12. HD. 14.01.2015 T. 33010/576 
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4949 sayılı Kanun ile ĠĠK‘nun 18. maddesinin üçüncü fıkrasında yapı-

lan değiĢiklikle; icra hakimine -kaynak Ġsviçre Kanunu‘nda olduğu gibi «Ģi-

kayete konu iĢlemi yapan icra dairesinin görüĢünü alma» olanağı tanınarak, 

icra müdürünün/yardımcısının yaptığı iĢlemi -niçin o Ģekilde yaptığını- açık-

laması ve böylece, hem onun iĢlemlerinde daha titiz davranması hem de Ģi-

kayet konusu iĢlemin gerekçesini öğrenen hakimin daha isabetli karar ver-

mesi sağlanmak istenmiĢtir.114 115 

II- Ġcra mahkemesine baĢvuruda bulunan kiĢinin «aktif dava ehliyeti»ne 

sahip olması ve «davacı sıfatı»nı taĢıyor olması gerekir. 

Yüksek mahkeme, bu konu ile ilgili olarak; 

√ «Jandarma Genel Komutanlığının ‘taraf sıfatı’ ile şikayette bulunabi-

leceğini»116 

√ «Şikayetçi üçüncü kişinin takipte taraf olmayıp takibin iptalini iste-

yemeyeceğini»117 

√ «Şirket hisselerine haciz konulması istenilenin borçlu olup, haczedi-

len hisselerin bu şahsa ait olduğu ve haciz işleminin de gerçek şahsın bor-

cundan dolayı gerçekleştiği anlaşıldığından, şikayetçi şirketin aktif husumeti 

olmadığından şirket hisselerine konulan haczin kaldırılmasını isteyemeyece-

ği, ayrıca şirketin hisselerinin el değiştirmesinin, şirketin malvarlığı kaybına 

yol açmayacağından haciz işleminin yapılmasına da engel teşkil etmeyece-

ğini»118 

√ «Ortaklığın (Joint Venture’nin) tüzel kişiliği bulunmadığından taraf 

ehliyetinin de olmadığı, iş ortaklığı adına yapılan şikayetin aktif husumet 

yokluğu nedeniyle reddi gerektiğini»119 

√ «Alacaklı ya da borçlu sıfatı bulunmayan şikayetçi üçüncü kişinin ic-

ra müdürlüğünün işlemini şikayet etmesinde aktif husumet ehliyeti bulunma-

dığı- Şikayet konusu kararı veren icra müdürü dikkate alınmadan, yetkisiz 

icra mahkemesine yapılan şikayet nedeniyle yetkisizlik kararı ile karar ke-

sinleştiğinde ve talep halinde dosyanın yetkili icra mahkemesine gönderil-

mesine karar verilmesi gerekeceğini»120 

                                                 
114 UYAR. T. «4949 sayılı ve 17.7.2003 tarihli İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılması-

na Dair Kanun»un Getirdiği Yenilikler (Tür. Ban. Dergisi, Kasım-Aralık/2003, s: 162) 
115 Bu değiĢikliğin eleĢtirisi için bknz: ÇĠÇEK, H. Son DeğiĢiklikler Çerçevesinde Ġcra Huku-

kunda ġikayet (Legal Hukuk Dergisi ġubat/2004, s: 399) 
116 Bknz: 8. HD. 06.04.2017 T. 4209/5050 
117 Bknz: 12. HD. 16.02.2017 T. 13195/2072 
118 Bknz: 12. HD. 06.12.2016 T. 30939/24934 
119 Bknz: 12. HD. 04.04.2016 T. 32298/9747 
120 Bknz: 12. HD. 24.11.2015 T. 27277/29244 
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√ «Gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti bulunduğundan şikayetin Sağ-

lık Bakanlığı tarafından yapılabileceğini»121 

√ «Adi ortaklığın ortaklarından her birinin, adi ortaklık hakkında yapı-

lan takibe yönelik olarak şikayet haklarının bulunduğu, icra mahkemesine 

başvuranın adi ortaklık olması halindeyse, başvurunun aktif husumet yoklu-

ğu nedeniyle şikayetin reddi gerekeceğini»122 

√ «Takipte borçlu sıfatı bulunmayan ve taraf olmayan, hakkında takip 

işlemi yapılmayan K.K.’ın, taraf olmadığı icra takibi ile bu dosyada yapılan 

takip işlemlerine ilişkin şikayet ve itiraz hakkı bulunmadığı, taraf olmayan 

üçüncü kişi ölü kişi hakkında takip yapıldığı gerekçesi ile takibin iptalini is-

teyemeyeceği, o halde mahkemece istemin aktif husumet yokluğu nedeniyle 

reddine karar verilmesi gerekeceğini»123 

√ «Vali yardımcısının, valiliği temsilen adli mercilerde dava açmasının 

mümkün olmadığını»124 

√ «Jandarma Genel Komutanlığı’nın taraf sıfatının bulunduğu- Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında İYUK.m.28’in uygulanması gerekti-

ğini»125 

√ «Şikayette bulunan şirket, icra takibinin tarafı olmayıp, yapılan ha-

cizde menkul mallar üzerine konulan haczin fekkini isteme hakkı da olmadı-

ğından, mahkemece sıfat yokluğundan davanın reddine karar verilmesi ge-

rekeceğini»126 

√ «Şikayetçinin, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibinin ko-

nusunu oluşturan taşınmazların tapu kaydına göre 2. derece ipotek alacaklı-

sı olduğu ve uyuşmazlık konusu icra takip dosyasının alacaklı veya borçlusu 

konumunda olmadığı anlaşıldığından, mahkemece; şikayet dilekçesinde öne 

sürülen iddialara dayanarak tarafı olmadığı icra dosyasında başlatılan ta-

kibe, bu takipte yapılan işlemlere karşı itiraz ve şikayet hakkı bulunmadığın-

dan üçüncü kişinin takibin iptaline yönelik isteminin aktif husumet yokluğu 

nedeniyle reddine karar verilmesi gerekeceğini»127 

√ «Hastane başhekimliği tarafından yapılan şikayetin tüzel kişiliği bu-

lunmadığından ve aktif husumet ehliyeti olmadığından reddi gerekeceği-

ni»128 

                                                 
121 Bknz: 12. HD. 19.11.2015 T. 15008/28696 
122 Bknz: 12. HD. 03.11.2015 T. 14091/26520 
123 Bknz: 12. HD. 14.09.2015 T. 20814/20958 
124 Bknz: 12. HD. 06.07.2015 T. 8358/19124 
125 Bknz: 8. HD. 03.06.2015 T. 19484/12297 
126 Bknz: 8. HD. 17.02.2015 T. 3841/4329 
127 Bknz: 12. HD. 29.01.2015 T. 26905/2237 
128 Bknz: 12. HD. 14.01.2015 T. 26695/559 
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√ «Takip talebi ve ödeme emrinde borçlu olarak .... Tekstil ile birlikte 

gösterilen kimseye ödeme emrinin de gönderildiği anlaşıldığından, şikayet-

çinin takip borçlusu olup, icra mahkemesine yaptığı başvuruda taraf ehliye-

tinin bulunduğunun kabulü ile mahkemece, borçlunun itiraz ve şikayetlerinin 

incelenmesi gerekeceğini»129 

√ «634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35. maddesinde sayılan durum-

lar dışında apartman yöneticiliğinin ‘aktif (ve pasif) husumet ehliyeti’ bu-

lunmadığını»130 

√ «Takibe taraf olmayan üçüncü kişinin bu dosyadan icra müdürlüğün-

ce yediemine takdir edilen ücret için şikayet hakkına sahip bulunmadığı-

nı»131 

√ «Üçüncü kişinin, borçluya yapılan tebligatın usulsüzlüğünü şikayet 

konusu yapamayacağını»132 

√ «Kendisine -borçlunun vekili sıfatıyla- kıymet takdir raporu tebliğ 

edilen avukatın, bu tebligatı icra dairesine iade etmeyip, icra mahkemesine 

‘tebligatın iptali’ için şikayette bulunamayacağını»133 

√ «İİK. 134/II’de sayılanlar arasında bulunmayan üçüncü kişilerin, 

ihalenin feshini isteyemeyeceklerini ve bu kişilerin taleplerinin ‘aktif husu-

met ehliyeti’ yokluğu nedeniyle reddedilmesi gerekeceğini»134 

√ «Şikayetin ‘aktif husumet ehliyeti’ yönünden (yokluğu nedeniyle) red-

di halinde, ayrıca şikayetin süresinde olup olmadığının incelenmesine gerek 

bulunmadığını»135 

√ «İstihkak davası (iddiası) dışında, takibin tarafı olmayan üçüncü kişi-

lerin -kural olarak- takibe yönelik şikayette bulunamayacaklarını»136 

√ «İflas idaresinin İİK. 223’de öngörülen durumlar dışında, icra mah-

kemesine şikayette bulunamayacağını (aktif husumet ehliyetine sahip olma-

dığını)»137 

 

                                                 
129 Bknz: 12. HD. 12.01.2015 T. 22444/267 
130 Bknz: 12. HD. 3.4.2003 T. 3903/7101; 17.2.2003 T. 1996/2496; 24.1.2003 T. 28036/961; 

26.11.2002 T. 23350/25195; 5.11.202 T. 20667/22579 vb.  
131 Bknz: 12. HD. 9.5.2002 T. 8447/9777  
132 Bknz: 12. HD. 24.4.2001 T. 5911/6973; 11.4.2000 T. 4880/5679  
133 Bknz: 12. HD. 7.4.1999 T. 3780/4344  
134 Bknz: 12. HD. 12.3.2001 T. 3292/4135; 7.4.1999 T. 3786/4349  
135 Bknz: 12. HD. 26.9.2000 T. 11840/13665  
136 Bknz: 12. HD. 6.4.2000 T. 4102/5380; 27.1.1999 T. 14754/252; 22.5.1997 T. 5621/5943  
137 Bknz: 12. HD. 23.10.1997 T. 9904/11406  
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√ «Sıfat’ın kamu düzenine ilişkin olup, takibin her aşamasında doğru-

dan doğruya gözetilebileceğini»138 

belirtmiĢtir… 

III- Yüksek mahkeme139;«Vekâletnamesinin aslını veya onaylı örne-

ğini vermeyen avukat, dava açamaz ve yargılamayla ilgili hiçbir işlem ya-

pamaz...» Ģeklindeki HMK. mad. 77/1 hükmüne rağmen, «takip dosyasında 

vekaletname bulunmasının yeterli olduğunu, ayrıca icra mahkemesi dosya-

sına da konulmuş olmasına gerek bulunmadığını» belirtmiĢtir. Yine yüksek 

mahkeme «icra mahkemesince, vekaletname ibraz etmeden yargılamaya 

katılan vekilden -HMK. 77 uyarınca- vekaletname istenmesi, vekaletnamenin 

getirilmesi veya asilin önceki yapılan işlemleri kabul ettiğini bildirmesi ha-

linde, işin esasına girileceğine» belirtmiĢtir.140 

IV- «Şikayet» ‗dava‘ niteliğinde olmadığından,141 142 Ģikayet dilekçe-

sinde ilgililerin yanlıĢ gösterilmesi143 veya hiç gösterilmemesi144 Ģikayetin 

‘husumet yönünden’ reddini gerektirmez… 

Yüksek mahkeme; 

√ «‘Tebligatın usulsüzlüğü’ne dair şikayet dilekçesinde, alacaklının ha-

sım gösterilmesi zorunluluğu bulunmadığını»145 

√ «Şikayet dilekçesinde hasım gösterilme zorunluluğunun bulunmadı-

ğını»146 

√ «İhalenin feshi istemi ‘şikayet’ niteliğinde olduğundan ‘dava’ prose-

dürü uygulanmayacağını ve bu nedenle ihalenin feshi isteminde tüm ilgilile-

rin ‘karşı taraf’ olarak gösterilmemiş olmasının, şikayetin reddini gerektir-

meyeceğini»147 ve «ihalenin feshi davasının şikayetinin yanlış hasım aleyhi-

ne açılmış olması halinde, davanın (şikayetin) sırf bu yüzden reddedileme-

yeceğini, mercice davacı (şikayetçi) borçluya, ‘alacaklı ve alıcı’yı hasım 

göstermesi için süre verilmesi gerekeceğini»148 

                                                 
138 Bknz: 12. HD. 10.4.1996 T. 4171/4997  
139 Bknz: 12. HD 31.3.1997 T. 3674/3908 ; 22.12.1983 T. 9739/10915  
140 Bknz: 12. HD 7.6.1994 T. 6419/7534  
141 Ayrıntılı bilgi için bknz: Yuk. §1, AÇIKLAMA: (1) 
142 «Şikayet, dava değildir» görüĢünün tahlil ve eleĢtirisi için bknz: UMAR, B. «KU-

RU/ARSAN/ YILMAZ‘ın Ġcra ve Ġflas Hukuku Ders Kitabı» Üzerine Gözlemler (75. YaĢ 
Günü Ġçin Prof.Dr. BAKĠ KURU Armağanı, 2004, s: 695 vd.) 

143 Bknz: ĠĠD. 26.4.2011 T. 27172/7722; 15.12.1970 T. 12868/12592; 24.5.1976 T. 4346/6550  
144 Bknz: 12. HD. 8.3.1993 T. 15740/4321; 23.9.1994 T. 10316/11053  
145 Bknz: 12. HD. 23.9.1994 T. 10316/1153  
146 Bknz: 12. HD. 8.3.1993 T. 15740/4321  
147 Bknz: 12. HD. 26.3.2002 T. 5030/6200  
148 Bknz: 12. HD. 19.6.2000 T. 9791/1044; 4.4.2000 T. 3877/5090; 28.6.1984 T. 7217/8283  
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√ «‘Haczin kaldırılması’ isteminin (şikayetinin) hasımsız olarak incele-

nemeyeceğini»149 

√ «Alacağın temlikinden sonra, yapılacak şikayetlerin yeni alacaklıya 

yöneltilmesi gerektiğini»150 

√ «Haczedilmezlik şikayetinden sonra dosyadaki alacağın başkasına 

devredilmesi halinde, şikayetçi borçlunun yeni alacaklıyı davaya (şikayete) 

dahil edebileceği gibi yeni alacaklıya karşı yeniden dava açabileceğini, bu 

durumda yeni davanın ‘şikayetin’ süresinde yapılmış sayılacağını»151 

√ «İtiraz tarihinde alacağın başkasına temlik edilmiş olduğunun anla-

şılması halinde, alacağı temellük edenin (devralanın) da duruşmaya çağrıl-

ması gerekeceğini»152 

√ «Şikayetlerde icra müdürünün değil, ilgililerin -yani; alacaklı, alıcı 

ve borçlunun- hasım gösterilmesi gerekeceğini»153 

√ «Kıymet takdirine karşı şikayetlerde, icra memurunun değil, alacak-

lının ‘hasım’ gösterilmesi gerektiğini»154 

b e l i r t m i Ģ t i r … 

V- Ġcra mahkemesi, kendisine baĢvuruda bulunan kiĢinin dilekçesinde 

kullandığı «sözcüklere» göre değil, «gerçek amacı»na göre, uyuĢmazlığın 

hukuki niteliğini saptayarak -örneğin; baĢvurunun «itiraz» mı, «Ģikayet» mi 

olduğunu belirleyerek- baĢvurunun kapsamına göre hukuki değerlendirmeyi 

yapıp, isteğe uygun yasa maddesini uygular (HMK. 33).155 

Yüksek mahkeme; 

√ «‘İstihkak davası’ şeklinde çözümlenmesi gereken uyuşmazlığın, (şi-

kayet) şeklinde icra mahkemesine getirilmiş olması halinde, hukuki nitelen-

dirmeyi yapmak hakime ait bir görev olduğundan, uyuşmazlığın ‘istihkak’ 

prosedürüne göre çözümlenmesi gerekeceğini»156 

√ «HMK. 33’e göre hukuki nitelendirmeyi yapmak hakimin görevi ol-

duğundan, dilekçede ‘gecikmiş itiraz’dan bahsedilmiş olmasının, uyuşmazlı-

                                                 
149 Bknz: 12. HD. 1.4.2011 T. 24555/5172; 13.5.1999 T. 5927/629; 1.4.1991 T. 11318/4153; 

18.1.1983 T. 10133/177  
150 Bknz: 12. HD. 6.10.1987 T. 13040/9771  
151 Bknz: 12. HD. 26.3.1987 T. 8343/4120  
152 Bknz: 12. HD. 19.2.1987 T. 6976/2286  
153 Bknz: 12. HD. 27.11.2000 T. 18120/18380; 16.6.2000 T. 8121/10025  
154 Bknz: 12. HD. 23.1.1980 T. 9913/395  
155 Bknz: 12. HD. 21.12.1989 T. 6455/15787  
156 Bknz: 12. HD. 23.1.2004 T. 24504/1244; 23.10.2003 T. 16740/20668; 3.10.2003 T. 

17281/19119; 26.5.2003 T. 9083/12030, 18.3.2003 T. 3127/5605; 25.2.2003 T. 888/3406; 
4.6.2002 T. 10931/11821  
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ğın ‘usulsüz tebligat nedenine dayalı şikayet’ olarak algılanıp çözüme ka-

vuşturulmamasına engel teşkil etmeyeceğini»157 

-√ «‘İhaleden sonra yapılan satışın durdurulmasına’ yönelik başvuru-

nun, ‘ihalenin feshi’ istemiyle yapılmış bir başvuru olarak kabul edilmesi 

gerekeceğini»158 

√ «Alacaklının icra mahkemesine yaptığı başvuruda hem ‘itirazın ipta-

li’nden hem de ‘itirazın kaldırılması’ndan bahsetmiş olmasının, başvurunun 

icra mahkemesince ‘itirazın kaldırılması’ olarak kabulüne engel teşkil etme-

yeceğini»159 

√ «Başvuruda bulunanın yaptığı başvuruyu ‘itiraz’ ya da ‘şikayet’ ola-

rak nitelemiş olmasının önem taşımayacağını»160 

√ «‘Takip dayanağı senetlerin muaccel olmadığı’na ilişkin icra mah-

kemesine yapılan başvurunun hukuki niteliğinin ‘borca itiraz’ (İİK.169) ol-

mayıp, ‘şikayet’ (İİK. 168/I, 16/I) olduğunu»161 

√ «‘Haciz ihbarnamesinin iptali’ istemiyle yapılan başvurunun, 

HUMK. 76 (şimdi; HMK. 33) uyarınca ‘usulsüz tebligat’ nedenine dayanan 

şikayet olarak algılanıp çözüme kavuşturulabileceğini»162 

√ «‘Başka dosya tarafından satışı yapılan malların gerçekte kendi dos-

yasının borçlusuna ait olduğu’ iddiasıyla ‘hacizlerin kaldırılması ve ihale-

nin feshi’ istemiyle, alacaklı tarafından açılan davanın ‘istihkak davası‘ ol-

mayıp, ‘ihalenin feshi davası’ sayılması gerektiğini»163 

√ «Borçlunun, mürekkep faize ilişkin başvurusunun (karşı çıkmasının) 

‘şikayet’ değil ‘itiraz’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini»164 

b e l i r t m i Ģ t i r … 

VI- Ġcra mahkemesi, gerek «evrak üzerinde» (duruĢmasız olarak) ve 

gerekse «duruşmalı olarak» baktığı iĢlerde, kendisine yapılan baĢvurunun 

«hukuki niteliği»ni bu Ģekilde tesbit ettikten sonra, 

a) Önce, uyuĢmazlığı çözmenin kendi görevine girip girmediğini araĢtı-

rır. 

                                                 
157 Bknz: 12. HD. 19.1.2004 T. 23856/594; 30.10.2003 T. 19319/21206; 19.6.2003 T. 

12147/14586 2.5.2003 T. 7115/9950  
158 Bknz: 12. HD. 7.2.2003 T. 28425/2378  
159 Bknz: 12. HD. 28.11.2002 T. 23555/25402  
160 Bknz: 12. HD. 12.2.2004 T. 25787/2558; 29.2.2000 T. 2448/3449; 17.10.1995 T. 

12749/13772; 12.3.1991 T. 1332/3032 vb.  
161 Bknz: 12. HD. 28.10.1999 T. 122278/1339  
162 Bknz: 12. HD. 2.12.1997 T. 13048/13416  
163 Bknz: 12. HD. 24.11.1994 T. 13907/14844  
164 Bknz: 12. HD. 12.12.1989 T. 6375/15319  
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Yaptığı inceleme sonucunda, baĢvurunun bir «dava» niteliğinde oldu-

ğunu, bu nedenle uyuĢmazlığın mahkemede ya da idari yargı yerinde görül-

mesi gerektiğini tesbit ederse -görevli yargı yerini de belirterek165 «görevsiz-

lik kararı»166 verir. 

«Görev» ve «yetki» ye iliĢkin uyuĢmazlıklarda, öncelikle görev uyuş-

mazlığının çözümlenmesi ve görevli mahkemenin (icra mahkemesinin) yetki 

uyuşmazlığı konusunda karar vermesi gerekir.167 

b) UyuĢmazlığı çözümlemenin görevi içine girdiğini saptayan icra 

mahkemesi daha sonra, yapılan baĢvuruyu incelemeye yetkili olup olmadı-

ğını araĢtırır.168 

Ġcra ve Ġflas Kanunu‘nda Ģikayetlerin (ĠĠK. mad. 16 vd.) ve itirazın kal-

dırılması (ĠĠK. mad. 68, 68 a) taleplerinin «hangi icra mahkemesinde incele-

neceğini» açıkça belirtmemiĢtir. Fakat doktrinde «Ģikayet için yetkili icra 

mahkemesinin Ģikayet konusu iĢlemi yapmıĢ olan icra (ve iflas) dairesinin 

bağlı olduğu icra mahkemesi olduğu» ve «itirazın kaldırılması talepleri için 

yetkili icra mahkemesinin, icra takibinin yapıldığı icra dairesinin bağlı ol-

duğu icra mahkemesi olduğu»169 kabul edilmektedir. Yüksek mahkeme de 

aynı görüĢtedir.170 

c)Yapılan baĢvuruyu incelemenin «görev» ve «yetki»sine girdiğini sap-

tayan icra mahkemesinin, baĢvurunun belirli bir süreye bağlı olduğu durum-

larda (ĠĠK. mad. 16/I; 67/IV; 97/VI; 134/II; 142/I; 168/3, 4, 5; 264/II vb) sü-

resinde baĢvuruda bulunulup bulunulmadığını araĢtırması gerekir.171 

ç) Yapılan baĢvurunun «görev» ve «yetki»sine girdiğini ve «süresi 

içinde» olduğunu tespit eden icra mahkemesinin, baĢvuruda bulunanın, baĢ-

vuruda bulunmakta hukuki yararı‘nın bulunup bulunmadığını da araĢtırma-

sı gerekir. 

Eğer icra mahkemesine gereksiz olarak baĢvurulmuĢsa, icra mahkeme-

sinin, «hukuki yararı bulunmaması nedeniyle» baĢvuruyu reddetmesi gere-

kir. Örneğin; borçlu icra dairesine baĢvurup itirazda bulunduktan ve bu Ģe-

kilde hakkındaki takibi durdurduktan sonra, ayrıca icra mahkemesine «borca 

                                                 
165 Bknz: 12. HD. 21.3.1991 T. 10751/3570  
166 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Yetki – Görev ve Yargılama Usulü, 2. 

Bası, s:184 
167 Bknz: 12. HD. 22.11.1979 T. 8039/8417  
168 Bknz: POSTACIOĞLU, Ġ. Ġcra Hukukunun Esasları, s:72 – KURU, B. Ġcra ve Ġflas Huku-

ku, C:1, s:97 – ÜSTÜNDAĞ, S. age., s:65 – UYAR, T. Ġcra Hukukunda ġikayet, s:621 
169 Bknz: POSTACIOĞLU, Ġ. age. s:209 vd. – KURU, B. age.C:1, s:372 – UYAR, T. Ġtiraz, 

s:528 
170 Bknz: 12. HD. 24.6.1993 T. 12473/15036; 19.1.1993 T. 11227/728; 7.3.1989 T. 7713/3214  
171 Bknz: 12. HD. 5.2.1986 T. 7660/1239; 19.1.1987 T. 4800/3098  
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itiraz»da bulunmuĢsa ya da alacaklı, borçlunun icra dairesine yaptığı itiraz 

geçersiz olduğu -bu nedenle icra takibini durdurmadığı- halde, icra mahke-

mesinden «itirazın kaldırılmasını» istemiĢse, icra mahkemesinin, yapılan bu 

tür baĢvuruları reddetmesi gerekir. 

Yüksek mahkeme, bu konu ile ilgili olarak; 

√ «İİK. mad. 134/2 uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar ve-

rilmesi halinde, mahkemenin davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde 

onu oranında para cezasına mahkum edeceği- Satış bedelinin taşınmazın 

muhammen bedeline eşit olması halinde, şikayetçinin, kendi menfaatinin 

muhtel olduğunu ispatlayamadığından, ihalenin feshini istemekte hukuki ya-

rarının da olmadığını- Hukuki yarar yokluğu nedeniyle işin esasına giril-

meksizin istemin reddi halinde para cezasına hükmedilemeyeceğini»172 

√ «Haciz tarihinde taşınmazlar borçlu ve şikayetçinin murisleri adına 

kayıtlı olduğundan, şikayetçi üçüncü kişinin taşınmazlara yönelik olarak şi-

kayette hukuki yararının bulunduğu- Şikayet dilekçesinin incelenmesinden, 

şikayetçi üçüncü kişinin icranın geri bırakılması kararının verilmiş olması 

dışında, ayrıca haciz konulan taşınmazların kendisine ait olduğu gerekçesiy-

le de hacizlerin kaldırılması talebinde bulunduğu anlaşıldığından, mahke-

mece şikayetçinin bu yöndeki şikayetinin de değerlendirilmesi gerektiği-

ni»173 

√ «İhaleye konu taşınmaz üzerinde 3. dereceden ipoteği temlik alan şi-

kayetçinin, ihale alıcısına ödenen paranın iadesinin sağlanması durumunda, 

iade edilen paradan pay alma ihtimali doğduğundan, 3. kişi şikayetçinin, 

anılan hususu uyuşmazlık konusu yapmasında hukuki yararının bulunduğu-

nu»174 

√ «Gerçek ya da tüzel kişi olan adi ortaklığın ortaklarından her birinin 

adi ortaklık hakkında yapılan takibe yönelik olarak şikayet hakkı bulunsa 

da, haciz müzekkeresine karşı borçlunun şikayet hakkı bulunduğundan, 

üçüncü kişi adına yapılan şikayetin hukuki yararı bulunmadığından reddine 

karar verilmesi gerektiğini»175 

√ «Borçlunun hakkında yapılan takipte pasif takip ehliyeti bulunmadığı 

yönündeki başvurusu şikayet niteliğinde olup, genel haciz yoluyla takipte 

borçlunun, icra dairesinde borca itiraz etmiş olmasının, icra mahkemesine 

şikayet yoluyla başvurarak, takip ehliyeti yokluğu nedeniyle takibin iptalini 

istemesine engel teşkil etmeyeceği, yani, borçlunun özetlenen talepte bulun-

                                                 
172 Bknz: 12. HD. 26.01.2017 T. 21649/1131 
173 Bknz: 12. HD. 24.01.2017 T. 13892/947 
174 Bknz: 12. HD. 16.01.2017 T. 22947/299 
175 Bknz: 12. HD. 08.12.2016 T. 17943/25063 
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masında hukuki yararının olduğu- Borçlu tarafından ileri sürülen kefaletin 

şekil şartlarına ilişkin hususun açılacak olan itirazın iptali davasında değer-

lendirileceği- Mahkemece, takibe dayanak borca esas kredi sözleşmesinin 

niteliği incelenerek, tüketici kredisi olup olmadığı tespit edildikten sonra, 

şayet tüketici kredisi olması halinde, TBK’nun 585. maddesinde ön görülen 

koşulların bulunup bulunmadığı re’sen değerlendirilerek, oluşacak sonuca 

göre karar verilmesi gerekeceğini»176 

√ «Aracı haciz konulduktan sonra satın alan şikayetçinin, ‘süresinde 

satış istenmemesi nedeniyle haczin düştüğü’ gerekçesiyle ‘haciz kaydının ip-

talini’ istemekte hukuki yararının bulunduğu, mahkemece, ’şikayetçi 3. kişi-

nin icra takibinde taraf olmadığı, aracın sahibi veya alacaklı olmadığı’ ge-

rekçesi şikayetin reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğunu»177 

√ «Borçlu vekilinin, şikayet tarihi olan 03.11.2015 tarihinden önce yap-

tığı başvuru üzerine, icra müdürlüğünce 21.10.2015 tarihinde borçlu şirket 

hakkında verilen tedbir kararı gerekçe gösterilerek, icra takibinin durdu-

rulmasına karar verildiği görüldüğünden, mahkemece, borçlunun şikayette 

hukuki yararı bulunmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmesi ge-

rekeceğini»178 

√ «Müteselsil borçlulardan biri borcu ödese de diğer borçlunun bu 

miktarın fazla olduğuna dair şikayetinin incelenmesinde hukuki yararının 

olduğunu»179 

√ «İİK’nun 89. maddesi gereği borçlunun üçüncü kişideki hak ve ala-

caklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, üçüncü kişi-

nin, borçluya ait hak ve alacak var ise haciz gereği işlem yapması, yok ise 

icra dairesine itirazlarını bildirmesi gerektiğini- Gönderilen haciz ihbarna-

mesine verilen cevapta ‘borçlunun kendilerinde bulunan alacağı üzerinde 

muhtelif icra müdürlüklerince konulan hacizler bulunduğu’ bildirilmesine 

rağmen, icra müdürlüğü hacizli miktarın dosyaya gönderilmesine ilişkin ka-

rar verdiğinden, üçüncü kişinin, icra müdürlüğünün bu kararının iptalini is-

temekte ‘hukuki yararı’nın bulunduğunun kabulü gerektiğini»180 

√ «İİK’nun 89. maddesi gereği borçlunun üçüncü kişideki hak ve ala-

caklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, üçüncü kişi-

nin, borçluya ait hak ve alacak var ise haciz gereği işlem yapması, yok ise 

icra dairesine itirazlarını bildirmesi gerektiğini- Gönderilen haciz ihbarna-

mesine verilen cevapta ‘borçlunun kendilerinde bulunan alacağı üzerinde 

                                                 
176 Bknz: 12. HD. 24.11.2016 T. 30430/24199 
177 Bknz: 8. HD. 21.11.2016 T. 27200/15861 
178 Bknz: 12. HD. 03.11.2016 T. 4932/22926 
179 Bknz: 8. HD. 01.11.2016 T. 13715/14843 
180 Bknz: 12. HD. 29.09.2016 T. 18658/20028 
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muhtelif icra müdürlüklerince konulan hacizler bulunduğu’ bildirilmesine 

rağmen, icra müdürlüğü hacizli miktarın dosyaya gönderilmesine ilişkin ka-

rar verdiğinden, üçüncü kişinin, icra müdürlüğünün bu kararının iptalini is-

temekte ‘hukuki yararı’nın bulunduğunun kabulü gerektiğini»181 

√ «İcra Müdürlüğü işlemlerine karşı, ancak takip dosyası taraflarının 

şikayet başvurusunda bulunma hakları olduğu gerekçesiyle, hukuki yarar 

yokluğundan HMK. mad. 114 kapsamında şikayetin reddine karar verildiği; 

talebin, icra müdürlüğü işlemine karşı şikayet başvurusu olup icra mahke-

mesi’nce müzekkerenin muhatabı olan şikayetçinin, şikayette hukuki yararı-

nın olduğu gözetilerek işin esası incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi 

gerektiğini»182 

√ «İİK’nun 89. maddesi gereği borçlunun 3. kişideki hak ve alacakları-

nın haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, 3. kişinin, borçluya 

ait hak ve alacak var ise haciz gereği işlem yapması, yok ise icra dairesine 

itirazlarını bildirmesi gerekeceği, bu durum 3. kişinin hukukunu ilgilendir-

mekte olduğundan, şikayetçinin icra müdürlüğün kararının iptalini istemekte 

‘hukuki yararı’nın bulunduğunu»183 

√ «İdarenin, 2886 s. Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu kapsamında aldığı teminatlara haciz konulması halinde (ilgili ka-

nunlara aykırı olan bu işlemin iptali için) icra mahkemesine süresiz olarak 

şikayet yoluna başvurmasında hukuki yararı olduğunun kabulü gerekeceği-

ni»184 

√ «Gerçek ya da tüzel kişi olan adi ortaklığın ortaklarından her birinin, 

adi ortaklık hakkında yapılan takibe yönelik olarak şikayet haklarının bu-

lunduğunu»185 

√ «İki veya daha fazla işletmenin belli bir amaca ulaşmak için katkıla-

rını birleştirdikleri ortaklığın (Joint Venture’nin) tüzel kişiliği bulunmadı-

ğından, adi ortaklık tarafından yapılan başvurunun aktif husumet yokluğu 

nedeniyle reddi gerekeceğini»186 

√ «Borçlu vekilinin ilamsız icra takibine karşı icra mahkemesinden, if-

lasın ertelenmesi davasında verdiği tedbir kararı nedeniyle usulsüz yapılan 

takibin iptalini talep ettiği, bu talep İİK’nun 16. maddesi hükmünde öngörü-

                                                 
181 Bknz: 12. HD. 29.09.2016 T. 18585/20036 
182 Bknz: 8. HD. 09.05.2016 T. 24015/8490 
183 Bknz: 12. HD. 21.03.2016 T. 31823/8282 
184 Bknz: 12. HD. 15.02.2016 T. 27564/3794 
185 Bknz: 12. HD. 13.01.2016 T. 25153/690; 17.11.2015 T. 16469/28428 
186 Bknz: 12. HD. 24.12.2015 T. 21535/32829; 24.12.2015 T. 21533/32830 
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len şikayet niteliğinde olup, borçlunun icra mahkemesinden takibin iptalini 

istemesinin mümkün ve bunda hukuki yararının olduğunu»187 

√ «Şikayete konu ödeme emri tebligatının şikayetçi şirket adresine gön-

derilmiş olduğu ve alacaklının şikayetçiyi borçlu sıfatı ile takip iradesini de 

açıkça beyan ettiği anlaşıldığına göre, mahkemece bu hususta tarafların be-

yanları alınıp buna dair gösterecekleri belge ve deliler incelenerek sonucu-

na göre şikayetçinin hukuki yararı bulunup bulunmadığı değerlendirilerek 

bir karar vermek gerekeceğini»188 

√ «Somut olayda, şikayetçinin, velayeti kendisinde bulunan çocuklarına 

velayeten icra mahkemesine yaptığı başvuru, ‘çocukların babası olan borç-

lunun ölümünden sonra haczedilen emekli ikramiyesi ile yetim aylığının, ço-

cuklar tarafından mirasın reddedilmesi ile beraber terekeye dahil olmaması 

nedeniyle çocuklara ait olduğu, bu nedenle borçlunun borcundan dolayı 

haczedilemeyeceği’ gerekçesiyle haczin kaldırılmasından ibaret olup, yetim 

aylığına konulan haciz, bizzat şikayetçinin hukukunu ilgilendirdiğinden, şi-

kayetçinin haczin kaldırılmasını istemekte hukuki yararı olduğunu- 

HMK.’nun 33. maddesi gereğince, başvurunun hukuki tavsifi hakime ait 

olup, iddianın yukarıda özetlenen içeriği ve ileri sürülüş biçimi itibariyle 

başvurunun istihkak davası niteliğinde olduğu, o halde mahkemece, şikayet-

çinin haczin kaldırılması isteminin istihkak davası olarak vasıflandırılıp, 

noksan harcı da tamamlatılmak suretiyle yargılamanın istihkak davası kap-

samında sürdürülerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceği-

ni»189 

√ «Adi ortaklığın hükmi şahsiyeti bulunmadığından taraf ehliyeti yok 

ise de, takipte borçlu olarak gösterilen ve iş ortaklığını oluşturan şirketler-

den birisi olan şikayetçi şirketin, olayda hukuki yararı olduğundan şikayet 

hakkının olduğunun kabulü gerekeceğini»190 

√ «Borçlunun icra mahkemesine başvurusu 4632 Sayılı Bireysel Emek-

lilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 17. maddesine dayalı hacze-

dilmezlik şikayeti olup, borçluların haczedilmezlik şikayetinde bulunmada 

hukuki yararı olduğunun kabulü gerekeceğini»191 

√ «İcra müdürünün bir işleminden zarar gördüğünü bildiren her ilgili, 
o işlem hakkında şikayet yoluna başvurabileceğinden, bir işlem hakkında şi-
kayet yoluna başvurmakta hukuki menfaati olanların başında takip konusu 
alacağın alacaklısı ve borçlusu ile bu kişilerin haleflerinin geleceği, bazen 

                                                 
187 Bknz: 12. HD. 22.12.2015 T. 22469/32386 
188 Bknz: 12. HD. 10.12.2015 T. 19593/31157 
189 Bknz: 12. HD. 27.10.2015 T. 20362/26185 
190 Bknz: 12. HD. 13.04.2015 T. 34584/9385 
191 Bknz: 12. HD. 07.04.2015 T. 32795/8774 
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3. kişilerin de şikayet haklarının olduğunu (İstihkak iddiasında bulunanlar, 
rehin sahibi üçüncü kişiler, açık artırmaya katılıp pey sürmüş üçüncü kişiler 
gibi)»192 

√ «Hisse senetleri üzerinde mülkiyet iddiasında bulunan 3. kişi konu-
munda olmayan bankanın şikayet yoluna başvuramayacağı- Bankanın hisse 
senetlerinin haczedilmesinin bankayı etkileyecek olmasının, bankanın şika-
yet yoluna başvurmakta hukuki yararının olduğunu göstermeyeceğini»193 

√ «Takibin devamında alacaklının hukuki yararı bulunduğu takdirde 
dosya esasının kapatılması yönündeki kararın doğru olmayacağını»194 

√ «Borçlunun ‘ödeme emri tebligatının usulsüz yapılmış olduğunu’ ileri 
sürerek ‘ödeme emrinin tebliğ tarihinin düzeltilmesini istemekte hukuki ya-
rarı bulunduğunu»195 

√ «İstihkak davasına konu olan araç üzerindeki haczin -bir yıl içinde 
satış istenmediğinden- istihkak davasının açılmış olduğu tarihte kalkmış ol-
ması halinde icra mahkemesince (icra mahkemesince) «hukuki yarar yoklu-
ğu» nedeniyle «davanın reddine» karar verilmesi gerekeceğini»196 

√ «İhalenin, İİK. mad. 133 uyarınca fesih olunması üzerine, ikinci pey 
sürenden önce, üçüncü derecede pey süren kişinin ihalenin feshini istemekte 
hukuki yararının bulunmadığını»197 

√ «Takipte ve ödeme emrinde taraf gösterilmemiş olan kimsenin ‘taki-
bin iptalini’ istemekte hukuki yararının bulunmadığını»198 

√ «Gayrimenkul satış vaadinin tapuya şerh edilmemiş olması halinde, 
lehine satış vaadinde bulunulmuş olan kişinin ve tapuya göre kayıt maliki 
bulunmayan kişinin ‘haczin kaldırılmasını’ istemekte hukuki yararının bu-
lunmayacağını»199 

√ «Borçlunun esasla ilgili itirazları ilgili yere bildirmeden- sadece 
‘tebliğ tarihinin düzeltilmesi’ni isteyebileceğini, bunu talep etmekte hukuki 
yararının bulunduğunu»200 

√ «Kooperatifin de, üyelerine tebliğ edilen haciz ihbarnamelerine karşı 
şikayette bulunmakta hukuki yarar sahibi sayılacağını»201 

                                                 
192 Bknz: 12. HD. 05.03.2015 T. 29868/4874 
193 Bknz: 12. HD. 16.02.2015 T. 31549/2734 
194 Bknz: 8. HD. 27.01.2015 T. 17267/1652 
195 Bknz: 12. HD. 8.3.2004 T. 68/5231; 19.6.2003 T. 12150/14584 12.6.2003 T. 11144/13817; 

8.5.2003 T. 7849/1049  
196 Bknz: 21. HD. 6.5.2003 T. 3136/4332  
197 Bknz: 12. HD. 10.4.2003 T. 4645/7837  
198 Bknz: 12. HD. 1.4.2003 T. 4139/6973  
199 Bknz: 12. HD. 20.2.2003 T. 244/3046  
200 Bknz: 12. HD. 3.2.2003 T. 29410/1973; 24.10.2002 T. 23707/21709  
201 Bknz: 12. HD. 21.1.2003 T. 27901/621; 23.3.2000 T. 3933/4347  
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√ «İcra emrinin borçlu vekili yerine borçluya tebliğinin usulsüz oldu-

ğunu, ancak borçlu vekilinin yasal sürede takibe itiraz etmiş olması halinde 

‘borçluya tebliğ edilen icra emrinin iptalini’ istemekte borçlunun hukuki ya-

rarının bulunmayacağını»202 

√ «Takibe itiraz etmemiş olan borçlunun da ‘ödeme (icra) emri tebliga-

tının usulsüzlüğünü ve öğrenme tarihinin tesbiti’ni -şikayet yolu ile- istemek-

te hukuki yararının bulunduğunu»203 

√ «Takipte taraf olmayan üçüncü kişinin haciz işleminin usulsüzlüğünü 

ileri süremeyeceğini»204 

√ « İstihkak davası açmak üzere, alacaklı yerine üçüncü kişiye süre ve-

rilmesi halinde, icra müdürlüğünün bu kararını şikayet etmekte üçüncü kişi-

nin hukuki yararının bulunacağını»205 

√ «Üçüncü kişilerin taraf olmadığı takipteki tebligata karşı şikayet yo-

luna başvuramayacaklarını»206 

√ «Mirasçının, takip tarihinde ölü olan mirasbırakan hakkında yapılan 

takibin iptalini istemekte hukuki yararının bulunduğunu»207 

√ «Üçüncü kişinin İİK.nun 96 veya 99. maddelerinin uygulanması ge-

rektiği konusunda şikayet hakkına sahip bulunmadığını»208 

√ «Alacaklının, yasal süreden sonra yapılan itirazın kaldırılmasını is-

temekte hukuki yararının bulunmadığını»209 

√ «Genel haciz yolu ile takipte gönderilen ödeme emrine süresinde iti-

raz ederek takibi durduran borçlunun, ayrıca icra mahkemesine ‘şikayet’ 

yoluyla başvurup ‘takibin iptalini’ istemekte hukuki yararının bulunmadığı-

nı»210 211 

√ «Sıra cetvelini şikayet etmekte hukuki yararı bulunmayan davacının 

talebinin reddedilmesi gerekeceğini»212 

√ «3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu uyarınca -kiracının iflas et-

mesi veya icra takibine uğraması halinde- ‘haczedilmezlik’, ‘istihkak’ ve ‘fi-

                                                 
202 Bknz: 12. HD. 25.11.2002 T. 22997/25017; 18.11.2002 T. 22886/23752  
203 Bknz: 12. HD. 23.6.2011 T. 31479/13042; 24.10.2002 T. 23707/21709  
204 Bknz: 12. HD. 21.5.2001 T. 8029/8939  
205 Bknz: 12. HD. 30.10.2000 T. 15625/16081; 11.7.2000 T. 11136/11746  
206 Bknz: 12. HD. 24.4.2001 T. 5911/6973; 19.6.2000 T. 9757/10150  
207 Bknz: 12 HD. 4.7.2000 T. 10557/11389; 6.11.1996 T. 13662/13871  
208 Bknz: 12. HD. 9.3.2000 T. 3220/4145  
209 Bknz: 12. HD. 2.3.2000 T. 2857/3605  
210 Bknz: 12. HD. 2.3.2000 T. 2835/3862; 18.11.1982 T. 8285/8469  
211 KarĢ: 12. HD. 22.2.2000 T. 1910/2837; 2.6.1999 T. 6358/7307  
212 Bknz: 19. HD. 6.4.2000 T. 1207/2534; 6.2.1997 T. 8519/952  
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nansal kiralama konusu malların haciz veya iflas (takibi) dışında bırakılma-

sı’ konularının gündeme gelebileceğini, icra memurunun son konuda vere-

ceği karara karşı, hukuki yararı bulunan ‘alacaklı’nın, ‘borçlu’nun ve ‘fi-

nansal malları kiralayan’ın yedi gün içinde icra mahkemesine şikayette bu-

lunabileceğini»213 

√ «Vekille takip edilen işlerde, vekil yerine asile yapılacak tebligat 

usulsüz olacak ise de, vekilin asile yapılan tebligattan haberdar olarak süre-

sinde ödeme (icra) emrine itiraz etmiş olması halinde, artık ‘asile yapılan 

tebligatın usulsüz olduğu’ndan bahisle şikayette bulunulmasında hukuki ya-

rar bulunmayacağını»214 

√ «‘Sıra cetvelinde 1. sırada yer alıp, alacağının tamamı için pay ayrı-

lan davalı alacaklının, ‘2. sıradaki alacaklının haczinin düştüğünü’ ileri sü-

rerek şikayette bulunmasında hukuki yararının bulunmadığını»215 

√ «İlanen yapılan tebligat sonucu kesinleşen takip nedeniyle miras bı-

rakanın mallarına konulan hacizlerin kaldırılması için kendilerine icra dos-

yasından herhangi bir tebligat yapılmamış olan mirasçıların şikayette bu-

lunmakta hukuki yararlarının olduğunun kabulü gerekeceğini»216 

√ «Tüzel kişiliği bulunmayan bir işletme hakkında yapılan takibin ipta-

lini, işletme ile ilgili bulunan(gerçek) kişinin istemekte hukuki yararının bu-

lunduğunu»217 

√ «‘Ödeme emri tebliğ edilmeden ve takip kesinleşmeden haciz yapıla-

mayacağı’ konusunda şikayet hakkının borçluya ait olduğunu, üçüncü kişile-

rin bu konuda hak sahibi olmadığını»218 

√ «Takip talebinde (üç yüz milyon lira) istendiği halde, borçluya (üç 

yüz bin liralık) ödeme emri gönderilmesi işlemine yönelik olarak borçlunun 

yapacağı şikayetin reddinin gerekeceğini»219 

√ «İcra dairesine itiraz ederek takibi durduran borçlunun, ayrıca icra 

mahkemesine yapacağı itirazın reddedilmesi gerekeceğini»220 

√ «İlgililerin sıra cetvelinin şikayet yolu ile düzeltilmesini ancak, kendi-

lerine sıra cetvelinin tebliğinden sonra isteyebileceklerini, daha önce böyle 

                                                 
213 Bknz: 12. HD. 30.11.1999 T. 14700/15348  
214 Bknz: 12. HD. 7.9.1999 T. 8892/9561  
215 Bknz: 19.HD. 21.5.1998 T. 2568/3526  
216 Bknz: 12. HD. 21.10.1996 T. 11731/12783  
217 Bknz: 12. HD. 9.11. 1993 T. 12803/17464  
218 Bknz: 12. HD. 19.10.1993 T. 11825/15908  
219 Bknz: 12. HD. 24.9.1992 T. 3493/10795  
220 Bknz: 12. HD. 7.5.1991 T. 12385/5665; 31.1.1989 T. 4575/1232  
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bir başvuruda bulunamayacaklarını»(bunda hukuki yararları bulunmadığı-

nı)»221 

√ «Adi ortaklardan birinin kişisel borcundan dolayı adi ortaklığın gün-

lük gelirine haciz konulması halinde, haczin kaldırılması için diğer ortakla-

rın şikayette bulunmakta hukuki yararının bulunmadığını»222 

√ «Takibin tarafı olmayan kişinin haczin düştüğü hakkında şikayette 

bulunamayacağını»223 

√ «Borçlunun bankadaki mevduatına ‘89/1 haciz ihbarnamesi’ yerine, 

‘haciz teskeresi’ gönderilerek haciz konulması işlemine, bankanın -yararı 

bulunmadığı için- şikayette bulunamayacağını»224 

√ «Borçlunun yasal süresi içinde borca ya da imzaya itirazda bulun-

maması halinde, takibin kesinleşeceğini ve alacaklının bu durumda icra 

mahkemesinden‘itirazın -geçici olarak- kaldırılması’nı isteyemeyeceğini»225 

√ «İcra dairesine yapılan itirazın geçerli bir ‘imza inkarı’ niteliğinde 

olmaması halinde takibin kesinleşeceğini, alacaklının bu durumda icra 

mahkemesinden ‘itirazın geçici olarak kaldırılmasını’ isteyemeyeceğini»226 

√ «Yetkisiz icra dairesine yapılan imza inkarına ait itirazın kaldırılma-

sının istenemeyeceğini»227 

√ «Şikayet yolu ile, süresinde itiraz edilmemek suretiyle kesinleşen ta-

kibin iptaline karar verilemeyeceğini»228 

√ «Üçüncü kişinin, kendisinin taraf olmadığı takibin iptalini isteyeme-

yeceğini»229 

√ «Ödeme emrinde ‘ödeme süresi’ ile ‘itiraz süresi’nin yazılmamış 

(doldurulmamış) olması halinde, kiracının ‘ödeme emrinin iptalini’ isteye-

meyeceğini, bunda hukuki yararı bulunmadığını, çünkü bu durumda takibin 

kesinleşmiş olduğunu»230 

√ «Alacağı temlik alan kişinin, icra dosyasının ihyasını istemekte huku-

ki yarar sahibi sayılacağını»231 

                                                 
221 Bknz: 12 HD. 30.4.1991 T. 3971/5340; 24.4.1991 T. 12343/4942  
222 Bknz: 12. HD. 9.4.1991 T. 11529/4647  
223 Bknz: 12. HD. 19.10.1990 T. 3188/10200  
224 Bknz: 12.HD. 16.11.1989 T. 10855/13954  
225 Bknz: 12. HD. 31.10.1989 T. 3955/13124; 17.10.1989 T. 3089/12379  
226 Bknz: 12. HD. 28.6.1989 T. 1651/9936  
227 Bknz: 12. HD. 23.3.1989 T. 8633/4093  
228 Bknz: 12. HD. 18.12.1984 T. 9583/12766  
229 Bknz: 12. HD. 7.2.1984 T. 10928/1174  
230 Bknz: 12. HD. 15.3.1982 T. 1958/1969  
231 Bknz: 12. HD. 11.3.2004 T. 27682/5450  
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√ «Alacağı temlik olan kişinin, icra mahkemesine şikayette bulunmada 

hukuki yarar sahibi sayılacağını»232 

belirtmiĢtir... 

d) Ġcra Mahkemesinin; yapılan baĢvurunun «görev» ve «yetki» sine 

girdiğini, «süresi içinde» olduğunu, baĢvuruda bulunanın «hukuki yara-

rı»nın bulunduğunu saptadıktan sonra, iĢin esasına girip uyuĢmazlığı çözme-

si gerekir… 

4949 sayılı yeni Ġcra ve Ġflas Kanunu ile, Ġcra ve Ġflas Kanununun 18. 

maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde «Takip hukukunda başvu-

rulan şikayet bir dava olmadığından şikayette davalı taraf yoktur. Çünkü şi-

kayet eden kişi bir başkası ile uyuşmazlık içinde değildir. İşlemine karşı şi-

kayet yoluna başvurulan icra dairesi veya işlemde yararı bulunan kişiler ta-

raf değildir. İşlemin açıkça kanuna aykırı olması halinde icra mahkemesinin 

işlemi yapan memuru ya da işlemde yararı bulunan kişileri dinlemesi gerekli 

olmayabilir. Bununla beraber şikayeti inceleyen icra mahkemesi şikayet ko-

nusu işlemi yapan icra organını veya işlemle ilgili olan kişileri çağırıp din-

leyebilir. Bu kişilerin başında, şikayet konusu işlemi yapan icra ve iflas mü-

dürleri gelmektedir. Madde ile, kaynak İsviçre Kanunu’na ve uygulamasına 

uygun olarak, icra mahkemesine, ‘şikayete konu işlemi yapan icra dairesinin 

açıklama yapması’ olanağı tanınarak, işlemin gerekçesini öğrenme imkanı 

sağlanmıştır. Böylece, şikayet konusu işlemin gerekçesini öğrenen icra ha-

kiminin daha isabetli karar vermesi ve ayrıca icra dairesinin de işlemlerinde 

daha dikkatli olması amaçlanmıştır» Ģeklindeki gerekçe ile değiĢiklik yapı-

larak, icra hakiminin «şikayet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama 

yapıp yapmamasına gerek olup olmadığını takdir edeceği» öngörülmüĢtür. 

VII- Ġcra mahkemesi, «takip hukukuna iliĢkin» uyuĢmazlıkları çözme 

görevini yerine getirirken -kural olarak- «tanık»233 dinleyemez, yemin234 ve-

remez, defter kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi235 yaptıramaz, ilamın in-

faz edilecek kısmını (hüküm bölümünü) yorumlayamaz.236 Yazılı kanıtlarla 

yetinip karar vermek zorundadır. Örneğin; borçlu, icra mahkemesinde «takip 

dayanağı senedin alacaklı tarafından anlaşmaya aykırı olarak doldurulmuş 

                                                 
232 Bknz: 12. HD. 9.2.2004 T. 24740/2073  
233 Bknz: 12. HD. 6.5.2003 T. 7346/10185; 21.10.1996 T. 12573/12751; 9.6.1993 T. 

5597/10362; 25.5.1993 T. 5862/9841 vb.  
234 Bknz: 12. HD. 17.5.2001 T. 7989/8633; 15.1.1991 T. 6493/150; 25.10.1990 T. 3320/10528; 

22.10.1990 T. 3320/10268; 1.10.1990 T. 23.08/9303; 17.9.1990 T. 21.17/8598; 28.6.1990 T. 
1538/8208  

235 Bknz: 12. HD. 28.5.1990 T. 13682/6419; 15.5.1990 T. 12707/5652; 16.10.1989 T. 
2868/12286; 14.2.1989 T. 981/1965  

236 Bknz: 12. HD. 14.12.2011 T. 10612/28972; 17.11.2011 T. 5515/22479; 15.4.2003 T. 
5524/8307; 20.2.2003 T. 218/3014; 12.4.2001 T. 5330/6301 vb.  
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olduğunu»237 ya da «senedin boş olarak imzalandığını»238 veya «senedin 

ödendiğini»239 yazılı belge ile ispat edebilir. 

«Yazılı belge»lerle yetinip karar vermesi nedeniyle, icra mahkemesine 

«sınırlı yetkili» mahkeme gözü ile bakılır ve bunun sonucu olarak da -az 

sonra belirteceğimiz gibi icra mahkemesinin kararları «kesin hüküm» sayıl-

maz. 

e) Nihayet, icra mahkemesi, sonunda verdiği karar maddi anlamda ke-

sin hüküm (HMK mad. 303) teĢkil eden ve hukuki niteliği «bir takip hukuku 

davası» olan240 istihkak davasında (ĠĠK mad. 97 vd) -diğer deliller yanında- 

tanık da dinleyerek uyuĢmazlığı çözer.241 Örneğin; «haczedilen eşyaların 

kime ait olduğu»242 ya da «davacı üçüncü kişinin hacizli malları satın ala-

cak gelire sahip olduğu»243 «istihkak iddiasının muvazaalı işleme dayandı-

ğı»244 konularında icra mahkemesinde tanık dinlenebilir… 

VIII- Ġcra mahkemesinin, bilirkiĢi incelemesi yaptırma yetkisi de kısıt-

lıdır. Ġcra mahkemesi «görevine giren»245 uyuĢmazlıkları çözümlerken özel-

likle, imza inkarlarının, sahtekarlık (tahrifat) iddialarının, haczedilmezlik 

iddialarının, ehliyetsizlik iddialarının, faizin yüksekliği iddialarının araĢtı-

rılması sırasında bilirkiĢi incelemesi yaptırabilir. 

Nitekim, bu konu ile ilgili olarak, yüksek mahkeme; 

√ «Mahkemece tarafların bildirdiği bankalarca fiilen uygulanan faiz 

oranları dikkate alınarak, yeniden bilirkişi raporu alınmak suretiyle sonuca 

gidilmesi gerekirken, taraflardan banka ismi bildirmesi istenmeden resen 

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası’na müzekkere yazılarak bu yazı 

cevapları doğrultusunda yapılan hesaplama ile yazılı şekilde hüküm kuru-

lamayacağını»246 

√ «Taraflarca bildirilecek bankalardan fiili uygulamaları gösteren faiz 

oranları sorularak dosya içine konulduktan sonra alacak kalemlerinin net 

miktarı bulunup dayanak ilamda en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte 

tahsiline hükmedilen alacaklar için bildirilen banka faizleri diğer kalemler 

                                                 
237 Bknz: 12. HD. 14.12.1990 T. 5948/13091  
238 Bknz: 12. HD. 16.12.1983 T. 9287/10574  
239 Bknz: 12. HD. 20.5.1985 T. 14652/4839; 16.12.1983 T. 9287/10574  
240 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġstihkak Davaları, s: 223 vd. 
241 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġstihkak Davaları, s: 768 
242 Bknz: 21. HD. 19.6.2001 T. 4638/4916; 12.6.2001 T. 4521/4689  
243 Bknz: 12. HD. 28.1.1991 T. 5479/220  
244 Bknz: 15. HD. 16.2.1984 T. 4187/442  
245 Ayrıntılı açıklama için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 1, s: 5 vd. – 

UYAR, T. ĠĠK. ġerhi, C:1, s: 55 vd. 
246 Bknz: 8. HD. 12.12.2016 T. 857/16822 
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için yasal faiz uygulanarak Yargıtay denetimine elverişli şekilde rapor ha-

zırlanması için konusunda uzman bilirkişiye başvurularak sonucuna göre 

bir karar verilmesi gerektiğini»247 

√ «Borçluya gönderilen satış ilamı tebliğ mazbatasındaki imzanın  

-imza, borçlu tarafından inkar edildiğinden- borçluya ait olup olmadığının 

uzman bilirkişi aracılığıyla belirlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi 

gerekeceğini»248 

√ «Sahip olduğu fındık bahçesinden borçlunun hissesine düşen miktar 

yönünden borçlunun halen oturduğu köyde yıllık geçinebileceği miktarın 

saptanması, haciz konulan borçlu adına müstakilen ve hisseli olarak kayıtlı 

arazilerin tümünün yılda ne kadar gelir getirebileceğinin belirlenmesi gere-

keceğini»249 

√ «KDV’ye ilişkin uyuşmazlığın çözümü özel ve teknik bir bilgiyi gerek-

tirdiği- İhale konusu araç üzerinde keşif yapılmak ve vergi konusunda uz-

man bilirkişiden rapor alınmak suretiyle KDV oranının belirlenmesi gerek-

tiğini»250 

√ «Mahkemece; İSKİ ve Belediyeden gelen yazıların, taşınmazın imar 

durumu ve niteliği ile ilgili farklı bilgiler ihtiva ettiği ve çelişkili olduğu dik-

kate alınarak, alıcının ihalede satın aldığı taşınmazın ilanda gösterilen özel-

likleri haiz ve imar durumuna ilişkin ilanda yer alan bilgilerin gerçeği yan-

sıtıp yansıtmadığı, zemindeki duruma uygun olup olmadığı konusunda kroki 

ve varsa diğer belgeler getirtilerek mahallinde keşif yapılmalı ve açıklanan 

bu konularda Yargıtay denetimine imkan tanıyacak nitelik ve yeterlilikte 

usulüne uygun bilirkişi raporu alınarak varılacak sonuca göre bir karar ve-

rilmesi gerekeceğini»251 

√ «Takip dosyası üzerinden ek takip talepnamesi düzenlenmesinden 

sonra, tarafların talepleri belirlenerek, bu talepler üzerinden ilama uygun-

luk denetimi yaptırılması gerekirken şikayet ve bu şikayetin sonucu beklen-

meden bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonuca gidilmesinin doğru olmadığı-

nı»252 

√ «KDV’ye ilişkin uyuşmazlığın çözümü özel ve teknik bir bilgiyi gerek-

tirmekte olup, mahkemece gerektiğinde şikayete konu taşınmaz üzerinde ke-

                                                 
247 Bknz: 8. HD. 13.10.2016 T. 15360/13689 
248 Bknz: 12. HD. 28.04.2016 T. 6766/12613 
249 Bknz: 12. HD. 21.04.2016 T. 33424/11887 
250 Bknz: 12. HD. 12.04.2016 T. 29828/10784 
251 Bknz: 12. HD. 02.07.2015 T. 14290/18835 
252 Bknz: 8. HD. 31.03.2015 T. 1127/7239 
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şif ve bilirkişi incelemesi de yapılmak suretiyle uyuşmazlığın çözümlenmesi-

nin gerekeceğini»253 

√ «Mahkemece yapılacak iş; duruşma açılarak tarafların bildirdikleri 

bankalardan hakkın doğum tarihinden itibaren birer yıllık devreler halinde 

bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranlarının sorulması 

ve hakkın doğum tarihinden itibaren takip tarihine kadar istenebilecek faiz 

miktarının bilirkişiye hesaplattırılması şeklinde olması gerektiğini»254 

√ «İlk takipten feragat edilmeksizin aynı alacak için bozmadan sonraki 

ilama dayanılarak yeni bir takip yapılması halinde ikinci takip mükerrer 

olacağından, mahkemece, şikayetin borçlunun talebi de nazara alınarak ge-

rektiğinde bilirkişiden de rapor alınmak suretiyle çözümlenmesi gerektiği-

ni»255 

√ «Herhangi bir belgedeki imza ve yazının inkar edilmesi halinde, icra 

mahkemesince, grafaloji dalında uzman olan bilirkişiler vasıtasıyla yeterli 

teknik donanıma sahip bir laboratuar ortamında , optik aletlerle, grafalojik 

ve grafometrik yöntemlerle yazı ve imza üzerinde inceleme yaptırılması ge-

rekeceğini»256 

√ «‘İşlemiş faiz’,’yasal faiz’, ‘temerrüt faizi’, ‘akdi faiz’, ‘en yüksek 

mevduat faizi’, ‘kapital faizi’, ‘en yüksek işletme faizi’ oranları ve bunların 

başlangıcı hakkında icra mahkemesince bilirkişi incelemesi yaptırılabilece-

ğini»257 

√ «‘Borçlunun haline münasip evi kaç liraya alabileceği’ konusunda 

bilirkişiden görüş alınması gerekeceğini»258 

√ «İİK. 150/ı maddesine dayanılarak yapılan ipotekli takiplerde, borç-

lunun daha önce -alacaklı banka tarafından gönderilmiş olan- ‘hesap öze-

ti’ne itiraz etmiş olduğunun kanıtlanması halinde, borç miktarının saptan-

ması yönünden, icra mahkemesince bilirkişi incelemesinin yaptırılması ge-

rekeceğini»259 

                                                 
253 Bknz: 12. HD. 26.03.2015 T. 32010/7320 
254 Bknz: 8. HD. 23.03.2015 T. 6604/6633 
255 Bknz: 8. HD. 20.03.2015 T. 1324/6533 
256 Bknz: 12. HD. 20.6.2003 T. 13103/4809; 5.5.2003 T. 8382/11058; 15.4.2003 T. 5661/8296; 

24.1.2003 T. 28026/1013; 21.11.2002 T. 27622/461 vb.  
257 Bknz: 12. HD. 5.3.2004 T. 27840/5093; 9.5.2003 T. 7526/10620; 6.5.2003 T. 7666/10208; 

24.4.2003 T. 6168/9144; 7.4.2003 T. 29189/7530; 1.4.2003 T. 4288/6905; 27.5.2002 T. 
9987/11063 vb  

258 Bknz: 12. HD. 25.4.2003 T. 6115/9322; 28.2.2003 T. 599/3854  
259 Bknz: 12. HD. 7.4.2003 T. 4028/7457; 31.12.2002 T. 26670/28185; 21.11.2002 T. 

22129/24427 12.4.2001 T. 5282/6256  
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√ «‘Tapu siciline teferruat olarak tescil edilmiş olan şeylerin gerçekte 

teferruat niteliğinde bulunmadıklarının ileri sürülmesi halinde -MK. 862, 

686 ve İİK. 83c çerçevesinde- bilirkişi incelemesi yaptırılarak bu hususun 

araştırılması gerekeceğini»260 

-√ «Alacaklıya teslim edilen şikayet konusu menkul malların, ‘ilamda 

yazılı menkul mallarla aynı olup olmadığı’ konusunda bilirkişi incelemesi 

yaptırılması gerekeceğini»261 

√ «Belediyenin hacze konu hesaplarındaki paraların niteliği gereği 

kamu hizmetine tahsis edilmiş durumda olup olmadığının tesbiti için bilirkişi 

incelemesi yaptırılması gerekeceğini»262 

√ «İstihkak davalarında - ‘dava konusu hacizli eşyaların ibraz edilen 

faturalara uygunluğu’, ‘ibraz edilen faturaların gerçekliğinin saptanması 

yönünden davacının/davalının/satıcı firmasının ticari defterleri üzerinde’- 

bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonuca ulaşılması gerekeceğini»263 

√ «Ağır debilite hastası olan borçluya, icra mahkemesince ad ve soya-

dındaki harflerin benzerleri yazdırılarak, dosyanın bilirkişiye tevdi edilip, 

senetteki imza ile bu şekillerin benzerlik arz edip etmediğinin ve borçludaki 

hastalığın, senedin tanzim tarihi itibariyle senet düzenlemeye engel teşkil 

edip etmediğinin araştırılması gerekeceğini»264 

√ «Tarım kredi kooperatifinin borçlanma senedine dayalı olarak yapı-

lan ilamlı takipte, borç ve faiz miktarına itiraz edilmesi halinde, icra mah-

kemesince bilirkişi incelemesi yaptırılarak uyuşmazlığın çözümlenmesi ge-

rekeceğini»265 

√ «İnfazın ilama uygun olarak yapılmış olup olmadığının icra mahke-

mesince yerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak araştırılması gerekeceği-

ni»266 

√ «Bilirkişi raporları arasında çelişki bulunması halinde, üçüncü bilir-

kişi incelemesine gidilmesi gerekeceğini»267 

                                                 
260 Bknz: 12. HD. 4.3.2004 T. 27575/4994; 26.2.2004 T. 27168/4062 27.5.2003 T. 9509/12187; 

7.4.2003 T. 5047/7484; 20.3.2003 T. 3023/5897, 20.3.2003 T. 2912/5829; 4.7.2001 T. 
12912/14557  

261 Bknz. 12. HD. 11.3.2003 T. 2469/4976; 31.5.1976 T. 5156/6831  
262 Bknz: 12. HD. 28.1.2003 T. 28153/1294  
263 Bknz: 21.HD. 19.6.2001 T. 4636/4934; 25.5.2001 T. 3943/4136  
264 Bknz: 12. HD. 28.5.2001 T. 8564/9421  
265 Bknz: 12. HD. 22.6.2001 T. 10663/11326  
266 Bknz: 12. HD. 20.2.2001 T. 2036/3124  
267 Bknz: 12. HD. 28.2.2003 T. 840/3910; 4.7.2000 T. 10507/11310; 14.12.1990 T. 5607/13034  
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√ «İpotek akit tablosunda belirtilen borcun kaynağını oluşturan kredi 

sözleşmelerine ilişkin borcun ödenip ödenmediğinin bilirkişi incelemesi yap-

tırılarak araştırılması gerekeceğini»268 

√ «İcra müdürlüğünce düzenlenen hesap tablosunun şikayet konusu 

edilmesi halinde, icra mahkemesince bilirkişi incelemesi yaptırılarak uyuş-

mazlığın çözümlenmesi gerekeceğini»269 

√ «Tebligat parçasındaki imzanın inkar edilmesi halinde, icra mahke-

mesince -HMK.mad. 208, 211 çerçevesinde- bilirkişi incelemesi yaptırılması 

gerekeceğini»270 

√ «Senedin arkasındaki -‘kısmi ödeme’yi, ‘senedin teminat senedi ol-

duğu’nu, ‘senedin tahsilinin bağlı olduğu koşulları’ vs. belirten- yazıların 

üzerinin pulla kapatılmış olduğu iddiasında bulunulması halinde, pulların 

sökülerek altındaki yazıların okunması için, icra mahkemesince bilirkişi in-

celemesi yaptırılması gerekeceğini»271 

√ «Haczedilen malların nitelikleri itibariyle finansal kira sözleşmesi 

kapsamına girip girmediğinin bilirkişi incelemesi yaptırılarak saptanması 

gerekeceğini»272 

√ «‘Seferden men’ şeklinde haciz uygulanmış olan geminin ‘sefere ha-

zır halde olup olmadığı’nın, Ticaret Kanunu mad. 892 çerçevesinde, icra 

mahkemesince bilirkişi incelemesi yaptırılarak araştırılması gerekeceği-

ni»273 (Yola çıkmaya hazır geminin hazcedilemeyeceği’ne ilişkin 6762 sayılı 

Kanunun 892. maddesi yeni TTK.’na alınmamış olduğundan ve artık bugün 

için bu tür gemilerin ihtiyaten ve kesin olarak haczi mümkün olduğundan, 

bu içtihatların ilgili bölümü geçerliliğini yitirmiştir.) 

√ «‘Üzerinde imza ve tarih bulunan pulların başka yerden sökülerek 

senede yapıştırılmış olduğu’na ilişkin iddianın doğruluk derecesinin incele-

mesi yaptırılarak araştırılması gerekeceğini»274 

√ «İcra mahkemesinin ‘takip konusu senedin alacak miktarını belirten 

kısmında tahrifat olmadığını’ kendiliğinden belirleyemeyeceğini (kabul 

edemeyeceğini), bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırması gerekeceğini»275 

                                                 
268 Bknz: HGK. 27.9.2000 T. 12-1142/1185  
269 Bknz: 12. HD. 7.3.2000 T. 2911/3980; 10.12.1999 T. 15159/16143; 7.4.1997 T. 3964/4240  
270 Bknz: 12. HD. 17.9.1999 T. 9164/10305  
271 Bknz: 12. HD. 16.2.1999 T. 1204/1459; 25.11.1997 T. 12764/13177; 31.1.1996 T. 84/1279 

vb.  
272 Bknz: 12. HD. 14.12.1999 T. 15899/16509  
273 Bknz: 12. HD. 4.12.1997 T. 11986/13542  
274 Bknz: 12. HD. 2.10.1996 T. 10666/11516; 24.4.1994 T. 5402/5336; 12.4.1988 T. 7492/4782  
275 Bknz: 12. HD. 12.9.1996 T. 9603/10172  
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√ «İcra mahkemesindeki sıra cetveline itiraz davasında (şikayetinde), 

satış (ihale) tarihi itibariyle, davalı vergi dairesinin alacağının miktarının 

belirlenmesi için icra mahkemesince, bilirkişi incelemesi yaptırılabileceği-

ni»276 

√ «Tahrifat iddiasını bilirkişi vasıtasıyla araştırmanın icra mahkemesi-

nin görevine girdiğini»277 

√ «İlama dayalı nafaka borcunun -yapılan ödemelerle- sona ermiş olup 

olmadığı konusunda icra mahkemesince bilirkişi incelemesi yaptırılarak 

uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekeceğini»278 

√ «Tahrif edilmiş belgenin o şekliyle ‘ödeme belgesi’ olarak kabul 

edilmeyeceğini, belgeye sonradan eklenen yazılar (belgenin tahrif edilmiş 

kısmı) üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekeceğini»279 

√ «‘Taşınmazın teslimi’ne ilişkin ilamların infazına yönelik şikayetle-

rin, yerinde keşif yapılarak, asıl dava sırasında keşifte dinlenen bilirkişiler 

ve ilama dayanak krokiyi çizen fen memuru da mümkünse hazır bulunduru-

larak, mümkün değilse yeniden tayin edilerek bilirkişi vasıtasıyla infazın ya-

pılmasında hatalı bir işlemin bulunup bulunmadığının araştırılması gereke-

ceğini»280 

√ «Sıra cetveline konu malların aynı olup olmadığının, sırasına itiraz 

edilen alacaklının satılan mallar üzerinde haczinin bulunup bulunmadığının 

tesbiti için, borçlunun ticari faaliyet konusu araştırılarak, defterleri üzerin-

de bilirkişi incelemesi yapılması ve hacizli malların teslim edildiği yediemin-

lerin de dinlenmesi gerekeceğini»281 

√ «İcra mahkemesinin, haczedilmezlik şikayetini -gerekiyorsa- bilirkişi 

incelemesi de yaptırarak inceleyebileceğini»282 

√ «Alacaklıların ayrı ayrı takiplerde haciz ettirdikleri eşyanın, ‘aynı 

eşya olup olmadığı’ konusunda çıkan uyuşmazlığın, tutanaklarda imzası bu-

lunan kişilerin de dinlenerek, gerekirse bilirkişi incelemesi de yapılarak çö-

zümlenmesi gerekeceğini»283 

√ «İcra mahkemesinin, bilirkişi incelemesi yaptırmadan da ‘inkar edi-

len imzanın borçluya ait olduğu’ kanısına vararak ‘itirazın kabulüne’ karar 

                                                 
276 Bknz: 12. HD. 25.6.1996 T. 3946/6582  
277 Bknz: 12. HD. 27.1.1995 T. 777/857; 23.9.1994 T. 10581/11024;4.7.1994 T. 8942/9096  
278 Bknz: 12. HD. 7.7.1994 T. 8772/9320  
279 Bknz: 12. HD. 5.5.1994 T. 5480/5915; 22.4.1992 T. 4087/5391; 10.6.1993 T. 6554/10523  
280 Bknz: 12. HD. 28.12.1992 T. 10205/17259; 15.2.1991 T. 8104/1774; 20.6.1989 T. 822/9325; 

26.9.1988 T. 13053/10353  
281 Bknz: 19. HD. 22.12.1992 T. 11281/6833  
282 Bknz: 12. HD. 12.10.1989 T. 2816/12125  
283 Bknz: 12. HD. 30.11.1987 T. 16260/12314  
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verebileceğini, ‘imzanın borçluya ait olmadığı’ kanısına ancak bilirkişi ince-

lemesi yaptırarak varabileceğini»284 

√ «Haczedilen eşyanın -İİK.mad. 82/3- gereğince ‘vazgeçilmesi kabil 

olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası’ olup olmadığının gerekti-

ğinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak saptanması gerektiğini»285 

√ «Takip dayanağı senedin, yabancı dilde yazılmış olması halinde, icra 

mahkemesince -(mümkünse) bir hukukçu bilirkişiye- Türkçe tercümesinin 

yaptırılarak, senedin geçerli olup olmadığının (unsurlarının tamam olup ol-

madığının) araştırılması gerekeceğini»286 

√ «Takip dayanağı idare mahkemesi ilamında belirtilen esaslar çerçe-

vesinde alacaklının alacağının, bilirkişi aracılığı ile icra mahkemesince sap-

tanabileceğini»287 

√ «İcra mahkemesinin, Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için ön-

gördüğü reeskont (avans) faiz oranını -Merkez Bankasından- araştırarak, 

faize yönelik itirazı çözümleyebileceğini»288 

√ «İlamda yazılı alacağa ‘mevduata uygulanan en yüksek faizin’ hük-

medilmiş olması halinde, değişken olan bu faizin miktarının bir bilirkişiye 

hesaplattırılarak uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekeceğini»289 

√ «İcra mahkemesinin, tahrifat (sahtelik) iddiasını, bilirkişi incelemesi 

yaptırmadan kendi görgü ve bilgisi ile çözümleyemeyeceğini»290 

√ «Ceza davası sırasında Adli Tıp Kurumundan alınan bilirkişi raporu 

ile icra mahkemesi tarafından tayin edilen bilirkişiden alınan rapor arasın-

da çelişki bulunması halinde, Güzel Sanatlar Akademisinden seçilecek gra-

foloji uzmanlarından oluşacak üç kişilik bilirkişi kurulundan yeni bir rapor 

alınması gerektiğini»291 

√ «Senetteki tahrifat (sahtelik) iddiasının, mutlaka senet aslı üzerinden 

bilirkişilere incelettirilebileceğini, senet fotokopisi üzerinden bilirkişi ince-

lemesi yaptırılamayacağını»292 

                                                 
284 Bknz: 12. HD. 29.2.1984 T. 12557/2222; 23.11.1983 T. 8036/9369; 12.11.1981 T. 

6522/8235  
285 Bknz: 12. HD. 29.9.1983 T. 5259/6818  
286 Bknz: 12. HD. 5.3.1991 T. 476/2804; 24.1.1991 T. 7012/674  
287 Bknz: 12. HD. 25.2.1991 T. 9196/2248  
288 Bknz: 12. HD. 25.4.1991 T. 12451/5018; 25.4.1991 T. 12496/4967; 25.12.1990 T. 

6891/13664; 18.9.1990 T. 1620/8665  
289 Bknz: 12. HD. 27.1.1994 T. 667/1009; 22.1.1991 T. 7220/490; 30.11.1989 T. 5168/14703; 

9.12.1988 T. 22832/15194  
290 Bknz: 12. HD. 11.12.1990 T. 4753/12906; 22.11.1990 T. 4856/11902; 30.10.1989 T. 

3930/12975; 28.10.1985 T. 12550/8771  
291 Bknz: 12. HD. 14.12.1990 T. 5607/13034  
292 Bknz: 12. HD. 23.10.1989 T. 3496/12674; 9.6.1988 T. 10416/7591; 21.1.1988 T. 2338/265  
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√ «‘Senet arkasındaki yazının pul yapıştırılarak kapatıldığı’ iddiasının, 

icra mahkemesi tarafından pulların kaldırılması suretiyle inceleme konusu 

yaptırılması gerekeceğini»293 

√ «‘Haciz edilen taşınır malların, sınai bir işletme olan fabrikanın bü-

tünleyici parçası niteliğinde bulunup bulunmadığı’nın tesbiti için bilirkişi 

marifetiyle inceleme yapılmadan karar verilemeyeceğini»294 

√ «Bir makinenin, işletme rehninde yer alan makine olup olmadığının, 

yerinde bilirkişi incelemesi yapılmadan tesbit edilemeyeceğini»295 

√ «Tebliğ belgesindeki (zarfındaki) imzanın inkarı halinde, o meşruhatı 

veren tebliğ memuru dinlendikten sonra, gerekirse imza incelemesi de yapı-

larak uyuşmazlığın (şikayetin) çözümlenmesi gerekeceğini»296 

√ «Tebliğ belgesinin ‘tebliğ tarihi’ne ilişkin uyuşmazlığın (şikayetin), 

tebligatı yapan memurun tanık olarak dinlenmesi ve PTT Müdürlüğündeki o 

tebligatla ilgili belge ve kayıtlar üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak su-

retiyle çözümlenebileceğini»297 

√ «Senedin alacak miktarını gösteren kısmında tahrifat yapıldığının an-

laşılması halinde, takibin tümünün değil, sahtelik yapılan kısmının iptaline 

karar verilmesi gerekeceğini»298 

√ «‘Borçlunun ehil olup olmadığı’ konusundaki uyuşmazlığın, borçlu-

nun tam teşekküllü bir hastaneye -mevcut raporla birlikte- gönderilerek ye-

niden rapor almak suretiyle çözümlenebileceğini»299 

√ «Borçlunun tahrifat iddiasının, bilirkişi incelemesi yaptırılarak araş-

tırılması gerekeceğini»300 

√ «Küçük yaştaki çocuklar hakkında ‘kişisel ilişki kurulması’na dair 

ilamların nasıl uygulanması gerekeceğinin, bilirkişiden de mütalaa alınarak, 

icra mahkemesince belirlenmesi gerekeceğini»301 

belirtmiĢtir... 

 

                                                 
293 Bknz: 12. HD. 5.3.1990 T. 9096/2065  
294 Bknz: 12. HD. 19.3.1991 T. 10031/3497; 2.3.1990 T. 12497/1976  
295 Bknz: 12. HD. 13.2.1990 T. 7923/1134  
296 Bknz: 12. HD. 19.9.1989 T. 1348/10874; 22.6.1989 T. 916/9419; 15.4.1988 T. 7404/4919; 

29.5.1978 T. 7048/4057  
297 Bknz: 12. HD. 16.4.1984 T. 4048/4635; 4.4.1984 T. 2965/4100  
298 Bknz: 12. HD. 11.2.1991 T. 8222/1536; 25.1.1991 T. 7157/740  
299 Bknz: 12. HD. 10.12.1987 T. 13100/13200  
300 Bknz: 12. HD. 28.10.1985 T. 12550/8771  
301 Bknz: ĠĠD. 23.11.1965 T. 557/5877; 9.10.1951 T. 4958/4900  
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Buna karĢın, yüksek mahkeme; 

√ «Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözüm-

lenmesi mümkün olan konularda bilirkişi incelemesi yaptırılamayacağını»302 

 √ «Alacaklının ‘iyiniyetli olup olmadığı’konusunda icra mahkemesinde 

bilirkişi incelemesi yaptırılamayacağını»303 

√ «Dar yetkili icra mahkemesince şirket kayıtları üzerinde bilirkişi in-

celemesi yaptırılamayacağını»304 

-√ «‘Borca itiraz’ın incelendiği icra mahkemesindeki duruşmada, ticari 

defterler üzerinde inceleme yaptırılamayacağını»305 

√ «C. Savcılığınca yaptırılan bilirkişi incelemesinin icra mahkemesini, 

bağlamayacağını»306 

√ «Borçlunun değişik imzalar atmasının, kriminalistik yönden inceleme 

yapılmasını engellemeyeceğini»307 

√ «İcra tutanakları aksi sabit oluncaya kadar geçerli olduğundan, icra 

memuru huzurunda yapılan ve tutanakla tespit edilen tebligatın geçerli ol-

duğunu, icra mahkemesince ‘tutanaktaki imzanın borçluya ait olup olmadı-

ğı’ konusunda inceleme yapılamayacağını»308 

√ «Senetteki parmak izinin borçlu tarafından inkar edilmesi halinde, 

‘parmak izinin borçluya ait olup olmadığı’ konusunda, bilirkişi incelemesi 

yaptırılamayacağını»309 

√ «İcra mahkemesinin köy defteri üzerinde inceleme yaptıramayacağı-

nı»310 

√ «İmzalar arasında açık uygunluk ve benzerlik bulunması halinde, bi-

lirkişi incelemesi yaptırılmasına gerek bulunmadığını»311 

 

 

                                                 
302 Bknz: 12. HD. 28.6.2011 T. 32346/13549; 10.3.2003 T. 1896/4716, 23.1.2003 T. 27370/828; 

10.12.1999 T. 14773/16131  
303 Bknz: 12. HD. 24.2.2003 T. 863/3272  
304 Bknz: 12. HD. 8.7.1997 T. 7933/8217  
305 Bknz: 12. HD. 3.2.2000 T. 867/1449; 12.2.1988 T. 3709/1363, 6.10.1987 T. 13041/9773, 

18.6.1987 T. 3301/7665  
306 Bknz: 12. HD. 6.4.1990 T. 11282/4018  
307 Bknz: 12. HD. 18.12.1989 T. 6283/15576  
308 Bknz: HGK. 7.3.1990 T. 12-30/160  
309 Bknz: 12. HD. 21.2.1989 T. 6656/2372  
310 Bknz: 12. HD. 22.4.1985 T. 14019/3857  
311 Bknz. 12. HD. 30.1.1979 T. 948/1019; 14.5.1976 T. 4468/6172  
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√ «İnkar edilen kira sözleşmesindeki imza hakkında, icra mahkemesin-

ce bilirkişi incelemesi yaptırılamayacağını»312 

√ «İcra mahkemesince defter kayıtları üzerinde -kural olarak- bilirkişi 

incelemesi yaptırılmayacağını»313 

√ «İlam niteliğindeki kooperatif alacak senetlerine dayanan takiplerde, 

borçlunun yaptığı ödemeleri tespit için, kooperatif kayıtları üzerinde bilirki-

şi incelemesi yaptırılmayacağını» vurgulamıştır.314 

IX- Ġcra mahkemesi «görevine giren» uyuĢmazlıkları çözerken, uyuĢ-

mazlığın niteliği zorunlu kıldığı ölçüde, keĢif yapar. Özellikle; «haczedil-

mezlik» Ģikayetlerinin incelenmesinde315ilamlı takiplerde, «infaz işleminin 

ilama uygun olarak yapılmış olup olmadığını» tesbit için316 «tahliye ilamla-

rı»nın infazı sırasında doğan uyuĢmazlıklarda317 ve «hata» nedenine dayalı 

ihalenin feshi isteklerinde318 ve istihkak davalarında ‗ibraz edilen fatura ile 

cihaz senedinde bahsedilen eĢyaların dava konusu eĢyalarla aynı olup olma-

dığının‘ saptanması için319 yerinde keĢif yapılması gerekir. 

Yüksek mahkeme; 

√ «Madenlerin işletilmesinde 6309 sayılı Maden Kanunu’nda değişiklik 

yapan 3213 sayılı Kanun uyarınca üzerine haciz konulabilecek tesis, vasıta, 

alet ve malzeme ile çıkarılmış cevherlerin tesbiti için yerinde bilirkişi aracı-

lığıyla keşif yapılması gerekeceğini»320 

√ «İstihkak davalarında ibraz edilen fatura ile cihaz senedinde bahse-

dilen eşyaların dava konusu eşyalarla aynı olup olmadığını saptamak için 

yerinde keşif yapılması gerektiğini»321 

√ «Üzerine haciz konulan makinelerin fabrika binasından bağımsız 

olarak haczedilip edilemeyeceğini, başka bir deyişle bunların teferruat nite-

liğinde olup olmadığını belirlemek için yerinde bilirkişilerle birlikte keşif 

yapılması gerekeceğini»322 

                                                 
312 Bknz: 12. HD. 14.1.1991 T. 6185/27; 2.3.1981 T. 539/1998  
313 Bknz: 12. HD. 28.5.1990 T. 13682/6419; 15.5.1990 T. 12707/5652; 16.10.1989 T. 

2868/12286; 14.2.1989 T. 981/1965 vb.  
314 Bknz: 12. HD.16.3.1982 T. 1683/2082  
315 UYAR, T. Haciz, s:732 vd. 
316 UYAR, T. Ġlamlı Takipler, s:288 vd. 
317 UYAR, T. Tahliye, s:464 vd. 
318 UYAR, T. Ġhale ve Ġhalenin Bozulması, C:2, s:1357 vd. 
319 UYAR, T. Ġstihkak Davaları, s:768 vd. 
320 Bknz: 12. HD. 28.1.2002 T. 586/1538  
321 Bknz: 21. HD. 13.2.2001 T. 830/1060; 31.10.2000 T. 7404/7466  
322 Bknz: 12. HD. 15.3.2004 T. 1353/5889 31.10.2000 T. 15535/16287  
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√ «Tahliye istenen yerde karşılaşılan üçüncü kişinin ‘tahliye ilamının 

kendi işgal ettiği yeri kapsamadığını’ ileri sürmesi halinde, bu savunmanın 

yerinde keşif yapılarak araştırılması gerektiğini»323 

√ «El atmanın önlenmesi’ (men’i müdahale)324 ve ‘taşınmazın tesli-

mi’325 ilamlarının, icra dairesince infazına yönelik şikayetlerin, yerinde keşif 

yapılarak, asıl dava sırasındaki keşifte dinlenen bilirkişiler ve ilamın dayan-

dığı krokiyi çizen fen memuru da mümkünse hazır bulundurularak, mümkün 

değilse yeniden tayin edilecek ehil bilirkişi vasıtasıyla, infazın yapılmasında 

hatalı bir işlem bulunup bulunmadığının araştırılması gerekeceğini» 

√ «Haczedilmezlik şikayetinde bulunan borçlunun, yerinde yapılacak 

keşif giderini yatırmak zorunda olduğunu»326 

√ «Borçlunun asıl uğraşının ziraat ve çiftçilik olup olmadığının, hacze-

dilemeyeceği ileri sürülen taşınmazın kendisinin ve bakmakla yükümlü oldu-

ğu kimselerin geçimi için zorunlu olup olmadığının, gerektiğinde keşif de 

yapılarak araştırılması gerekeceğini»327 

√ «‘İnfaz işleminin ilama aykırı olarak yapıldığı’nın ileri sürülmesi ha-

linde, şikayetin yerinde keşif yapılarak sonuçlandırılması gerektiğini»328 

√ «Haciz edilen eşyanın -İİK mad. 82/3 gereğince- vazgeçilmesi kabil 

olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası olup olmadığının gerekti-

ğinde keşif (ve bilirkişi incelemesi) yapılarak saptanması gerektiğini»329 

√ «Bağ, tarla ve mesken hakkındaki ileri sürülen haczedilmezlik şikaye-

tinin, yerinde keşif yapılarak incelenmesi gerektiğini»330 

√ «Bir işin yapılmasına ilişkin ilamların uygulanması sırasında doğan 

uyuşmazlıklarda, yerinde keşif yapılması gerektiğini»331 

√ «Borçlunun ‘hayvan yetiştiricisi olup olmadığı’nın, keşifle saptanma-

sı gerektiğini»332 

                                                 
323 Bknz: 12. HD. 24.12.1990 T. 6183/13550  
324 Bknz: 12. HD. 23.1.2001 T. 131/786, 20.4.1999 T. 4713/5040; 4..1995 T. 6387/7040; 

11.4.1995 T. 4881/5341; 20.6.1989 T. 822/9325; 8.12.1988 T. 12566/15140; 9.3.1987 T. 
2954/3292  

325 Bknz: 12. HD. 26.9.1988 T. 13053/10353; 19.3.1984 T. 380/3119; 16.11.1981 T. 7078/8369  
326 Bknz: 12. HD. 9.5.1983 T. 2546/3621  
327 Bknz: 12. HD. 20.1.1988 T. 11452/204; 6.10.1986 T. 15587/10012; 6.3.1986 T. 8902/2538  
328 Bknz: 12. HD. 8.3.2004 T. 203/5270; 19.2.2004 T. 25657/3267 28.1.1985 T. 11775/561  
329 Bknz: 12. HD. 29.9.1983 T. 5259/6818  
330 Bknz: 12. HD.6.5.1982 T. 3955/4000  
331 Bknz: 12. HD. 15.3.1979 T. 1493/2225; 7.10.1977 T. 7653/7969  
332 Bknz: 12. HD. 16.11.1976 T. 9675/11559  
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√ «Taşınmazın şartname ve ilanda yazılı olduğunun aksine, iki odalı 

değil üç odalı olduğunun ileri sürülmesi halinde, durumun keşif yapılarak 

saptanması gerektiğini»333 

√ «‘Hata’ nedenine dayalı ‘ihalenin feshi’ istemlerinde, yerinde keşif 

yapılması gerektiğini»334 

√ «‘Geçici tahliye’ye ilişkin ilamın infazından doğan uyuşmazlığın çö-

zümlenmesi için yerinde keşif yapılması gerekeceğini»335 

belirtmiĢtir... 

X- Ġcra mahkemesi, takip hukukuna iliĢkin uyuĢmazlıkları çözerken, 

yemin teklif edemez ve bir tarafın diğer tarafa yemin teklifine izin vere-

mez.336 Bir «Ģikayet» niteliğinde bulunmasına rağmen sonunda verdiği karar 

«kesin hüküm» (HMK. mad. 303) olan «ihalenin feshi» isteklerini inceler-

ken, ‗tanık‘ dinleyebilen, ‗keĢif‘ yapabilen icra mahkemesi, «fesat iddiasının 

gerçek olup olmadığı» konusunda -«ihaleye fesat karıĢtırmak» suç (TCK. 

mad. 235) teĢkil ettiğinden- taraflara ‗yemin‘ yöneltemez.337 338 

Yüksek mahkeme; 

√ «Borca itirazın incelendiği icra mahkemesindeki duruşmalarda, 

‘borcun ödendiği’ konusunda»339 

√ «‘İtirazın kaldırılması’ duruşmalarında»340 

√ «Tahliye takiplerinde, takip konusu yapılan kira borcuna itiraz edil-

mesi üzerine, ‘kira borcunun ödenip ödenmediği’ konusunda kiralayana ye-

min teklif ve eda ettirilemeyeceğini»341 isabetle belirtmiĢtir. 

Buna karĢın, hukuki niteliği «takip hukuku davası» olan342 «istihkak 

davası»nı -yine «basit yargılama usulü»ne (HMK. mad. 316-322) göre- gö-

rürken, icra mahkemesinde yemin teklif edilebilir.343 Ġcra mahkemesi, haciz 

edilen malların borçluya mı, üçüncü kiĢiye mi ait olduğunu araĢtırırken, 

                                                 
333 Bknz: ĠĠD. 30.11.1973 T. 11024/10740  
334 Bknz: ĠĠD. 5.2.1959 T. 749/696; 27.10.1950 T. 3422/3675  
335 Bknz: ĠĠD. 3.11.1958 T. 5854/5728  
336 Bknz: 12. HD. 17.5.2001 T. 7989/8633; 15.1.1991 T. 6493/150; 25.10.1990 T. 3320/10528; 

22.10.1990 T. 3230/10268; 1.10.1990 T. 2308/9303; 17.9.1990 T. 2117/8598  
337 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġhale ve Ġhalenin Bozulması, 2002, 3. Baskı, C:2, s: 1358 
338 Bknz: 12. HD. 15.10.1986 T. 2138/8187; 4.10.1986 T. 8905/9293; 3.4.1986 T. 10088/3838  
339 Bknz: 12. HD. 7.12.2000 T. 18303/19361; 30.11.2000 T. 17943/18683; 17.2.1999 T. 

1098/1477  
340 Bknz: ĠĠD. 6.5.1969 T. 5138/4985; 10.10.1962 T. 8927/9630  
341 Bknz: 12. HD. 22.10.1996 T. 12369/12899; 28.3.1996 T. 4048/4304; 16.10.1995 T. 

13866/13685 vb.  
342 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġstihkak Davaları, s: 223 vd. 
343 Bknz: UYAR, T. Ġstihkak Davaları, s: 768 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

430 

kendisi yemin teklif edebileceği gibi, davacı taraf, davalı tarafa yemin teklif 

edebilir hatta icra mahkemesinin, gerekiyorsa davacıya, «yemin yöneltme 

hakkını kullanması» için hatırlatmada bulunması gerekir.344 

XI- Ġcra mahkemesi, görevine giren uyuĢmazlıkları çözerken ihtiyati 

tedbir kararı da verebilir.345 Bu ihtiyati tedbir kararlarının bir kısmı yasada 

açıkça öngörülmüĢtür. Örneğin; istihkak davalarında icra mahkemesinin 

verdiği «takibin ertelenmesi (taliki)» kararları (ĠĠK. mad. 97/I,II,III), «istih-

kak davası sonuçlanmadan paraya çevrilen dava konusu malın bedelinin 

yargılama sonuna kadar alacaklıya ödenmemesi veya teminat karĢılığında 

(yahut halin icabına göre, teminatsız) ödenmesi hususundaki» kararları, ihti-

yati tedbir niteliğindeki kararlardır. 

 Keza, icra mahkemesi, ihalenin feshi davalarında -özellikle, ihale ke-

sinleĢtikten sonra açılan davalarda- «dava konusu taĢınmazın baĢkasına dev-

redilmemesi için» ihtiyati tedbir kararı verebilir. 

«ġikayet», «dava» niteliğinde bulunmadığından, icra mahkemesindeki 

«Ģikayet»e, üçüncü kiĢilere müdahale‘de (HMK. mad. 67) bulunmaları 

mümkün değildir.346 Yüksek mahkeme de, bu hususu çeĢitli içtihatlarında; 

√ «Şikayete ‘müdahale’ yoluyla katılınamayacağını»347 

√ «Müflisin, üçüncü kişi tarafından açılan ‘ihalenin feshi davası’na (şi-

kayetine) müdahale edemeyeceğini»348 

√ «Davacının (şikayetçinin) açtığı ihalenin feshi davasından (şikaye-

tinden) vazgeçmesi halinde, icra mahkemesinin fer’i müdahil sıfatıyla dava-

ya katılmış olan kişilerin talebi çerçevesinde ‘ihalenin feshi’ne karar vere-

meyeceğini»349 

√ «Borçlu tarafından açılan ‘ihalenin feshi’ davasına, ihaleye katılan 

kimselerin de katılma isteminde bulunamayacaklarını»350 

b e l i r t m i Ģ t i r … 

XII- Ġcra mahkemesinde hangi iddialar ve savunmalar bekletici mesele 

yapılabilir? 

                                                 
344 Bknz: 21. HD. 30.1.2001 T. 123/426; 13. HD. 21.1.1982 T. 8115/199; ĠĠD. 16.12.1952 T. 

5115/5453; 17.5.1951 T. 2645/2691  
345 Bknz: KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü (Cilt; IV),s:4324 - (C:III), s:3072 vd. – YIL-

MAZ, O. Ġhtiyati Tedbirlerde Görev ve Yetki (Yarg. D. 1977/1-4, s:267 vd.) – SUNAR, G. 
Medeni Usul Hukukunda Basit Yargılama Usulü, 2002 (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi), s:93 
vd. 

346 Bknz: 12. HD. 5.7.1993 T. 7135/12098  
347 Bknz: 12. HD. 3.12.1991 T. 90/25  
348 Bknz: 12. HD. 5.12.1989 T. 10286/14958  
349 Bknz: 12. HD. 26.1.1989 T. 4580/884  
350 Bknz: 12. HD. 4.5.1981 T. 3074/4424  
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İİK. mad. 68/IV’de, «itirazın kaldırılması duruşmasında, mirasbıraka-

nına ait bir borç için takip edilmekte olan borçlunun, ‘terekenin borca batık 

olduğunu’ -ve dolayısıyla mirasın reddedilmiş sayılacağını (MK. mad. 605)- 

ileri sürmesi halinde, icra mahkemesinin borçluya bu hususun tesbiti için 

dava açmak üzere mehil vereceği ve açılacak bu davanın sonuçlanmasına 

kadar incelenmesini erteleyeceği» belirtilmiştir.351 

Uygulamada, yüksek mahkeme; 

√ «Alacaklı tarafından açıldığı bildirilen ‘reddi mirasın iptali’ davası-

nın sonucunun, beklenmesi gerekeceğini»352 

√ «Şirketi tek başına temsil yetkisi bulunmayan kişinin ihalenin feshini 

istemiş olması halinde; aynı kişinin şirkette oluşan yönetim boşluğu gideri-

lene kadar kayyum atanması konusundaki başvurusunun sonucunun bekle-

nip, atanacak kayyumun huzuru ile yargılamaya devam edileceğini»353 

√ «El atmanın önlenmesi ilamı kesinleştikten sonra, ilamın infazı aşa-

masında borçlu tarafından açıldığı bildirilen ‘zorunlu geçit hakkı tanınma-

sı’na dair davanın bekletici mesele yapılamayacağını»354 

b e l i r t m i Ģ t i r… 

XIII- Ġcra mahkemesi, «istekle bağlı olarak» karar verir (HMK. mad. 

25)355 Bu nedenle, icra mahkemesi; «icra emri»nin356 ya da «ödeme em-

ri»nin357 iptalinin istenmiĢ olması halinde «takibin iptaline» karar veremez. 

Aynı Ģekilde; icra mahkemesince «faiz oranına itiraz edilmeyen dönemleri 

de kapsar biçimde»358 «Ģikayet/itiraz konusu edilmemiĢ olan faiz hakkın-

da»359 karar verilemeyeceği gibi, « ‗takibin iptaline‘ karar vermekle yetinil-

meyerek, talep aĢılarak ‗borçlu tarafından ödenen…….. liranın alacaklıdan 

alınıp borçluya verilmesine…‘ Ģeklinde»360 karar verilemez… Sıra cetveline 

yönelik Ģikayetlerde icra mahkemesince «Ģikayet sebebine bağlı olarak» in-

celeme yapılarak, Ģikayetçi-alacaklı tarafından, sırasına itiraz edilmeyen ala-

caklının sırası değiĢtirilemez.361 Keza, borçlunun bu yöne iliĢkin bir Ģikayeti 

olmadıkça, kendiliğinden icra emrinin biçimi yönünden inceleme yaparak 

                                                 
351 Bknz: 12. HD. 27.6.2000 T. 9809/10823; 25.1.1988 T. 2434/407  
352 Bknz. 12. HD. 4.6.2002. T. 11059/11910  
353 Bknz: 12. HD. 31.10.1997 T. 10539/11954  
354 Bknz: 12. HD. 31.10.1995 T. 14814/14851  
355 Bknz: 12. HD. 27.5.1992 T. 182/7297; 3.12.1990 T. 4599/12388  
356 Bknz: 12. HD. 21.5.2003 T. 9190/11538; 24.1.2003 T. 28013/991  
357 Bknz: 12. HD. 13.2.1990 T. 7920/1131; 13.2.1989 T. 6356/809  
358 Bknz: 12. HD. 25.2.2003 T. 670/3458  
359 Bknz: 12. HD. 10.9.2002 T. 15222/16306  
360 Bknz: 12.HD. 9.2.2001 T. 1278/2339  
361 Bknz: 19. HD. 25.9.1992 T. 4571/2262  



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

432 

«icra emrinin iptaline» karar veremez.362 Alacaklının «itirazının kaldırılma-

sı» yönünde bir isteği olmadığı halde, icra mahkemesi bu doğrultuda bir ka-

rar veremez.363 

Ġcra mahkemesince Ģikayetin konusuz kalması -örneğin; Ģikayetin Ģika-

yet tarihinden sonra tarafların ibralaĢmaları364 veya haczedilmezlik Ģikayeti-

ne konu olan takibin iptali365 halinde, «Ģikayetin / itirazın konusu kalmaması 

nedeniyle reddine» değil366 «…Ģikayet / itiraz hakkında karar verilmesine 

yer olmadığına…» Ģeklinde karar verilirken, hükmedilmesi istenen «inkar 

tazminatı»367 ya da «yargılama gideri ve vekalet ücreti»368 yönünden Ģikayet 

ya da itirazda bulunmuĢ olan borçlunun (alacaklının), Ģikayet veya itirazında 

haklı olup olmadığının belirlenerek, sonucuna göre yukarıdaki istekler hak-

kında karar verilmesi gerekir. 

Ġcra mahkemesi, duruĢmada tefhim ettiği «kısa karar»a uygun «gerek-

çeli karar» yazmak zorundadır.369 «Kısa karar» ile «gerekçeli karar» arasın-

da çeliĢki bulunması -örneğin; «kısa karar»da ‗alacaklı lehine tazminata 

hükmedildiği‘ halde, «gerekçeli karar»da ‗borçlunun tazminatla sorumlu tu-

tulduğuna‘ iliĢkin bir ibareye yer verilmemiĢ olması, «kısa karar»da ‗borç-

lunun faize itirazının kabulüne‘ karar verildiği halde «gerekçeli karar»da 

‗bu konuda karar verilmemiĢ olması‘ «kısa karar»da ‗icranın geri bırakılma-

sına‘ hükmedildiği halde, «gerekçeli karar»da ‗zamanaĢımı itirazının kabu-

lüne‘ karar verilmiĢ olması, «kısa karar»da ‗davanın süre yönünden reddi‘ 

hüküm altına alınmıĢ olmasına rağmen, «gerekçeli karar»da ‗itirazın kabul 

edilerek takibin iptaline‘ karar verilmiĢ olması , «kısa karar»da ‗faiz istemi-

nin reddine‘ karar verildiği halde, «gerekçeli karar»da ‗faiz isteminin kabu-

lüne‘ karar verilmiĢ olması, «kısa karar»da, davacı (davalı) aleyhine % 40 

tazminata hükmedilmediği halde, «gerekçeli karar»da bu tazminata hükme-

dilmiĢ olması, «kısa karar»da ‗dosyanın HMK. mad. 150 gereğince yenile-

ninceye kadar iĢlemden kaldırılmasına‘ karar verildiği halde, «gerekçeli ka-

rar»da ‗Ģikayetin kısmen kabulüne ve faiz oranının iptaline‘ hükmedilmiĢ 

olması, «kısa karar»da ‗itirazın kaldırılmasına‘ karar verildiği halde, «gerek-

çeli karar»da, ‗akdin feshi ve tahliyeye‘ karar verilmiĢ olması, «kısa ka-

rar»da ‗davanın kabulüne‘ karar verilmesine rağmen, «gerekçeli karar»da 

                                                 
362 Bknz: 12. HD. 7.3.1988 T. 4951/2462  
363 Bknz: 12. HD. 26.4.1991 T. 4039/5067  
364 Bknz: 12. HD. 11.5.1981 T. 3377/4771  
365 Bknz: 12. HD. 26.6.1980 T. 3789/5588  
366 Bknz: KarĢ: 12. HD. 11.5.1981 T. 3377/477  
367 Bknz: 12. HD. 20.2.2003 T. 469/2952  
368 Bknz: 12. HD. 7.4.2003 T. 6998/7420; 3.12.2002 T. 23778/25839; 12.4.2001 T. 5345/6277  
369 Bu konuda ayrıca bknz: SEYHUN, ġ. Hukuk Muhakemeleri Usulünde Kısa Karar Sorunu 

(Yarg. D. 1984/1-2, s: 5 vd) 
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‗davanın kısmen kabulüne‘ karar verilmiĢ olması, «kısa karar»da ‗icra inkar 

tazminatının davalıdan alınıp davacıya ödenmesine‘ dendiği halde, «gerek-

çeli karar»da ‗inkar tazminatının davacıdan alınarak, davalıya verilmesine‘ 

Ģeklinde hüküm konulmuĢ olması, «kısa karar»da ‗zamanaĢımı itirazının ka-

bulü ile takibin iptaline‘ karar verildiği halde, «gerekçeli karar»da, buna 

iliĢkin hüküm konulmamıĢ olması «kısa karar»da ‗ihale bedelinin % 10‘u 

nisbetinde para cezasına‘ hükmolunduğu halde, «gerekçeli karar»da ‗ihale 

bedelinin %40‘ı oranında para cezasına‘ hükmolunmuĢ olması vb.- hallerin-

de, bu husus yüksek mahkemece «bozma» sebebi olarak kabul edilmekte 

ve bu durumda «10.4.1992 T. ve 7/4 sayılı Ġçtihadı BirleĢtirme Kararı gere-

ğince çeliĢkinin giderilmesi için, eski kararla bağlı olmaksızın yeniden karar 

verilmesi» istenmektedir.370 Ancak maddi bir hata sonucu, «kısa karar» yan-

lıĢ yazılmıĢ ise, o zaman «gerekçeli karar»ın kısa karar‘dan farklı olabileceği 

kabul edilmektedir.371 

Mahkeme kararında nelerin belirtileceği (yazılacağı) HMK. mad. 

297‘de ayrıntılı biçimde belirtilmiĢ olduğundan, «hükmün sonucu» kısmında 

gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, isteklerin her bir hakkın-

da verilen hükümde, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, mümkünse 

sıra numarası altında birer birer, açık ve tereddüt uyandırmayacak biçimde 

gösterilmesi gerektiğinden, icra mahkemesince sadece «davanın kabulüne 

(reddine)» ya da «önceki kararda direnilmesine» denilerek karar verile-

mez.372 

Ġcra mahkemesi, uyduğu ve böylece «müktesep (kazanılmıĢ) hak»373 

haline gelen Yargıtay bozma kararına aykırı düĢecek Ģekilde karar vere-

mez.374 Ancak «maddi hataya dayanan bozma kararına uyulmamıĢ olması, 

lehine bozma yapılan taraf yararına ‗kazanılmıĢ hak‘ yaratmaz.375 

Ġcra mahkemesi, Ģikayetin reddi / kabulü halinde -yasada ayrıca öngö-

rülmediği için- ayrıca -lehine karar verdiği taraf yararına- % 20 tazminata 

hükmedemez.376 

                                                 
370 Bknz: 12. HD. 5.12.2011 T. 8275/26323; 4.10.2011 T. 2051/17688; 21.11.2011 T. 

6612/23119; 6.12.2011 T. 9326/26693; 17.11.2011 T. 5427/22643; 17.11.2011 T. 
5421/22623; 22.9.2011 T. 734/16445; 24.2.2011 T. 32962/1787; 3.6.2003 T. 10392/12921; 
12.5.2003 T. 7822/10702; 15.4.2003 T. 5518/8329; 1.4.2003 T. 4261/6881; 6.3.2003 T. 
1295/4440; 7.2.2003 T. 28953/2360 vb.  

371 Bknz: 12. HD. 14.1.2010 T. 1857/623; 9.11.2009 T. 13362/21818; 4.2.1991 T. 7900/1300  
372 Bknz: 12.HD. 30.6.2000 T. 9944/11081; 3.5.2000 T. 12-878/861  
373 Bknz: 12. HD. 1.3.2002 T. 2843/4293  
374 Bknz: 12. HD. 26.5.1988 T. 9569/6755; 16.2.1987 T. 6656/1950  
375 Bknz: 12. HD. 22.6.1998 T. 7012/7596; 14.12.1988 T. 12893/15475  
376 Bknz: 12. HD. 8.11.2002 T. 21077/22875; 21.11.2000 T. 17236/18029; 4.7.2000 T. 

10597/11326 vb.  
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Ġcra mahkemesi, baĢka bir icra mahkemesinin daha önce, aynı konuda 

verdiği kararı değiĢtirir nitelikte yeni bir karar veremeyeceği gibi377 kendisi-

nin verdiği kararı, taraflardan birisinin baĢvurusu üzerine, daha sonra kaldı-

ramaz (değiĢtiremez)378 

Ġcra mahkemesi, yorum yoluyla takip konusu ilamın hüküm fıkrasını 

(infaz edilecek kısmını) belirleyemez.379 

Ġcra mahkemesi, verdiği kararda bulunan «maddi hata»yı her zaman 

kendisi düzeltebilir.380 Ayrıca, taraflar, hükmün infazına kadar, -«hükmün 

açık olmadığını, çeliĢkili fıkraları içerdiğini» ileri sürerek- icra mahkeme-

sinden, hükmün «tavzih»ini isteyebilirler (HMK. mad. 305).381 Ancak, tav-

zih yolu ile hüküm değiĢtirilemez.382 Örneğin, icra mahkemesi; tavzih yo-

luyla «inkar tazminatına» na hükmedemez,383 tavzih talebini kabul edip, 

«ödeme emrinin iptaline» karar veremez,384 «asıl karada noksan hükmedil-

diğini» ileri sürerek, «hükmedilen avukatlık ücreti miktarında» değiĢiklik 

yapamaz.385 Temyize konu teĢkil edebilecek bir hususta icra mahkemesince 

tavzih yolu ile esasa iliĢkin biçimde, hüküm fıkrasında değiĢiklik yapıla-

maz.386 

Aynı konuda birbirinden farklı iki merci kararı bulunması halinde  

-merci kararlarına karĢı ‗yargılamanın yenilenmesi‘ yoluna gidilemeyece-

ğinden- önceki tarihli merci kararına itiraz edilmesi gerekir.387 

XIV- Ġcra mahkemesi, ister duruĢma yaparak, isterse duruĢma yapmayarak 

(evrak üzerinde) sonuçlandırdığı iĢlerde, lehine karar verdiği tarafın388 389  

                                                 
377 Bknz: 12. HD. 22.9.1988 T. 12290/10124; 15.3.1988 T. 1883/3046; 6.2.1987 T. 7842/1349; 

22.10.1985 T. 2773/8492  
378 Bknz: 12. HD. 4.5.1992 T. 4576/5997; 20.6.1989 T. 195/9267  
379 Bknz: 12. HD. 14.12.2011 T. 10612/28972; 17.11.2011 T. 5515/22479; 4.4.2011 T. 

25441/5433; 26.12.2011 T. 11317/30603; 4.4.2011 T. 25472/6453; 2.3.2004 T. 27987/4623; 
16.1.2004 T. 23061/343, 16.1.2004 T. 23301/402; 15.4.2003 T. 5524/8307; 20.2.2003 T. 
218/3014; 8.3.2002 T. 2902/4783; 12.4.2001 T. 5330/63201; 22.3.2001 T. 3887/4799 vb.  

380 Bknz: 12. HD. 1.11.2000 T. 14324/16360; 26.9.2000 T. 12396/13707  
381 Bknz: 12. HD. 29.3.1990 T. 10628/3531  
382 Bknz: 12. HD. 29.1.2004 T. 24433/1703; 25.2.1993 T. 14462/3467; 2.11.1992 T. 

5981/12993; 29.5.1990 T. 13865/6541; 6.4.1989 T. 9726/4933; 15.3.1988 T. 4119  
383 Bknz: 12. HD. 21.1.2003 T. 28631/498  
384 Bknz: 12. HD. 28.4.2000 T. 6023/6924  
385 Bknz: 12. HD. 24.6.1988 T. 10756/8524  
386 Bknz: 12. HD. 23.11.1989 T. 4398/715; 5.2.1990 T. 1381/713  
387 Bknz: 12. HD. 25.10.1995 T. 13434/14372  
388 Bknz: 12. HD. 27.5.2003 T. 9029/12216; 6.2.2003 T. 28854/2299; 24.1.2003 T. 29685/903 

vb.; 21.5.2001 T. 8107/8968 vb.; 21. HD. 27.6.2000 T. 4979/5154 vb.; 12. HD. 18.1.1993 T. 
11375/549 vb.  

389 Avukatlık ücretinin «müvekkil» adına mı yoksa, «avukatı» adına mı hükmedilmesi gerekti-
ğine iliĢkin teorik tartıĢma için bknz: UYAR, T. Mahkemelerce KarĢı Tarafa Yüklenecek 
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-varsa- vekili için390, «hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda 

hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine 

göre391 «avukatlık ücreti» hükmetmek zorundadır (Avukatlık Asgari Ücret 

Tarifesi, mad. 20). 

Mahkemece istem kısmen kabul reddedilmiĢse, haklılık durumlarına 

göre yargılama giderlerinden (ve vekalet ücretinden) her iki tarafında sorum-

lu tutulması gerekir.392 

Uygulamada, icra mahkemesinin duruĢma yapmadan karar verdiği du-

rumlarda, baĢvuruda bulunanın lehine karar verirken, vekili için de avukatlık 

ücretine hükmettiği pek görülmemektedir. Bu uygulama kanımızca, Avu-

katlık Asgari Ücret Tarifesine aykırıdır. Çünkü, tarifede, bu gibi durumlar 

için hükmedilmesi gereken «avukatlık ücreti»nin miktarı ayrıca ve özel ola-

rak -Tarife‘nin ĠKĠNCĠ KISIM, «Ġkinci Bölüm»ünün 2. sırasında- belirtil-

miĢtir. 

Uygulamada, icra mahkemeleri, «istihkak davalarında» nisbi, diğer 

baĢvurularda ise maktu avukatlık ücreti hükmetmektedirler. 

XV- «Davadan feragat»a iliĢkin HMK. mad. 307 vd. hükümleri icra 

mahkemesindeki duruĢmalarda da kıyasen uygulanır.393 

Yüksek mahkeme, bu konu ile ilgili olarak; 

√ «‘İhalenin feshi’ talebinde bulunmuş olan şikayetçinin, daha sonra  

-hüküm kesinleşinceye kadar- şikayetinden feragat edebileceğini»394 

√ «Feragatin geçerliliğinin, karşı tarafın muvafakatına bağlı olmadığı-

nı»395 

√ «Feragat hakkında karar verme yetkisinin yerel mahkemeye ait oldu-

ğunu»396 

                                                 
Avukatlık Ücretinin Uygulamada Yarattığı Tereddüt ve Problemler (ABD. 1970/2, s: 270 
vd)-1136 sayılı Yeni Avukatlık Kanunu KarĢısında Avukatlık Ücreti (ĠBD. 1971/5-6, s: 411 
vd) 

390 Bknz: 12. HD. 22.11.2016 t. 18695/24110; 29.9.2016 T. 17118/20130; 15.02.2011 T. 
20146/662  

391 Bknz: 12. HD. 5.12.2011 T. 9024/26373; 28.2.2003 T. 515/3904; 21.2.2003 T. 29181/3178; 
27.1.2003 T. 28777/1195  

392 Bknz: 12. HD. 06.10.2011 T. 2005/17879  
393 KarĢ: SUNAR, G. age. s:265 – ARSLAN, R. Ġcra – Ġflas Hukukunda Ġhale ve Ġhalenin Feshi, 

1984, s:191 vd. – PEKCANITEZ, H. age. s:131  
394 Bknz: 12. HD. 10.11.2003 T. 22958/22098; 10.9.2002 T. 15496/16095; 31.5.2002 T. 

9857/11550; 2.3.2002 T. 1449/5945  
395 Bknz: 12. HD. 7.2.2003 T. 29424/2446; 07.07.2011 T. 32876/14736; 05.05.2011 T. 

9715/8499  
396 Bknz: 12. HD. 25.5.2001 T. 8214/9199  
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√ «Davacının (şikayetçinin) ‘ihalenin feshi’ davasından (şikayetinden) 

feragatının, davalının muvafakatına bağlı olmadığını»397 

√ «Davadan feragatın ‘temyiz isteğinden vazgeçme’ yanında daha kap-

samlı olduğunu»398 

√ «İcra mahkemesindeki ‘itirazın kaldırılması’ duruşmasında, davadan 

vazgeçen tarafın, bu isteği diğer tarafa tebliğ edilmedikçe, vazgeçmesinden 

dönebileceğini»399 

√ «Feragatın kesin hükmün sonuçlarını doğuracağını»400 

√ «Davadan feragat edilen durumlarda öncelikle davadan feragat hak-

kında mahkemece bir karar verilmek üzere, Yargıtayca hükmün bozulması 

gerekeceğini»401 

b e l i r t m i Ģ t i r… 

XVI- Taraflar icra mahkemesi önünde sulh olabilirler.402 

XVII- Ġcra mahkemesinin, takip hukukuna iliĢkin kararları -kural ola-

rak- sadece yürütülen takip bakımından tarafları bağlar ve sadece takip hu-

kuku bakımından «kesin hüküm» yaratır. Yani, icra mahkemesi kararları sa-

dece birbirlerine karĢı -aynı konuda- «kesin hüküm» teĢkil eder.403 Yüksek 

mahkeme; «aynı senetlere dayalı takip hakkında icra mahkemesince verilen 

ve kesinleĢen ‗itirazın kaldırılması talebinin reddine‘ iliĢkin kararın, yeni ta-

kip bakımından da ‗kesin hüküm‘ oluĢturacağını»404 vurgulamıĢtır. Bu ne-

denle, «aynı konuda» daha önce baĢka bir icra mahkemesince karar verilmiĢ 

olduğunun saptanması halinde, yeni (sonra) baĢvurulan icra mahkemesince, 

aynı konuda karar oluĢturulamaz.405 

                                                 
397 Bknz: 12. HD. 10.11.2000 T. 15250/17153; 23.2.2000 T. 2879/2934; 15.3.1999 T. 

2855/3147 vb.  
398 Bknz: 12. HD. 4.2.2000 T. 655/1587; 29.03.2011 T. 24211/4970  
399 Bknz: 12. HD. 10.12.1979 T. 9074/9398  
400 Bknz: 12. HD. 13.2.2004 T. 24681/2630  
401 Bknz: 12. HD. 12.07.2011 T. 10240/15281; 03.05.2010 T. 27354/8237; 07.04.2011 T. 

9365/7744; 07.10.2011 T. 10703/18127  
402 Ancak, bu sulhün «mahkeme içi sulh» mü, yoksa «mahkeme dıĢı sulh» olarak mı değerlendi-

rileceği konusu doktrinde tartıĢmalıdır: ÖNEN, E. «bunun, icra tetkik mercilerinin gerçek 
anlamda bir mahkeme olmadığı ve icra tetkik mercilerinde görülen iĢlerin, teknik anlamda 
‗dava‘ olmaktan uzak olmaları nedeniyle ‗mahkeme dıĢı sulh‘ olduğunu savunmuĢken 
(ÖNEN, E. Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, 1972, s:101), SUNAR, G. aksi görüĢtedir 
(SUNAR, G. age. s:263 vd.) . 

403 Bknz: 12. HD. 10.10.2011 T. 20130/19392; 17.10.2011 T. 3805/19634; 20.9.2011 T. 
1149/16241; 24.3.2011 T. 23831/4618; 7.10.2003 T. 15447/19375; 31.1.2003 T. 
28218/1721; 15.4.2002 T. 6661/7845; 16.10.1997 T. 10449/10974  

404 Bknz: 12. HD. 20.10.1994 T. 12258/12610  
405 Bknz: 12. HD. 5.7.2011 T. 33235/15238; 31.1.2003 T. 28218/1721; 10.4.2000 T. 4785/5585.  
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Buna karĢın, «sıra cetveline itiraz davası»nda (Ģikayetinde), «hasım» 

(davalı) olarak gösterilmeyen alacaklı yönünden, dava (Ģikayet) sonucunda 

verilen karar bağlayıcı olmaz.406 

Keza, icra mahkemesince iptal edilen «sıra cetveli» (derece kararı), da-

vada taraf olmayanların haklarına (sıralarına) etkili olmaz.407 

Yüksek mahkeme, icra mahkemelerindeki  y a r g ı l a m a  u s u l ü  

konusunda; 

√ «Faize ilişkin ilama aykırılık şikayetinde mahkemece, tarafların bil-

dirdiği bankalardan hakkın doğumu tarihinden itibaren birer yıllık devreler 

halinde bankalarca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranı sorula-

rak, gelen yazı cevaplarından birer yıllık devre başlangıcındaki en yüksek 

faiz oranı esas alınarak ek rapor tanzimi için dosyanın yeniden bilirkişiye 

tevdii sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiğini»408 

√ «Kesinleşen icra takibi sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkin 

davada yargılamanın duruşma açılmak suretiyle yapılması gerektiğini»409 

√ «Bilirkişi ve keşif giderleri nedeniyle istenilecek giderlerin delil 

avansı kabul edilip, HMK. mad. 324 uyarınca sonuca gidilmesi gerekirken, 

ara kararda ‘keşif yapılması ve bilirkişi raporu alınması için belirtilen meb-

lağın iki haftalık kesin sürede yatırılması için borçluya süre verildiği’ ve bu 

paranın yatırılmaması halinde, HMK. mad. 120 gereğince istemin usulden 

reddine karar verileceğinin ihtarı yapılmasına karşın buna uyulmadığından, 

icra mahkemesince haczedilmezlik şikayetinin usulden reddine karar veril-

mesinin hatalı olduğu, bu masrafların gider avansı olarak kabul edilmemesi 

gerektiğini»410 

√ «Kısa karar ile gerekçeli karar arasında para cezası yönünden çelişki 

meydana getirilmiş olduğundan hükmün bozulması gerektiğini»411 

√ «Borçlunun, daha önce bir başka takip dosyasından konulan hacze 

yönelik olarak şikâyette bulunmasının, daha sonra farklı bir dosyadan konu-

lan haciz yönünden meskeniyet şikâyetinde bulunmasına engel olmayacağı-

nı- Her dosya için ayrı ayrı meskeniyet şikayetinde bulunabileceği, takip 

                                                 
406 Bknz: 19. HD. 25.4.1994 T. 3465/4149  
407 Bknz: 19. HD. 3.5.1994 T. 2865/4480  
408 Bknz: 8. HD. 16.05.2017 T. 4285/7113; 16.05.2017 T. 4284/7116 
409 Bknz: 8. HD. 17.04.2017 T. 1930/5505 
410 Bknz: HGK 05.04.2017 T. 12-1141/641 
411 Bknz: 12. HD. 24.02.2017 T. 24877/2663 
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dosyalarındaki tarafların aynı olmasının da bu sonucu değiştirmeyeceği-

ni»412 

√ «Konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İda-

resi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin 

feshi talebinin işin esasının incelenmesi suretiyle reddine karar verilmesi 

halinde, ihale bedelinin yüzde yirmisi oranında para cezasına hükmedilece-

ğini- Kamu düzenine aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağı-

nı»413 

√ «Kısa kararla gerekçeli kararın çelişkili olmasının usul ve yasaya ay-

kırı olduğunu»414 

√ «İhalenin feshi davasında davayı kabulün hukuki sonuç doğurabilme-

si için borçlu tarafından yapılan şikayette, hem alacaklı hem de ihale alıcı-

sının davayı kabul etmesi gerektiğini»415 

√ «Vekalet ilişkisi iflasın açılması ile kendiliğinden son bulacağından, 

iflas kararından önce vekalet verilen vekil tarafından müflis şirket adına bu-

lunan şikayette, müflis şirket vekilinin şikayetinin iflas idaresine bildirilerek 

icazet verilip verilmeyeceğinin sorulması gerektiğini»416 

√ «Gider avansının yatırılmadığının veya eksik olduğunun anlaşılması 

halinde, yatırılması veya tamamlanması için HMK’nun 120/2. maddesi ge-

reğince verilecek iki haftalık kesin süre ile birlikte gider avansının nelerden 

ibaret olduğu net olarak belirlenmesi ve avansın yatırılmamasının hukuki 

sonuçları konusunda uyarı yapılması gerektiği ve bu süre içinde dava şartı 

noksanlığı giderilmemişse, dava şartı yokluğu sebebiyle davanın usulden 

reddedileceği- Haciz işlemleri ile haciz ihbarnamelerinin kaldırılması ile ic-

ra mahkemesine başvuran davacıya (şikayetçiye); ara kararda, gider avansı 

içeriği ve miktarı ayrıntılı şekilde belirtildiği, gider avansının yatırılması 

için iki hafta kesin süre verildiği, ihtarın davacı vekiline tebliğ edildiği, veri-

len süre içinde gider avansın yatırılmamasının hukuki müeyyidelerinin ihtar 

edildiği anlaşıldığından, borçluların verilen kesin süre içersinde gider avan-

sını yatırmadığı sabit olduğundan davanın usulden reddine karar verilmesi 

gerektiğini»417 

√ «Sıra cetveline itiraz ile şikayet aynı davada ileri sürülmüş ise görev-

li mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinin önce sıraya yönelik şikayeti çö-

                                                 
412 Bknz: 12. HD. 24.02.2017 T. 29223/2642; 24.02.2017 T. 29222/2640; 24.02.2017 T. 

29224/2641 
413 Bknz: 12. HD. 23.02.2017 T. 25281/2489 
414 Bknz: 12. HD. 22.02.2017 T. 24295/2392 
415 Bknz: 12. HD. 23.02.2017 T. 28156/2590; 18.01.2017 T. 21962/565 
416 Bknz: 12. HD. 22.02.2017 T. 11379/2429 
417 Bknz: 12. HD. 20.02.2017 T. 29846/2187 
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zeceği, ardından esasa yönelik itirazı sonuca bağlayacağını- Davaların ayrı 

ayrı açılması halindeyse, icra hukuk mahkemesinin dosyalar hakkında bir-

leştirme kararı veya görevsizlik kararı veremeyeceğini»418 

√ «Adi ortaklık adına şikayetin ortaklardan herhangi biri tarafından 

açılması zorunlu olduğu; tüzel kişiliği bulunmayan adi ortaklık adına yapı-

lan şikayetin aktif husumet yokluğu nedeniyle icra mahkemesince re’sen 

reddine karar verilmesi gerektiğini- Adi ortaklıkta her ortak şirketin iştirak 

hakkına sahip olduğundan, ortağın kişisel alacaklılarının, borçlu ortağın 

şirketteki, yıl sonunda bilançonun düzenlenmesi ile ortaya çıkan kar payını 

haczettirebileceği ve adi ortaklığın tasfiye edilmesi halinde borçluya isabet 

edecek tasfiye payının da haczinin mümkün olduğunu»419 

√ «İhalenin feshi talebine ilişkin olarak verilecek kararın akıbetine gö-

re, sıra cetveline yönelik şikayetin incelemesi yapılacağından, mahkemece, 

sıra cetveline şikayet hakkında ayırma kararı verilerek yargılamaya devam 

olunması gerekirken, her iki şikayetin birlikte görülerek karara bağlanması-

nın isabetsiz olduğunu»420 

√ «Sıra cetveline şikayette, mahkemece, öncelikle şikeyetçinin haczinin 

düşüp düşmediği incelenmeli, haczinin geçerliliğini koruduğunun anlaşılma-

sı halinde, şikayet edilenlere ait dosyalar celbedilerek bu dosyaların kesin-

leşip kesinleşmediği, kesinleşmişlerse hacizlerinin ayakta olup olmadığı be-

lirlenip sıra cetveli usulüne uygun düzenlenmemişse iptaline karar verilmesi 

gerektiğini»421 

√ «Vergi alacağının doğumu, miktarı, gerçekliği, zamanaşımına uğra-

yıp uğramadığı iddialarının vergi mahkemelerinde çözümleneceğini- İİK. 

mad. 142 uyarınca, sıra cetveline itiraz davası olarak vergi alacağının esa-

sına yönelik inceleme yaptırılmasının, yargı yolu ve görev ilişkisi bakımın-

dan kamu düzenine aykırı olduğunu»422 

√ «Konuları farklı olan ihalelerin taraflar açısından ayrı ayrı hukuki 

sonuçlar doğuracağı, bir ihaleye ilişkin verilen kararın diğer şikayetin esa-

sına etkili olmayacağını»423 

√ «Borçlunun, aidat alacağına dayalı olarak adi kiraya ve hasılat kira-

larına ait yolla takip yapılamayacağına yönelik iddiasının şikayet niteliğin-

                                                 
418 Bknz: 23. HD. 20.02.2017 T. 6370/502 
419 Bknz: 12. HD. 14.02.2017 T. 10270/1948 
420 Bknz: 12. HD. 13.02.2017 T. 23802/1753 
421 Bknz: 23. HD. 13.02.2017 T. 4769/361 
422 Bknz: 23. HD. 08.02.2017 T. 5060/290 
423 Bknz: 12. HD. 09.02.2017 T. 21252/1706 
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de olduğu- Maddi hataya dayalı bozma kararına uyulmasının, taraflar yö-

nünden usuli kazanılmış hak doğurmayacağını»424 

√ « ‘Birinci sıradaki alacaklının alacağına ilişkin faiz miktarının yanlış 

uygulandığı ve fazla miktar pay ayrıldığı’na yönelik sıra cetvelinde sıraya 

ilişkin ‘şikayet’ niteliğinde olduğu ve uyuşmazlığın çözümünde icra mahke-

melerinin görevli olduğunu»425 

√ «Hem sıraya hem de alacağın esasına itiraz edilmesi halinde, mah-

kemece önce sıraya ilişkin şikayetin karara bağlanması, sonra alacağın esa-

sına ilişkin itirazin değerlendirilmesi gerektiğini»426 

√ «Borçluların şikayet talepleri hakkında ne karar verildiği, taraflara 

yüklenen borç ve tanınan hakların nelerden ibaret olduğu şüpheden uzak, 

açık ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekirken, ‘şikayetin 

kabulüne’ şeklinde hüküm kurulması ile yetinilmesinin isabetsiz olduğu-

nu»427 

√ «Gerekçeli kararda şikayetin reddi veya kabulü yönünde bir hüküm 

kurulmadığından, mahkeme kararının açık ve infaza elverişli olmadığını»428 

√ «Alacaklının takip talebi ile bağlı kalınarak karar verilmesi yerine, 

işlemiş faiz yönünden -bilirkişi raporu gözetilerek- talepten fazlasına hük-

medilmesinin isabetsiz olduğunu»429 

√ «Borçlunun icra mahkemesine ‘ödeme emri tebligatının usulsüz ol-

duğu ve ödeme emri tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olan tarih olarak düzel-

tilmesi’ne yönelik yaptığı şikayetin duruşmalı olarak incelenip incelenmeye-

ceği konusunda icra mahkemesinin takdirine bulunsa da, işin niteliği göz 

önüne alındığında, icra mahkemesinin takdirini duruşma açılması yönünde 

kullanması gerektiğini»430 

√ «Alacaklı yabancı şirketin icra takibi için öngörülen yabancılık temi-

natının fahiş olduğunu ileri sürülerek teminat oranının indirilmesi için yap-

tığı şikayet üzerine, teminatın belirlenmesinde icra takibi nedeniyle karşı ta-

rafın uğrayabileceği zararların da dikkate alınması gerektiğinden, mahke-

mece, yalnızca yargılama giderleri nazara alınarak teminat miktarının belir-

lenmesinin doğru olmadığı; şikayet konusu işlemde borçlulara atfı kabil bir 

                                                 
424 Bknz: 12. HD. 08.02.2017 T. 9572/1487 
425 Bknz: 23. HD. 07.02.2017 T. 3162/280 
426 Bknz: 23. HD. 07.02.2017 T. 2430/271 
427 Bknz: 12. HD. 06.02.2017 T. 32968/1200 
428 Bknz: 12. HD. 26.01.2017 T. 22511/1075 
429 Bknz: 12. HD. 26.01.2017 T. 19485/1098 
430 Bknz: 12. HD. 25.01.2017 T. 9006/1052 
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kusur bulunmadığı halde aleyhlerine yargılama gideri ve vekalet ücretine 

hükmedilmesinin isabetsiz olduğunu»431 

√ «Sıra cetveli yapılmaksızın ihale bedelinin dosya alacaklısına öden-

mesine ilişkin kararının iptali istemiyle yapılan başvuruda, haczin kaldırıl-

ması istemine ilişkin şikayetin sonucunun beklenmesi gerektiğini»432 

√ «İlama dayalı alacakların ilama uygun şekilde hesaplanmasının icra 

memurunun görev alanına girdiğini- Şikayet dilekçesinde yer alan ‘alacak 

miktarı da yanlış olup bunun da düzeltilmesi gerekir’ şeklindeki soyut beya-

nın alacağın hesabının doğru yapılmadığına ilişkin olduğu, alacağın mikta-

rına itiraz edilmediği anlaşıldığından, sıra cetveline ilişkin bu uyuşmazlığın 

icra mahkemesinde görülmesi gerektiğini»433 

√ «Alacaklı yabancı şirketin icra takibi için öngörülen yabancılık temi-

natının fahiş olduğunu ileri sürülerek teminat oranının indirilmesi için yap-

tığı şikayet üzerine, teminatın belirlenmesinde icra takibi nedeniyle karşı ta-

rafın uğrayabileceği zararların da dikkate alınması gerektiğinden, mahke-

mece, yalnızca yargılama giderleri nazara alınarak teminat miktarının belir-

lenmesinin doğru olmadığı; şikayet konusu işlemde borçlulara atfı kabil bir 

kusur bulunmadığı halde aleyhlerine yargılama gideri ve vekalet ücretine 

hükmedilmesinin isabetsiz olduğunu»434 

√ «Türkiye’de icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, 

yargılama ve takip giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak 

üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek zorunda olduğunu- Te-

minatın belirlenmesinde icra takibi nedeniyle karşı tarafın uğrayabileceği 

zararların da dikkate alınması gerektiğinden, mahkemece yalnızca yargıla-

ma giderleri nazara alınarak teminat miktarının belirlenmesinin hatalı ol-

duğu- Şikayet konusu işlemde, borçlulara atfı kabil bir kusur bulunmadığı 

halde aleyhlerine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinin isa-

betsiz olduğunu»435 

√ «Alacaklı tarafından ölü kişinin mirasçısı yerine ölü kişi hakkında ta-

kip yapılması, maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayanması ha-

linde ve dürüstlük kuralına da aykırı değil ise, alacaklının HMK’nun 124/3-

4 maddesi uyarınca taraf değişikliği yapmak sureti ile bu yanlışlığın düzel-

tilmesinin mümkün olduğunu»436 

                                                 
431 Bknz: 12. HD. 24.01.2017 T. 27199/967 
432 Bknz: 12. HD. 24.01.2017 T. 7883/868 
433 Bknz: 23. HD. 19.01.2017 T. 2827/99 
434 Bknz: 12. HD. 17.01.2017 T. 8916/551 
435 Bknz: 12. HD. 17.01.2017 T. 8903/552 
436 Bknz: 12. HD. 17.01.2017 T. 8471/496 
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√ «Davacı müşterek malik tarafından ileri sürülen ihalenin feshi sebep-

lerinin gerekçeleriyle birlikte tek tek tartışılarak sonucuna göre karar veril-

mesi gerekirken, ileri sürülen fesih nedenleri irdelenmeden ve gerekçelendi-

rilmeden, hüküm tesisinin isabetsiz olduğunu»437 

√ «İhale alıcısı şikayetçinin, ihale neticesinde satın aldığı taşınmazın 

KDV oranına yönelik şikayetinin icra mahkemesinde görülmesi gerektiği-

ni»438 

√ «‘Haczedilen trafoların, taşınmazın mütemmim cüzü olduğu, taşın-

maz üzerinde ipotek bulunması nedeniyle ipotek kapsamında bulunan trafo-

nun, İcra İflas Kanunu’nun 83/c maddesi uyarınca taşınmazdan ayrı haczi-

nin mümkün olmadığı’ gerekçesiyle ‘trafolar üzerindeki haczin kaldırılma-

sı’na ilişkin başvurunun İİK’nun 83/c maddesine dayalı haczedilmezlik şika-

yeti olduğunu- Bilirkişi incelemesi sonucu verilen raporda; şikayete konu 

trafoların, ‘taşınmazın mütemmim cüzü niteliğinde olduğun’a dair görüş 

bildirildiği anlaşıldığından, mahkemece İİK’nun 83/c maddesi gereğince 

mahcuzlar üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerektiği, ‘İİK. 

mad. 82/2 uyarınca şikayette bulunulduğu’ndan bahisle bu madde çerçeve-

sinde inceleme yapılarak şikayetin reddi yönünde hüküm tesisinin isabetsiz 

olduğunu»439 

√ «İcra memur muamelesini şikayet üzerine bozma ilamına uyularak 

ilamda belirtilen hususların dikkate alınmasıyla hesaplanma yapılarak ka-

rar verildiği anlaşıldığından, icra mahkemesinin şikayetin kısmen kabulüne 

dair verilen kararının onanması gerektiğini»440 

√ «Bozma ilamına uyularak hesap dökümlerinin getirtildiği ve ilamda 

belirtilen eksikliklerin giderildiği anlaşıldığından, icra mahkemesinin şika-

yetin kabulüne dair verdiği kararının onanması gerektiğini»441 

√ «İptal hükmünün Resmi Gazete’de yayımlanmasından dokuz ay sonra 

yürürlüğe girecek olması Kanun Koyucuya Anayasa’ya uygun yeni yasa 

maddesi hazırlanması için verilmiş süre olup, bu sürenin iptal hükmünün 

uygulanmasını engellemeyeceğini- HMK’nun 20. maddesinde belirtilen ‘bu 

karar verildiği anda kesin ise bu tarihten’ ifadesi iptal edildiğinden, davanın 

açılmamış sayılmasına karar verilemeyeceğini»442 

√ «İcra müdürlüğünce alacaklıya ilk olarak MÖHUK. mad. 48 gere-

ğince yabancılık unsuru sebebiyle alacaklının teminat yatırması gerektiği 

                                                 
437 Bknz: 12. HD. 17.01.2017 T. 22451/539 
438 Bknz: 12. HD. 16.01.2017 T. 32741/253 
439 Bknz: 12. HD. 16.01.2017 T. 9515/317 
440 Bknz: 12. HD. 06.01.2017 T. 32684/131 
441 Bknz: 12. HD. 06.01.2017 T. 32735/149 
442 Bknz: 12. HD. 11.01.2017 T. 32782/243 
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belirtilerek takip miktarının % 20’si olan tutarın icra müdürlüğü dosyasına 

yatırılmasına ilişkin muhtıra tebliğ edildiği, bu muhtıraya alacaklıca verilen 

cevabi yazı ile, belirtilen teminatın ticaret mahkemesi dosyasında yatırıldı-

ğından bahisle itiraz edildiği, ancak icra müdürlüğünce alacaklıya bu kez 

tekrar muhtıra gönderilerek, alacaklının itirazında bildirilen mahkeme dos-

yasının taraflarının takip dosyasının tarafları ile ilgisi bulunmadığından 

mahkeme dosyasında yatırılan teminatın takip dosyasına teminat oluşturma-

yacağı gerekçesiyle teminatın bir hafta içerisinde icra dosyasına yatırılma-

sının istendiği, ancak söz konusu muhtırada, teminatın verilen sürede yatı-

rılmamasının sonuçlarının ihtar edilmediği görüldüğünden, mahkemece ha-

cizlerin kaldırılması talebinin reddine dair verilen kararın onanması gerek-

tiğini»443 

√ «İcra takibinde iradi taraf değişikliği yapılamayacağına ilişkin kura-

lın mutlak olmadığı, maddi hata ve temsilcide yanılma halleriyle sınırlı ola-

rak istisnai bazı hallerde icra takibi esnasında da taraf değişikliği yapılabi-

leceğini- Takip dayanağı senedin lehdarı olan ve ihtiyati haciz talep dilekçe-

sinde adı yazan şirketin, ihtiyati haciz kararında ve icra takibinde adının 

farklı olarak yanlış yazılmasının maddi hataya müstenit olduğunu»444 

√ «‘Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü’ ne yönelik bir iddia var 

ise, mahkemede her türlü delille ispat edilebileceğinden, öncelikle duruşma 

açılarak şikayetçiye ve karşı tarafa konudaki delillerini mahkemeye ibraz 

etmeleri için imkan tanınması gerektiği; dosya üzerinden karar verilemeye-

ceğini»445 

√ «Kısa kararla gerekçeli kararın çelişkili olmasının bozma nedeni ol-

duğunu»446 

√ «İcra müdürüne tanınan takdir yetkisi, İİK’nun 82. maddesi kapsa-

mında malın haczi kabil olup olmadığı ile sınırlı olup, icra müdürünün bu-

nun dışında, haczi istenen taşınırın 3. kişiye ait olduğu gerekçesiyle haciz ta-

lebini reddetme yetkisi olmadığından; böyle bir durumda, icra müdürünce, 

3. kişinin istihkak iddiasının tutanağa geçirilip istihkak prosedürünün işle-

tilmesi gerektiğini»447 

                                                 
443 Bknz: 12. HD. 11.01.2017 T. 32912/215 
444 Bknz: 12. HD. 10.01.2017 T. 32747/183 
445 Bknz: 12. HD. 28.12.2016 T. 26347/26265; 28.12.2016 T. 26357/26267; 28.12.2016 T. 

26346/26266 
446 Bknz: 12. HD. 28.12.2016 T. 21002/26269; 28.12.2016 T. 20974/26233; 22.10.2015 T. 

22285/25691; 18.06.2015 T. 13285/17124; 02.04.2015 T. 2597/8246; 03.11.2014 T. 
27669/25925; 30.04.2014 T. 10341/12844; 30.04.2014 T. 10303/12847; 16.04.2014 T. 
8849/11240; 17.09.2013 T. 9822/12399 

447 Bknz: 12. HD. 27.12.2016 T. 31673/26191 
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√ «İcra hukukunda şikayet yargılamasına asli müdahil olarak katılma-

nın mümkün olmadığını- Borçlunun üçüncü kişi nezdindeki doğmuş ve doğa-

cak alacaklarının haczedilebileceği, haciz ihbarnameleri ile konulan haciz 

ile borçlunun alacaklı olduğu icra dosyası üzerine konulan hacizlerin birlik-

te değerlendirilerek sıra cetveli yapılması gerekirken sadece borçlunun ala-

caklı olduğu icra dosyası üzerine konulan hacizlerin dikkate alınmasının ha-

talı olduğunu- Şikayetçi avukatın vekalet alacağının, Avukatlık Kanunu’nun 

166/2. maddesi kapsamında kalıp kalmadığının belirlenmesi ve Avukatlık 

Kanunun 164/2. maddesindeki sınır göz önünde tutularak gerekirse bu ko-

nuda denetime elverişli rapor alınıp sıra cetvelinin iptalinin gerekip gerek-

mediğine karar verilmesi gerektiğini»448 

√ «İhtiyati tedbir kararının infaz memurunca uygulanmasına ilişkin iti-

razların, HMK’nun 394/2. maddesi uyarınca ihtiyati tedbir kararını veren 

mahkemeye yapılması gerekeceğini»449 

√ «İcra emri tebliği üzerine, şikayet yoluyla icra mahkemesine başvu-

rulması halinde, mahkemece, TBK. mad. 581 vd. kapsamında icra kefalet iş-

leminin, İİK’nun 38. maddesi uyarınca ilamlı icra takibine konu edilip edil-

meyeceği değerlendirilerek, ilamlı takibe konu edilemeyeceğinin belirlenme-

si halinde, ‘kefaletin geçersizliğine’ değil, ‘bu kefalete dayalı olarak gönde-

rilen icra emrinin ve varsa icra kefili sıfatı ile yapılan işlemlerin iptaline’ 

karar verilmesi gerektiğini»450 

√ «Şikayet tarihinden önceki bir tarihte mahkeme kararı ile borçlunun 

kısıtlanmasına karar verildiği görüldüğünden şikayetin incelenebilmesi için 

TMK. mad. 403 ve devamı uyarınca önce vasinin icazetinin bulunup bulun-

madığının saptanması gerektiği, icazetinin bulunduğunun anlaşılması halin-

de, TMK. mad. 462/8 ‘e göre, izin alması için vasiye yeterli süre verilip bu 

hususun bekletici mesele yapılması gerektiği, vesayet makamınca izin veril-

mesi halinde işin esasının incelenmesi gerektiğini»451 

√ «Süresiz şikayet hallerinde, yargılama sırasında ileri sürülen şikayet 

nedenlerinin usul ekonomisi ilkesi gereğince incelenmesi gerektiğini»452 

√ «40 TL tebligat masrafını yatırması için kesin süre verilmekle birlik-

te, kesin süreye uymamanın sonuçlarının hatırlatılmadığı ve şikayetin esası-

nın incelenmesi gerektiğini»453 

                                                 
448 Bknz: 23. HD. 27.12.2016 T. 1061/5478 
449 Bknz: 12. HD. 22.12.2016 T. 31775/25856 
450 Bknz: 12. HD. 13.12.2016 T. 7157/25297 
451 Bknz: 12. HD. 12.12.2016 T. 7049/25227 
452 Bknz: 8. HD. 12.12.2016 T. 839/16820 
453 Bknz: 8. HD. 08.12.2016 T. 18691/16718 
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√ «Mahkemenin gerekçeli kararında temyiz süresinin hatalı olarak 15 

gün olarak belirtilmesi halinde bu sürenin uygulanması gerektiğini»454 

√ «Haczin kaldırılması ile meskeniyet şikayeti ile elde edilmek istenen 

gaye fiilen gerçekleştiğinden, mahkemece, şikayet tarihinden sonra davaya 

konu haczin kaldırıldığı nazara alınarak ‘şikayet konusuz kaldığından karar 

verilmesine yer olmadığına’ dair hüküm kurulması gerekeceğini- Alacaklı, 

borçlunun haline münasip meskeni üzerine haciz uygulamak suretiyle eldeki 

şikayetin yapılmasına sebebiyet verdiğinden alacaklının harç ve tebligat gi-

derlerinden sorumlu tutulması gerektiğini»455 

√ «İstemin infazına ilişkin şikayetleri inceleme görevinin, kararı veren 

mahkemeye ait olduğu, eşya tespitinin icra müdürlüğünce yapılmış olması-

nın bu durumu etkilemeyeceğini»456 

√ «Şikayet dilekçesinde öne sürülen taleplerin ve şikayet nedenlerinin 

her birinin ayrı ayrı tartışılarak bunlar hakkında hangi sonuca ulaşıldığının 

ve verilen kararın ne olduğunun hükümde birer birer açıklanıp gösterilmesi 

gerekeceğini»457 

√ «Mahcuzun değeri, borçlunun haline münasip evin değerinden az ol-

duğundan mahkemece şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar ve-

rilmesi gerekeceğini»458 

√ «Şikayetin kabulüne karar verildiği halde, vekille temsil edilen borçlu 

şirket lehine, vekalet ücretine hükmedilmemesinin ve yargılama giderinin 

borçlu üzerinde bırakılmasının doğru olmadığını»459 

√ «İcra mahkemesi kararlarının birbirleri için bağlayıcı olduğu- Daha 

önce dosya hesabına ilişkin bir icra mahkemesi kararı olması halinde o 

mahkemece yaptırılan tarih ve hesap miktarı esas alınarak sonrası için he-

saplama yapılması gerektiğini»460 

√ «İtiraz ve şikayet tarihinden sonra borcun ödenmiş olmasının, -itiraz 

ve şikayetten açıkça vazgeçilmediği sürece- icra mahkemesinin borçlunun 

başvurusunu incelemesine engel teşkil etmeyeceğini»461 

√ «Borçlunun vefatı nedeniyle muris yönünden haczedilmezlik şikayeti-

nin konusu kalmadığından, mahkemece istemin reddi gerektiğini»462 

                                                 
454 Bknz: 23. HD. 05.12.2016 T. 3411/5267 
455 Bknz: 12. HD. 29.11.2016 T. 6441/24514 
456 Bknz: 12. HD. 28.11.2016 T. 5880/24384 
457 Bknz: 12. HD. 28.11.2016 T. 19014/24388; 28.11.2016 T. 30677/24375 
458 Bknz: 12. HD. 24.11.2016 T. 30780/24173 
459 Bknz: 12. HD. 22.11.2016 T. 18695/24110 
460 Bknz: 8. HD. 21.11.2016 T. 26958/15862 
461 Bknz: 12. HD. 17.11.2016 T. 5738/23767 
462 Bknz: 12. HD. 17.11.2016 T. 29282/23860 
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√ «Borçlu şikayet dilekçesi ile birlikte 120 TL gider avansını yatırmış, 

mahkemece duruşmada keşif yapılmasına karar verilerek, gider avansından 

karşılanmayan kısmın tamamlanması için borçluya iki haftalık kesin süre 

verilmesine ilişkin karar, duruşmada hazır olan borçluya ihtar edilmiş ise 

de, bilirkişilerin sayısı ve dosyadaki mevcut avans dikkate alınmadan keşif 

için eksik kalan avans miktarı net olarak belirlenmediğinden söz konusu ih-

tarın usule uygun kabul edilemeyeceğini- Mahkemece sonraki duruşmada 

‘eksik avansın 250 TL olarak tespiti’ ile duruşmada hazır olmayan borçluya, 

avansı tamamlaması için iki haftalık kesin süre verilmiş ve yatırılmamasının 

sonuçları yazılmış ise de, söz konusu muhtıranın da borçlunun ‘hapiste hü-

kümlü’ olduğundan bahisle Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca 

yapıldığı, bu hali ile de muhtıraya ilişkin tebligatın usulsüz olduğu, gelinen 

aşamada ise bir yıldan fazla hapis cezası ile mahkum edilen borçlunun kısıt-

lanarak kendisine vasi atandığı anlaşıldığından, mahkemece, hükümlü olan 

borçlunun vasisine, eksik avansı tamamlaması için usulüne uygun ihtar ya-

pılması gerektiği; usulsüz ihtar tebliği dikkate alınarak meskeniyete ilişkin 

şikayetin usulden reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu»463 

√ «İtiraz ve şikayet tarihinden sonra borcun ödenmiş olmasının, -itiraz 

ve şikayetten açıkça vazgeçilmediği sürece- icra mahkemesinin borçlunun 

başvurusunu incelemesine engel teşkil etmeyeceğini»464 

√ «Borçlu şirket adına vekaleten icra mahkemesi nezdinde şikayet yo-

luna giden ve talepte bulunan kişi avukat olmadığından, şirket yetkilisi de 

olmayan bu kişinin davaya vekalet ehliyeti olmadığı gerekçesiyle şikayetin 

esasa girilmeden dava (şikayet) şartı yokluğundan reddedilmesi gerekeceği-

ni»465 

√ «Süresinde yapılan icra takibinin mükerrer yapıldığına ilişkin şikâyet 

gereğince, mahkemece, mükerrer yapıldığı iddia edilen takip dosyası incele-

nerek, mükerrerlik oluşturup oluşturmadığı değerlendirilmek suretiyle olu-

şacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini»466 

√ «Alacaklı vekilinin talebi kabul edilerek teminat mektubunun paraya 

çevrildiği anlaşıldığından; rızai bir ödemeden söz edilemeyeceği; mahkeme-

ce şikayetin esası incelenerek karar verilmesi gerektiğini»467 

√ «Alıcının İİK’nun 133. maddesi hükmüne göre sorumlu olmasının, 

farklı kuralları ve hukuki sonuçları içeren aynı kanun’un 134. maddesine 

                                                 
463 Bknz: 12. HD. 17.11.2016 T. 6112/23785 
464 Bknz: 12. HD. 17.11.2016 T. 5738/23767 
465 Bknz: HGK 16.11.2016 T. 12-1309/1065 
466 Bknz: 12. HD. 15.11.2016 T. 25241/23620 
467 Bknz: 8. HD. 10.10.2016 T. 14815/13512 
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dayanılarak açılan fesih davasının incelenmesine engel teşkil etmeyeceği ve 

kesin hüküm oluşturmayacağını»468 

√ «İhalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkemenin 

davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına 

mahkum edeceği, yasa’nın bu hükmünün emredici nitelikte olup kamu düze-

nine ilişkin bulunduğundan mahkemece re’sen uygulanması gerekeceği- Şi-

kayet iki adet taşınmaza ilişkin olup, mahkemece şikayete konu bir taşınmaz 

yönünden talebin kabulüne, diğeri yönünden ise reddine karar verilmiş ol-

duğundan, tarafların haklılık durumlarına göre istemin reddedilen bölümü 

dikkate alınarak kendisini bir vekille temsil ettiren alacaklı yararına vekalet 

ücretine hükmedilmesi ve yargılama giderlerinin haklılık durumlarına göre 

taraflar arasında paylaştırılması gerektiğini»469 

√ «İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesinin takip tarihinden iti-

baren yirmi gün içinde duruşma yapacağı ve taraflar gelmeseler bile icap 

eden kararı vereceğini»470 

√ «İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesinin talep tarihinden iti-

baren 20 gün içerisinde duruşma yapacağı ve taraflar gelmese bile icap 

eden kararı vereceğini- Mahkemece gider avansının eksik olduğunun anla-

şılması halinde, tamamlattırılması için HMK’nun 120/2. maddesi gereğince 

verilecek iki haftalık kesin süre ile birlikte gider avansının nelerden ibaret 

olduğunun net olarak belirlenmesi ve tarafa avansın yatırılmamasının huku-

ki sonuçları konusunda uyarı yapılması gerekeceği, bu süre içinde dava şar-

tı noksanlığı giderilmezse, ancak o takdirde davanın, dava şartı yokluğu se-

bebiyle usulden reddedilmesi gerekeceğini»471 

√ «Sıra cetvelinde yer alan alacaklının alacağının zamanaşımına uğra-

dığı ya da icra takibinin zamanaşımına uğradığı iddiasını ileri sürerek, cet-

velde şikayet olunana pay ayrılmaması gerektiğine yönelik itirazları ancak 

borçlunun ileri sürülebileceği, üçüncü kişi konumundaki şikayet olunanın 

veya şikayetçinin bu itirazları ileri süremeyeceği, bu ilkeyi icra mahkemesi-

nin de nazara alarak, bu yöndeki şikayeti reddedebileceğini- Sıra cetveline 

yönelik şikayetlerde icra mahkemesi, alacaklıların ne miktar için hangi sıra-

larda yer alması gerektiğinin saptaması, cetvelin hukuka uygun olmayan kı-

sımlarının gösterilmesi, bu çerçevede işlem yapılması için icra müdürüne 

(İİK’nın 17. maddesine kıyasen) talimat vermesi gerektiğinden, iptal neden-

lerinin gerekçede belirtilmesi ve hüküm fıkrasında gerekçe tekrar edilmeden 

                                                 
468 Bknz: 12. HD. 29.09.2016 T. 23189/20005 
469 Bknz: 12. HD. 29.09.2016 T. 17118/20130 
470 Bknz: 12. HD. 26.09.2016 T. 15882/19723; 05.04.2016 T. 4560/10140; 18.01.2016 T. 

1114/1070; 12.03.2015 T. 2016/5705 
471 Bknz: 12. HD. 22.09.2016 T. 9533/19526 
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sıra cetvelinin iptaline karar vermekle yetinilmesi ve eda hüküm kurulma-

ması gerekeceğini»472 

√ «Mahkemece, emlak vergisi alacağının 6183 sayılı Yasa’nın 21/2. 

maddesi uyarınca öncelikle ödettirilmesi gerektiğine ilişkin mahkemenin ilk 

kararının, şikayet olunanın temyiz isteminin sair ret kapsamında reddi üze-

rine şikayetçi lehine usuli kazanılmış hak oluşturduğu gözetilerek, şikayetin 

kabulü ile emlak vergisi alacağının öncelikle ödettirilmesini sağlamak üzere 

sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi gerekirken, icra müdürlüğünce 

İİK’nın 134/5. maddesi uyarınca emlak vergisinin şikayet olunan tarafından 

dosyaya yatırılmasının mümkün bulunduğu gözden kaçırılarak, usuli kaza-

nılmış haklar dikkate alınmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulmasının doğru 

olmadığını- Şikayetçi tarafça öncelikle emlak vergisinin ödenmesi gerektiği 

hususunun, şikayetçi lehine usuli kazanılmış hak oluşturduğu ve mahkemece 

bu yönden şikayetin kabulü gerektiği hususu hükmün gerekçesinde açıklan-

dığına göre, şikayetçinin, öncelikle emlak vergisi ödenmeden taşınmazın 

tescil işleminin usulsüz olduğuna yönelik icra memur işlemi şikayetinde artık 

hukuki yararının kalmadığı gerekçesiyle, HMK’nın 114/1-h ve 115/2. mad-

deleri uyarınca hukuki yarar yokluğu sebebiyle şikayetin usulden reddine 

karar verilmesi gerekeceğini»473 

√ «Haciz sıra cetvelindeki sıraya ilişkin olan itirazın, İcra ve İflas Ka-

nunu’nun 142/son maddesi uyarınca şikayet niteliğinde olduğu, aynı ya-

sa’nın 18. maddesi uyarınca da, icra mahkemesi basit yargılama usulünü 

uygulayacağından ve duruşma yapılmasına gerek gördüğü takdirde ilgilileri 

duruşmaya çağırıp, ancak gelmeseler bile gereken kararı vereceğinden, so-

mut olayda 6100 sayılı HMK’nın 150 ve 320/4 maddelerinin uygulanma 

imkânının bulunmadığını»474 

√ «İcra emrinin iptali talebiyle yapılan şikâyet başvurusunda icra hu-

kuk mahkemesince şikâyet dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilmeden dosya üze-

rinden karar verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği-

ni»475 

√ «Şikayete konu sıra cetvelinde kendisine husumet yöneltilen borçluya 

pay ayrılmadığından, şikayetçinin adı geçen aleyhinde şikayette bulunma-

sında hukuki yararının bulunmadığı- Sıra cetveline karşı şikayette bulunul-

ması halinde, mahkemenin takdir hakkını duruşma yapılarak kullanması ge-

rektiğini- Sıra cetvelinde kendisine pay ayrılan ve şikayet sonucundan etki-

                                                 
472 Bknz: 23. HD. 27.06.2016 T. 5641/3934 
473 Bknz: 23. HD. 27.06.2016 T. 4339/3948 
474 Bknz: 23. HD. 22.06.2016 T. 6822/3834 
475 Bknz: AYM 21.06.2016 T. 4073/0 
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lenecek olan alacaklılar da yargılamaya dahil edilmesi ve onlar hakkında 

da hüküm kurulması gerektiğini»476 

√ «İhalenin feshine ilişkin icra mahkemesince tarafların vekillerinin 

yüzlerine tefhim edilen red kararı üzerine, şikayetçilerin, yasal sürede tem-

yiz süre tutum dilekçesi verdiği ve temyiz masrafı yatırılması için çıkartılan 

ihtarlı davetiyenin tebliğ edilmesi üzerine temyiz harcının 7 günlük yasal sü-

re içerisinde yatırıldığı anlaşıldığından, ‘temyiz talebinin reddine’ karar ve-

rilmesinin isabetsiz olduğunu»477 

√ «Taraflar arasındaki şikayet davasında, usulüne uygun olarak verilen 

kesin süreye rağmen gider avansının yatırılmaması nedeniyle davanın dava 

şartı yokluğu nedeniyle usulden reddi gerektiğini»478 

√ «İhalenin feshine ilişkin şikayet, görevsiz veya yetkisiz icra mahkeme-

si veya mahkemeye yapılırsa, mahkemece evrak üzerinde inceleme ile baş-

vuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik ka-

rarı verileceği, bu kararların kesin olduğunu»479 

√ «İcra hukuk mahkemesince sadece sıra cetvelindeki sıraya ilişkin iti-

razlara bakılabileceği, şikayetçinin, itirazının alacağın esasına ilişkin olma-

sı halinde genel mahkemelerin görevli olduğunu- Dava şartı noksanlığından 

şikayetin usulden reddine karar verilmesi halinde, mahkemece, HMK. mad. 

114/1-c ve 115/2 gereğince, göreve ilişkin dava şartı noksanlığı bulunduğu 

gerekçesiyle, şikayetin usulden reddine karar verilmesi gerektiği- Mahke-

menin yetkisine görevli mahkemece karar verilmesi gerektiğini»480 

√ «İcra mahkemesince, davacı borçluya usulüne uygun duruşma günü 

tebliğ edilmeden, bir başka ifade ile duruşma gününden haberdar olmadığı 

halde duruşmaya gelmediğinden bahisle ve ayrıca davalı vekilinin de maze-

reti kabul edildiği halde dosyanın işlemden kaldırılmasına, akabinde de da-

vanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinin HMK.’nun 150. maddesine 

aykırı olacağını»481 

√ «Davacının, ödeme emrinin sehven tebliğ alınıp iade edildiği, takibin 

kesinleşmeden haciz tatbik edildiği ve borçlu ile hiçbir ilişkisinin bulunma-

dığına dair şikayet talebinin, menfi tespit niteliğinde olmayıp, icra müdürlü-

ğünün işlemini şikayet niteliğinde olduğu ve davaya ‘icra hukuk mahkemesi’ 

sıfatıyla bakılması gerekeceğini»482 

                                                 
476 Bknz: 23. HD. 20.06.2016 T. 6137/3741 
477 Bknz: 12. HD. 17.06.2016 T. 16218/17252 
478 Bknz: HGK 15.06.2016 T. 1080/798 
479 Bknz: 12. HD. 13.06.2016 T. 14856/16703 
480 Bknz: 23. HD. 06.06.2016 T. 5137/3437 
481 Bknz: 12. HD. 02.06.2016 T. 2243/15750 
482 Bknz: 19. HD. 05.05.2016 T. 480/8322 
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√ «Her dava ve şikayet açıldığı tarihteki hukuki durum gözetilerek 

hükme bağlanacağından, borçlunun şikayet tarihinden sonra icra müdürlü-

ğünce yeniden dosya hesabı yapılmış olmasının, şikayetten açıkça vazgeçil-

mediği sürece, icra mahkemesinin borçlunun başvurusunu incelemesine en-

gel teşkil etmeyeceğini»483 

√ «Borçlu geçerli bir mazeret bildirmemiş ve duruşmaya gelmemiş olsa 

da, HMK. mad. 150/1 uyarınca, dosyanın işlemden kaldırılmasına ve dava-

nın açılmamış sayılmasına karar verilemeyeceği, mahkemece, İİK. mad.18/3 

uyarınca, taraflar gelmeseler bile inceleme yapılıp şikayetin sonuçlandırıl-

ması gerektiğini»484 

√ «Aynı sıra cetveline yönelik farklı şikayetler hakkında ayrı ayrı hü-

küm kurulmasının, kararların infazında da şüphe ve tereddütlere neden ola-

rak uyuşmazlıkların uzun süre devam etmesi ihtimali doğurabileceği, bir 

yargı çevresinde aynı düzeyde bulunan birden fazla mahkemenin, davaların 

birleştirilmesi açısından aynı mahkeme sayılacağını»485 

√ «Aynı sıra cetveline karşı, aynı yer sayılan mahkemelerde açılmış 

başka şikayetler olup olmadığı araştırılıp, varsa HMK’nın 166/4. maddesi 

uyarınca birbiriyle bağlantılı olduğunun kabulü ile önce esas kaydı yapılan 

dosya üzerinde 166/1. maddesi uyarınca işbu dosyanın birleştirilmesi, önce 

yapılan şikayetin bu şikayet olduğunun tespiti halinde diğer dosyaların bu 

dosya ile birleşmesinin beklenmesi, mahkemelerince birleştirme kararı ve-

rilmemesi halinde şikayetlerin sonuçlarının beklenmesi, aynı yer sayılmayan 

mahkemelerde açılmış başka şikayetler olması halinde ise, yine o şikayetle-

rin de sonuçlarının beklenmesi gerektiğini»486 

√ «Haciz nedeniyle hesaptan gelen paranın ödenmesinin haczedilmez-

lik şikayetinin esasının incelenmesine engel olmadığını»487 

√ «Şikayet olunan banka ile ilgili şikayetin kabulüne ilişkin mahkeme-

nin ilk kararının temyiz edilmemek suretiyle kesinleşmiş olduğu gözetilerek, 

şikayet olunan banka yönünden yeniden karar verilmesine yer olmadığına 

karar verilmesi gerekeceğini»488 

√ «Tebliğ mazbatasındaki borçlu adına atılan imzanın inkar edilmesi 

halinde, bu iddianın mahkemece araştırılması, imzanın şikayetçiye ait olup 

olmadığının tespiti gerekeceğini»489 

                                                 
483 Bknz: 12. HD. 03.05.2016 T. 2362/12960 
484 Bknz: 12. HD. 02.05.2016 T. 160/12783 
485 Bknz: 23. HD. 02.05.2016 T. 2657/2787; 02.05.2016 T. 2985/2785 
486 Bknz: 23. HD. 28.04.2016 T. 1150/2748 
487 Bknz: 8. HD. 26.04.2016 T. 23202/7659; 19.03.2015 T. 851/6392; 24.02.2015 T. 4794/4900 
488 Bknz: 23. HD. 25.04.2016 T. 4408/2597 
489 Bknz: 12. HD. 19.04.2016 T. 34257/11528 
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√ «Borçluya ait mahcuz satış bedelinin bütün alacaklıların alacağını 

karşılamaması halinde düzenlenecek sıra cetveline itiraz, alacağın sadece 

esas ve miktarına ya da hem sıraya hem de esas ve miktarına yönelikse dava 

yoluyla genel mahkemede (İİK’nın m.142/1), itiraz sadece sıraya yönelikse 

şikayet yoluyla icra mahkemesi’nde (İİK’nın m.142/son) ileri sürülmesi ge-

rekeceğini»490 

√ «Şikayetçinin ‘ödeme emri tebligatının boşandığı eşine ait adresine 

tebliğ edildiği, eski eşi ile birlikte oturmadığı için usulsüz olduğunu’ iddia 

ettiği mahkemece ‘borçlunun haciz nedeniyle takipten haberdar olduğu ve 

şikayetin süresinde olmadığı’ gerekçesiyle verdiği ret kararının isabetli ol-

madığı, borçlunun beyan ettiği öğrenme tarihinden önce tebligattan haber-

dar olduğuna ilişkin dosyada bir işlem bulunmadığından, mahkemece tebliğ 

tarihinde tebligatı alan şahsın borçlu ile aynı konutta oturup oturmadığının 

kolluk marifetiyle araştırılması gerekeceğini»491 

√ «İpotek borçlusu ve kredi sözleşmesinde kefile çıkartılan ihtarname, 

şikayetçinin ipotek akit tablosu ve kredi sözleşmesindeki adresine tebliğe çı-

karılmamış olduğundan, yöntemine uygun hesap kat ihtarı tebliği bulunma-

dığı ve borçluya icra emri gönderilmek suretiyle ipoteğin paraya çevrilmesi 

yoluyla takip yapılmasının mümkün olmadığı, bu durumda, ipotek borçlusu 

ve kredi sözleşmesinin kefiline gönderilen icra emrinin iptali ile yetinilmesi 

gerekirken, takibin iptaline karar verilmesinin hatalı olduğunu»492 

√ «Borçlunun aleyhine başlatılan takibin iptaline ilişkin bahse konu şi-

kayet hakkında inceleme ve karar verme görevinin icra mahkemeleri’ne ait 

olduğunu»493 

√ «Davacıya kesin süre ihtarını içeren tebligatta usulsüzlük olmayıp bi-

lirkişi ücreti de 2 haftalık süre içerisinde yatırıldığından şikayetin reddi ge-

rektiğini»494 

√ «Borçlu tarafça, temyize konu şikayet ile aynı gün .... İcra Hukuk 

Mahkemesi’nin 2013/559 Esas sayılı dosyasında yapılan şikayet başvuru-

sunda da takip dayanağı ilama dayalı olarak birden fazla takip başlatıldı-

ğından bahisle .... İcra Müdürlüğü’nün 2013/7106 Esas sayılı takibin iptali-

nin talep edildiği, anılan şikayetin 08.10.2013 tarihinde karara bağlandığı; 

bu durumda, aynı konuda derdest bir şikayet mevcut olduğundan, mahkeme-

ce derdestlik nedeniyle ret kararı karar verilmesi gerektiğini»495 

                                                 
490 Bknz: 23. HD. 13.04.2016 T. 2828/2344 
491 Bknz: 12. HD. 06.04.2016 T. 1055/10223 
492 Bknz: 12. HD. 30.03.2016 T. 31071/9375 
493 Bknz: 8. HD. 23.03.2016 T. 23873/5284 
494 Bknz: 8. HD. 16.03.2016 T. 2314/4752 
495 Bknz: 8. HD. 16.03.2016 T. 23181/4720 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

452 

√ «Şikayetçinin henüz adına tescil edilmeyen taşınmazdaki haczin kal-

dırılmasını istemek konusunda şikayet hakkının doğmadığı; üçüncü kişinin 

taşınmaz adına tescil yapılmadan şikayet hakkının kullanamayacağını»496 

√ «Meskeniyet şikayeti, yalnızca takip borçlusuna tanınmış bir hak 

olup; takipte borçlu sıfatı taşımayan üçüncü kişinin bu şikayette bulunmaya 

hakkının olmadığını»497 

√ «Adi ortaklığın malları üzerine haciz konulması halinde bu hususun, 

ortaklardan her biri tarafından şikayet konusu yapılabileceğini»498 

√ «İcra emrinde yer almaması gereken ‘Hemen Öderseniz Borç Tutarı’ 

başlıklı bölümün çıkarılarak icra emrinin düzeltilmesi gerektiğini»499 

√ «Taşkın haciz şikayetine ilişkin icra mahkemesi kararının kesin nite-

likte olduğu- İcra mahkemesince verilen kararlar, kural olarak maddi an-

lamda kesin hüküm teşkil etmemekle birlikte, aynı takip dosyası nedeniyle, 

aynı taraflar arasında ve aynı konuda daha önce verilen icra mahkemesi ka-

rarlarının, kesinleşmek koşuluyla sonraki şikayet yönünden kesin hüküm teş-

kil edeceği, şikayet konularının birebir aynı olmaması halinde ise, önceki şi-

kayet hakkında verilen kararın sonraki şikayet yönünden kesin hüküm teşkil 

etmeyeceğini»500 

√ «Takip alacaklısının düzelterek onama ilamı nedeniyle doğan bakiye 

alacağını ilk takip dosyası üzerinden talep etmesinin mümkün olduğu; bu 

nedenle borçlu vekilinin takibin mükerrer olduğu yönündeki iddiası doğru 

değil ise de; aynı ilama dayalı faiz alacağının usul ekonomisi ilkesi gözetile-

rek, ilk takip dosyası üzerinden istenmesi gerektiğini»501 

√ «Şikayetin, şikayet eden ve şikayet olunan (karşı taraf) olmak üzere 

iki tarafı olup, davaya müdahalenin ‘şikayet’te söz konusu olamayacağı-

nı»502 

√ «İcra mahkemesi kararlarının -maddi anlamda kesin hüküm teşkil 

etmeseler de- kendi aralarında kesin hüküm oluşturduklarının kabul edildi-

ğini- Her iki icra mahkemesinde dosyasındaki taleplerin farklı olduğu anla-

şıldığından, önceki icra mahkemesinin ihalenin feshine ilişkin vermiş olduğu 

kararın sonraki şikayet dosyası için kesin hüküm teşkil etmeyeceğini»503 

                                                 
496 Bknz: 12. HD. 10.03.2016 T. 1993/7046 
497 Bknz: 12. HD. 08.03.2016 T. 31336/6655 
498 Bknz: 12. HD. 07.03.2016 T. 30904/6408; 07.04.2015 T. 33608/8804 
499 Bknz: 8. HD. 03.03.2016 T. 22074/3784 
500 Bknz: 12. HD. 01.03.2016 T. 28885/5707 
501 Bknz: 8. HD. 01.03.2016 T. 22566/3689 
502 Bknz: 12. HD. 29.02.2016 T. 5498/5587 
503 Bknz: 12. HD. 22.02.2016 T. 33299/4629 
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√ «Şikayetin kabulü ya da reddi halinde tazminata hükmedilmesinin 

isabetsiz olduğunu»504 

√ «TTK’nun 1472. maddesinde sigorta şirketine, sigortalıya tazmin et-

tiği bedel kadar halef olacağı düzenlenmiş olup, bunun bir kanuni halefiyet 

olduğu-TTK’nun 1472. maddesinde borçlunun onayı gerekmeksizin sigorta-

cının sadece ödemeyi ispat ederek takibi kaldığı yerden devam edeceğini- 

Mahkemece, takıp alacaklısı da şikayete dahil edilmek suretiyle anılan hü-

küm doğrultusunda bir ödemede bulunulup bulunulmadığı ile bu ödemenin 

takip konusu alacakla ilgili olup olmadığı tespit edilerek sonucuna göre ka-

rar verilmesi gerekeceğini»505 

√ «Şikayetçinin 2. zümre mirasçı olup mirası kabul yönünde bir irade-

sinin olmaması nedeniyle mirasın kendisine geçmediğine yönelik iddiaları 

bulunduğundan, veraset belgesi ve mirasın reddine ilişkin bir karara da 

rastlanmadığından alacaklının, borçlunun mirasçısı sıfatı ile takibi şikayet-

çiye yöneltme hakkının bulunup bulunmadığının tespit edilerek oluşacak so-

nuca göre karar verilmesi gerektiğini»506 

√ «İcra mahkemesinin kararı ile borçluya iade edilecek fazla ödemenin 

düzeltilmesine ve bu miktara belirtilen tarihten itibaren faiz hesaplanmasına 

karar verildiği, icra müdürlüğünce bu yönde alacaklının iade etmesi gere-

ken paranın tespiti gerekirken, icra mahkemesi kararına aykırı olarak borç-

lu yararına icra vekalet ücreti hesaplanmasının isabetsiz olduğunu»507 

√ «İcra İflas Kanunu, icra ve iflas takip işlemlerinde öncelikle uygu-

lanması gereken kanun olmakla birlikte, somut olaya İcra İflas Kanunu’nda 

uygulanacak hüküm bulunmaması halinde ise, Hukuk Muhakemeleri Kanu-

nu’nun uygulanması gerekeceğini- İcra Hukuk Mahkemesi’nin, İİK’nun 

170/2. maddesine göre geçici durdurma kararı verilen hallerde, mahkemece 

nihai kararda, bu kararın kaldırılmasına veya takibin devamına karar ve-

rilmesi gerekeceği, aksi halde İcra Hukuk Mahkemesi’nce, İİK’nun 170/2. 

maddesine göre verilen durma kararının, HMK’nun 397/2. maddesi uyarın-

ca nihai karar kesinleşinceye kadar devam edeceğini»508 

√ «Davacının tüketici hakem heyetine başvurarak, ‘cep telefonunun ga-

ranti kapsamında tamir edilmediğini’ ileri sürerek ‘bedelinin iadesini’ iste-

diği, tüketici hakem heyetinin, kararı ile ‘cep telefonunun bedelinin, şikayetli 

firma tarafından tüketiciye ödenmesi, ayıplı cihazın şikayetli firmaya iadesi-

ne’ karar verildiği, karara istinaden bedelin tahsili amacıyla davacı vekili 

                                                 
504 Bknz: 12. HD. 26.01.2016 T. 25650/2129 
505 Bknz: 12. HD. 15.12.2015 T. 21143/31772 
506 Bknz: 12. HD. 02.12.2015 T. 17649/30221 
507 Bknz: 12. HD. 17.11.2015 T. 16491/28417 
508 Bknz: 12. HD. 12.11.2015 T. 14923/27722 
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tarafından icra takibi yapıldığı, icra müdürlüğünün kararı ile ‘cep telefonu-

nun, alacaklı vekilince kargo vasıtası ile borçluya gönderilmesi ve buna iliş-

kin kargo makbuzunun ibrazı sonrasında bedelin alacaklıya ödenmesine’ 

karar verildiği, alacaklı vekili tarafından cep telefonunun gönderildiğine 

ilişkin gönderi makbuzunun dosyaya ibraz edildiği, davalı şirket tarafından 

ise ilgili hakem heyeti kararı uyarınca cep telefonunun iade edilmesi ama-

cıyla, davacı aleyhine icra takibi başlatıldığı uyuşmazlıkta, davacı vekilince, 

kendilerince cep telefonu iade edilmesine rağmen müvekkili hakkında yapı-

lan bu icra takibinin iptali istenmiş olup, iptali istenen işlemin, icra ve iflas 

dairelerinin yaptığı muamelenin kanuna muhalif olmasından kaynaklandığı, 

talebin, koşulları bulunmamasına rağmen icra müdürlüğünce yapılan icra 

takibinin iptali istemine ilişkin olduğu ve 4077 ve 6502 s. Kanunlardan kay-

naklanmadığı anlaşıldığından, uyuşmazlığın icra hukuk mahkemesi tarafın-

dan çözümlenmesi gerektiğini»509 

√ «Faizle ilgili şikayetin, ilama aykırı istemin düzeltilmesi niteliğinde 

olduğu, bu isteğin İİK. mad. 16/2 gereğince süresiz şikayete tabi olduğunu- 

İcra mahkemesi kararlarının, maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeseler 

de, kendi aralarında kesin hüküm oluşturdukları ve HMK. mad. 114/1-i uya-

rınca kesin hükmün dava şartı olduğunu»510 

√ «İstihkak iddiası sadece taşınır mallara ilişkin olarak ileri sürülebil-

diğinden, şikayetçilerin icra mahkemesine başvurusu borçlunun taşınmaz 

hissesi üzerine konulan haczin kaldırılması istemi olup, bu haliyle başvuru-

nun şikayet niteliğinde olduğu, mahkemece, hukuki tavsifin hakime ait oldu-

ğu gözetilerek, başvurunun şikayet olarak vasıflandırılıp sonuçlandırılması 

gerektiğini»511 

√ «2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda hüküm bulunmayan hallerde, 

bu kanuna aykırı düşmediği ölçüde, genel nitelikte olan Hukuk Muhakeme-

leri Kanunu hükümleri icra takipleri hakkında da uygulanabileceğini- Her 

iki takip dosyasının taraflarının aynı olduğu, takibe konu ipoteklerin aynı 

borç için verildiği, ikinci takip dosyası ile ilk takipte eksik hesaplanan ala-

cağın takibe konulduğunun iddia edildiği, dolayısıyla ilk takip dosyası için 

yapılan şikayet dosyasında yapılacak hesaplama sonucunda hükmolunacak 

miktarın, diğer takip dosyası ile ilgili olarak yapılan şikayet dosyasındaki 

hesaplamayı da etkileyeceği, bu durumda dosyaların aralarındaki fiili ve 

hukuki irtibat nedeniyle birleştirilerek hükme bağlanmalarının zorunlu ol-

duğu görüldüğünü»512 

                                                 
509 Bknz: 20. HD. 03.11.2015 T. 4370/10323 
510 Bknz: 12. HD. 13.10.2015 T. 23960/24185 
511 Bknz: 12. HD. 05.10.2015 T. 10751/23012 
512 Bknz: 12. HD. 15.09.2015 T. 13511/21086 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

455 

√ «Şikayetçi 3. kişinin iddiası, istihkak davası niteliğinde olup, uyuş-

mazlığın istihkak prosedürü içinde çözümlenmesi gerekirken, yazılı şekilde 

hüküm tesisinin isabetsiz olduğunu»513 

√ «Dosya borcunun ödenerek, icra dosyasının infaz edilmiş olmasının 

borçlunun icra mahkemesi nezdindeki şikayetinin incelenmesine engel teşkil 

etmeyeceğini»514 

√ «İflasın açılması kararından önce dosyaya ödenen paralar olduğun-

dan ve bu paraların alacaklıya ödenmesi talebi icra müdürlüğünce redde-

dilmiş olup kararının iptali için şikayet yoluna başvurulabileceğinden, borç-

lu hakkında iflas kararı verilmesinin şikayetin incelenmesine engel teşkil et-

meyeceğini»515 

√ «Şikayet dilekçesinde belirtilen taleplerin icra mahkemesi’nce bu ko-

nu karar gerekçesinde tartışılması ve bu hususta açıkça olumlu ya da olum-

suz bir karar verilmesi gerektiğini»516 

√ «İcra mahkemesi kararları maddi anlamda kesin hüküm oluşturmaz 

ise de, aynı konuda verilen önceki icra mahkemesi kararının, kesinleşmesi 

halinde daha sonra verilmiş olan karara karşı kesin hükmün sonuçlarını do-

ğuracağı, bu durumda kesinleşen icra mahkemesi kararı doğrultusunda ala-

caklıya muhtıra gönderilmesi karşısında anılan muhtıraya yönelik şikayetin 

kesin hüküm nedeniyle reddi gerekeceğini»517 

√ «Borçlunun bakmakla yükümlü olduğu kimsenin bulunmadığı ve eko-

nomik sosyal durumu gözetilerek, daha mütevazi semtlerde ve daha küçük 

bir evde oturmasının mümkün olduğu nazara alınarak, borçlunun haline 

münasip evi ne kadar değerle alabileceği konusunda bilirkişiden yeniden 

rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğini»518 

√ «Borçlunun şikayete konu doğru icra takip dosya numarasının tespiti 

gerekeceğini»519 

√ «Aynı takip dosyası nedeniyle, aynı taraflar arasında ve aynı konuda 

daha önce verilen icra mahkemesi kararlarının, kesinleşmek koşuluyla son-

raki şikayet yönünden birbirlerine karşı kesin hüküm teşkil edeceğini»520 

                                                 
513 Bknz: 12. HD. 29.06.2015 T. 8838/18356 
514 Bknz: 12. HD. 11.05.2015 T. 3530/13130 
515 Bknz: 12. HD. 05.05.2015 T. 9832/12432 
516 Bknz: 8. HD. 05.05.2015 T. 9949/9960 
517 Bknz: 12. HD. 21.04.2015 T. 9192/10514 
518 Bknz: 8. HD. 20.04.2015 T. 7724/8920 
519 Bknz: 8. HD. 15.04.2015 T. 7891/8438 
520 Bknz: 12. HD. 14.04.2015 T. 35102/9759 
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√ «Alıcının KDV ödeme yükümlülüğü ihalenin kesinleşmesi ile doğaca-

ğından, mahkemece KDV oranının satıştan önceki tarihte şikayetçi tarafın-

dan bilindiği gerekçesiyle şikayetin esası incelenmeden reddinin doğru ol-

madığını»521 

√ «Tahliye emrinin iptali talebi İİK’nun 16. maddesi kapsamında ‘şika-

yet’ niteliğinde olup, bu davalarda hasmın yanlış gösterilmesi halinde şika-

yet reddedilmeyip doğru hasma şikayet dilekçesi tebliğ edilmek suretiyle 

yargılamaya devam edilmesi gerekeceğini»522 

√ «Adi ortaklıklarda, ortakların borçlarından dolayı takip yapılması 

halinde, ortağın ancak kar payı veya tasfiye payına haciz konulması müm-

kün olup, tüzel kişiliği bulunmayan ortaklığa ait bir mal veya alacak üzerine 

haciz konulamayacağı, adi ortaklığın ortaklarından olan borçlu, adi ortaklık 

yönünden üçüncü kişi sayılamayacağından adi ortaklığın alacağına yönelik 

şikayette hukuki yararının bulunduğunu»523 

√ «Borçlunun, takip konusu belgelerin fotokopi olduğu, asılları olma-

dan icra takibi yapılamayacağına ilişkin başvurusunun şikayet niteliğinde 

olacağını»524 

√ «Borçlunun şikayet konusu yaptığı takip dosyaları arasında hukuki ve 

fiili bağlantı bulunmadığından, mahkemece, her bir takip dosyasına ilişkin 

talep tefrik edilerek ayrı ayrı sonuca gidilmesi gerekirken, infazı ve denetimi 

mümkün olmayacak şekilde tüm takip dosyaları için birlikte hüküm tesisin 

isabetsiz olduğunu»525 

√ «Alacaklı banka tarafından 2 adet bonoya dayalı kambiyo senetlerine 

mahsus haciz yoluyla takip yapıldığı, borçlunun ise icra mahkemesine baş-

vurarak, bonodaki borca ve imzaya itirazlarını öne sürdüğü, yapılan bu 

başvuru, Medeni Usul Hukuku anlamında dava olmadığından HMK.’ nun 

davaya dair kurallarının mutlak anlamda uygulanmayacağı, bu itibarla, 

borçlunun imzaya itiraz dilekçesinde alacaklı asilin adresinin gösterilmediği 

gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinin aşırı şekilci-

lik olup, hak kaybına neden olacağını»526 

√ «Alacaklıları farklı iki ayrı icra dosyasında, borçlu belediyenin aynı 

hesaba ilişkin haczedilmezlik şikayetinin aynı dosya üzerinden hükme bağ-

lanamayacağı, mahkemenin öncelikle tefrik kararı vermesi gerektiğini»527 

                                                 
521 Bknz: 12. HD. 13.04.2015 T. 34618/9380 
522 Bknz: 12. HD. 07.04.2015 T. 33795/8852 
523 Bknz: 12. HD. 07.04.2015 T. 33606/8806 
524 Bknz: 12. HD. 06.04.2015 T. 34501/8628 
525 Bknz: 12. HD. 06.04.2015 T. 33811/8640 
526 Bknz: HGK 01.04.2015 T. 12-2195/1141 
527 Bknz: 8. HD. 31.03.2015 T. 2211/7284 
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√ «İcra müdürünün belirlediği taşınırın değerinin taraflarca şikayet 

konusu edilmesi halinde, icra mahkemesine denetleme yetkisi tanıdığının, bu 

denetlemenin de icra hakimi tarafından uzman bilirkişiden yardım alınmak 

suretiyle gerçekleştirileceğinin kabulünün gerektiğini»528 

√ «Hükümde, tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile T.C. kimlik 

numaraları, varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adresle-

rinin, aynı maddenin ikinci fıkrasına göre ise, hükmün sonuç kısmında, ta-

leplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve ta-

nınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırma-

yacak şekilde gösterilmesinin gerekli olduğunu»529 

√ «Alacaklı banka ile borçlu şirket arasında akdedilen kredi sözleşme-

sinde müşterek borçlu müteselsil kefil olan şirketin doğmuş ve doğacak 

borçlarının teminatı için tesis edilmiş ipotekle ilgili, ipotek akit tablosunda 

yer almayan ve İİK. 149. maddesi anlamında borçlu olmayan şirket hakkın-

da ipotekli takip yapılamayacağı, kredi sözleşmesinden kaynaklanan borç 

nedeniyle alacaklı tarafından bu şirket hakkında sadece genel haciz yoluyla 

takip yapılabileceği, borçlu şirket hakkındaki takibin iptali gerekeceğini- 

Borçlu tarafın eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayandığın-

dan, alacaklı tarafça talepte bulunulduğu takdirde mahkemece, takibin asıl 

borçlu şirkete yöneltilmesi için alacaklıya kesin süre verilmesi, verilen süre 

içinde alacaklı tarafından ek takip talebi düzenlenerek takibin asıl borçluya 

yöneltilmesi (icra emri gönderilmesi); verilen kesin sürede takibin asıl borç-

luya yöneltilmemesi halinde ise takibin iptali yönünde karar verilmesi gerek-

tiğini»530 

√ «Mahkemece dayanak ilamda tahliyesi istenen taşınmaz ile şikayete 

konu taşınmazın aynı olup olmadığının öncelikle çözüme kavuşturulması ge-

rektiğini»531 

√ «Meskeniyet iddiasına ilişkin başvuru şikayet niteliğinde olup, şika-

yetçi borçluların geçerli bir mazeret bildirmemiş ve duruşmaya gelmemiş 

olmalarının, HMK’nun 150/1. maddesine göre dosyanın işlemden kaldırıl-

masını ve davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesini gerektirmeyece-

ği, mahkemece, başvurunun şikayet niteliğinde olduğu gözetilerek, İİK’nun 

18/3.maddesine göre, taraflar gelmeseler bile inceleme yapılıp şikayetin so-

nuçlandırılması gerekeceğini»532 

                                                 
528 Bknz: 8. HD. 26.03.2015 T. 23679/6807 
529 Bknz: 12. HD. 26.03.2015 T. 4334/7209 
530 Bknz: 12. HD. 24.03.2015 T. 5081/6941 
531 Bknz: 8. HD. 24.03.2015 T. 6036/6727 
532 Bknz: 12. HD. 24.03.2015 T. 28795/7006 
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√ «Şikayetin, takip şartının yerine getirilmediğine ilişkin olduğu, bor-

cun ödenerek takip dosyasının infazen işlemden kaldırılmasının, şikayetin 

esasının incelenmesine engel teşkil etmeyeceğini»533 

√ «İlamın hüküm kısmının aynen infazı zorunlu olup, dar yetkili icra 

mahkemesi yorum yoluyla hükmü değiştiremeyeceğini- Avans faiz oranının, 

30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranın-

dan beş puan veya daha çok farklı olması halinde; yılın ikinci yarısında bu 

oranın geçerli olduğu kuralı çerçevesinde faizin hesaplanması için gerekti-

ğinde bilirkişiden raporu alınarak sonuca gidilmesi gerekirken, TCMB tara-

fından belirlenen ve yayınlanan avans faiz oranlarına göre yapılan ve dene-

time elverişli olmayan hesaplama ile sonuca gidilmesinin isabetsiz olduğu-

nu»534 

√ «Mahkemenin yanlış takip dosyasını inceleyerek sonuca gidemeyece-

ğini»535 

√ «Borçlu vekilinin birleşen dosyadaki hacizlerinin, 5999 sayılı Yasa 

ile 2942 sayılı Yasaya eklenen geçici 6. madde ve 6111 Sayılı Yasa geçici 

2.maddesi gereğince kaldırılmasına ilişkin talebi, İİK’nun 16/1. maddesine 

dayalı şikayet niteliğinde olduğunu»536 

√ «Alacaklı tarafından ölü kişinin mirasçısı yerine ölü kişi hakkında ta-

kip yapılması, maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayalı olup, 

dürüstlük kuralına da aykırı olmadığından alacaklının HMK.nun 124/3-

4.maddesi uyarınca taraf değişikliği yapmak suretiyle bu yanlışlığı düzelt-

mesinin mümkün olduğunu»537 

√ «İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen ge-

lirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen 

kullanılan mallarının haczedilemeyeceği- Hesaplardaki paraların kamu 

hizmetinde fiilen kullanılıp kullanılmadığı belirlenerek oluşacak sonuca gö-

re bir karar verilmesi gerektiğini»538 

√ «Borçlunun m.82/1-12. maddesi gereğince, meskeniyet şikayetinde 

bulunduğu taşınmazda, borçlunun hazır olmadığı keşif tarihinin haciz tarihi 

olarak ıttılaya esas teşkil etmeyeceğini»539 

                                                 
533 Bknz: 8. HD. 23.03.2015 T. 6772/6613 
534 Bknz: 8. HD. 23.03.2015 T. 6759/6614 
535 Bknz: 8. HD. 20.03.2015 T. 2954/6534 
536 Bknz: 8. HD. 20.03.2015 T. 4400/6530 
537 Bknz: 12. HD. 20.03.2015 T. 33523/6653 
538 Bknz: 8. HD. 19.03.2015 T. 399/6391 
539 Bknz: 12. HD. 19.03.2015 T. 31031/6487 
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√ «Aynı takip dosyası nedeniyle, aynı taraflar arasında ve aynı konuda 

daha önce verilen icra mahkemesi kararlarının, kesinleşmek koşuluyla son-

raki şikayet yönünden kesin hüküm teşkil ettiğini»540 

√ «Borçlunun talebinin emekli maaşının 1/4’ünden fazlasına konulan 

haczin kaldırılması olduğundan, bu hali ile talebin İİK’nun 82/1. maddesi 

ile 5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesine dayalı haczedilmezlik şikayeti oldu-

ğunu»541 

√ «İcra takibinin asıl kredi borçlusu (lehine ipotek verilen) aleyhine 

açılmasının asıl olduğu, takip sonunda üçüncü kişinin taşınmazının paraya 

çevrilmesi söz konusu olduğundan, o kişi hakkında da takip yapılması gere-

keceği, ipotek veren üçüncü kişi ya da ipotekli taşınmazı ipotekle yükümlü 

olarak alan 3.kişi ile asıl borçlu arasında zorunlu takip arkadaşlığı olduğu, 

icra müdürünün işlemine yönelik başvuru İİK.nun 16. maddesine dayalı şi-

kayet olup, şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar 

verilmesi gerekeceğini»542 

√ «İcra mahkemesince, TMK.’nun 403 ve devamı maddeleri uyarınca 

şikayetçi borçlu hakkında yargılamaya devam edilebilmesi için, borçluya 

vasi tayini gerekip gerekmediği, gerekiyorsa vasi tayin edilmesi konusunda 

sulh mahkemesine ihbarda bulunulması ve sonucuna göre hareket edilmesi 

gerekirken, bozmaya uyulduğu halde gerekleri tam olarak yerine getirilme-

yerek bu hususta işlem yapılmadan yargılamaya devam edilmesinin doğru 

bulunmadığını»543 

√ «İİK. mad. 62 gereğince takibin durdurulmuş olmasının, 4077 s. Ka-

nun’un 10. maddesinden kaynaklanan şikayet ile İİK. mad. 58’den kaynak-

lanan şikayetin incelenmesine engel olmadığını- Şikayet tarihinden sonra 

borcun ödenmiş olmasının da şikayetlerin incelenmesine engel olmayacağı-

nı»544 

√ «Mahkemece yüze karşı verilen kısa kararla gerekçeli kararın hüküm 

kısımları aynı olmasına ve ‘şikayetin kabulü ile, Ayvalık İcra Müdürlüğünün 

2012/2598 esas sayılı dosyasında davacı borçlunun ödeme emrini 

30/07/2012 tarihinde öğrenmiş olduğunun kabulü ile, ödeme emrinin bu ta-

rihte tebliğ edildiğinin tespitine, İİK nun 62. maddesi uyarınca itirazın süre-

sinde yapıldığının tespitine ve süresinde yapılan borca itiraz nedeni ile taki-

bin durdurulmasına, fazlaya ilişkin istemin reddine’ karar verilmesine kar-

şın, kararın gerekçesinde, ‘davalının da takibe konu senedin sözleşme uya-

                                                 
540 Bknz: 12. HD. 16.03.2015 T. 31290/5909 
541 Bknz: 8. HD. 16.03.2015 T. 5482/6002 
542 Bknz: 12. HD. 12.03.2015 T. 4187/5524 
543 Bknz: 12. HD. 10.03.2015 T. 2099/5311 
544 Bknz: 12. HD. 09.03.2015 T. 31014/5205 
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rınca alındığını kabul etmediği anlaşılmakla davacının takibe konu senedin 

teminat senedi olduğundan bahisle takibin iptaline karar verilmesine ilişkin 

talebinin reddedildiği’ belirtilerek çelişki meydana getirildiği, bu durumda, 

mahkemece, şikayet ve itiraz hususları incelenerek oluşacak sonuca göre ve 

taleplerden her biri hakkında, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, 

sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gös-

terilmesi suretiyle, bozmadan önce verilen kararla bağlı olmaksızın aradaki 

çelişkiyi giderecek şekilde yeniden karar verilebilmesi için hükmün bozul-

masının gerektiğini»545 

√ «İcra mahkemesince verilen kararlar, kural olarak maddi anlamda 

kesin hüküm teşkil etmemekle birlikte, aynı takip dosyası nedeniyle, aynı ta-

raflar arasında ve aynı konuda daha önce verilen icra mahkemesi kararla-

rının, kesinleşmek koşuluyla sonraki şikayet yönünden kesin hüküm teşkil 

edeceklerini»546 

√ «Mahkemece belirtilen anayasal ve yasal düzenlemeler doğrultusun-

da, 6183 sayılı Yasa’nın 84 ve devamı maddeleri uyarınca değerlendirme 

yapılarak, şikayetçi tarafından ileri sürülen fesih sebepleri gerekçesiyle bir-

likte tek tek tartışılıp oluşacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, fe-

sih nedenleri irdelenmeden ve gerekçelendirilmeden yazılı şekilde hüküm te-

sisinin isabetsiz olduğunu»547 

√ «Borçlunun, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ilamsız icra 

takibine karşı, Denizli 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülmekte olan 

borçlu şirket hakkındaki iflasın ertelenmesi davasında verilen 07.11.2013 

tarihli tedbir kararına dayanarak usulsüz yapılan takibin iptalini talep etti-

ği, bu talep İİK. nun 16. maddesi hükmünde öngörülen şikayet niteliğinde 

olup, borçlunun takibin iptalini icra mahkemesinden istemesi mümkün olup, 

bu talepte hukuki yararının olduğunu»548 

√ «5393 sayılı Belediye Kanunun 15/son maddesi uyarınca belediyenin 

kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan mallarıyla belediye tarafından tahsil 

edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemeyeceğini- Mahkemece, şika-

yete konu hesaplara ilişkin olarak Yargıtay denetimine imkan tanıyacak şe-

kilde uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yaptırılarak haczedilen paraların 

niteliklerinin belirlenmesi, hesapların havuz hesabı olduğunun saptanması 

halinde haczedilmezlik şikayetinin reddi, hesaplardaki paraların, vergi, re-

                                                 
545 Bknz: 12. HD. 09.03.2015 T. 5630/5120 
546 Bknz: 12. HD. 03.03.2015 T. 35222/4492 
547 Bknz: 12. HD. 03.03.2015 T. 470/4511 
548 Bknz: 12. HD. 02.03.2015 T. 29482/4346 
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sim, harç veya bu hükümde olmaları halinde ise haczedilemeyeceği gözetile-

rek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekeceğini»549 

√ «Borçlunun icra dairesine yaptığı itiraz üzerine takibin durmuş ol-

masının şikayetin esasının incelenmesine engel teşkil etmeyeceği, mahkeme-

ce usulsüz tebligata ilişkin şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca 

göre bir karar verilmesi gerektiğini»550 

√ «İİK.’nun 16. maddesinde tazminat öngörülmediği halde, mahkeme-

ce, şikayetin reddi yanında müştekinin tazminatla sorumlu tutulmasının isa-

betsiz olduğunu»551 

√ «Şikayetçi borçlunun icra mahkemesine başvurusu, emekli maaşı 

üzerine konulan haczin kaldırılması talebine ilişkin olup, bu talebin İİK’nun 

16.maddesi kapsamında şikayet niteliğinde olduğu, şikayetin yargılama usu-

lü ise İİK’nun 18. maddesindeki hükümlere tâbi olduğundan, mahkemece, 

taraflar gelmese bile şikayet konusunda İİK’nun 18/3. maddesi uyarınca 

re’sen inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekece-

ğini»552 

√ «Şikayetçi üçüncü kişinin icra mahkemesine başvurusu, haczedilen 

taşınırlar üzerinde rehin hakkının bulunması nedeniyle rehin hakkının dik-

kate alınmasına ilişkin olup, başvuru bu hali, ile İİK’ nun 96 ve devamı 

maddelerine göre açılmış istihkak davası olup, başvurunun şikayet değil, is-

tihkak davası olarak nitelendirilmesi gerektiğini»553 

√ «Temlik işleminin iptaline yönelik tasarrufun iptali yönündeki talepte 

icra mahkemesinin görevli olmadığı, icra mahkemesince görevsizlik kararı 

değil şikayetin reddinin gerektiğini»554 

√ «Mahkemece şikayetin, bozma sonrası verilen karara göre esasına 

girilerek incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceğini»555 

√ «Haciz nedeniyle hesaptan gelen paranın ödenmesinin borçlu şikaye-

tinin esasının incelenmesine engel olmayacağını»556 

√ «İcra dosyasında yapılan haciz nedeniyle takibe konu paranın öden-

mesinin faiz şikayetinin esasının incelenmesine engel olmadığını»557 

                                                 
549 Bknz: 12. HD. 02.03.2015 T. 28338/4292 
550 Bknz: 12. HD. 26.02.2015 T. 28631/4038 
551 Bknz: 12. HD. 23.02.2015 T. 30074/3448 
552 Bknz: 12. HD. 19.02.2015 T. 29103/3298 
553 Bknz: 12. HD. 19.02.2015 T. 29166/3292 
554 Bknz: 8. HD. 17.02.2015 T. 15485/4283 
555 Bknz: 8. HD. 16.02.2015 T. 4371/4218 
556 Bknz: 8. HD. 12.02.2015 T. 25596/3927 
557 Bknz: 8. HD. 10.02.2015 T. 3856/3613 
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√ «Haczin yenilenmesi diye bir müessese olmadığından, aynı takip dos-

yasından olsa da konulan her haczin yeni bir haciz olup, borçlunun konulan 

yeni hacze yönelik olarak şikayet hakkının bulunduğunu»558 

√ «Takip talebinde ve ödeme emrinde faizin işlemeye başladığı gün ve 

oranının gösterilmediğini ileri sürerek icra takibinin ve ödeme emrinin ipta-

lini istemiyle yapılan başvurunun ‘şikayet’ niteliğinde olduğunu»559 

√ «Borçlu tarafından aidat alacağına dayalı olarak adi kiraya ve hası-

lat kiralarına ait takip yapılamayacağına yönelik iddia şikayet niteliğinde 

olup icra mahkemesinde bu konuda bir karar verilmesi gerekeceğini»560 

√ «Uyuşmazlığın, şikayet dilekçesi alacaklı tarafa tebliğ edilmeksizin, 

bu kapsamda savunma ve delil sunma hakkı tanınmaksızın dosya üzerinden 

yapılan inceleme ile çözümlendiğini»561 

√ «Mahkemece ilgili icra dosyası incelenerek oluşacak sonuca göre bir 

karar verilmesi gerekirken, şikayete konu icra dosyası ile ilgisi olmayan 

farklı dosya üzerinde inceleme yapılarak sonuca gidilemeyeceğini»562 

√ «Mahkemece, taleple bağlılık ilkesi gereğince borçlunun şikayeti ile 

sınırlı olarak inceleme yapılması ve bu konuda karar verilmesi gerektiği-

ni»563 

√ «Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğüne yönelik başvurunun şi-

kayet niteliğinde olup, öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde icra 

mahkemesine yapılması gerektiğini- Borçlunun, şikayet dilekçesinde, ödeme 

emrine dair tebligattan haberdar olduğunu bildirdiği tarihe göre, icra mah-

kemesine yaptığı başvuru İİK’nun 16/1. maddesinde öngörülen yedi günlük 

süreden sonra olduğu anlaşıldığından, şikayetin süre aşımından reddine ka-

rar verilmesi gerekeceğini»564 

√ «Mahkemece, ‘taleple bağlılık ilkesi’ gereğince borçlunun ödeme 

emrinin iptaline yönelik şikayeti ile ilgili olumlu olumsuz bir karar verilmesi 

gerekirken taleple ilgisi bulunmayan yetki itirazının reddine karar verilme-

sinin isabetsiz olduğunu»565 

 

                                                 
558 Bknz: 12. HD. 26.01.2015 T. 29239/1699 
559 Bknz: 12. HD. 21.01.2015 T. 34317/1401 
560 Bknz: 12. HD. 19.01.2015 T. 29769/1015 
561 Bknz: 8. HD. 15.01.2015 T. 24380/636 
562 Bknz: 8. HD. 15.01.2015 T. 2595/593 
563 Bknz: 12. HD. 14.01.2015 T. 26788/532 
564 Bknz: 12. HD. 14.01.2015 T. 26699/556 
565 Bknz: 12. HD. 14.01.2015 T. 26791/531 
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√ «İİK’nun 18/3. maddesi gereğince aksine hüküm bulunmayan haller-

de duruşma yapılmasına gerek olup olmadığı icra mahkemesi’nin takdirine 

bırakılmış ise de, anılan takdir yetkisi mutlak bir seçimlik hak olmayıp, halin 

icabına göre işin duruşmalı olarak incelenmesi gerektiği durumlarda mah-

kemenin takdir yetkisini duruşma yapmaktan yana kullanması gerektiği-

ni»566 

√ «6183 s. K. mad. 70 uyarınca; borçlunun ‘hâline münasip’ evi hacze-

dilemeyeceğini- İş mahkemesince, 6183 sayılı Yasanın 70’inci maddesinde 

hak düşürücü süre düzenlenmediği dikkate alınarak, davacının prim borçlu-

sundaki konumu ve bu kapsamda şirket yetkili ve temsilcisi ise 506 s. K. 

mad. 80 kapsamında ve şartları var ise 6183 s. K. mad 35 ve mükerrer 35 

kapsamında sorumluluğu irdelenerek, öncelikle, kendi adına düzenlenmiş 

bir ödeme emrinin var olup olmadığı, var ise usulüne uygun tebliğ edilip, 

takibin kesinleşip kesinleşmediğinin araştırılması; takip kesinleşmemesi ha-

linde, davacıya ait olduğu belirtilen eve haciz konulamayacağı hususunun 

gözetilmesi suretiyle esasa girilmesi gerekirken, ‘İİK. mad. 82 gereğince da-

vanın haczin öğrenilmesi tarihinden 7 günlük hak düşürücü süreden sonra 

açıldığı’ gerekçesi ile ‘davanın reddine’ karar verilmesinin hatalı olduğu-

nu»567 

√ «Kural olarak, icra mahkemesi kararları maddi anlamda kesin hü-

küm teşkil etmez ise de aynı takipte, aynı taraflar arasında verilen icra mah-

kemesi kararlarının birbirleri için bağlayıcı olduğunu»568 

√ «İcra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılacağı ve bu 

işlerde basit yargılama usulü uygulanacağı (6352 s. Kanunla değişik İİK. 

mad. 18/1), şikayetin HUMK. döneminde yapılmış ve tahkikat aşamasına 

geçilmiş bulunması halinde, artık sadece HMK. mad. 324 uyarınca delil 

avansı istenebileceği, gider avansı istenmesi yerinde olmadığını»569 

b e l i r t m i Ģ t i r… 

(10) ġikâyet süresi kural olarak yedi gün (ĠĠK. mad. 16/I) ise de, Ka-

nunun (HMK. mad. 267(2) buyurucu hükmüne aykırılık söz konusu olduğu 

zaman Ģikâyet  s ü r e s i z  olarak yapılabilir (ĠĠK. mad. 16/II). 

 

 

                                                 
566 Bknz: 8. HD. 13.01.2015 T. 25491/319 
567 Bknz: 10. HD. 12.01.2015 T. 9748/93 
568 Bknz: 8. HD. 12.01.2015 T. 2003/110 
569 Bknz: 12. HD. 18.02.2013 T. 29191/4576; 18.02.2013 T. 29192/4577 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

464 

Yüksek mahkemeye göre; bu konuda yapılacak Ģikayet; a) Taşınma-

zın aynı ile şahsın ve aile hukukuna ilişkin ilamlar için;570  s ü r e s i z  ola-

rak yapılabilirken, b) Diğer kesinleĢmeden infaz edilemeyecek ilamlar 

için571  y e d i  g ü n  i ç i n d e  yapılması gerekir. Kanımızca, bu konudaki 

Ģikayetin  s ü r e s i z  olarak yapılabilmesi gerekir. 

*** 

 

 

 

 

 

                                                 
570 Bknz: 12. HD. 30.05.2012 T. 910/1846 
571 Bknz: 8. HD. 18.4.2012 T. 2249/3002; 12. HD. 16.05.2012 T. 32535/17127; 30.05.2012 T. 

910/18461; 03.06.2010 T. 1506/13812; 03.06.2010 T. 1505/13813; 21.04.2010 T. 
28209/9977; 11.02.2010 T. 20984/2776; 28.04.2010 T. 26651/7893; 19.12.2011 T. 
1239/29435 
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§ 3. c) «ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ 

Ö r n e ğ i 

(İİK. mad. 16) 

 

1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE 

      İ Z M İ R(1) 

 

Şikâyet eden (Borçlu)(2) .. : Basri Borçsever (Fethi Bey Cad. No: 210, K: 4 -               

İZMİR) [TC:.........] 

Vekili .............................. : Av. Veli Şimşek (Atatürk Cad. No: 152, K: 6 -                

İZMİR) 

Konusu ........................... : 2. İcra Müdürlüğünün 28.07.2017 tarihli «hesap 

tablosu»nun düzeltilmesi talebinden ibarettir.(3) 

 

 O L A Y  

Alacaklı Ahmet Haklı, müvekkilim Basri Borçsever hakkında İzmir 2. İcra 

Dairesinin 2017/6210 sayılı takip dosyası ile, 03.07.2017 tarihinde «kambiyo 

senetlerine mahsus haciz yolu ile» takip talebinde bulunmuş ve müvekkili-

me ödeme emri (ör; 10) 06.07.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. 

Müvekkilim, süresinde takip konusu borcu ödemediği için, alacaklı 

«haciz» talebinde bulunmuş ve evindeki eşyalarından borcu karşılayacak 

değerde olan antika bir halının haciz edilmesinden sonra, borcunun ta-

mamını ödemek için 28.07.2018 tarihinde icra dairesine giden müvekkilime 

icra müdürü «hesap tablosu» yapıp, «borç tutarı olan (12.112,50) liranın 

ödenmesini» istemiştir. 

İcra müdürünün yaptığı hesap tablosunda «borç miktarı» hatalı hesap-

lanmıştır. İcra müdürünün, alacaklı vekili için İİK. mad. 138/III uyarınca 

«Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi» hükümlerine aykırı şekilde ‘%20 vekalet ücreti’ 

takdir etmiştir. İcra müdürünün bu işlemi İİK. mad. 138/III hükmüne aykırıdır. 

Ayrıca; Harçlar Yasası mad. 29/II uyarınca ‘tahsil harcı’ hesaplanırken, 

«peşin harcın, tahsil harcı tutarından mahsup edilmesi (indirilmesi)» gerekir-

ken icra müdürü, peşin harcı indirmeden müvekkilimden ‘fazla tahsil harcı 

ödemesini’ talep etmiştir. 

İcra müdürünün düzenlediği hesap tablosu arz ettiğimiz nedenlerle ha-

talı olduğundan, düzeltilmesini sağlamak için, mahkemenize başvurmak 

zorunluluğu doğmuştur. 

Deliller .......................... : İzmir 2. İcra Dos. No: 2017/6210 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

466 

Hukukî sebepler ........... : İİK. mad. 16, 138/III, Harçlar K. mad. 29/III 

Sonuç ve istem ............ : Belirttiğimiz nedenlerle hatalı olan hesap tablo-

sunun evrak üzerinde(4) yapılacak inceleme ile 

düzeltilmesini, vekaleten saygı ile talep ederim. 

10.08.2017(5) 

Şikâyet Eden 

(Borçlu Vekili) 

Av. Veli Şimşek 

 

(1) Bknz: Yuk. § 1. (§ 1 (Nolu «DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ») (2) 

(2) Bknz: Yuk. § 1. (§ 1 (Nolu «DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ») (3) 

(3) ġikâyet konusu iĢlemin Ģu ya da bu Ģekilde yapılmasında, «alacak-

lı» ya da «borçlu» tarafın bir etkisi (talebi) söz konusu olmamıĢsa, yapılan 

Ģikâyette «karşı taraf» olarak «alacaklı» ya da «borçlu» gösterilmemelidir. 

Sadece, Ģikâyet konusu (düzeltilmesi istenen) iĢlemin dilekçede belirtilmesi 

yeterlidir. Ayrıca bknz: Yuk. § 2. dipn. 4 

(4) Bu Ģikâyetin, duruĢma açılmaksızın, «evrak üzerinde» incelenerek 

karara bağlanması uygun olacağından (ĠĠK. mad. 18/II), mahkemenin bu hu-

susta dikkatini çekmek bakımından, «evrak üzerinde inceleme yapılması» is-

teminin dilekçede yer alması isabetli olur. 

Ġcra mahkemesinde duruĢma, «İcra ve İflas Kanunu’nda açıkça öngö-

rülen» durumlarla ve «icra mahkemesi tarafından duruşma yapılmasına ge-

rek görülen» iĢlerde yapılır. 

A- ĠĠK.’nda duruĢma yapılması öngörülen durumlar (duruĢma ya-

pılması zorunlu olan iĢler): Ġcra ve Ġflas Kanununun icra mahkemesinde 

duruĢma yapılmasını öngören maddeleri Ģunlardır: 

a)- «Genel haciz yoluyla takiplerde» (ĠĠK. mad. 68, 68/a, 70)»1 

-«Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde» (ĠĠK. mad. 145)»2 

-«Ġpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde» (ĠĠK. mad. 150 a)»3 

-«Kiralanan taĢınmazların tahliyesine iliĢkin takiplerde» (ĠĠK. mad. 269 

d.)4 itirazın kaldırılması talepleri, 

                                                 
1 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Ġtiraz, 2. Bası, 1990, s: 529 vd.; 787 vd.  
2 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi, 2. Bası, 

1992, s: 99 
3 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Rehnin Paraya Çevrilmesi, s: 125 vd. 
4 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Tahliye, 2. Bası, 1987, s: 388 
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b) Üçüncü kiĢilerdeki mal ve hakların -ĠĠK. mad. 89‘a göre- haczinde, 

haciz ihbarnamesine süresi içinde itiraz edilmesi üzerine alacaklının, üçün-

cü kiĢinin cevabının aksini ileri sürmesi (İİK. mad. 89/IV)5 

c) ĠĠK. mad. 121 gereğince, «iĢtirak halinde yararlanılan bir maldaki 

hissenin» nasıl satılacağı,6 

d) Ġhalenin feshi istekleri (ĠĠK. mad. 134/II, c.3),7 

e)Kambiyo senetlerine dayanan haciz yoluyla takiplerde, b o r c a (ĠĠK. 

mad. 169/a)8 ve imzaya (ĠĠK. mad. 170/II)9 itirazlar, 

f) Tahliyesi istenen taĢınmazda bulunan üçüncü kiĢinin gösterdiği ka-

nıtlara göre -ĠĠK. mad. 276/III‘e göre10- tahliyesinin gerekip gerekmediği, 

g) Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlunun konkor-

dato talebi üzerine -ĠĠK. mad. 285, 286/I ve 287‘ye göre11 borçluya kon-

kordato mehli verilmesi, 

h) ĠĠK. mad. 318 ve 319 gereğince «fevkalade mehil» isteminde bulu-

nan borçlunun fevkalade mehil istemi hakkında karar verilmesi,12 

Ġcra mahkemesinde, duruĢma yapılarak incelenir. 

Yüksek mahkeme, çeĢitli içtihatlarında, «duruĢma yapılarak çözüm-

lenmesi zorunlu olan» uyuĢmazlıkları belirlemiĢtir: 

Gerçekten, yüksek mahkemeye göre; 

√ «İhalenin feshi isteğinin (İİK. mad. 134/II, c.3)13 

√ «Kambiyo senetlerine dayanan takiplerde «borca itiraz»ın (İİK. mad. 

169/a)14 

                                                 
5 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, T. Ġcra Hukukunda Haciz, 3. Bası, 

2016, s: 302 vd. 
6 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Ġhale ve Ġhalenin Feshi, 3. Bası, 2002, 

C: 2, s: 1567 vd. 
7 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġhale ve Ġhalenin Feshi, C:2, s: 1556 vd. 
8 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Kambiyo Senetleri, 4. Bası, 2013, s: 

567 vd. – UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, 2014, s: 3305 vd. 
9 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Kambiyo Senetleri, s: 254 vd. - UYAR, T./UYAR, 

A./UYAR, C. ĠĠK. ġerhi, C: 2, s: 3451 vd. 
10 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A.P/UYAR, C. ĠĠK ġerhi, C: 3, 2014, s: 4302 

vd. 
11 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A.P/UYAR, C. ĠĠK ġerhi, C: 3, s: 4609 vd.; 

4617 vd.; 4621 vd. 
12 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A.P/UYAR, C. ĠĠK ġerhi, C: 3, s: 4756 vd.; 

4757 vd. 
13 Bknz: 12. HD. 27.01.2014 T. 426/1909; 31.3.2003 T. 4299/6831; 11.11.2002, T. 

21694/23083; 16.5.2002 T. 10463/110208  
14 Bknz: 12. HD. 03.11.2014 T. 28069/25814; 24.12.2012 T. 22507/39491; 20.09.2012 T. 

9859/27294; 05.11.2012 T. 14653/31478; 27.11.2012 T. 24831/34925; 27.06.2012 T. 
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√ «Kambiyo senetlerine dayanan takiplerde «imzaya itiraz»ın (İİK. 

mad. 170)15 

√ «İstihkak davalarının (İİK. mad. 97/XI)16 

√ «Tahliyesi istenen yerde üçüncü bir kişiyle karşılaşılması halinde 

«tahliye yapılıp yapılmayacağı» (İİK. mad. 276/III) konusundaki uyuşmazlı-

ğını17 

√ «İtirazın kaldırılması» isteklerinin (İİK. mad. 68/68a, 70)18 

√ «Verilen konkordato mühletine alacaklılar tarafından itiraz edilmesi 

halinde doğan uyuşmazlığın19 

√ «İpotekli borca yönelik itirazların20 

√ «İİK. madde 71’e göre ileri sürülen takibin iptali isteğinin21 

√ «İtfa nedeniyle takibin iptali için, «ödenen borcun, takibin konusu 

borç olup olmadığı»nın tesbiti için22 

√ «Borçlunun mirasçılarının takibe itirazı üzerine ortaya çıkan uyuş-

mazlığın23 

√ «Rehin açığı belgesine dayanan takipte, borçlu tarafından yapılan 

itirazın, mutlaka «duruşma yapılarak çözümleneceğini» belirtmiştir.24 

B- Ġcra mahkemesinin duruĢma yapılmasına gerek gördüğü du-

rumlar (DuruĢma yapılması isteme bağlı (ihtiyari) iĢler: Ġcra mahkemesi, 

«yasanın mutlaka duruĢmalı inceleme yapılmasını emrettiği iĢler» dıĢında 

da, duruĢma yapılmasını uygun görebilir.25 Gerçekten, icra mahkemesi, baĢ-

vuruda bulunanın dilekçesine eklediği kanıtlar ve getirttiği icra dosyasının 

uyuĢmazlığı çözmekte yeterli bulunmadığını görerek, karĢı tarafın da görüĢ 

                                                 
5788/22796; 11.05.2012 T. 31893/16876; 28.04.2011 T. 26654/7927; 13.6.2000 T. 
9231/9834; 25.1.2000 T. 17837/773; 12.11.1999 T. 12468/12129  

15 Bknz: 12. HD. 02.07.2013 T. 17622/24755; 27.06.2011 T. 14886/13199; 20.10.2009 T 
11666/19631; 23.06.2009 T. 13619/13801; 07.03.2000 T. 2870/4011; 28.3.2000 T. 
3923/4687  

16 Bknz: 8. HD. 10.06.2013 T. 4912/8750; 21. HD. 22.4.2003 T. 2878/3767; 5.11.2002 T. 
7994/9261; 15.1.2001 T. 3258/3436  

17 Bknz: 12. HD. 28.03.2008 T. 3482/6344; 8.5.1990 T. 12754/5260; 2.11.1976 T. 8970/10879  
18 Bknz: 12. HD. 27.01.2014 T. 36254/1920; 26.5.1999 T. 6220/6834; 1.10.1992 T. 

3867/11095  
19 Bknz: 12. HD. 9.5.1988 T. 4765/6165  
20 Bknz: 12. HD. 28.12.1982 T. 9028/9978  
21 Bknz: 12. HD. 13.03.2012 T. 17427/3133; 10.10.1994 T. 11653/11966; 12.1.1993 T. 

10642/210  
22 Bknz: 12. HD. 1.4.1975 T. 661/2964  
23 Bknz: ĠĠD. 13.2.1968 T. 1342/1478  
24 Bknz: ĠĠD. 20.4.1964 T. 1804/2222  
25 Bknz: 12. HD. 17.05.2011 T. 28736/9753  
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ve kanıtlarını öğrenmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda, «noksan inceleme» 

ile evrak üzerinde karar vermek yerine, uyuĢmazlığı duruĢmalı olarak gör-

mek «yararlı», hatta «zorunlu» hale gelir. «Zorunlu» diyoruz çünkü, yeterli 

olmayan kanıtlarla baĢvuruyu kabul ya da reddetmesi Yargıtay‘ca «noksan 

inceleme» nedeniyle bozma sebebi yapılır. Bu nedenle çok kez «duruĢma 

yaparak uyuĢmazlığı çözmek» icra hakiminin takdirine bırakılmıĢ bir davra-

nıĢ biçimi olmayıp, uyuĢmazlığın niteliğinden26 doğan bir zorunluluk Ģek-

linde karĢımıza çıkar. Yüksek mahkeme27 «yasada açıklık bulunmayan hal-

lerde, duruĢma yapılmasına gerek olup olmadığının icra mahkemesince isa-

betle takdir edilmesi gerektiğini» vurgulamıĢtır. 

Ġcra mahkemesinin duruĢma yapılmasını gerekli görerek, duruĢma yap-

tığı bazı iĢler hakkında yasakoyucu, açıkça icra mahkemesi bu konuda seçim 

hakkı verdiğini belirtmiĢ, bazı iĢler hakkında ise, icra mahkemesinin bu tak-

dir hakkından hiç bahsetmemiĢtir. 

a- Yasanın, icra mahkemesine «duruĢma yapıp yapmama» konu-

sunda açıkça seçim hakkı tanıdığı iĢler: 

aa- ĠĠK. mad. 65/III gereğince, borçlunun «gecikmiĢ itiraz» istemi 

üzerine, icra mahkemesi, duruĢma yaparak ya da duruĢma yapmadan evrak 

üzerinde inceleme ile yetinerek karar verebilir.28 

bb- ĠĠK. mad. 97/1 gereğince, «istihkak iddiasına karĢı, alacaklı ya da 

borçlunun itiraz etmesi» ve icra memurunun dosyayı icra mahkemesine 

sunması üzerine, icra mahkemesi «dosya üzerinde» ya da gerek görürse «ta-

rafları duruşmaya davet ederek» takibin devamına veya takibin talikine ka-

rar verir.29 

cc- ĠĠK. mad. 225 gereğince, iflasta, alacaklılar toplantısının kararları-

na karĢı -alacaklılar ve müflis tarafından- Ģikayette bulunulması üzerine, icra 

mahkemesi, iflas dairesinin görüĢünü aldıktan sonra gerekli görürse duruĢma 

yapıp «Ģikayet edeni ve dinlenmesini isteyen alacaklıları» da dinleyerek kısa 

zamanda kararını verir. 

b- Yasanın,icra mahkemesine «duruĢma yapıp yapmama» konu-

sunda açıkça seçim hakkı tanımadığı iĢler: Ġcra ve Ġflas Kanununun pek 

çok maddelerinde, uyuĢmazlığın icra mahkemesinde çözüleceği belirtilirken, 

icra mahkemesi‘nin bu konuda «duruşma yaparak» mı yoksa «evrak üzerin-

                                                 
26 Bknz: 12. HD. 2.5.2003 T. 7032/9901; 25.3.2003 T. 3505/6251; 15.6.2001 T. 9632/10720  
27 Bknz: 12. HD. 10.10.2011 T. 2826/18178; ĠĠD. 3.4.1969 T. 3557/3673  
28 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġtiraz, s: 53 vd. 
29 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davaları, 3. Bası, 1994, s: 192 

vd. 



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

470 

de inceleme ile yetinerek» mi karar vermesi gerektiği ayrıca açıklanmamıĢ-

tır. 

Bu gibi durumlarda, icra hakimi, baĢvuruda bulunanın istemi hakkında, 

dosyayı ve baĢvuruda bulunanın dilekçesine eklediği kanıtları inceleyerek 

karar verebiliyor ve karĢı tarafın savunmasının alınmasında bir yayar gör-

müyor ise, incelemesini dosya üzerinde yapmakla yetinmeli ve ayrıca du-

ruĢma açmamalıdır. Buna karĢın, baĢvuruda bulunanın istemi hakkında bir 

karar verebilmek için, karĢı tarafın savunmasının alınmasına, yerinde keĢif 

yapılmasına ve bilirkiĢiye baĢvurulmasına -çok ender de olsa, tanık dinlen-

mesine- gerek görülürse, mutlaka taraflara çağrı kağıdı (davetiye) gönderilip 

duruĢma açılmalıdır…30 

Kanımızca, «evrak üzerinde » ya da «duruĢmalı olarak» incelenip ka-

rara bağlanması uygun olacak uyuĢmazlıkları -ilgili yasa maddelerini de 

göstererek- Ģöyle belirtmek mümkündür: 

aa) Ġcra mahkemesinde duruĢma yapılarak çözümlenebilecek 

uyuĢmazlıklar: 

aaa- Ġcra Ġflas Kanunu mad. 24/VI gereğince «menkul teslimine dair 

ilamların icrasına iliĢkin takiplerde, menkul mal borçlu elinde bulunmaz ve 

değeri de ilamda yazılı olmazsa, borçludan alınacak olan menkul malın de-

ğeri -Ģikayet üzerine- icra mahkemesi tarafından, bilirkiĢiye baĢvurularak 

belirlenir. 

Ġcra mahkemesi, ĠĠK. mad. 24/VI‘ya göre -icra memurunun iĢlemine 

karĢı- yapılan Ģikayet üzerine «duruĢma açarak» tarafları çağırabileceği ve 

yeniden bilirkiĢiye baĢvurabileceği gibi, icra memurunun dayandığı bilirkiĢi 

raporunu yerinde görürse, duruĢma açmadan da «evrak üzerinde» inceleme 

ile yetinerek gerekli kararı verebilir.31 

bbb- ĠĠK. mad. 25 gereğince, «çocuk teslimi» ve ĠĠK. 25/a gereğince, 

«çocukla kiĢisel iliĢki kurulması»na iliĢkin ilamların icrası sırasında, «çocu-

ğun teslim zamanı ve teslim yeri» hakkında, ilamda açıklık bulunmaması ha-

linde, bu hususu icra mahkemesi, duruĢma açıp tarafları da dinleyerek belir-

lemelidir.32 

ccc- ĠĠK.mad. 26 gereğince, «taĢınmaz malın tahliye ve teslimi»ne 

iliĢkin ilamların icrasında, tahliye ve teslimi istenen taĢınmazın ilamda belir-

tilen taĢınmaz olmadığı konusunda baĢgösteren uyuĢmazlığın, icra mahke-

                                                 
30 Bknz: 12. HD. 19.04.2011 T. 26435/6888; 17.05.2011 T. 28736/9753  
31 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġcra Hukukunda Ġlamlı Takipler, 2. Bası, 1991, s: 235 
32 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġlamlı Takipler, s:261 
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mesince yerinde keĢif ve bilirkiĢi incelemesi yapılarak çözümlenmesi gere-

kir.33 

ddd- ĠĠK. mad. 30/II gereğince, «bir Ģeyin yapılmasına» dair ilamların 

icrasına iliĢkin takiplerde, borçlu belirtilen süre içinde iĢe baĢlamaz veya bi-

tirmez ve iĢ de «diğer bir kimse tarafından yapılabilecek» nitelikte ise, yapı-

lacak iĢin gerektirdiği giderler icra memuru tarafından bilirkiĢiye hesaplattı-

rılır. Bu hesaba borçlunun itiraz etmesi üzerine, icra mahkemesi, ya icra 

memurunun dayandığı bilirkiĢi raporunu uygun bularak istemi «evrak üze-

rinde» inceleyip karara bağlar ya da yeniden bilirkiĢi incelemesi yapılmak 

üzere tarafları duruĢmaya çağırır.34 

eee- ĠĠK. mad. 33 gereğince, gerek icra emrinin tebliğinden önce ve 

gerekse sonra, borcun «itfa» veya «imhal» (erteleme) edilmiĢ olması nede-

niyle «icranın geri bırakılması» isteklerinin -dayanılan itfa veya imhal olayı-

nın niteliğine göre- duruĢma yapılarak incelenmesi yerinde olur. 

Bilindiği gibi, ĠĠK. mad. 33 uyarınca üç sebeple icranın geri bırakılması 

istenebilir: a-Ġtfa, b-Ġmhal, c-ZamanaĢımı 

Bunlardan, «zamanaĢımı» sebebine dayanılarak ileri sürülecek olan «ic-

ranın geriye bırakılması istekleri»nin evrak üzerinde yapılacak incelemeyle 

yetinilerek kabul ya da reddedilmesi gerekir. Bu hususa, az sonra tekrar de-

ğineceğiz. «Ġtfa» ya da «imhal» iddiası ise; A-Ya «yetkili mercilerce re‘sen 

yapılmıĢ veya usulüne göre onanmıĢ yahut icra dairesinde veya icra mahke-

mesi ya da mahkeme önünde ikrar olunmuĢ bir belgeyle» kanıtlanır, B-Veya 

böyle bir belgeye dayanmaz. Birinci varsayımda, «itfa» ve «imhal» iddiası 

hakkında, duruĢma açılmasına gerek yoktur. Evrak üzerinde yapılacak ince-

lemeyle yetinilerek, icranın geri bırakılması isteminin red ya da kabulüne 

karar verilir. İkinci varsayımda ve özellikle nafaka borcunun «nafaka ala-

caklısına bakılmak suretiyle ödendiği» iddiasının yerinde olup olmadığını 

incelemek ve gösterilen tanıkları dinlemek için, tarafların çağrılarak duruş-

ma açılması zorunludur.35 

fff- ĠĠK. mad. 71/1 gereğince, ilamsız takibin kesinleĢmesinden sonra-

ki devrede «borç ve eklentinin itfa edildiği» ya da «imhal edildiği» ileri sü-

rülerek, takibin iptali istenince, «itfa» ve «imhal» belgesinin türüne göre, du-

ruĢma açılarak karar verilmesi gerekir. Gerçekten, borçlu, borç ve eklentile-

rinin «itfa» ya da «imhal» edildiğini A-Ya noterden onanmıĢ ve imzası im-

hal edilmiĢ bir belgeye dayanarak, B-Ya da böyle bir belgeye dayanmayarak 

                                                 
33 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Tahliye, s: 6 
34 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġlamlı Takipler, s: 270 
35 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġlamlı Takipler, s: 429 vd. 
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-örneğin; adi bir makbuza dayanılarak- takas def‘inde bulunarak ileri sürebi-

lir. 

Birinci varsayıma dayanan «itfa» ve «imhal» iddiası hakkında duruĢma 

yapılmaksızın karar verilmelidir. Ġkinci varsayıma dayanan «itfa» ve «im-

hal» iddiası hakkında ise -alacaklının, borçlunun gösterdiği makbuz altında-

ki imzayı kabul edip etmeyeceğini, takasın koĢullarının gerçekleĢip gerçek-

leĢmediğini saptamak için- duruĢma açmak zorunludur.36 

ggg- ĠĠK. mad. 82 gereğice, ileri sürülen haczedilmezlik (haczin kaldı-

rılması) iĢlemleri hakkında, ileri sürülen istemin niteliğine göre ya duruĢma 

yapılmalı ya da evrak üzerinde inceleme ile yetinilerek karar verilmelidir. 

Kanımızca, ĠĠK. mad. 82/4, 5, 6, 7, 12, 83, 83/b, 83/e, 84‘e dayanan 

istekler hakkında -genellikle, bilirkiĢiden rapor alınmasını gerektireceği için- 

duruĢma yapılarak karar verilmelidir.37 

ĠĠK. mad. 83/c gereğince ipoteğin kapsamında olduğu için müstakilen 

haczedilmesi mümkün olmayan teferruatın, gerçekten MK, anlamında «te-

ferruat» niteliğinde bulunup bulunmadığının belirlenmesi için yerinde keĢif 

yapılıp bilirkiĢiden rapor alınması gerekeceğinden, bu konudaki uyuĢmazlı-

ğın icra mahkemesinde duruĢma yapılarak çözümlenmesi gerekir. 

Yüksek mahkeme; 

√ «Kamuya tahsis kararı kapsamı dışında kalan belediyeye ait taşın-

mazların, kendiliğinden kamu hizmetine tahsis edilmişçesine -örneğin; hiz-

met binası, itfaiye binası olarak- kullanılıp kullanılmadığının belirlenmek 

suretiyle haczedilmezlik şikayetinin»38 

√ «Belediyece alınan ‘kamu hizmetine tahsis kararı’nın iptali için idare 

mahkemesinde iptal davası açılıp, ‘yürütmenin durdurulması kararı’ alındı-

ğının ileri sürülmesi halinde, haczedilmezlik şikayetinin» (İİK. mad. 82/1)39 

√ «Haczedilmezlik şikayetinin» (İİK. mad. 82)40 

√ «Malulen emeklilikle ilgili şikayetin» (İİK. mad. 82/9)41 

√ «Meskeniyet şikayetinin» (İİK. mad. 82/12)42 

√ «Borçlunun uğraşısının ziraat ve çiftçilik olup olmadığının ve hacze-

dilemeyeceği ileri sürülen taşınmazın kendisinin ve bakmakla yükümlü oldu-

                                                 
36 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġtiraz, s: 940 vd 
37 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Haciz, s: 126, 246, s: 578 vd., 

598, 599, 600 vd., 606 vd., 741 vd., 661 vd. 
38 Bknz: 12. HD. 4.6.2002 T. 10902/11858  
39 Bknz: 12. HD. 7.11.2000 T. 15733/16790; 18.3.1997 T. 2977/3261  
40 Bknz: 12. HD. 18.11.1994 T. 14424/14516  
41 Bknz: 12. HD. 25.9.1990 T. 2202/8980  
42 Bknz: 12. HD. 25.2.1988 T. 4329/2064; 21.4.1986 T. 10862/4651  
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ğu kimselerin geçimi için zorunlu olup olmadığının belirlenmek suretiyle, 

haczedilmezlik şikayetinin» (İİK. mad. 82/4)43 

√ «Haczedilen eşyanın vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve 

pek lüzumlu ev eşyası niteliğinde olup olmadığının belirlenmek suretiyle, 

haczedilmezlik şikayetinin» (İİK. mad. 82/3)44 

√ «Bağ, tarla, mesken hakkında ileri sürülen haczedilmezlik şikayeti-

nin» (İİK. mad. 82/4, 7, 12)45 

√ «Belediye akarları üzerine konulan haciz nedeniyle ileri sürülen hac-

zedilmezlik şikayetinin» (İİK. mad. 82/1)46 

√ «Borçlunun hayvan yetiştiricisi olup olmadığının» (İİK. mad. 82/7)47  

duruĢmalı olarak incelenmesini istemiĢtir. 

hhh- ĠĠK. mad. 85 gereğince, taĢınır ve taĢınmaz malların haczindeki 

sıraya uyulup uyulmadığına iliĢkin Ģikayetler hakkında -genellikle bilirkiĢi 

incelemesini gerektireceği için- duruĢma yapılarak karar verilmelidir.48 

iii- ĠĠK. mad 87, 102 gereğince, haczedilen taĢınır ya da taĢınmaza 

takdir edilen kıymete yapılan itiraz da -bilirkiĢi incelemesi gerektireceği 

için- duruĢma yapılarak incelenmelidir.49 

jjj- ĠĠK.mad. 147/1’de, ĠĠK.mad. 71‘e yapılan yollama nedeniyle, 

«rehnin paraya çevrilmesine iliĢkin» takiplerde ileri sürülecek «itfa» ya da 

«imhal» iddiası sebebiyle, «takibin iptal veya taliki» istekleri hakkında, ileri 

sürülen «itfa» ya da «imhal»e iliĢkin belgenin niteliğine göre -yukarıda (fff) 

bölümünde ayrıntılı biçimde belirttiğimiz gibi- duruĢma yapılarak karar ve-

rilmelidir. 

Yüksek mahkeme; bu konuyla -yani; «icra mahkemesinde duruşma 

yapılarak çözümlenebilecek uyuşmazlıklarla- ilgili olarak; 

√ «Borçlunun icra mahkemesine ‘ödeme emri tebligatının usulsüz ol-

duğu ve ödeme emri tebliğ tarihinin öğrenme tarihi olan tarih olarak düzel-

tilmesi’ne yönelik yaptığı şikayetin duruşmalı olarak incelenip incelenmeye-

ceği konusunda icra mahkemesinin takdirine bulunsa da, işin niteliği göz 

önüne alındığında, icra mahkemesinin takdirini duruşma açılma yönünde 

kullanması gerektiğini»50 

                                                 
43 Bknz: 12. HD. 20.1.1988 T. 11452/204; 9.10.1986 T. 15587/10012; 6.3.1986 T. 8902/1538  
44 Bknz: 12. HD. 29.9.1983 T. 5259/6818  
45 Bknz: 12. HD. 6.5.1982 T. 3955/4000  
46 Bknz: 12. HD. 16.6.1980 T.3557/5183  
47 Bknz: 12. HD. 16.11:1976 T. 19675/1559  
48 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Haciz, s: 86 vd.  
49 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Haciz, s: 94 
50 Bknz: 12. HD. 25.01.2017 T. 9006/1052  
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√ «Borçlunun icra mahkemesine başvurusu; İİK’nun 16. maddesi kap-

samında şikayet niteliğinde olup, aynı yasa’nın 18/3. maddesi gereğince; şi-

kayetin incelenmesi konusunda duruşma yapılmasına gerek olup olmadığı 

hususu icra mahkemesinin takdirine bırakılmış ise de, işin niteliği gözönüne 

alındığında icra mahkemesinin takdirini duruşma açılması yönünde kullan-

ması, tarafların iddia ve delilleri toplanarak varılacak sonuç çerçevesinde 

karar verilmesi gerekeceğini»51 

√ «Kesinleşen taşınmaz ihalesi neticesinde icra müdürlüğünün tescil iş-

lemine ilişkin kararının kaldırılması isteminin şikayet niteliğinde olduğu, 

HMK. anlamında dava niteliği taşımadığında, İİK. mad. 18/3 gereğince, ta-

raflar gelmeseler bile inceleme yapılıp şikayetin sonuçlandırılması gerekti-

ğini»52 

√ «Alacaklının, posta yoluyla gönderilen itirazın borçlu adına takip eh-

liyetine sahip kişi tarafından yapılıp yapılmadığının araştırıldığını ileri sür-

düğü şikayetinin duruşmalı incelenmesi gerektiğini»53 

√ «Ödeme emri tebliğ işleminin usulszlüğüne yönelik iddia, mahkemede 

her türlü delille ispat edilebileceğinden, öncelikle duruşma açılarak şikayet-

çiye (borçluya) ve karşı tarafa (alacaklıya) bu konudaki delillerini mahke-

meye ibraz etmeleri için imkan tanınmadan dosya üzerinden karar verileme-

yeceğini»54 

√ «Şikayetçinin ilamda yer alan şirket olup olmadığının, duruşma açı-

larak taraf beyanları ve ticaret sicil kayıtları üzerinde inceleme yapılarak 

karar verileceğini»55 

√ «Borçlu vekilinin icra mahkemesi’ne başvuru dilekçesindeki iddiala-

rının ilama aykırılık şikayeti niteliğinde olup, duruşmalı incelenmesi gerek-

tiğini56 

√ «Borçlunun tebligatın usulsüz yapıldığına ilişkin şikayetinin İİK’nun 

18. maddesinin ikinci fıkrası gereğince duruşmalı olarak incelenmesi gerek-

tiği, tebligatın usulsüz yapıldığına ilişkin şikayette tebligat parçasında yazılı 

olan hususun aksinin her türlü delille ispatlanabileceğini»57 

                                                 
51 Bknz: 12. HD. 20.04.2016 T. 133/11822  
52 Bknz: 12. HD. 19.11.2015 T. 15903/28830 
53 Bknz: 12. HD. 05.05.2015 T. 2133/12605 
54 Bknz: 12. HD. 04.05.2015 T. 1475/12083  
55 Bknz: 8. HD. 15.04.2015 T. 7011/8439 
56 Bknz: 8. HD. 09.03.2015 T. 5583/5536  
57 Bknz: 12. HD. 02.03.2015 T. 28711/4282  



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

475 

√ «Takipten önce yapılan ödemenin icra emrinde dikkate alınmadığı ve 

icra emrinde istenen yargılama giderinin ilama aykırı olarak takibe konu 

edildiğine yönelik şikayetin duruşmalı olarak incelenmesi gerektiğini»58 

√ «Şikayetin niteliğine göre» kimi uyuşmazlıkların59 

√ «‘Borçluya yurt dışından bağlandığı iddia edilen aylık gelirin iptal 

edilip edilmediği, bunun dışında SKK’dan gelir bağlanıp bağlanmadığı‘ ko-

nusundaki uyuşmazlığın»60 

√ «‘Fazla ödenen paranın iadesi’ için alacaklıya İİK. 361 uyarınca 

gönderilen muhtırada istenen paranın yanlış hesaplanmış olup olmadığı-

nın»61 

√ «Teslim işleminin (infazın) ilama aykırı olarak yapılmış olup olmadı-

ğının (İİK. 26)»62 

√ «Sıraya ilişkin şikayetlerin» (İİK.142)63 

√ «‘Nafaka borcunun nafaka alacaklısının fiilen bakılarak ödendiği’ 

iddiasının»64 

√ «‘Takibin mükerrer olduğu’ iddiasının»65 

√ «İstihkak davası üzerine, ‘İİK’nun 99. maddesi yerine İİK’nun 97. 

maddesinin uygulanması gerekeceğine’ ilişkin şikayetin»66 

√ «Müstakilen haczedilmiş olan teferruatın, ‘ipotek kapsamında bulu-

nup bulunmadığı’nın» (İİK 83 c)67 

√ «Başvuru dilekçesinden isteğin ne olduğunun açıkça anlaşılamama-

sından doğan uyuşmazlığın»68 

√ «Usulsüz tebligat» ile ilgili şikayetlerin69 «tebligat parçasında tebliği 

tarihi olarak iki farklı tarihin yazılı olmasından doğan uyuşmazlıkların»70 

                                                 
58 Bknz: 8. HD. 09.02.2015 T. 4389/3377 
59 Bknz: 12. HD. 16.1.2004 T. 24121/1349; 15.9.2003 T. 14393/17644; 2.5.2003 T. 7032/9901; 

25.3.2003 T. 3505/6251; 15.6.2001 T. 9632/10720; 13.4.2000 T. 4868/5980; 8.2.2000 T. 
916/1789; 1.11.1999 T. 12391/13155 vb.  

60 Bknz: 12. HD. 24.1.2003 T. 279697/949  
61 Bknz: 12. HD. 17.10.2002 T. 19495/21072  
62 Bknz: 12. HD. 1.12.2000 T. 18104/188884  
63 Bknz: 12. HD. 18.10.2001 T. 4663/6689; 19 HD. 17.2.2000.T. 206/1045; 12. HD. 20.3.1990 

T. 9781/2981  
64 Bknz: 12. HD. 21.9.1999 T. 1484/10485  
65 Bknz: 12. HD. 8.6.1999 T. 7293/7759  
66 Bknz. 12. HD. 2.10.1995 T. 12229/12641  
67 Bknz: 12. HD. 19.3.1991 T. 10031/3497  
68 Bknz: 12. HD. 5.2.1991 T. 7914/1288  
69 Bknz: 12. HD. 25.12.1991 T. 5839/13703; 18.1.1991 T. 6752/35; 17.10.1990 T. 2081/8610  
70 Bknz: 12. HD. 8.11.1999 T. 12770/13736  



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

476 

«ödeme emrinin tebliğ tarihinde değişiklik yapılmış olmasından doğan 

uyuşmazlıkların»71 «tebliğ belgesindeki tebliğ tarihine ilişkin uyuşmazlıkla-

rın»72 

√ «İİK 135’e göre gönderilen ‘tahliye emri’ne yönelik şikayetlerin»73 

√ «Takas itirazının» (TBK.139)74 

√ «‘Müdahalenin (el atmanın) önlenmesi ilamının, taşınmazı kullanan 

üçüncü kişiler hakkında infazı istemi’ ile ilgili uyuşmazlığın»75 

duruşmalı olarak incelenmesi gerektiğini belirtmiĢtir… 

bb) Ġcra mahkemesinde «evrak üzerinde yapılacak inceleme» ile 

çözümlenebilecek uyuĢmazlıklar: 

aaa- ĠĠK. mad. 26/IV gereğince; taĢınmaz malların (ve gemi siciline 

kayıtlı gemilerin) tahliye ve teslimi sırasında, taĢınmaz mal (ve gemide) bu-

lunup da ilamda yazılı olmayan eĢyanın satılmasına, evrak üzerinde incele-

me yapılarak karar verilir.76 

bbb- ĠĠK. mad. 33 ve 33/a gereğince; bu maddede nitelikleri belirtilen 

belgelere dayanılarak «itfa», «imhal» ya da «zamanaĢımı» nedeniyle icranın 

geri bırakılması isteminde bulunulursa, bu istemin evrak üzerinde inceleme 

ile yetinilerek incelenmesi yerinde olur.77 

ccc- ĠĠK. mad. 40 gereğince; icra memurunun «icranın iadesi»ni sağ-

lamayan ya da sağlayan iĢlemine yönelik Ģikayetlerin de evrak üzerinde in-

celenmesi gerekir.78 

ddd- ĠĠK. mad. 52 gereğince; «borçlunun ailesinden birinin ölümü» 

nedeniyle takibi talik etmeyen icra memurunun iĢlemine karĢı yapılan Ģika-

yetlerin evrak üzerinde incelenmesi gerekir. 

eee- ĠĠK. mad. 54 gereğince; tutuklu ve hükümlü borçluya, bir temsilci 

atanmak üzere uygun bir mehil vermeyen icra memurunun iĢlemine karĢı 

yapılan Ģikayetlerin evrak üzerinde incelenmesi gerekir. 

fff- ĠĠK. mad. 54/a gereğince; er, onbaĢı, ve kıt‘a çavuĢlarına bir tem-

silci atanmak üzere uygun bir mehil vermeyen icra memurunun bu iĢlemine 

yönelik Ģikayetin evrak üzerinde incelenmesi gerekir. 

                                                 
71 Bknz: 12. HD. 24.10.1985 T. 2786/8629  
72 Bknz: 12. HD. 16.4.1984 T. 4048/46365; 4.4.1984 T. 2965/4100  
73 Bknz: 12. HD. 19.12.1989 T. 6586/15694; 8.5.1986 T. 11694/5436  
74 Bknz: 12. HD. 17.4.1984 T. 1433/4684; 7.6.1983 T. 2752/4521  
75 Bknz: 12. HD. 18.9.1980 T. 4783/6505  
76 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Tahliye, s:6 
77 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġlamlı Takipler, s: 425 vd. 
78 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġlamlı Takipler, s: 425 vd. 
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ggg- ĠĠK. mad. 71’de öngörülen belgelere dayanan «itfa», «ihmal» ve 

«zamanaĢımı» nedeniyle takibin iptali ya da taliki isteklerinin, duruĢma 

açılmaksızın evrak üzerinde incelenip karara bağlanması gerekir.79 

hhh- ĠĠK. mad. 82’ye göre haczedilmezlik (haczin kaldırılması) istem-

leri hakkında, ileri sürülen istemin niteliğine göre ve kanımızca, ĠĠK. mad. 

82/1, 2, 3, 8, 9, 10 ve 11‘e dayanan istekler hakkında -ayrıca, yargılama ya-

pıp, tanık ve bilirkiĢi dinlenmesine gerek bulunmadığından- evrak üzerinde 

karar verilmelidir.80 

iii- ĠĠK. mad. 89/III gereğince, icra memurunun, «birinci haciz ihbar-

namesi»ne süresinde itiraz eden üçüncü kiĢiye, bu itirazına rağmen «ikinci 

haciz ihbarnamesi» göndermesi iĢlemine yönelik Ģikayetin evrak üzerinde 

incelenmesi gerekir.81 

jjj- ĠĠK. mad. 100 ve 268’e aykırı olarak «hacze katılma derecelerini 

saptayan» icra memurunun iĢlemine karĢı yapılan Ģikayetlerin, evrak üzerin-

de incelenmesi gerekir.82 

kkk- ĠĠK. mad. 106 ve 110 gereğince, taĢınır ya da taĢınmaz mal üze-

rindeki haczin düĢmüĢ olmasına rağmen , haczi kaldırmayan memurun hatalı 

iĢlemine yönelik Ģikayetin evrak üzerinde incelenmesi gerekir.83 

lll- ĠĠK. mad. 118/I gereğince; taĢınır, ĠĠK. mad. 133/I gereğince; ta-

Ģınmaz mal kendisine ihale edilen alıcının, ihale bedelini verilen mehil içeri-

sinde yatırmaması üzerine ihaleyi kendiliğinden feshetmeyen icra memuru-

nun (ve bu maddelere yollama yapan, iflas yolu ile takiplerde, ĠĠK. mad. 244 

gereğince, iflas idare memurlarının) iĢlemine yönelik Ģikayetlerin evrak üze-

rinde incelenmesi gerekir.84 

mmm- ĠĠK. mad. 138’e göre; icra memurunun, paraların paylaĢtırıl-

masına, vekalet ücreti takdirine ve neticede yapacağı hesap tablosuna yöne-

lik Ģikayetlerin evrak üzerinde incelenmesi gerekir.85 

nnn- ĠĠK. mad. 142/III’e göre; sıra cetveline yönelik kimi Ģikayetlerin 

de evrak üzerinde incelenip karara bağlanması gerekir.86 

                                                 
79 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġtiraz, s: 940 vd. 
80 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Haciz, 491 vd., 541 vd., 571 vd., 

573 vd., 602, 603, 604  
81 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Haciz, s: 289 vd.  
82 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Haciz, s: 767 vd.; 776. 
83 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġhale ve Ġhalenin Bozulması, C:1, s:65 vd. 
84 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġhale ve Ġhalenin Bozulması, C:1, s:259 vd.; 797 vd. 
85 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Paraların PaylaĢtırılması Zamanı, Masraflar ve Vekalet 

Ücreti (ĠĠK.mad. 138) (Yasa D. 1978/2, s: 257 vd.) – UYAR, T. Ġhale ve Ġhalenin Bozulması, 
C:2, s:4605 vd. 

86 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Ġhale ve Ġhalenin Bozulması, C:2, s: 1685 vd. 
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ooo- ĠĠK. mad. 151’e göre; rehin bedelinin paylaĢtırılmasında ĠĠK. 

mad. 138 hükmü uygulanacağından, bu paylaĢtırmaya yönelik Ģikayetlerin 

de evrak üzerinde incelenmesi gerekir. 

ööö- ĠĠK. mad. 153 gereğince; ipotekli alacaklının gaip olması ya da 

borcu almaktan kaçınması halinde, borçlunun borcu icra dairesine yatırması 

üzerine, icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme ile yetinerek «paranın ala-

caklı adına saklanmasına ve ipotek kaydının silinmesine» karar verir.87 

ppp- ĠĠK. mad. 185/I gereğince; iflas idaresinin, «en yakın ve müna-

sip zamanda» üzerinde rehin hakkı bulunan malları paraya çevirmemesi ha-

linde -ĠĠK. mad. 227‘ye göre- yapılacak Ģikayetin de evrak üzerinde ince-

lenmesi gerekir. 

rrr- ĠĠK. mad. 20688 ve 235/IV gereğince; sıra cetvelindeki alacağın 

sırasına yönelik Ģikayetlerin de, evrak üzerinde incelenmesi gerekir. 

sss- ĠĠK. mad. 264/I’deki ihtiyati haczi tamamlayan merasime uyul-

maması nedeniyle ihtiyati haciz ĠĠK.mad. 264/IV gereğince düĢtüğü halde89 

icra memurunun «ilgili yerlere haczin kaldırıldığını bildirmemesi» iĢlemine 

yönelik Ģikayetlerin de evrak üzerinde incelenmesi gerekir. 

ĢĢĢ- ĠĠK. mad. 317’e göre; «fevkalade mehlin uzatılması»na icra mah-

kemesi, borçlunun dilekçesi üzerine, evrak üzerinde inceleme yaparak karar 

verir. 

Yüksek mahkeme, çeĢitli içtihatlarında «evrak üzerinde inceleme yapı-

larak çözümlenebilecek uyuşmazlıkları» belirtmiĢtir. Yüksek mahkemeye 

göre; 

√ «Takibin zamanaşımına uğradığı, derdest olduğu, takibe konu bono-

nun teminat bonosu olduğu iddialarının, duruşma açılmaksızın dosya üze-

rinden yapılan inceleme ile sonuçlandırılamayacağını»90 

a) Niteliği gereği bazı şikayetlerin91 (örneğin; «usulsüz tebligat»a iliş-

kin şikayetlerin)92 

b) «Takip konusu bononun aslının icra dairesine verilmediğine» ilişkin 

şikayetlerin93 

c) Takas istemlerinin94 

                                                 
87 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Rehnin Paraya Çevrilmesi, s: 156 vd. 
88 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. Adi ve Rehinli Alacakların Sırası (ĠĠK.mad. 206) (ĠBD. 

1975/1-2, s: 24 vd.) 
89 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Haciz, s: 1006 vd. 
90 Bknz: HGK. 08.04.2015 T. 12-2073/1175 
91 Bknz: 12. HD. 2.5.1983 T. 2043/3384  
92 Bknz: 12. HD. 22.6.1989 T. 485/9454  
93 Bknz: 12. HD. 2.5.1978 T. 4009/3947  



«ŞİKÂYET» DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ (İİK. mad. 16) 

 

479 

d)Konturgaranti sözleşmesi gereği verilen ve ödenen teminat mektubu 

bedelinin, asıl borçludan alınabilmesi için yapılan takibe yönelik itirazın95 

evrak üzerinde incelenerek sonuçlandırılması gerekir. 

Yasanın mutlaka «duruĢmalı inceleme» yapılmasını emrettiği iĢler  

-yani, yukarıda; A’da belirtilen- iĢler dıĢında, icra mahkemesi, baĢvuru hak-

kında «duruĢma yapılmasına gerek olup olmadığını» saptarken, -yani, yuka-

rıda; B’de belirtilen durumlarda- tamamen uyuĢmazlığın niteliğine bakmalı96 

baĢvuru sırasında sunulan kanıtlarla dosya içindeki belgelerin incelenmesin-

de, baĢvuru hakkında yeterli bilgi sahibi olunmuĢsa, ayrıca gereksiz yere du-

ruĢma yapmaktan kaçınmalıdır. Çünkü, uyuĢmazlığın «duruĢmalı olarak» 

incelenmesi önce takibi uzatacak (emek ve zaman kaybına neden olacak) 

sonrada, gereksiz yere tarafları yargılama gideri (ve özellikle vekalet ücreti) 

ödemek zorunda bırakacaktır. Uygulamada, en basit iĢlerde bile, karĢı taraf-

tan ayrıca vekalet ücreti alabilmek için «duruĢma istendiği» ve maalesef bu 

gibi talepler üzerinde duruĢma yapıldığı görülmektedir. ġu hususu da belir-

telim ki, icra hakimi yargıcı, baĢvuruda bulunan tarafın «duruĢma istemesi» 

ya da «duruĢma istememesi» ile bağlı değildir. Ayrıca uygulamada, genel-

likle «evrak üzerinde inceleme yapılan iĢlerde» baĢvuruda bulunan vekili 

için «avukatlık ücreti» takdir edilmemektedir. Halbuki, kanımızca bu gibi 

durumlarda da -sadece icra memurunun iĢlemine yönelik ve taraf olarak sa-

dece icra memurunun yer aldığı Ģikayetler dıĢında- baĢvuruda bulunan haklı 

görülürse, vekili için avukatlık ücretine hükmedilmelidir. Esasen, Avukatlık 

Asgari Ücret Tarifelerinde de bu gibi iĢler için ayrı bir «avukatlık ücreti» 

öngörülmüĢtür.97 Böylece, karĢı taraftan «avukatlık ücreti» de alabilmek 

için, tarafların icra mahkemesinde duruĢmalı inceleme istemlerinin de önüne 

geçilmiĢ olunacaktır… 

DuruĢma yapılması hakimin takdirine bırakılmıĢ olan iĢlerde, taraflara 

tebligat yapılmadıkça, gelmeyen tarafın yokluğunda duruĢmaya baĢlana-

maz.98 

(5) Burada, «kamu düzeni» ile ilgili kanun hükümlerine (ĠĠK. mad. 138; 

Harçlar K. mad. 23/II) aykırı bir iĢlemin düzeltilmesi istendiğinden, yapıla-

cak Ģikâyet süreye bağlı değildir. 

***

                                                 
94 Bknz: 12.HD. 12.9.1977 T. 7009/7175  
95 Bknz: 12.HD. 29.6.1978 T. 5964/6144  
96 Bknz: ĠĠD. 3.4.1969 T. 3557/3673  
97 Bknz: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Ġkinci Kısım, Ġkinci Bölüm, Sıra No: 2 
98 Bknz: 12.HD. 29.6.1981 T. 4579/6113  
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ABD. : Ankara Barosu Dergisi 

Ad. D. : Adalet Dergisi 

a.g.e. : adı geçen eser 

a.g.m. : adı geçen makale 

a.g.s. : adı geçen seminer 

AHFM. : Ankara Hukuk Fakültesi Mecmuası 

aĢa. : aĢağıda 

Bknz: : Bakınız 

BATIDER : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 

BK. : Borçlar Kanunu 

C: : Cilt 

CD. : Ceza Dairesi 

c: : cümle 

D. : Dergi 

E. : Esas 

HD. : Hukuk Dairesi 

HMK. : Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

HUMK. : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

ĠBD. : Ġstanbul Barosu Dergisi 

Ġçt. : Ġçtihat 

Ġçt. Bir. K. : Ġçtihadı BirleĢtirme Kararı 

ĠH. : Ġleri Hukuk Dergisi 

ĠHFM. : Ġstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası 

ĠĠD. : Ġcra ve Ġflas Dairesi 

ĠĠK. : Ġcra ve Ġflâs Kanunu 

ĠKĠD. : Ġlmi ve Kazai Ġçtihatlar Dergisi 
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Ġz. Bar. D. : Ġzmir Barosu Dergisi 

K. : Karar 

m. : Madde 

RG. : Resmi Gazete 

RKD. : Resmi Kararlar Dergisi 

S: : Sayı 

s: : sayfa 

Son Ġçt. : Son Ġçtihat Dergisi 

SGK. : Sosyal Güvenlik Kurumu 

SSK. : Sosyal Sigortalar Kurumu 

TBK. : Türk Borçlar Kanunu 

TCK. : Türk Ceza Kanunu 

TMK. : Türk Medeni Kanunu 

TĠK. : Türk Ġçtihatlar Külliyatı 

TBB. Der. : Türkiye Barolar Birliği Dergisi 

TNB. : Türkiye Noterler Birliği 

Tüz. : Tüzük 

TK. : Ticaret Kanunu 

TTK. : Türk Ticaret Kanunu 

UYAP : Ulusal Yargı Ağı Projesi 

vd. : ve devamı 

Y. : Yasa 

Yarg. D. : Yargıtay Dergisi 

YKD. : Yargıtay Kararları Dergisi 

Yasa D. : Yasa Hukuk Dergisi 

Yön. : Yönetmelik 

y. : yukarıda 
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A) KANUN MADDELERİNE GÖRE 

ARAMA CETVELİ 

 

2004 sayılı  

a) Ġcra ve Ġflâs Kanunu 

Madde Sayfa 

4 6, 8, 9, 10 

8 256, 291, 292, 328 

12 292 

16 1, 2, 6, 39, 43, 67, 71, 74, 80, 95, 100, 115, 118, 120, 127, 129, 

141, 142, 144, 152, 206, 305, 308, 318, 327, 328, 330, 332, 334, 

335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 351, 354, 

356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 

369, 370, 371, 378, 379, 382, 396, 407, 408, 454, 456, 458, 459, 

460, 461, 462, 463, 465, 466 

17 387, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 

18 4, 36, 383, 401, 402, 417, 450, 461, 466, 474 

20 161, 223, 261, 279, 320, 442 

21 304 

24 163, 177, 178, 285, 442, 470 

25 470 

25/a 129, 470 

26 470, 476 

27 285 

29 285 

30 234, 471 

32 70, 128 

33 48, 65, 178, 217, 286, 301, 341, 471, 476 

33/a 110, 476 

34 165 

36 276, 285, 383 

38 115, 380, 362 

40 55, 84, 179, 251, 290, 476 

41 112 

43 272 
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Madde Sayfa 

45 196, 204, 209, 252 

50 299 

52 476 

53 52, 109, 328, 335, 355, 362 

54 141, 144, 240, 328, 377, 476 

54/a 273, 377, 476 

55 291, 292 

57 304 

58 140, 168, 239, 292, 339, 341, 352, 373 

60 112, 365 

61 83, 168, 362, 339, 341 

62 62, 74, 193, 301, 308, 315, 459 

65 163, 469 

67 151, 186, 408 

68 120, 122, 124, 126, 201, 216, 300, 364, 408, 431, 466 

68/a 408, 466, 468 

70 466 

71 110, 468, 471, 473 

72 78, 131, 210, 214, 231 

78 86, 98, 113, 125, 190, 292, 296 

79 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 44, 261, 295, 351 

80 231 

82 291, 292, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 348, 424, 428, 443, 458, 

459, 472 

83 207, 291, 292, 337 

83/a 97 

83/c 62, 68, 158, 211, 213, 365, 373, 421, 442, 475 

85 231, 291, 292, 472 

87 291, 473 

88 251, 356 

89 17, 21, 63, 70, 93, 98, 103, 110, 113, 125, 127, 134, 149, 160, 

167, 221, 293, 294, 330, 333, 334, 336, 361, 410, 411, 467 

92 292 

93 291, 292 
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Madde Sayfa 

94 61, 356 

96 16, 55, 94, 120, 141, 187, 189, 228, 236, 296, 396, 414, 461 

97 187, 189, 228, 229, 236, 295, 296, 408, 418, 430, 468, 469, 475 

99 13, 19, 129, 183, 187, 189, 192, 228, 229, 231, 236, 239, 240, 

265, 294, 414, 475 

100 99, 226, 227, 233, 243, 248, 252, 254, 477 

102 473 

103 324, 326, 328, 329 

106 19, 79, 80, 85, 99, 125, 190, 222, 225, 233, 296, 363, 477 

110 19, 79, 80, 85, 99, 190, 233, 477 

111 222 

113 291, 292 

114 291, 292 

118 292 

120 127 

121 227, 243, 350 

123 292 

127 153 

130 374 

132 288 

133 27, 45, 356, 379, 392, 413, 416, 446, 477 

134 10, 16, 22, 23, 24, 324, 331, 332, 334, 380, 404, 408, 409, 448, 

467 

135 174, 259, 350, 476 

138 223, 235, 244, 247, 376, 465, 466, 477 

140 392, 393, 395 

142 30, 3944, 408, 439, 448, 451, 475, 477 

143 267, 292 

145 466 

147 473 

149 63, 220, 342, 354, 366, 457 

149/a 65, 301, 341 

149/b 364 

150/a 466 
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Madde Sayfa 

150/c 15, 113 

150/e 138 

150/ı 64, 199, 203, 208, 231, 259, 353, 354, 355 

151 478 

152 292, 361 

153 81, 274, 478 

167 350 

168 301, 307, 318, 333, 343, 349, 407, 408 

169 349, 407 

170 316, 370, 453, 467, 468 

170/a 318, 343 

171 318 

172 318 

179/b 156, 157, 192, 365 

185 211 

206 169, 243, 288 

208 292 

223 20, 241, 404 

225 29, 38, 296, 469 

227 29, 38, 296, 327 

234 327 

235 324, 333 

264 263, 289, 369, 408, 478 

268 223, 252, 254, 477 

269 290, 291, 466 

269/c 300 

276 50, 467 

277 125, 170 

281 132 

285 467 

286 467 

287 29, 38, 296, 467 

289 43, 255, 303 

317 478 
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Madde Sayfa 

318 467 

319 467 

355 142 

358 67, 283, 348 

360 8, 9, 12, 13, 14, 143, 261 

361 78, 84, 85, 128, 176, 199, 289, 377, 475 

364 289 

 

b) Diğer Kanunlar 

6183 sayılı  

1) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 

Madde Sayfa 

1 247, 378 

13 241 

21 219, 242, 243, 247 

35 252, 463 

51 237 

69 225 

70 463 

77 228 

78 228 

79 250 

84 260 

88 237  

 

1136 sayılı  

2) Avukatlık Kanunu 

Madde Sayfa 

164 199, 209, 444 

166 444 

 

 



KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA CETVELİ 

 

494 

5411 sayılı  

3) Bankalar Kanunu 

Madde Sayfa 

106 209 

134 124 

138 72, 73, 121 

143 124  

 

5020 sayılı  

4) Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Kanun 

Madde Sayfa 

20/e 159  

 

5393 sayılı  

5) Belediye Kanunu 

Madde Sayfa 

15 44, 67, 88, 101, 104, 121, 122, 123, 126, 129, 130, 133, 136, 460 

Geç.8 104  

 

4632 sayılı  

6) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve 

Yatırım Sistemi Kanunu 

Madde Sayfa 

17 412   

 

818 sayılı  

7) Borçlar Kanunu 

Madde Sayfa 

66 271 

73 244 

84 98, 151, 183, 254, 322, 401 

104 104, 141, 197, 204 
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Madde Sayfa 

113 221 

118 217, 218, 377 

123 218 

226 18, 331 

267 225 

367 238 

397 238 

487 212, 224 

496 237, 245 

520 157 

 

4081 sayılı  

8) Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun 

Madde Sayfa 

10 212 

15 211, 246 

26 212  

 

488 sayılı  

9) Damga Vergisi Kanunu 

Madde Sayfa 

26 170 

 

3226 sayılı  

10) Finansal Kiralama Kanunu 

Madde Sayfa 

1 226 

4 226 

8 226 

19 172, 194, 225, 226, 230 
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193 sayılı  

11) Gelir Vergisi Kanunu 

Madde Sayfa 

23 54 

32 54 

63 54 

 

492 sayılı  

12) Harçlar Kanunu 

Madde Sayfa 

23 125 

29 164 

31 276 

123 166  

 

6100 sayılı  

13) Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

Madde Sayfa 

20 161, 320, 442 

25 431 

26 61, 93, 400 

33 63, 131, 163, 297, 309, 313, 317, 331, 392, 406, 407, 412 

67 430 

77 197, 405 

114 31, 46, 132, 394, 411, 448, 449 

115 31, 46, 132, 449 

118 4 

119 4, 5, 43, 52 

120 437, 438, 447 

122 30 

123 139 

124 3, 4, 30, 33, 166, 214, 287, 441, 458 

150 152, 369, 432, 448, 449, 450, 457 

166 450 
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Madde Sayfa 

208 422 

209 40, 112, 121, 126, 158, 206, 370 

211 422 

267 382, 463 

297 39, 400, 401, 433 

303 3, 418, 429 

305 434 

307 435 

316 401, 429 

320 448 

322 401, 429 

324 437, 463 

350 383 

367 132, 210, 244, 249, 367, 383, 384, 386 

389 64, 116 

391 64 

394 444 

397 453 

407 281 

 

1086 sayılı  

14) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

Madde Sayfa 

7 11 

27 11 

67 197 

76 163, 297, 313 

101 64 

179 5 

193 161, 320 

317 40, 41, 158, 205, 206 

409 152 

443 210, 367, 384 
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Madde Sayfa 

444 249 

516 281 

 

2577 sayılı  

15) Ġdari Yargılama Usulü Kanunu 

Madde Sayfa 

28 45, 97, 128, 132, 154, 165, 201, 403  

 

3194 sayılı  

16) Ġmar Kanunu 

Madde Sayfa 

42 371 

 

4857 sayılı  

17) ĠĢ Kanunu 

Madde Sayfa 

101 158 

106 158 

 

4734 sayılı  

18) Kamu Ġhale Kanunu 

Madde Sayfa 

34 108 

 

2942 sayılı  

19) KamulaĢtırma Kanunu 

Madde Sayfa 

Geç.6 50, 51, 59, 66, 72, 73, 96, 117, 140, 152 
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3095 sayılı  

20) Kanuni Faiz ve Ticari Temerrüt Faizine 

ĠliĢkin Kanun 

Madde Sayfa 

1 178, 221 

2 62, 70, 116, 239 

4 74 

4/a 167, 180 

 

634 sayılı  

21) Kat Mülkiyeti Kanunu 

Madde Sayfa 

17 114 

20 82 

35 18, 188, 404 

37 120 

 

3065 sayılı  

22) Katma Değer Vergisi Kanunu 

Madde Sayfa 

17/r 62, 71 

55 227 

 

1163 sayılı  

23) Kooperatifler Kanunu 

Madde Sayfa 

16 210 

 

5718 sayılı  

24) Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 

Hakkında Kanun 

Madde Sayfa 

33 182 
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Madde Sayfa 

48 43, 136, 150, 162, 303, 442 

50 198, 250 

 

4562 sayılı  

25) Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 

Madde Sayfa 

16 189 

 

4046 sayılı  

26) ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun 

Madde Sayfa 

115 378 

 

5684 sayılı  

27) Sigortacılık Kanunu 

Madde Sayfa 

30 57 

 

4958 sayılı  

28) Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 

Madde Sayfa 

21 257 

 

4792 sayılı  

29) Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun  

Madde Sayfa 

21 257 
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5510 sayılı  

30) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu 

Madde Sayfa 

88 208 

93 361, 459 

 

7201 sayılı  

31) Tebligat Kanunu 

Madde Sayfa 

12 74, 308 

13 74, 87, 308 

17 330 

21 63, 64, 87, 91, 117, 123, 133, 136, 177, 306, 325, 327, 329, 330, 

331, 446 

32 2, 171, 305, 306, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 330, 

335, 337 

35 236, 277, 313 

39 77 

 

4077 sayılı  

32) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

Madde Sayfa 

10 168, 353, 366 

 

6098 sayılı  

33) Türk Borçlar Kanunu 

Madde Sayfa 

82 271 

88 90 

89 244 

100 98, 151, 183, 201, 254, 332, 401 

120 45, 90 

121 104, 118, 141, 197, 204 
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Madde Sayfa 

127 80 

131 221 

139 217, 218, 377, 476 

336 225 

513 238 

514 2238 

581 115, 149, 444 

583 56, 63, 97, 140, 149, 358 

584 56, 63, 97, 140 

585 410 

586 212, 224 

596 237, 245 

607 207 

620 157 

625 360 

 

6101 sayılı  

34) Türk Borçlar Kanunun Yürürlüğü ve 

Uygulama ġekli Hakkında Kanun 

Madde Sayfa 

1 106 

 

4721 sayılı  

35) Türk Medeni Kanunu 

Madde Sayfa 

13 41 

176 167 

197 213 

227 116 

343 43 

345 43, 268, 303 

359 362 

364 158 

403 444, 459 
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Madde Sayfa 

453 362 

455 362 

462 43, 362, 444 

605 431 

606 52, 362 

611 169 

612 150 

686 157, 365, 421 

716 291 

723 274 

724 284 

790 266 

851 197 

862 213, 421 

873 255, 290 

887 241 

939 215 

994 274 

 

6762 sayılı  

36) Türk Ticaret Kanunu  

Madde Sayfa 

892 422 

 

6102 sayılı  

37) Türk Ticaret Kanunu  

Madde Sayfa 

124 111 

133 251 

168 124 

670 41 

1366 119 

1382 119 

1472 453 
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2709 sayılı  

38) TC. Anayasası 

Madde Sayfa 

20 60 

46 173, 187, 200, 202, 391 

 

c) Tüzükler 

1) Tapu Sicili Tüzüğü 

Madde Sayfa 

95 255 

 

2) Tebligat Tüzüğü 

Madde Sayfa 

51 305, 306 

 

ç) Yönetmelikler 

1) Ġcra ve Ġflâs Kanunu Yönetmeliği 

Madde Sayfa 

19 347 

 

2) Tebligat Yönetmeliği 

Madde Sayfa 

30 63, 64 

35 63, 64 

53 2, 305, 306 

 

d) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 

Madde Sayfa 

9 91 

11 91 

*** 
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B) KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ 

(A) 

Aile ve Ģahsın hukukuna iliĢkin ilâmlar; 383 vd. 

Aktif dava ehliyeti; 402 vd. 

Avukatlık ücreti; 435 

(B) 

Basit yargılama usulü; 401 vd. 

Bekletici mesele; 430 vd. 

BilirkiĢi incelemesi yaptırılması; 418 vd. 

Bir hakkın sebepsiz olarak sürümcemede bırakılması; 295 vd. 

Bir hakkın yerine getirilmemesi; 292 vd. 

(D) 

Davacı sıfatı; 402 vd. 

Davadan feragat; 435 vd. 

Defterler üzerinde bilirkiĢi incelemesi yaptırılması; 417 

DuruĢmalı inceleme; 407 vd., 466  

(H) 

Hukuki değerlendirme yapma; 406 vd. 

Hukuki yarar; 408 vd. 

Husumet; 29 vd., 405 vd. 

(Ġ) 

Ġhtiyati tedbir; 430 

(K) 

KesinleĢmeden icraya konulamayacak ilamlar; 383 vd. 

KeĢif yapılması; 427 vd. 
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(S) 

Sebepsiz olarak geciktirilen iĢlemin yapılmasının emredilmesi; 389 vd. 

Sebepsiz olarak yapılmayan iĢlemin yapılmasının emredilmesi; 389 vd. 

Süresiz Ģikayet; 351 vd., 379 vd., 387 

(ġ) 

ġikayet; 

— avukatlık ücret; 435 

— bekletici mesele; 430 vd. 

— duruĢmalı inceleme yapılması; 407 vd., 466 

— eden; 16 vd. 

— edilen; 29 vd. 

— evrak üzerinde inceleme; 466, 476 vd. 

— feragat; 435 vd. 

— hangi mahkemede inceleneceği; 6, 12 vd. 

— hedefi; 303 

— hukuki niteliği; 2 vd. 

— husumet; 29 vd., 405 vd. 

— ihtiyati tedbir; 430 

— kabulü; 387 vd. 

— karar verme Ģekli; 387 

— karĢı taraf; 29 vd., 466 

— kesin hüküm; 436 

— konusu; 296 vd., 303 

— konusu iĢlemin bozulması; 387 vd. 

— konusu iĢlemin düzeltilmesi; 388 vd. 

— olunan; 5 

— sebepleri; 39 vd. 

— sulh; 436 
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— süresi; 318 vd., 379 vd., 463 

— baĢlangıcı; 319 vd. 

— süresiz; 351 vd., 379 vd., 463, 479 

— taraf; 16 vd. 

— tarihi; 380 

— yargılama usulü; 437 vd. 

— yedi gün süreli; 324 vd., 464 

— yetkili mahkeme; 6 vd., 12 vd. 

ġikayet dilekçesi örneği; 1 vd., 382 vd., 465 vd. 

ġikayet konusu iĢlemin kamu düzenine aykırı olması; 351 vd. 

ġikayet sebepleri; 39 vd. 

ġikayet süresi; 318 vd., 387, 463 

ġikayet üzerine verilen kararların infaz zamanı; 390 vd. 

«ġikayet» ve «itiraz» arasındaki farklar; 298 vd., 301 vd. 

ġikayetçi; 5 

ġikayetin kabulü halinde verilecek ‗karar Ģekli‘; 387 vd. 

(T) 

Takas ve mahsup; 300 vd. 

Takip ehliyeti; 303 

Taleple bağlılık; 431 vd. 

Tanık dinlenmesi; 417 

Taraf ehliyeti; 303 

Tebligat usulsüzlüğü; 304 vd. 

(U) 

Usulsüz tebligat; 304 vd., 306 vd. 

(Y) 

Yapılan iĢlemin kanuna aykırı olması; 39 vd. 
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Yapılan iĢlemin olaya uygun olmaması; 291 vd. 

Yazılı belge; 418 

Yedi gün süreli Ģikayet; 324 vd. 

Yemin teklif edilmesi; 417, 429 vd. 

Yetkili icra mahkemesi; 6 vd., 12 vd. 

*** 
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Av. TALİH UYAR’IN MAKALE ve 
İNCELEME YAZILARI 

1- Disiplin Mahkemelerinin Tutuklama (Tevkif) Yetkisi Varmıdır? (As-

keri Ad. D. 1970/54, 55, 56; Ad. D. 1970/8, s:547-552) 

2- Mahkemelerce «KarĢı Tarafa Yüklenecek Avukatlık Ücreti»nin Uygu-

lamada Yarattığı Tereddüt ve Problemler (ABD. 1970/2, s:270/273) 

3- Paylı Gayrimenkule Bir PaydaĢ Tarafından Yapılan Faydalı Giderlerin 

Uygulamada Yarattığı Ġhtilaflar (ABD. 1970/4, s:544-550) 

4- Uygulamada Ġhmal Edilen Bir Hüküm: Trafik Kanunu Mad. 50 ve Dü-

Ģündürdükleri (Ad. D. 1970/5, s:304-311) 

5- Trafik Sicilinin Aksayan Yönleri (ĠBD. 1970/5-6, s:355-362) 

6- Yargıtay Ġcra ve Ġflas Dairesinin Ġki Kararının DüĢündürdükleri (Ad. 

D. 1970/7, s:469-477) 

7- Emre Muharrer Senetlerde Ġhtiyari Kayıtlar (ABD. 1971/1, s:29-39) 

8- Tebligat Kanununun Uygulamada Tereddüt Konusu Olan Bir Hükmü 

(7201 s. Tebligat K. mad. 35) (Ad. D. 1971/2, s:110-116) 

9- Müruruzamana Uğrayan Kambiyo Senetlerinin Akıbeti (ĠBD. 1971/1-

2, s:12-30) 

10- Temerrüt Faizinin Ġcra Hukukunda Yarattığı Ġhtilaflar (ABD. 1971/2, 

s:222-229) 

11- Uygulamada Tereddüt ve Ġhtilaf Konusu Olan Üç Müessese; Mirasta 

Tenkis, Ġptâl ve Ġade (ABD. 1971/3, s:406-419) 

12- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu KarĢısında Avukatlık Ücreti (ĠBD. 

1971/5-6, s:411-439) 

13- Avukatlık Ücreti (Hukuk Adamları Kulübünün 29.9.1970 tarihli semi-

ner çalıĢması; H.A.K. yayınları N:3) 

14- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 10. Maddesi Üzerinde Bir Ġn-

celeme (ABD. 1971/6, s:837-844; Ad. D. 1972/2, s:145-155) 

15- Ġcra ve Ġflas Hukukumuzun Tarihçesi (Ad. D. 1972/1, s:72/78) 

16- Ġcra ve Ġflas Hukukunda ġikayet (ĠĠK. mad. 16) (ABD. 1972/1, s:29-

36) 

17- Takip Hukukunda Ġcranın Geri Bırakılması (ĠĠK. Mad. 33) (ABD. 

1972/2, s:242-248) 

18- Ġcra Hukukunda Takibe Ġtiraz (ĠĠK. mad. 62) (ABD. 1972/4, s:578-

587) 
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19- Ġlamsız Takiplerde Yetkili Ġcra Dairesi (ĠĠK. mad. 50) (ĠBD. 1972/5-6; 

s:429-438) 

20- Ġcra Memur ve Müstahdemlerinin Hukuki Sorumluluğu (ĠĠK. mad. 5) 

(Ad. D. 1972/10, s:710-716) 

21- Ġcra ve Ġflas Kanunun 69. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Borçtan 

Kurtulma Davası) (ĠBD. 1973/3-4, s:348-356) 

22- Hacze Adi ĠĢtirak (ĠĠK. mad. 100) (ABD. 1973/4, s:691-700) 

23- Hacze Ġmtiyazlı ĠĢtirak (Takipsiz Katılma) (ĠĠK. mad. 101) (Ad. D. 

1973/8, s:640-645) 

24- Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar (Dr. A.Recai Seçkin‘e Arma-

ğan 1974, s:551- 586) 

25- Ġcra Hukukunda Ġtirazın Muvakkaten Kaldırılması (ĠĠK. mad. 68/a) 

(ABD 1974/4, s:689-693) 

26- Ġcra Hukukunda Menfi Tespit ve Ġstirdat Davası (ĠĠK. mad. 72) (ABD 

1974/5, s:901-909) 

27- Tetkik Merciinin Hukuk Kararlarına KarĢı Yargıtay Yolu (ĠĠK. mad. 

363) (ABD. 1974/6, s:1115-1119) 

28- Adi ve Rehinli Alacakların Sırası (ĠĠK. mad. 206) (ĠBD. 1974/1-2, 

s:24-30) 

29- Ġcra Suçlarında ġikayet, Dava ve Ceza ZamanaĢımı Süresi (ĠĠK. mad. 

347) (ABD, 1975/4, s:494-499) 

30- Ġcra Hukukunda Ġhalenin Neticesi ve Feshi (ĠĠK. mad. 134) (ABD. 

1975/6, s:797-867) 

31- Ġcra Hukukunda Ġstihkak Ġddiaları (ĠĠK. mad. 96) (ABD. 1976/1, s:40-

48) 

32- Taksiratlı ve Hileli Ġflas Suçu (Ad. D. 1976/1-2, s:146-153) 

33- Takip Hukukunda Ödeme ġartını Ġhlal Suçu (ĠĠK. mad. 340) (ABD. 

1976/3, s:384-390) 

34- Ġhale Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Ġhalenin Feshi (ĠĠK. mad. 133) 

(ĠBD. 1976/1-4, s:156-162) 

35- Borçlunun, Üçüncü ġahıslarda Bulunan Alacakları ve Menkul Malla-

rın Haczi (ĠĠK. mad. 89) (ABD. 1976/6, s:1003-1020; ĠBD. 1977/10-

11-23, s:37-50) 

36- Ġcra Hukukunda Mal Beyanında Bulunmama Suçu (ĠĠK. mad. 337) 

(ABD. 1977/4, s:649-652) 
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37- Ġcra Ġflas Dairelerinin TeftiĢi (ĠĠK. mad. 13) (Prof. Osman Berki‘ye 

Armağan, 1977, s:907-912) 

38- Ġcra ve Ġflas Kanununun 94. maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Prof. 

Osman Berki‘ye Armağan, 1977, s:913-919) 

39- Paraların PaylaĢtırılması Zamanı, Masraflar ve Vekalet Ücreti (ĠĠK. 

mad. 138) (Yasa D. 1978/2, s:257-260) 

40- Paraya Çevrilmesi Özel Bir Usulü Gerektiren Mal ve Haklar (ĠĠK. 

mad. 121) (ABD. 1978/3, s:431-435) 

41- Ġcra ve Ġflas Kanununun 8. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Adana 

Bar. D. 1978/3, s:117-120) 

42- Ticaret ġirketleri ile Kooperatiflerde ve Adi ġirketlerde, ġirketten ve 

Ortaktan Alacaklı Olan Üçüncü ġahısların, ġirket ve Ortağı Takip 

Hakkının Kapsamı (ABD. 1978/5, s: 774-800) 

43- Haciz Tutanağı (ĠĠK. mad. 102) (Bursa Bar. D. 1978/6, s:4-6) 

44- Ġcra ve Ġflas Hukukunda Harçlar (Bursa Bar. D. 1979/7, s:4-6) 

45- Kollektif ve Komandit ġirketlerde, ġirketten ve Ortaktan Alacaklı 

Olan Üçüncü ġahısların, ġirket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı 

(ĠBD. 1979/1-2-3, s:74-93) 

46- Anonim ve Limited ġirketlerde, ġirketten ve Ortaktan Alacaklı Olan 

Üçüncü ġahısların, ġirket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı (Yasa D. 

1979/3, s:358-363) 

47- Takip Hukukunda, Ġhale Bedelini Ödememek Suretiyle Ġhalenin Fes-

hine Sebep Olan Alıcının Hukuki Sorumluluğu (ABD. 1979/4, s:15-

42) 

48- Ġcra ve Ġflas Yasası DeğiĢikliği Hakkında DüĢünceler (ĠBD. 1979/4-5-

6, s:272-313; Yasa D. 1979/7, s:979-1012) 

49- Ġcra Tetkik Merciinin Görev Alanı (ĠĠK. mad. 4) (ABD. 1979/5, s:36-

45) 

50- Ġcra Tetkik Merciinin Görev Alanı (Ġçtihat Derlemesi) (ĠKĠD. 

S:1979/225, s:7141-7150) 

51- Ġcra Takibinin Ġptali ve Taliki (ĠĠK. mad. 71) (Bursa Bar. D. 1979/9, 

s:12-14) 

52- Ġcra ve Ġflâs Yasasının 118. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Yasa D. 

1980/2, s:194-199) 

53- Tetkik Merciinde Yargılama Usulü (ĠĠK. mad. 18) (Yar. D. 1980/3, 

s:339-359) 
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54- Takip Hukukunda Tebligat (ABD. 1980/4, s:438-452) 

55- Para ve Teminat Verilmesine ĠliĢkin Ġlamların Ġcrası (ĠĠK. mad. 32) 

(Yasa D. 1980/4 s:496-507) 

56- Takip Hukukunda Alacaklının «Banka Ġskonto Haddi» ne Göre Faiz 

Ġsteme Hakkı (ABD. 1980/5, s:571-582) 

57- Ġhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim (Bursa Bar. D. 1980/10, s:6-8) 

58- GecikmiĢ Ġtiraz (ĠĠK. mad. 65 Üzerine Bir Ġnceleme) (Bursa Bar. D. 

1980/11, s:6/7) 

59- Kooperatiflerde ve Adi ġirketlerde, Alacaklı Üçüncü ġahısların, Koo-

peratif, Adi ġirket ve Ortağı Takip Hakkının Kapsamı (Yasa D. 

1980/8, s:1085-1091) 

60- Ġcra Tutanakları (TNB. D. 1980, S:27, s:30-33) 

61- Ġcra Hukukunda Ġtirazın Geçici Olarak Kaldırılması (ĠBD. 1981/3, 

s:139-150) 

62- Yargıtay Bozmasından Sonra Ġcra Takibinin Durumu (Bursa Bar. D. 

1981/12, s:6-7) 

63- Ġcra Takip ĠĢleminde Bulunma Yasağı (ĠĠK. mad. 51) (TNB. Huk. D. 

1981, S:29, s:18-20) 

64- Takip Hukukunda «Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki Ġlamlara 

ĠliĢkin Ġcranın Geri Bırakılması» (ĠĠK. mad. 33) (ĠBD. 1981/4, s:204-

215) 

65- Takip Konusu Ġlamın Yargıtayca Bozulması Üzerine Ġcra Dairesince 

Yapılacak ĠĢlem (Ġcranın Durdurulması-Ġcranın Ġadesi) (ABD. 1981/1. 

s:33-40) 

66- Kısmen Haczedilebilen ġeyler (ĠĠK. mad. 83) (TNB. Huk. D. 1981, 

S:30, s:36-38) 

67- Takip Hukukunda Olumsuz Tespit ve Geri Alma Davaları (ĠĠK. mad. 

72) (Yarg. D. 1981/3, s:359-385) 

68- Ġcra ve Ġflas Dairelerinin Faaliyetlerinden Doğan Hukuki Sorumluluk 

(ĠĠK. mad. 5, 6, 7) (TNB. Huk. D. 1981, S:31, s:13-24) 

69- Menkul Teslimine ĠliĢkin Ġlamların Uygulanması (ĠĠK. mad. 24) (Ba-

lıkesir Bar. D. 1981/7, s:35-38) 

70- Takip Hukukunda Süreler (ABD. 1981/3, s:367-373) 

71- Ġlamsız Takiplerde Yetkili Ġcra Dairesini Belirleyen Kurallar (ĠĠK. 

mad. 50) (ABD. 1981/4, s:672-684) 



Av. TALİH UYAR’IN MAKALE ve İNCELEME YAZILARI 

 

513 

72- Hacze Takipsiz (Ayrıcalıklı) Katılma (ĠĠK. mad. 101) (Manisa Bar. D. 

1981; S:1, s:3-10) 

73- TaĢınmazla Ġlgili Ġhalenin Sonuçları ve Ġhalenin Bozulması (ĠĠK. mad. 

134) (Yasa D. 1981/12, s:1549-1563) 

74- Çocuk Teslimine ve Çocukla KiĢisel ĠliĢki Kurulmasına ĠliĢkin Ġlamla-

rın Ġcrası (ĠĠK. mad. 25, 25a) (Manisa Bar. D. 1982, S:2, s:7-9) (TNB. 

Huk. D. 1982, S:34, s:20-22) 

75- Takip Hukukunda ġikayet (ĠĠK. mad. 16) (Yarg. D. 1982/3, s:440-

465) 

76- Takip Hukukunda Ġtirazın Geçici Olarak Kaldırılması (TNB. Huk. D. 

1982, S:36, s:12-19) 

77- Ġflas Hukukunda Konkordato (Bursa Bar. D. 1982, S:15, s:17-19) 

78- Ġhalenin Bozulmasında Usul Kuralları (Bursa Bar. D. 1982, S:16, s:6-

7) 

79- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Suçlar (Ceza Hukukunda Kambiyo Senet-

leri) (ABD. 1982/4, s:108-133) 

80- KarĢılıksız Çek (Manisa Bar. D. 1982, S.4, s:12-21) 

81- Takip Hukukunda Ġtirazın Kesin Olarak Kaldırılması (ĠĠK. mad. 68) 

(ABD. 1982/5, s:9-30; Yarg. D. 1983/1-2, s:137-159) 

82- Ġcra Hukukunda Takip Talebinin Ġçeriği (ABD. 1982/6, s:64-112) 

83- Borçlunun Üçüncü KiĢilerdeki Kıymetli Evraka BağlanmamıĢ Olan 

Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi (ĠĠK. mad. 89) (Dokuz Eylül Ünv. 

Huk. Fak. D. Yıl:2, S:2, s:205-227 «Prof. M. Alam Armağanı», 1983) 

84- Kambiyo Senedinde Sahtekarlık Yapılması - Açığa Atılan Ġmzanın 

Kötüye Kullanılması (Manisa Bar. D. 1983, S:5, s:15-20) 

85- Kambiyo Senetlerine Mahsus Takiplerde Borca Ġtiraz (Bursa Bar. D. 

1983, S.17, s:8-13) 

86- TaĢınmazların BoĢaltılması ve Teslimine ĠliĢkin Ġlamların Uygulan-

ması (ĠĠK. mad. 26-27) (Ġzmir Bar. D. 1983/3, s:12-20) 

87- Ġlamlı Takiplerin, Yargıtay‘dan Alınacak «Yürütmenin Durdurulması» 

(Tehiri Ġcra Kararı) ile Durdurulması (ĠĠK. mad. 36), (ABD. 1983-3/4, 

s:60-69) 

88- Telefon ve Telekslerin Ġntifa Haklarının Haczinde, KonuĢmaya ve Ya-

zıĢmaya Kapatma ile Ġlgili Ġki Yargıtay Kararı ve Karar Tahlili (ĠBD. 

1983/7-8-9, s:379-382) 
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89- Ġpoteğin Ġlamsız Takip Yolu ile Paraya Çevrilmesi (Ġpoteğin Paraya 

Çevrilmesi Yolu ile Ġlamsız Takip) (ĠBD. 1984/1-2-3, s:43-68) 

90- Ġcra Takiplerinde «Banka Ġskonto Haddine Göre» Faiz Ġstenebilir Mi? 

(Manisa Bar. D. 1984, S:9, s:13-17) 

91- Ġcra Hukukunda Yasa Yararına Temyiz ve Yargılamanın Yenilenmesi 

(Manisa Bar. D. 1984, S.10, s:2-4) 

92- Rehinli Alacaklının «Rehinin Paraya Çevrilmesi» Yoluyla Takip 

Yapma Zorunluluğu (ĠĠK. mad. 45) (Balıkesir Bar. D. 1984, S:18, 

s:16-20) 

93- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Suçların Ġcra Takibine Etkisi (Manisa 

Bar. D. 1984, S:11, s:2-7) 

94- Ġcra ve Ġflas Yasasında Düzenlenen Ġptal Davalarının Hukuki Niteliği 

ve Konusu (ĠBD. 1984/9-10-11, s:754-788) 

95- Kambiyo Senetlerinde Ġmza Ġnkarı (Mali Sorunlara Çözüm D. 

1985/Ocak, s:66-71) 

96- TaĢınır Rehinin Ġlamlı Takip Yolu ile Paraya Çevrilmesi (Yasa D. 

1985/2, s:173-177) 

97- KarĢılıksız Çek (Çözüm D. 1985/ġubat, s:84-88) 

98- Kollektif ġirketlerde ġirket Hissesinin Haczi (Çözüm D. 1985/Mayıs, 

s:74-82) 

99- Komandit ġirketlerde ġirket Hissesinin Haczi (Çözüm D. 

1985/Haziran, s:81-84) 

100- HUMK‘na Göre Ġspat Ġçin «Yazılı Belge Gereken Durumlarda» Tanık 

Ġfadesine Dayanılarak Ceza Mahkemesince Mahkumiyet Kararı Veri-

lebilir Mi? (Bursa Bar. D. 1985/Haziran, s: 9-14) 

101- Takip Hukukunda Ġtirazın Ġptali Davası (Yarg. D. 1985/3, s:265-281) 

102- Hacizden Doğan Ġstihkak Ġddiaları (ĠBD. 1985-7-8-9, s:560-594) 

103- Ġcra Hukukunda Geri Alma (Ġstirdat) Davaları (Yasa D. 1985/7, s:942-

948) 

104- Anonim ġirketlerde ġirket Hissesinin Haczi (Çözüm D. 

1985/Temmuz, s:54-56) 

105- Limited ġirketlerde ġirket Hissesinin Haczi (Çözüm D. 1985/Ağustos, 

s:76-77) 

106- Kooperatiflerde Hisselerin Haczi (Çözüm D. 1985/Eylül, s:76-79) 

107- Adi ġirketlerde Hisselerin Haczi (Çözüm D. 1985/Ekim, s:48-49) 
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108- ÖdenmiĢ Senedin Kullanılması, Senet Gasbı, Korkutarak Faydalanma 

(Manisa Bar. D. 1985, S:7, s:3-5) 

109- Ġcra ve Ġflas Hukukunda Ġptal Davalarında Yargılama (Yarg. D. 

1986/1-2, s:130-147) 

110- Ġcra Ġnkar Tazminatı (Bursa Bar. D. 1986/ġubat, s:2-4) 

111- Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Tahliye Takibine Konu Olabi-

lecek TaĢınmazlar (Manisa Bar. D. 1986/19, s:2-7) 

112- TaĢınır Mallara ĠliĢkin Ġhale Bedelinin Ödenmesi (Çözüm D. 

1986/Nisan, s:58-61) 

113- TaĢınır Rehninin Ġlamsız Takip Yolu ile Paraya Çevrilmesi (Çözüm D. 

1986/Mayıs, s:45-53) (Tür. Not. Bir. Hukuk Dergisi, 1988, S:59, s:15-

21) 

114- Takip Hukukunda Temerrüt Faizi (Bursa Bar. D. 1986/Temmuz, s:7-

11) 

115- TaĢınmazların Ġlamsız Ġcra Yolu ile Tahliyesinde «Kira Borcunun 

Ödenmesi» (ĠBD. 1986/7-8-9, s:444-457) 

116- Hükmün Temyiz EdilmiĢ Olması Nedeni ile Yargıtay‘dan Alınacak 

«Yürütmenin Durdurulması» (Tehiri Ġcra) Kararı ile Takibin Durdu-

rulması (Çözüm D. 1986/Ekim-Kasım, s:87-92) (Antalya Bar. D. 

1991/8, s:33-38) 

117- Ġcra ve Ġflas Kanunu DeğiĢikliği Hakkında DüĢünceler (ĠBD. 1986/10-

11, 12, s:793-818) 

118- Ġhale ile Satılan TaĢınmazların Tahliyesi (ĠBD 1986/10-11-12, s:667-

678) 

119- Hacizden Doğan Ġstihkak Davalarında Yargılama (Prof. Dr. E. 

Hirsch‘in Hatırasına Armağan, 1986, s:813-844) 

120- Olumsuz Tespit Davalarında Ġspat Yükü (Yarg. D. 1987/1-2, s:104-

113) 

121- Üçüncü KiĢinin Elindeyken Haczedilen Mallara ĠliĢkin Ġstihkak Dava-

sı (ĠBD. 1987/1-2-3, s:49-58) 

122- Olumsuz Tespit Davalarının Niteliği-ÇeĢitleri-Sonuçları (Yasa D. 

1987/7, s:941-954; Zonguldak Bar. D. 1987/3, s:23-41) 

123- Kira Parasının Ödenmemesi Nedeniyle Yapılan Ġlamsız Takiplerinde 

«Takip Talebi»nin Ġçeriği (Yarg. D. 1987/4, s:519-531) 

124- Ġhale Bedelinin Ödenmesi (Sıra Cetvelinin Düzenlenmeden Paraların 

PaylaĢtırılması) (Ġzmir Bar. D. 1987/4, s:31-39) 
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125- Takip Hukukunda «Kendi Eylemi ile Aczine Neden Olma ve Duru-

munu Bilerek AğıĢlaĢtırma Suçu» (Trabzon Bar. D. 1987/Nisan-

Temmuz, s:6-7) 

126- Takip Hukukunda «Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma Suçu» (Mersin 

Bar. D. 1987/4, s:12-15) 

127- Takip Hukukunda «Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Varlığını Ek-

siltme Suçu» (Bursa Bar. D. 1987/Haziran, s:17-22) 

128- KarĢılıksız Çek Çekmek (KeĢide Etmek) Suçu (ABD. 1987/5-6, s:671-

683) 

129- Ġcra Suçlarında Yargılama Yöntemi (ĠBD. 1987/7-8-9, s:534-557) 

130- Yedieminlik Görevini Kötüye Kullanma (Balıkesir Bar. D. 

1987/Ekim, s:21-22) 

131- Ġcra Hukukunda «Taahhüdü Ġhlal» Suçu (Bursa Bar. D. 

1987/Kasım,s:24-30) 

132- Sıra Cetveli Düzenlenerek Paraların PaylaĢtırılması (Ġzmir Bar. D. 

1988/1, s:48-55) 

133- Haczedilen Malların Paraya Çevrilmesini Ġsteme Hakkı (Yasa D. 

1988/1, s:13-20) 

134- Hacizli Malların Paraya Çevrilmesini Ġsteme Süresi (Bursa Bar. D. 

1988/ġubat, s:13-22) 

135- Hacizden Doğan Ġstihkak Davalarının Sonuçları (Prof. Dr. Kudret 

Ayiter Armağanı, 1988, s:683-700) 

136- TaĢınır Mallara ĠliĢkin Ġhale Bedelinin Ödenmemesi (ĠBD. 1988-1-2-

3, s:4-35) 

137- Ġhale Bedelinin Ödenmesinin Sonuçları (Türkiye Barolar Birliği D. 

1988/2, s:248-257) 

138- TaĢınmaz Mallara ĠliĢkin Ġhalenin Yapılması (ABD. 1988/3, s:340-

357) 

139- «Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle» Yapılan Ġlamsız Tahliye Takiple-

rinde, Ġtirazın Tetkik Merciinde Ġncelenmesi (Yarg. D. 1988/3, s:340-

357) 

140- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde, Ġmza Ġtirazı 

(Prof. Dr. YaĢar Karayalçın‘a 65‘inci YaĢ Armağanı 1988, s:619-639) 

141- Ġcra Hukukunda «ĠĠY. mad. 30 ve 31 Hükümlerine KarĢı Koyma» Su-

çu, (Manisa Bar. D. 1988/Ekim, s:45-51) 
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142- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Haciz Yolu ile Takiplerde Borca Ġtiraz 

(Bursa Bar. D. 1988/Ekim, s:45-51) 

143- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Yedi Gün Sü-

reli ġikayet (Balıkesir Bar. D. 1988/Kasım, s:34-36) 

144- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Takiplerde Takip Talebinin Ġçeriği (ABD. 

1989/2, s:323-347) 

145- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borca Ġtiraz 

Nedenleri (ĠBD. 1989/1-2-3, s:14-41) 

146- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde BeĢ Gün Sü-

reli ġikayet (ĠBD. 1989/7-8-9, s:412-431) 

147- TaĢınır Mallara ĠliĢkin Ġhalenin Yapılması (Bursa Bar. D. 1989/ġubat, 

s:23-36) 

148- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Takiplerde Ödeme Emri (Mersin Bar. D. 

1989/3, s:23-31) 

149- Ġcra Hukukunda «Hükmen Teslim Edilen TaĢınmaza Tecavüz» (Men 

Edilen Yere Tecavüz) Suçu (Denizli Bar. D. 1989/3, s:7-13) (Yarg. D. 

1990/4, s:560-566) 

150- Ġhtiyati Haciz Ġsteminin KoĢulları (Bursa Bar. D. 1989, S.36-37, s:21-

30) 

151- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Özel Takip Yoluna Konu Olabilecek Se-

netler (Yarg. D. 1990/1-2, s:126-152) 

152- Haczin YapılıĢ ġekli ve Haczi Yapan Memurun Yetkisi (ĠBD, 1990/1-

2, s:93-114) 

153- Ġhtiyati Haczi Tamamlayıcı Merasim (Ġhtiyati Haczin KesinleĢmesi) 

(Ġzmir Bar. D. 1990/2, s:50-64) 

154- Ġhtiyati Haciz Kararına Ġtiraz (Bursa Bar. D. 1990/Ocak-Mart, s:12-20) 

155- TaĢınır Malların Haczi (Denizli Bar. D. 1990/4, s:14-20) 

156- Ġhtiyati Haciz Kararlarının Uygulanması (Hatay Bar. D. 1990/4-5, 

s:44-49) 

157- Haciz Ġsteme Hak ve Süresi (ABD. 1990/4, s:547-560) 

158- Ġcra Hukukunda Ġtirazın Hükümsüz Hale Getirilmesi (Ġzmir Bar. D. 

1990/Temmuz, s:72-79) 

159- Ġtirazın Ġptali Davası (ĠBD. 1990/4-5-6, s:295-321) 

160- Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde Ġtiraz Süresi (Türkiye Bar. 

Bir. D. 1990/2, s:229-238) 
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161- TaĢınmaz Malların Haczi (Türkiye Bar. Bir. D. 1990/3, s:361-370) 

162- Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde Ġtirazın Sonuçları (Manisa 

Bar. D. 1990/34, s:28-30) 

163- Ġhtiyati Haczin Hukuki Niteliği (Manisa Bar. D. 1990, S:35, s:13-18) 

164- Ġcra Takibinin KesinleĢmesinden Sonraki Dönemde DoğmuĢ Olan 

«Ġptal» ve «Erteleme» Nedenlerine Dayanılarak Takibin Ġptali (ĠĠY. 

mad. 71) (Denizli Bar. D. 1990/6, s:33-40) 

165- «Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeni Ġle» Yapılan Ġlamsız Tahliye 

Takiplerinde, Ġtirazın Tetkik Merciinde Ġncelenmesi (Prof. Dr. Ġlhan 

Postacıoğlu‘na Armağan, 1990, s:341-364) 

166- Ġcra Hukukunda Borçtan Kurtulma Davası (Türkiye Bar. Bir. D. 

1990/4, s:584-600) 

167- Ġcra Hukukunda ġikayetin Konusu (ABD. 1990/6, s:905-917) 

168- Ġcra Hukukunda Ġtirazın Kesin Olarak Kaldırılması (ĠBD. 1990/7-8-9, 

s:677-738) 

169- Tetkik Merciinde «Ġhalenin Feshi Ġsteğinin Reddi» ve «Para Cezası», 

«Ġçtihat Notu» (ĠBD. 1990/7-8-9, s:739-743) 

170- Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde Ödeme Emrine Ġtiraz ġekli 

(Yasa D. 1990/8, s:1085-1100) 

171- Ġcra Hukukunda ġikayet Sebepleri (ĠBD. 1990/10-11-12, s:858- 933) 

172- Ġhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davası (Konya Bar. D. 1991/Ocak 

ġubat, s:10-12) 

173- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Haciz Yoluyla Takiplerde Borca Ġtirazın 

Ġncelenmesi (Yarg. D. 1991/1-2, s:123-162) 

174- Ġcra Hukukunda ġikayetin Tarafları (Yeni Adalet D. 1991/ġubat, s:34-

37) 

175- Ġcra Hukukunda Ġlamlı Takiplere Konu TeĢkil Edebilecek «Ġlam»lar 

(Tür. Bar. Bir. D. 1991/1 s:77-100) 

176- Hükmün Yargıtayca BozulmuĢ Olması Nedeni ile Ġlamlı Takiplerin 

Durması (Denizli Bar. D. 1991/Ocak-ġubat, s:14-21) 

177- Borca Ġtiraz Yolu ile (Tetkik Mercii‘nin Kararı ile) Ġlamlı Takiplerin 

Durdurulması (ĠBD. 1991/1-2-3, s:128-147) 

178- Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde Ġtiraz Sebepleri (Bursa Bar. 

D. 1991, S:39, s:4-9), (Denizli Bar. D. 1992/11-12, s:25-28) 

179- Ġcra Hukukunda Ġtirazın Geçici Olarak Kaldırılması (Kırıkkale Bar. D. 

1991/2, s:20-45) 
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180- Ġhtiyati Hacizde Yetkili ve Görevli Mahkeme (Yeni Adalet D. 

1991/Nisan-Mayıs, s:23-25) 

181- Ġcra Hukukunda ġikayet Süresi (Antalya Bar. D. 1991/7, s:41-48) 

182- Ġlamlı Takiplerin BaĢlaması (Manisa Bar. D. 1991/Ekim, S.39, s:4-16) 

183- Ġcra Hukukunda Ġlamlı Takiplere Konu TeĢkil Eden «Ġlam Niteliğin-

deki Belge»ler (Samsun Bar. D. 1991/3, s:32-42) 

184- Ġcra Tetkik Merciinin Yetkisini Belirleyen Kurallar (Yetkili Tetkik 

Merci) (Bursa Bar. D. 1992, S:40, s:31-38) 

185- Ġcra Tetkik Mercilerinin Görev Alanı (Bursa Bar. D. 1991, S:41, s:15-

32), (Kırıkkale Bar. D. 1992/1-2, s:39-56) 

186- Tetkik Merciinde Yargılama Usulü (ĠBD. 1992/1-2-3, s:159-206) 

187- Ġcra ve Ġflas Hukukunda Ġptal Davasının Tarafları (ĠĠY. mad. 277) 

(ġanlıurfa Bar. D. 1992/2, s:5-17) 

188- Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipte ġikayet (Samsun Bar. D. 

1992/4, s:54-64) 

189- Ġpoteğin Ġlamsız Takip Yolu ile Paraya Çevrilmesinde «Takibin Ke-

sinleĢmesi» (Manisa Bar. D. 1992/Temmuz, S.42, s:4-19) 

190- Ġcra ve Ġflas Hukukunda «Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapı-

lan Hileli Tasarruflardan Dolayı Ġptal» (ĠĠY. mad. 280) (Manisa Bar. 

D. 1992/Nisan, S:41, s:14-23) 

191- Olumsuz Tespit Davalarında Kanıtlar (ĠBD. 1992/7-8-9, s:646-674) 

192- Ġcra Hukukunda ġikayet Usulü ve ġikayetin Ġncelenmesi (UĢak Bar. 

D. 1993, S.2, s:42-29) 

193- Ġlamlı Takiplerde Yetkili Ġcra Dairesi (Konya Bar. D. 1993/10, s:43-

45) 

194- Ġcra ve Ġflas Hukukunda «Aciz Halinde Ġken Yapılan Tasarruflardan 

Dolayı Ġptal» (ĠĠY. mad. 279) (Samsun Barosu D. 1993/5, s:10-18) 

195- Ġcra Hukukunda «Ġtiraz» ve «ġikayet» Arasındaki Farklar (Manisa 

Bar. D. 1993/ Temmuz, S:46, s:20-23) 

196- Yabancı Para Alacaklarının Tahsilinde Ortaya Çıkan Sorunlar (ĠBD. 

1993/7-8-9, s:572-583) 

197- Ġcra Hukukunda Ġstihkak Ġddiasına Ġtiraz Edilmesi (Kırıkkale Bar. D. 

1994/1-2, s:8-13) 

198- Ġcra Hukukunda Geri Alma (Ġstirdat) Davalarının KoĢulları (ġanlıurfa 

Bar. D. 1992/Aralık, s:15-29) (Samsun Bar. D. 1994/6, s:7-20) (Kırık-

kale Bar. D. 2994/3, s:27-39) 
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199- Ġstihkak Davasının Sonuçları (Tür. Bar. Bir. Da. 1994/3, s:346-374) 

200- Ġstihkak Davasında Ġsbat Yükü ve Kanıtlar (ĠBD-1994/1-2-3, s:102-

130) 

201- Ticari Defterler, Kambiyo Senetleri, Ticari Faize ĠliĢkin Kararlar «Ġç-

tihat Notu» (Ġzmir Bar. D. 1994/3, s:22-27) 

202- Olumsuz Tespit Davalarında Ġsbat Yükü (Bursa Bar. D. 1995/Nisan, 

s:22-43) (ABD. 1994/3, s:445-466) 

203- Ġstihkak Davasında Yargılama Usulü (Bursa Bar. D. 1994/Mart, s:55-

64) (Prof. Dr. Reha Poroy‘a Armağan, 1995, s:436-449) 

204- Tetkik Mercii Kararlarının Temyizi (Prof. Dr. Hayri Domaniç‘e Ar-

mağan, 1995, s:365-389) 

205- Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davasının Açılma Süresi (Kayseri Bar. D. 

1995/Ocak, s:11-18) 

206- Ġhale Konusunda Üç Yargıtay Kararı «Ġçtihat Notu» (Balıkesir Bar. D. 

1995/Mart, S:50, s:31-41) 

207- Ġcra Hukukunda Ġstihkak Ġddiasının Ġleri Sürülmesi (Bursa Bar. D. 

1995/Aralık, S:50, s:31-41) 

208- Ġcra Takibinde Haksız Olarak Ġtirazda Bulunup Alacağın Tahsilini Ge-

ciktiren Borçlu Aleyhine Alacaklı Tarafından Açılacak «Munzam Za-

rar» (BK. 105) Davasında Hükmedilecek Tazminat Miktarının Belir-

lenmesinde Esas Alınacak Kıstaslar (Ölçütler) «Ġçtihat Notu» (ĠBD. 

1997/2, s:115-117) 

209- «Katma Değer Vergisi» ile «Ġhale (Damga) Pulları»nın Ne Zaman Ya-

tırılması Gerekir? Bunların Ödenmemesi Ġhalenin Feshini Gerektirir 

Mi? (ĠBD. 1998/Mart, s:84-92) 

210- ĠĠK‘na Göre Ġhtiyaten Haczedilen Mallar, Kesin Hacze DönüĢmeden, 

Kamu Alacağından Dolayı, 6183 sayılı Kanuna Göre Haczedilmesi 

Halinde, Ġhtiyati Haciz Sahibi Alacaklı, Kamu Alacağından Dolayı 

Konulan Hacze ĠĢtirak Edebilir Mi? (ĠBD. 1998/Eylül, s:831-877) 

211- Ġçtihatlar-DüĢünceler (Türk. Bar. Bir. D. 1998/1, s:79-84) 

212- Ġçtihatlar-DüĢünceler (Tür. Bar. Bir. D. 1998/3, s:1099-1102) 

213- Ġçtihatlar-DüĢünceler (Tür. Bar. Bir. D. 1999/2, s:449-458) 

214- Yargıtay Kararlarında Ġspat Yükü (MK. 6) (Av. Dr. Faruk Erem Ar-

mağanı, 1999, s:831-877) 

215- Yargıtay Kararlarında Veraset Ġlamı (Mirasçılık Belgesi)» (Manisa 

Bar. D. 1999/Nisan-Haziran, s:7-16) 
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216- Yargıtay Kararlarında «Terk» Nedeniyle BoĢanma (MK. 132)» (Mani-

sa Bar. D. 1999/Ekim, S:71, s:56-70; Yasa D. 1999/2, s:175-190) 

217- Yargıtay Kararlarında «Tenkise Tabi Tasarruf (Teberru)lar» (Ġzmir 

Bar. D. 1999/Nisan, s:8-17) 

218- Yargıtay Kararlarında «Muris Muvazaası» (ĠBD. 1999/Haziran, s:387-

396) 

219- Yargıtay Kararlarında «Ortak Hayatın Tatili ve Sonuçları» (MK. 162) 

(Manisa Bar. D. 2000/Ocak, s:55-66) 

220- Karar Ġncelemesi (Yargı Dünyası, 2000/Ocak, s:11-15) 

221- Yargıtay Kararlarında «Elatmanın Önlenmesi» (Men‘i Müdahale) ve 

«Ġstihkak» Davaları (MK. 618) (Tür. Bar. Bir. Der. 2000/1, s:97-150) 

222- Yargıtay Kararlarında «Evlilik Birliğinin Sarsılması veya MüĢterek 

Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle BoĢanma» (MK. 134) 

(Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman‘ın Anısına Armağan, 2000, s:1229-

1281) (Yargı Dünyası D. Aralık/2000, s:9-47) 

223- Anonim ġirketlerin Vadesinde Ödenmeyen Gelir (Stopaj) Vergileri ile 

Gecikme Zammından OluĢan Borçlarından -6183 sayılı Kanunun mü-

kerrer 35. maddesi uyarınca- ġirketin Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 

Değil, Ġmzası ile ġirketi Münferiden veya MüĢtereken Temsile Yetkili 

KiĢilerin Sorumlu Olduğu (Karar Ġncelemesi) (Yargı Dünyası, 

2000/ġubat, s:9-18) 

224- Ġçtihatlar-DüĢünceler (Tür. Bar. Bir. D. 2000/1, s:97-150) 

225- Ġçtihatlar-DüĢünceler (Tür. Bar. Bir. D. 2000/2, s:593-6005) 

226- Ġçtihatlar-DüĢünceler (Tür. Bar. Bir. D. 2000/3, s:885-900) 

227- ĠĠK. 72/V‘deki Tazminat Ayrı Bir Davaya Konu Olabilir Mi? - Ġhale-

nin Feshi Talebinin Reddi Durumunda Para Ceza Uygulanması (An-

talya Bar. D. 2000/Temmuz, s:70-77) 

228- Yargıtay Kararlarında «Dürüstlük (Objektif Ġyiniyet) Kuralı» (MK. 

2/I) ve «Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı» (MK. 2/II) (Prof. Dr. 

Seyfullah Edis‘e Armağan, 2000, s:439-465) 

229- Yargılamanın Gecikmesi ve Hızlanmasında Özellikle Ġcra Hukuku 

Açısından Hakim, Taraf ve Avukatların Rolü (Yargı Reformu - 2000 

«Ġzmir Barosu»; s:152-169) 

230- Türk Hukukunda Yedieminlik ve Sorunları (Hukuk Kurultayı-2000 

«Ankara Barosu» C:3, s:125-144) 232- BoĢanma ve Ayrılık Hallerinde 

EĢler ile Çocuklar Arasındaki KiĢisel (ve Parasal) ĠliĢkilerin Düzen-

lenmesi (MK. 148) (Antalya Bar. D. Tem/2000 s:18-31) (Yargı Dün-

yası D. Kasım/2000, s:9-23) 
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231- «Çek»in Geçerlik KoĢulları (Yargı Dünyası D. Mayıs/2000, s:19-32) 

(Manisa Barosu Dergisi, 2000/4, s:71-86) 

232- Kambiyo Senetlerinde Def‘iler (Manisa Barosu Dergisi 2000/3, s:37-

45) 

233- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borçlunun 

«Borçlu Olmadığı» Ġtirazı (ABD. 2000/4, s:181-227) 

234- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Haciz Yolu ile Takiplerde Takip Talebi-

nin Ġçeriği (Ġzmir Bar. D. Ekim/2000, s:8-35) 

235- «Bono»nun Geçerlik KoĢulları (Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel‘e 

Armağan, 2001, s:377-403) 

236- Takip Talebinde Bulunma ġekli (Türkiye Barolar Birliği Dergisi 

2001/1, s:111-176) 

237- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Haciz Yolu ile Takiplerde Borca Ġtiraz 

Nedenleri (Prof. Dr. T. Tufan Yüce‘ye Armağan, 2001, s:205-268) 

238- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu Ġle Takiplerde Yetki Ġtirazı 

(Yargı Dünyası, Ocak/2001, s:13-16) 

239- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu Ġle Takiplerde Borca Ġtiraz 

ġekli (Yargı Dünyası, ġubat/2001, s:9-13) 

240- Ġhalenin Bozulmasının Bağlı Olduğu Süre (ĠĠY. mad. 134/II, c:1; IV) 

(Yargı Düny. Ağustos/2001, s:9-12) 

241- Takip Talebinin Genel Ġçeriği (ĠĠY. mad. 58) (Prof. Dr. Ġrfan BaĢtuğ 

Armağanı, 2001, s:163-208) 

242- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Yedi Gün Sü-

reli ġikayet (Antalya Bar. D. Ocak/2001, s:48-51) 

243- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Haciz Yoluyla Takiplerde Borca Ġtiraz 

Sebeplerinin Ġncelenmesi (Yargıtay D. 2001/1-2, s:173-224) 

244- Paraya Çevirme (SatıĢ) Ġsteminde Bulunma Süresi (Manisa) Bar. D. 

2001/2, s:43-52) 

245- «Artırmaya Hazırlık AĢamasındaki Hatalı ĠĢlemlerle Ġlgili» Ġhalenin 

Bozulması Nedenleri (ĠBD. 2001/2, s:459-482) 

246- «Ġhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı ĠĢlemlerle Ġlgili» Ġhalenin Bo-

zulması Nedenleri (ABD. 2001/3 s:65-92) 

247- Ġhalenin Feshi Davalarında Yargılama Yöntemi (ĠĠY. mad. 134/II, c.1, 

V) (Ġzmir Barosu Dergisi, S:2001/4, s:87-100) 

248- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Süresiz ġika-

yet (Manisa Bar. D. 2000/4, s:87-100) 
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249- Ġhalenin ve Ġhalenin Bozulmasının Sonuçları (ĠĠY. mad. 134/I, III, VI 

ve ĠĠY. mad. 135/I) (Bursa Bar. Der. Temmuz/2001, s:48-54) (Prof. 

Dr. Turgut Kalpsüz‘e Armağan, 2003, s:955-966) 

250- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Haciz Yoluyla Takiplerde Ġmza Ġtirazında 

Bulunma ġekli (Kayseri Bar. D. Eylül/2001, s:3-8) (Balıkesir Bar. D. 

Nisan/2003, s:16-19) 

251- TaĢınmaz Mallara ĠliĢkin Ġhale Bedelinin Ödenmemesi (ĠĠY. mad. 

133) (Prof. Dr. Hayri Domaniç‘e 80 YaĢ Günü Armağanı,2001, C.I, 

s:755-766) 

252- Ġhale Bedelinin Ödenmesinin Sonuçları (ĠĠY. mad. 143, 144) (Yargı 

Düny. Eylül/2001, s:9-18) (Manisa Bar. D. 2001/3, s:31-42) 

253- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde BeĢ Gün Sü-

reli ġikayet (Yasa D. 2002/1, s:13-30; Manisa Bar. D. 2002/1, s:73-98) 

254- Paraya Çevrilmesi (Satılması) Özel Bir Usulü Gerektiren Mal ve Hak-

lar (ĠĠY. mad. 121) (Manisa Bar. D. 2002/3, s:59-64) 

255- Kambiyo Senetlerine ĠliĢkin Haciz Yoluyla Takiplerde Ġmza Ġtirazının 

(Ġnkârının) Ġncelenmesi (ĠĠY. mad. 170/II, III, IV) (Prof. Dr. Ömer Te-

oman‘a 55. YaĢ Günü Armağanı,2002, C:II, s:1283-1302) 

256- Yargıtay Kararlarında «BoĢanma ve Ayrılık Davalarında Yargılama 

Usulü» (MK. mad. 150) (Bursa Bar. D. 2002/Nisan, s:3-19) 

257- Sıra Cetveli Düzenlenmeden Paraların PaylaĢtırılması (ĠĠY. mad. 138) 

(Prof. Dr. Ergun Önen‘e Armağan, 2003, s:431-446) 

258- Sıra Cetveli Düzenlenerek Paraların PaylaĢtırılması (ĠĠY. mad. 140, 

141, 142) (ĠBD. Eylül/2001, s:707-744) 

259- Ġhalenin Bozulmasını Kimler Ġsteyebilir? (ĠĠY. mad. 134/II, V) (Mani-

sa Barosu Dergisi, 2003/2, s:71-80) 

260- Ġcra Tetkik Merciinde Yargılama Usulü «ĠĠK. 118» (75. YaĢ Günü 

Ġçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, 2004, S:707-763) 

261- 4949 sayılı ve 17.7.2003 tarihli «Ġcra ve Ġflas Kanunu»nda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun‘un Getirdiği Yenilikler (Türkiye Barolar Bir-

liği Dergisi Kasım/Aralık-2003, s:159-221) 

262- Ġcra ve Ġflas Hukukunda ġikayet Sebepleri (ĠĠK. 16) (Türkiye Bar. Bir. 

D. Ocak/ġubat-2004, s:97-120; Mart/Nisan, 2004, s:163-194; Ma-

yıs/Haziran, 2004, s:185-230) 

263- Ġcra Hukukunda ġikayetin Tarafları (ĠĠK. 16) (Legal Hukuk Dergisi, 

Aralık 2003, S:12, s:3021-3037) 

264- Ġcra Hukukunda ġikayet Süresi (ĠĠK. 16) (ABD. 2003/4, s:47-84) 
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265- Ġcra Hukukunda Tebligat (ĠĠK. mad. 21, 57) (ĠBD. 2004/2, s:602-639) 

266- Ġcra Tetkik Merciinin Görev Alanı (ĠĠK. mad. 4) (ABD. 2004/1, s:87-

146) 

267- Ġcra Tutanakları ve ĠĢlevleri (ĠĠK. mad. 8) (Ġzmir Bar. D. Nisan/2004, 

s:131-141) 

268- Ġcra ve Ġflas Hukukunda Harçlar ve Giderler (Legal Hukuk Dergisi, 

Mart 2004, S: 15, s:689-696) 

269- Ġcra ve Ġflas Dairelerinin ĠĢlem ve Eylemlerinden Devletin Hukuki So-

rumluluğu (ĠĠK. mad. 5, 6, 7) (Bursa Bar. D. Nisan/2004, s:36-43) 

270- Ġcra Hukukunda ġikayetin Hukuki Niteliği ve Konusu (ĠĠK. madde 16) 

(Yargı Dünyası Der. Ocak 2004, S:97, s:9-17) (Balıkesir Barosu Der-

gisi, Eylül/2004, S:67, s:7-10) 

271- «Çocuk Teslimine» (ĠĠK. mad. 25) ve «Çocukla KiĢisel ĠliĢki Kurul-

masına» (ĠĠK. mad. 25/a) ĠliĢkin Ġlamlı Takipler (Yargı Dünyası, Ni-

san/2004, s:9-13) (Manisa Bar. D. Nisan/2005, s:87-92) 

272- TaĢınır Teslimine ĠliĢkin Ġlamlı Takipler (ĠĠK. mad. 24) (Ġzmir Bar. D. 

Temmuz/2004, s:80-88) 

273- ZamanaĢımı Nedeniyle Ġcranın Geri Bırakılması (ĠĠK. mad. 33/1, 2; 

33/a, 39) (Yargı Düny. Mayıs/2004, s:9-13) 

274- Para ve Teminat Verilmesine ĠliĢkin Takipler (ĠĠK. mad. 32) (Legal 

Huk. D. Haziran/2004, s:1547-1572) 

275- Takip Hukukunda Ġcranın Durdurulması - Ġcranın Ġadesi (ĠĠK. mad. 

40) (ĠBD. 2004/3, s:1020-1031) 

276- 5092 sayılı ve 12.02.2004 Tarihli «Ġcra ve Ġflas Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun»un Getirdiği Yenilikler (Türkiye Bar. Bir. D. 

Temmuz/Ağustos-2004, s:255-265) 

277- Ġcra Hukukunda ġikayetin Hüküm ve Sonuçları (ĠĠK. mad. 17, 22) 

(Manisa Bar. D. 2004/3, s:69/74) 

278- Ġcra Hukukunda Süreler (Tür. Bar. Bir. D. Kasım/Aralık, 2004, S:55, 

s:239-260) 

279- Bir ġeyin Yapılmasına ĠliĢkin Ġlamlı Takipler (ĠĠK. mad. 30) (Manisa 

Bar. D. Ocak/2005, s:27-34; Türkiye Noterler Bir. Huk. D. ġu-

bat/2005, s:103-107) 

280- Ġcra Hukukunda Yürütmenin Durdurulması (Tehiri Ġcra) (ĠĠK. mad. 

36) (Maltepe Ünv. Huk. Fak. Der. 2005/1, s:277-293) 

281- Ġlam Niteliğindeki Belgeler (ĠĠK. mad. 38) (ABD 2004/3, s:69-82) 
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282- Ġlamlı Takiplerde Yetkili Ġcra Dairesi (ĠĠK. mad. 34) (Yargı Düny. Ey-

lül/2004, S:105, s:23-25; Yargı Düny. Özel Sayısı, Eylül-Ekim/2004, 

s:47, 49) 

283- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde ZamanaĢımı 

Ġtirazı (ĠĠK. mad. 168/II-5) (Yargı Düny. Kasım/2004, S:107, s:9-20; 

Yargı Düny. Özel Sayısı, Kasım-Aralık/2004, s:15-26) 

284- Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde Yetkili Ġcra Dairesi (ĠĠK. 

mad. 50) (Tür. Bar. Bir. D. Ocak-ġubat/2004, S:56, s:328-340) 

285- Takip Talebinin Ġçeriği ve ĠĢlevleri (ĠĠK. mad. 58) (Legal Huk. D. Ey-

lül/2004, s:2555-2601) 

286- Ġcra Hukukunda Ġtirazın Geçici Olarak Kaldırılması (ĠĠK. mad. 68/a) 

(Ġzmir Bar. D. Ocak/2005, s:11-30) 

287- Ġcra Hukukunda Ġtirazın Kesin Olarak Kaldırılması (ĠĠK. mad. 68) 

(Legal Huk. D. Ocak/2005, S:25, s:61-88; Legal Huk. D. ġubat/2005, 

S:26, s:577-597; Legal Huk. D. Mart/2005, S:27, s:905-921) 

288- Kredi Kurumlarının (Bankaların) Düzenledikleri Belgelere Dayanıla-

rak Ġtirazın Kaldırılması (ĠĠK. mad. 68/b) (Kazancı Huk. D. Temmuz-

Ağustos/2007, S:35-36, s: 99-105) 

289- Ġcra Takibinin KesinleĢmesinden Sonraki Dönemde DoğmuĢ Olan 

«Ġptal» ve «Ertelenme» Nedenlerine Dayanılarak Takibin Ġptali ve Er-

telenmesi (ĠĠK. mad. 71) (Legal Huk. D. Eylül/2006, S:45, s:2721-

2734) 

290- Ġcra Hukukunda Borçtan Kurtulma Davası (ĠĠK. mad. 69/II, III, IV, V) 

(Tür. Bar. Bir. D. Mayıs/Haziran/2005, S:58, s:323-339) 

291- Ġcra Hukukunda Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde Ġtiraz Sebep-

leri (ĠĠK. mad. 63) (Kazancı Huk. Is. ve Mal. Bil. D. Aralık/2004, S:4, 

s:73-78) 

292- Ġhaleye Girerek Alacağına Mahsuben TaĢınmazı Satın Alan Alacaklı, 

Ġhale Bedelini Yatırmayarak Ġhalenin Feshine Sebep Olduktan Sonra, 

TaĢınmaz Üzerindeki Haczini Kaldırıp, SatıĢın Durdurulmasını Sağla-

yabilir (Manisa Bar. D. Nisan/2005, s:53-56) 

293- Borçlu da Ġcra Müdürlüğünden Aciz Vesikası Düzenlenmesini Talep 

Edebilir (Manisa Bar. D. Nisan/2005, s:49-53) 

294- Tahsil (Eda) Davası (Bursa Bar. Der. Temmuz-Ağustos/2005, S:78-

79, s:39-41) 

295- Olumsuz Tesbit Davasının ÇeĢitleri (Ġzmir Bar. D. Nisan/2005, s:64-

80) 
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296- Olumsuz Tesbit Davasının Konusu (Legal Huk. D. Nisan/2005, S:28, 

s:1317-1342; Mayıs/2005, S:29, s:1705-1739) 

297- Olumsuz Tesbit Davalarında Kanıtlar (ABD. 2005/1, s:15-48) 

298- Olumsuz Tesbit Davasında Yargılama Usulü (Yargıtay D. Tem-

muz/2005, s:367-392) 

299- Ġcra Hukukunda GecikmiĢ Ġtiraz (ĠĠK. mad. 65) (Yargı. Düny. 

Ocak/2005, S:109, s:13-18) (Kazancı Huk. D. Temmuz-Ağustos/2005, 

S:11-12, s:112-117) 

300- «Ġtfa» ve «Ġhmal» Nedeniyle Borca Ġtiraz Edilerek, Ġlamlı Takiplerin 

Durdurulması (ĠĠK. mad. 33) (Ankara Bar. D. 2004/4, s:35-6) 

301- Genel Haciz Yolu ve Kambiyo Senetlerine Dayalı Takibe ĠliĢkin De-

ğiĢiklikler (Yeditepe Ünv. Huk. Fak. Der. 2005, C:1, S:2, s:387-410) 

302- Ġtirazın Ġptali Davası (ĠBD. C:79, S:2005/I, s:14-95) 

303- Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde «Ġtiraz ġekli», «Ġtiraz Yeri» 

ve «Ġtiraz Süresi» (ĠĠK. mad. 62) (Yargı Düny. Mayıs/2005, S:113, 

s:11-26) 

304- 5358 sayılı ve 31.05.2005 Tarihli «Ġcra ve Ġflas Kanununda DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun»un Getirdiği Yenilikler (Türkiye Bar. Bir. D. 

Temmuz/Ağustos 2005, S:59, s:314- 326) 

305- Genel Haciz Yolu ile Ġlamsız Takiplerde «Ödeme Emrine Ġtirazın So-

nuçları» ve «Ġtiraz ve ġikayet Arasındaki Farklar» (Yargı Düny. Hazi-

ran/2005, S:114, s:19-25) 

306- Olumsuz Tesbit Davalarının Niteliği (Tür. Not. Bir. Hukuk Dergisi, 

Mayıs/2005, S:126, s:142-144) 

307- TaĢınır ve TaĢınmaz Malların Haczi (ĠĠK. mad. 85) (Ġzmir Bar. D. 

Temmuz/2005, s:54-65) 

308- Borçlunun Üçüncü KiĢilerdeki -Kıymetli Evraka Bağlı Olmayan- Hak 

ve Alacaklarının Haczi (ĠĠK. mad. 89) (Legal Huk. D. Kasım/2005 

S:35, s:3999-4022; Legal Huk. D. Aralık/2005 S:36, s:4251-4271) 

309- TaĢınmaz Rehni Kapsamındaki Teferruatın Haczi (ĠĠK. mad. 83/c) 

(Yargı Düny. Aralık/2005, S:120, s:11-13) 

310- Ġcra Hukukunda «Ġstihkak Ġddiası» Kavramı (ĠBD. 2005/6, C:79, 

s:2044-2071) 

311- Ġstihkak Davalarında Yargılama Usulü (Tür. Bar. Bir. D.S:63, 

Mart/Nisan 2006, s:321-339) 

312- Olumsuz Tesbit Davalarında «Görev», «Yetki» ve «Süre» (ĠĠK. mad. 

72) (Manisa Bar. D. Ekim/2005, S:95, s:25-36) 
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313- Olumsuz Tesbit Davasının Sonuçları (ĠĠK. mad. 72) (Manisa Bar. D. 

Ocak/2006, s:9-20) 

314- ĠĠK‘nun 94. Maddesi Hakkında Bir Ġnceleme (Bursa Bar. D. Temmuz-

Aralık 2005, S:78-79, s:180-184) 

315- Haczedilebilmesi Kısmen Caiz Olan ġeyler (ĠĠK. mad. 83) (Ġzmir Bar. 

D. 2006/Ocak, s:41-48) 

316- Haczedilmezlik ġikayetinin Süresi (Yargı Düny. Ocak/2006, S:121, 

s:9-13) 

317- Olumsuz Tesbit Davasının Tarafları (Manisa Bar. D. Ocak/2006, S:96, 

s:9-13) 

318 Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davasının Sonuçları (ĠĠK. mad. 97/VII, VIX, 

XV) (Ankara Bar. D. 2005/4, s:11-42) 

319- Ġstihkak Davasında Kanıtlar (Karineler) (ĠĠK. mad. 97/a) (ĠBD. 

2006/2, C:80, s:491-518) 

320- TaĢınmaz Haczinin Kapsamı (Tür. Not. Bir. D. ġubat/2006, S:129, 

s:59-60) 

321- TaĢınmaz Mallarda Haczin Neticeleri (ĠĠK. mad. 91) (Mersin Bar. D. 

S:19, Nisan, 2006, s:213-218) 

322- Olumsuz Tesbit Davasının Sonuçları (Yargı Düny. Nisan/2006, S:136, 

s:98-28) 

323- TaĢınır Mallarda Haczin Neticeleri (ĠĠK. mad. 86) (Anadolu Hukuk 

Derneği (Ahuder) Yıl:1, S:1, s:12-13) 

324- Ġcra Takiplerinde ZamanaĢımı (ĠĠK. mad. 39) (Manisa Bar. D. Tem-

muz/2006, S:97, s:45-48) 

325- TaĢınmaz Ġhalelerinde Ġhale Bedelinin Ödenmesi (ĠĠK. mad. 130) 

(Manisa Bar. D. Temmuz/2006, S:98, s:21-30) 

326- Hacze Adi (Takipli) Katılma (ĠĠK. mad. 100) (Tür. Bar. Bir. D. S:66, 

Eylül/Ekim 2006, s:352-376) 

327- Ġhalenin Feshi Davalarında (ġikayetlerinde) Yargılama Yöntemi (Bur-

sa Bar. D. Eylül/2006, S:81, s:97-105) 

328- Ġhalenin ve Ġhalenin Bozulmasının Sonuçları (Kazancı Huk. D. Eylül-

Ekim/2006, S:25-26, s:72-80) 

329- Ġhalenin Bozulması Ġsteminin Bağlı Olduğu Süre (ĠĠK. mad. 134/II, 

c:1; 134/VI) (Manisa Bar. D. Ekim/2006, S:99, s:73-78) 

330- TaĢınır Mallara ĠliĢkin Ġhalelerde, Ġhale Bedelinin Ödenmemesi ve 

Ġhale Farkının Tahsili (ĠĠK. mad. 118) (Ġzmir Bar. D. Ekim/2006, s:36-

54) 
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331- TaĢınmaz Mallara ĠliĢkin Ġhalenin Yapılması (ĠBD. 2006/5, s:1905-

1927) 

332- Ġhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı ĠĢlemlerle Ġlgili Bozma Neden-

leri (ĠBD. Kasım-Aralık2006/6, s:2421-2453) 

333- Alacaklının HaczedilmiĢ Malların Paraya Çevrilmesini Ġsteme Hakkı 

(ĠĠK. mad. 106) (Tür. Bar. Bir. D. Ağustos 2006, S:131, s:93-100) 

334- Ġhalenin Bozulması Davasının (ġikayetinin) Tarafları (ĠĠK. mad. 134) 

(Terazi Huk. D. Kasım/2006, S:3, s:27-30) 

335- TaĢınır Mallara ĠliĢkin Ġhalenin Yapılması (ĠĠK. mad. 115, 116) (Legal 

Huk. D. Kasım/2006, S:47, s:3377-3393) 

336- SatıĢ Bedelinin Alacaklılar Arasında PaylaĢtırılması ve Ġcra Vekalet 

Ücreti (ĠĠK. mad. 138) (Ġzmir Bar. D. 2007/Ocak, s:46-63) 

337- Ġhale ile Satılan TaĢınmazların Tescil ve Tahliyesi (ĠĠK. mad. 135) 

(Legal Huk. D. 2007/Mart, S:51, s:785-799) 

338- Geri Alma (Ġstirdat) Davasının KoĢulları (ĠĠK. mad. 72/VI, VII, VIII) 

(Terazi Huk. D. Nisan/2007, S:8, s:39-54) 

339- Haczedilen Malın Üçüncü KiĢi Elinde Bulunması Halinde Açılacak Ġs-

tihkak Davası (ĠĠK. mad. 99) (Ankara Bar. D. Kasım/2007/1, s:62-77) 

340- Takip Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası (ĠĠK. mad. 143) 

(TBBD. Mayıs-Haziran/2007, s:345-358) 

341- Ġflas Takip ve Davalarında Yetki (ĠĠK.mad. 154) (Legal Huk. D. 

Ağustos/2007, S:56, s:2535-2550) 

342- «TaĢınır Rehni» Kavramı ve TaĢınır Rehninin Ġlamsız Takip Yoluyla 

Paraya Çevrilmesinde «Takip Talebi» (EskiĢehir Bar. D. ġu-

bat/Haziran/2007, S:12-13, s:87-104) 

343- Haczedilen TaĢınır Mallar Hakkında Alınacak Muhafaza Tedbirleri 

(ĠĠK. mad. 88) (Ġzmir Bar. D. Nisan/2007, S:2007/2, s:35-43) 

344- «Ġhalenin Feshi» Ġstemini Ġçeren Dilekçede Yurt Ġçinde Bir Adres 

Gösterme Zorunluluğu (ĠĠK. mad. 134/II, c:1) (ĠBD. Tem-

muz/Ağustos/2007, S:2007/4, s:1564-1568) 

345- Ġcra Hukukunda «TaĢınmaz Rehni» Kavramı (Manisa Bar. D. Ni-

san/2007, S:101, s:9-32 - Ġstanbul Bar. D. 2007/2 Mart-Nisan, s:509-

528) 

346- Ġpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takiplerde Takip Talebi (Legal 

Huk. D. Mayıs/2007, S:53, s:1501-1514) 

347- Ġflas Davalarında Yargılama Usulü ve Depo Kararı (ĠĠK. mad. 158) 

(ABD. 2007/2, s:201-210) 
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348- Takip Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası (ĠĠK. mad. 143) 

(Tür. Bar. Bir. D. Mayıs-Haziran/2007, S:70, s:345-358) 

349- Alacaklının Ġhalede Borçlusuna Ait Bir Malı «Alacağına Mahsuben» 

Satın Almasının Uygulamada Yarattığı Sorunlar (Ġzmir Bar. D. Tem-

muz/2007, S:2007/3, s:226-238) 

350- Ġhalenin Bozulma Nedenleri (Terazi Huk. D. Ocak/2007, S:5, s:83-96) 

351- Ġcra Hukukunda Çekin Geçerlilik KoĢulları (Legal Huk. D. Ka-

sım/2007, S:59, s:3519-3535) 

352- «Artırmaya Hazırlık AĢamasındaki» Hatalı ĠĢlemlerle Ġlgili Bozma 

Nedenleri (ABD. 2007/3, s:138-160) 

353- Ġcra Hukukunda Bononun (Emre Muharrer Senedin) Geçerlilik KoĢul-

ları (Tür. Bar. Bir. D. Ocak-ġubat/2008, s:297-330) 

354- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borçluya 

Ödeme Emri Gönderilme KoĢulları (ĠĠK. mad. 168/I) (Yargı Düny. 

Kasım/2007, S:143, s:11-26) - (Manisa Bar. D. Ocak/2008, S:104, s:9-

24) 

355- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borca Ġtirazın 

Ġncelenmesi (ĠĠK. mad. 169/a) (Legal Huk. D. Ocak/2008, S:61, s:65-

76) + (Legal Huk. D. ġubat/2008, S:62, s:391-408) + (Legal Huk. D. 

Mart/2008, S:63, s:811-846) 

356- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde «Borca Ġtiraz 

ġekli» ve «Borca Ġtirazın Sonuçları» (ĠĠK. mad. 169; 168/I-5) (Terazi 

Huk. D. Ocak/2008, s.75-82) 

357- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Ödeme Emri-

nin Ġçeriği (ĠĠK. mad. 168/I-1-6) (Ġzmir Bar. D. 2008/Ocak, s:45-66) 

358- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde «BeĢ Gün Sü-

reli ġikayet» (ĠĠK. mad. 170/a) (Prof. Dr. Bilge Öztan‘a Armağan, 

2008, s: 935-976) 

359- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Borca Ġtiraz 

Nedenleri (ĠĠK. mad. 168/I-5) (ĠBD. 2008/2, s:599-672) 

360- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde Takip Talebi-

nin Ġçeriği (ĠĠK. mad. 167) (ABD. 2008/1, s:180-218) 

361- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takiplerde «Ġmza Ġtirazı» 

(ĠĠK. mad. 170, 170b)(Bursa Barosu Dergisi, Eylül/2008, s:65-82) 

362- Ġcra Davaları Yargılaması (TBB. Yargı Reformu Sempozyumu, Hazi-

ran/2008, s:255-260) 
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363- Tasarrufun Ġptali Davalarının Hukuki Niteliği ve Amacı (Manisa Bar. 

D. Temmuz/2008, S:106, s:79-86) 

364- Tasurrufun Ġptali Davalarının Konusu (ĠĠK. mad. 278, 279, 280) 

(TBBD Eylül-Ekim/2008, S:78, s:287-313) 

365- Ġvazsız Tasarruflardan Dolayı Ġptâl (ĠĠK. mad. 278) (Terazi Huk. D. 

Ağustos/2008, S:24, s:93-109) 

366- Aciz Halinde Ġken Yapılan Tasarruflardan Dolayı Ġptal (ĠĠK. mad. 

279) (Ġzmir Bar. D. Ekim/2008, s:45-54) 

367- Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan (Hileli) Tasarruflardan 

Dolayı Ġptâl (ĠĠK. mad. 280) (ĠBD. 2008/6, Kasım-Aralık, s:2901-

2929) 

368- Tasarrufun Ġptâli Davalarında «Yetki», «Görev», «Süre», «Harç», 

«Vekalet Ücreti» (Yargı Düny. Ağustos/2008, s:13-22) 

369- Tasarrufun Ġptâli Davalarında Yargılama Usulü (ĠĠK. mad. 281) (Legal 

Huk. D. Eylül/2008, S:69, s:3003-3020) 

370- Tasarrufun Ġptâli Davasının Tarafları (ĠĠK. mad. 277; 282) (Prof. Dr. 

Fırat Öztan‘a Armağan, C:2, s:2243-2274) 

371- Tasarrufun Ġptali Davasının Sonuçları (ĠĠK. mad. 283) (Ġzmir Bar. D. 

Temmuz/2008, s:133-145) 

372- Ġhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim (Ġhtiyati Haczin Kesin Hacze 

DönüĢtürülmesi) (ĠĠK. mad. 264) (Legal Huk. D. ġubat 2009, S:74, 

s:471-490) 

373- Ġhtiyati Haciz Kararının Ġcrası (Prof. Dr. Saim Üstündağ‘a Armağan, 

s: 491-499) (Bursa Barosu Der. S:85, s:41-47) 

374- Doğrudan Doğruya Ġflas Halleri (ĠĠK. mad. 177) (Terazi Huk. D. Mart 

2009, s:71-78) 

375- Ġflasın Kaldırılması (ĠĠK. mad. 182) (Manisa Bar. D. Ekim 2008, s:9-

18) 

376- Yazılı Kira SözleĢmesi Ġle KiralanmıĢ veya Kiracısı Tarafından Tahli-

ye Taahhüdünde BulunulmuĢ Olan TaĢınmazların Tahliyesi (ĠĠK. mad. 

272) (Legal Hukuk D. Haziran/2009, S:78, s:1749-1762) 

377- Ġflasın Ertelenmesi (ĠĠK. mad. 179, 179/a, 179/b) (ĠBD. 2009/3, Ma-

yıs-Haziran, s:1215-1241) 

378- Ġhtiyati Hacizlerin Daha Sonraki Ġhtiyati ve Kesin Hacze ĠĢtiraki (ĠĠK. 

mad. 268) (Ġzmir Bar. D. 2009/Ocak, s:78-96) 



Av. TALİH UYAR’IN MAKALE ve İNCELEME YAZILARI 

 

531 

379- Kiralanan TaĢınmazın «Kira Borcunun Ödenmemesi (Temerrüt)» Ne-

deniyle Ġlamsız Ġcra Yoluyla Tahliyesi (ĠĠK. mad. 269/c) (ABD. 2009, 

S:1, s:75-106) 

380- Tahliye Sırasında Kiralananda KarĢılaĢılan Üçüncü KiĢi Hakkında 

Yapılacak ĠĢlem (ĠĠK. mad. 276) (Terazi Huk. D. 2009/Temmuz, s:67-

73) 

381- Ġcra Hukukunda Kiralayanın Hapis Hakkının Korunması Ġçin Defter 

Tutulması (ĠĠK. mad. 270) (Yargı Düny. Mayıs/2009, s:11-15) (Ka-

zancı Huk. D. Mayıs-Haziran/2009, s:121-125) 

382- Tahliye Takiplerinde Ġhtarlı Ödeme Emrine Ġtiraz Edilmemesinin So-

nuçları (ĠĠK. mad. 269/a) (Yargı Düny. Mayıs/2009, s:17-22) (Kazancı 

Huk. D. Mayıs-Haziran/2009, s:109-114) (Adana Barosu D. Ağustos / 

2009, s:9-13) 

383- Teminat KarĢılığında Mahkeme Kararı Ġle Ġhtiyati Haczin Kaldırılması 

(ĠĠK. mad. 266) (Yargı Düny. Mayıs/2009, s:23-28) (Kazancı Huk. D. 

Mayıs-Haziran/2009, s:115-120) 

384- Borçlunun Müracaatıyla Ġflasa Karar Verilmesi (ĠĠK. mad. 178) (Ma-

nisa Bar. D. Ocak/2009, s:50-54) 

385- Tahliye Takiplerinde Ġhtarlı Ödeme Emrine Ġtiraz Edilmesi ve Ġtirazın 

Ġcra Mahkmesince Ġncelenmesi (ĠĠK. mad. 269/b) (TBBD. Eylül-

Ekim/2009, s:386-400) 

386- Kiralanan TaĢınmazların Ġlamsız Ġcra yolu Ġle Tahliyelerinde «Takip 

Talebi», «Ġhtarlı Ödeme Emri» ve «Ödeme Emrine Ġtiraz ġekli ve Sü-

resi» (ĠĠK. mad. 269) (ĠBD. 2009/4, Temmuz/Ağustos, s:1805-1826) 

387- Ġcra Hukukuyla Ġlgili Güncel Sorunlar «Ankara Barosu Staj Kurulu Ġc-

ra Hukuku Sunumu» (Legal Huk. D. Temmuz/2009, s:2051-2073) 

388- Konkordatoda «Ekseriyet» KoĢulu (ĠĠK. mad. 297) (BahçeĢehir Ünv. 

Huk. Fak. - Kazancı Huk. D. Eylül-Ekim/2009, S:61-62, s:126-130) 

389- ĠĠK.‘nun 258. Maddesi Üzerine Bir Ġnceleme (Manisa Bar. D. Ni-

san/2009, s:72-82) 

390- Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları (ĠĠK. mad. 

289) (Terazi Huk. D. Aralık/2009, S:40, s:39-47) 

391- ĠĠK.‘nun 259. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Ġzmir Bar. D. Tem-

muz/2009, s:46-60) 

392- Konkordatonun Hükümleri (ĠĠK. mad. 303) (Legal Huk. D. Ara-

lık/2009, S:84, s:3793-3797) 
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393- Konkordatonun Kısmen Feshi (ĠĠK. mad. 307) (Yargı Dünyası 

Ekim/2009, s:21-28) 

394- Konkordato Talebi (ĠĠK. mad. 285) (Manisa Bar. D. Ekim 2009, 

S:111, s:125-133) 

395- Taksiratlı (Taksirli) ve Hileli Ġflâs (Bilge Umar‘a Armağan, 2009, C:2, 

s:941-972) 

396- Konkordatonun Tasdiki (ĠĠK. mad. 298) (Ali Güneren‘e Armağan, 

2010, s:121-129) 

397- Ġcra Hukuku Ġle Ġlgili Güncel Sorunlar (Hukuk Merceği «Konferanslar 

ve Paneller» «ABD yayını», 2010, s:389-414) 

398- Takip Hukukunda «Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdıyla Malvarlığını 

Eksiltme Suçu» (ĠĠK. mad. 331) (ABD. 2010/1, s:175-186) 

399- Takip Hukukunda «Taahhüdü Ġhlal» Suçu «ĠĠK. mad. 340» (Ġzmir Bar. 

D. Ocak/2010, s:46-63) 

400- Ġcra Dairesince Teslim Edilen TaĢınmaza veya Gemiye Tekrar Girme 

Suçu «ĠĠK. mad. 342» (Manisa Bar. Der. S:111, Ocak/2010, s:25-38 

(Yargı Dün. S:201,Eylül/2012, s:27-39) 

401- Ġcra ve Ġflas Kanunu‘nun 360. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Legal 

Huk. D. Eylül/2010 S:93, s:3157-3164) 

402- Ġcra Mahkemelerinin Temyizi Kabil Olan Kararları «ĠĠK. mad. 363» 

(ĠBD. 2010/3, C:84, s:1443-1456) 

403- Ġcra Mahkemesi Kararlarının Temyizi «ĠĠK. mad. 364» (Terazi Huk. 

D. Haziran/2010, s:113-120) 

404- Takip Hukukunda «Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma» Suçu «ĠĠK. 

mad. 338» (Yargı Dünyası D. S:172, Nisan/2010, s:11-22) 

405- ĠĠK‘nun 337/a Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme «Ticareti Terk Edenle-

rin Cezası» (Bursa Bar. D. Temmuz-Ağustos-Eylül/2010, S:89, s:5-8) 

406- «Ġhalenin Feshi» Talebinin Reddedilmesinden Sonra, Genel Mahke-

mede «Tapu Ġptali ve Tescil Davası» Açılabilir Mi? (ĠBD. Ocak-

ġubat/2011, S:2011/1, s:165-171) 

407- Ġflastan Sonra Konkordato «ĠĠK. mad. 309» (Kazancı Huk. D. 2010, 

Mayıs-Haziran, S:69-70, s:242-247) 

408- Takip Hukukunda «Nafaka Borcunu Ödememe» Suçu «ĠĠK. mad. 

344» (Tür. Bar. Bir. D. S:90, Eylül-Ekim/2010, s:420-429) 

409- Takip Hukuku Bakımından Ticari ĠĢletmelerde Yöneticilerin Sorumlu-

luğu «ĠĠK. mad. 333/a» (Tür. Not. Bir. Huk. D. S: 147, Ağustos/2010, 

s: 23-27) (Aksaray Bar. D. 2011/2) 
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410- Ġcra ve Ġflas Hukukunda Tasarrufun Ġptali Davasının Tarafları (ĠBD. 
Mart-Nisan/2011 s:33-67) 

411- Ġcra ve Ġflas Hukukunda Tasarrufun Ġptali Davasının Konusu (ABD. 
2011/1 s:211-231) 

412- Ġcra ve Ġflas Hukukunda «Alacaklılara Zarar Verme Kasdı Ġle Yapılan 
(Hileli) Tasarruflardan Dolayı» Ġptal «ĠĠK. mad. 280» (Legal Huk. D. 
Ağustos/2011 s:3017-3058) 

413- Ġcra ve Ġflas Hukukunda «Ġvazsız Tasarruflardan Dolayı» Ġptal «ĠĠK. 
mad. 278» (Ġzmir Bar. D. Nisan/2011 s:103-124) 

414- Ġcra ve Ġflas Hukukunda «Aciz Halinde Ġken Yapılan Tasarruflardan 
Dolayı» Ġptal «ĠĠK. mad. 279» (Bursa Bar. D. Nisan-Mayıs-
Haziran/2011 s:69-73) 

415- Kendisine SatıĢ Ġlanı Tebliğ EdilmemiĢ Olan Ġlgilinin, Bu Nedenle 
Ġhalenin Feshini Ġsteyebilmesinin Dürüstlük Kuralı (MK. mad.2) ile 
BağdaĢmadığı Bir Durum (ĠBD. Mayıs-Haziran/2011 S:75-85) (Ya-
zan: Av. Alper Uyar) 

416- Alacaklının «Alacağına Mahsuben SatıĢa Konu TaĢınırı/TaĢınmazı Sa-
tın Alması» nın Engellenmesinin Hukuki Sonuçları «ĠĠK. mad. 118/1, 
130, 133» (ĠBD. Temmuz-Ağustos/2011, s:80-85) 

417- Ġtirazın Ġptali Davasını Açma Süresinin BaĢlangıcı «ĠĠK mad-67/I» 
(Ġzmir Bar. D. Temmuz/2011, s:49-55) (Yazan: Av. Alper Uyar) 

418- Ġlama Dayalı Olarak «Ġlamsız Takip» Yapılabilir Mi? «ĠĠK mad-36» 
(ĠBD. Ocak-ġubat/2012, s:131-136) 

419- Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan TaĢınmazların Yapılan Cebri Ġc-
ra Yolu ile SatıĢlarına, Kredi Alacaklısı KuruluĢtan Alacağı Temlik 
AlmıĢ Olan Varlık Yönetim ġirketi de Katılarak «Alacağına Mahsu-
ben» TaĢınmazı Satın Alabilir Mi? (ĠBD. Mayıs-Haziran/2012, s:152-
155) 

420- «Takip Konusu Senedin Sahte Olarak DüzenlenmiĢ Olduğu» Ġleri Sü-
rülerek, Ġcra Takibinin Durdurulması Nasıl Sağlanabilir? (ĠBD. Mart-
Nisan/2012, s:199-207; Manisa Barosu Der.Mart-2013, S:120-121-
122-123-124, s:10-22) 

421- KesinleĢmemiĢ Tenfiz Ġlamına Dayanılarak Ġhtiyati Haciz Talep Edi-
lebilir Mi? (ĠBD. Mayıs-Haziran/2012, s:295-305) (Yazan: Av. Cü-
neyt Uyar) 

422- 6352 sayılı 02.07.2012 tarihli Kanun ve 6103 sayılı 14.01.2011 tarihli 
Kanun ile Ġcra ve Ġflâs Kanunu‘nda Yapılan DeğiĢiklikler ve Getirilen 
Yenilikler (Av. Cüneyt Uyar ile birlikte) (ĠBD. Eylül-Ekim/2012, 
s:33-74) 
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423- «TaĢınmaz SatıĢ Vaadi SözleĢmesi» Hakkında Açılan Tasarrufun Ġpta-

li Davasının Sonuçları (ĠBD. Kasım-Aralık/2012, s:137-233) 

424- «Takip Dayanağı Senedin Sahte Olduğu» Ġleri Sürülerek, Ġcra Takibi-

nin -Teminatsız- Durdurulması (ĠBD. Mart-Nisan/2013, s:488-516; 

Mersin Barosu Dergisi, S:36, s:82-92) 

425- «Kambiyo Senetlerindeki Mücerretlik Ġlkesi», «Kambiyo Senedinin 

Hayatın Olağan AkıĢına Aykırı Olduğu» Ġddiasına Dayalı «Menfi 

Tespit Davası»nın Açılmasını Engeller Mi? (ĠBD. Mayıs-

Haziran/2013, s: 243- 257) 

426- Ġflasın Ertelenmesi Talebi Üzerine (veya Ġflasın Ertelenmesi Kararı Ġle 

Birlikte) Verilen «Takip Yasağı»na ĠliĢkin Ġhtiyati Tedbir Kararı, «Ġf-

lasın Ertelenmesi Kararı»nın Yargıtayca Bozulması Halinde Kalkar 

Mı? [ĠĠK. mad. 179b/ı, c:1; HMK. mad. 397/(2)] (ABD. 2013/3, s:437-

448) 

427- Müteselsil Kefile BaĢvurulabilme KoĢulu Olan TBK. mad. 586/ı‘deki 

«Ġhtarın Sonuçsuz Kalması» Sözcüklerinin Anlamı (ĠBD., 

2013/4,s:165-168) 

428- Deniz Ġcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların 

Kanuni Rehin Hakkından Feragatı (TTK. m. 1379) (Prof.Dr.Aydın 

Zevkliler‘e Armağan, 2013,C:III,s:2907-2914) 

429- Borçlunun Ġcra Takibinde Ġstenen «ĠĢlemiĢ Faiz» Miktarı Ġle «ĠĢleye-

cek Faiz» Oranına Süresi Ġçinde Ġtiraz Etmemesinin Sonuçları (ABD., 

2013/2,s:347-355) 

430- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu Ġle Takiplerde Borca Ġtiraz 

Nedenleri (ĠĠK. 168/5) (ĠBD. Eylül-Ekim/2014, S:2014/5, s:172-332) 

431- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu Ġle Takiplerde BeĢ Gün Sü-

reli ġikayet (ĠĠK. 170/a) (ĠBD. Eylül-Ekim/2013, s:98-247) 

432- Bononun (Emre Muharrer Senedin) Geçerlilik (ġekil) KoĢulları (Legal 

Huk. D.Ekim/2013,S:130,s:159-198) 

433- Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu Ġle Takiplerde Ödeme Em-

rinin Ġçeriği (Tür. Bar. Bir. D. Eylül/Ekim-2013, S:108, s:363-376) 

434- Ġcra Dairesi Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu (Legal Huk. Der. Ka-

sım/2013, S:131,C:11, s:111-122) 

435- Ġcra Tebliğleri (Ankara Bar. Der.S:2013/4, s:156-240) 

436- Kefalet Süresi (10+1=11 Yıl) Olan Kefilin Sorumluluğunun Sona Er-

mesi (Legal Huk.Der.Eylül-2013,S:129, s:87-90) 



Av. TALİH UYAR’IN MAKALE ve İNCELEME YAZILARI 

 

535 

437- ĠĠK.‘nun 68/b Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Bursa Barosu 

Der.Ocak-ġubat-Mart/2014,S:94, s:41-43) 

438- ĠĠK.‘nun 79.Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Terazi Der. S:90, ġu-

bat/2014, s:52-57) 

439- ĠĠK.‘nun 83/a Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Terazi Der.Aralık-

2013,C:8,S:88, s:49-52) 

440- Ġtirazın Ġptali Davası-Tahsil Davası (ĠĠK.‘nun 67.Maddesi Üzerinde 

Bir Ġnceleme) (Türkiye Barolar Birliği Der. S:114, Eylül-Ekim/2014, 

s:381-495) 

441- Borçlunun Üçüncü KiĢilerdeki Hak ve Alacaklarının Haczi (Ġzmir Ba-

rosu Der.Eylül-2013, Y:78, s:198-270) 

442- Ġcra Hukukunda ġikayet Sebepleri (Ġstanbul Barosu Der. Kasım-

Aralık/2014, s:369-537) 

443- Ġlamlı Takiplerde Yetkili Ġcra Dairesi (Yargı Dünyası 

Der.Aralık/2013, S:216, s:11-15) 

444- Ġlamın ZamanaĢımına Uğradığı Ġtirazı (Yargı Dün. Kasım/2013, 

S:215, s:19-24) 

445- Ġcra Hukukunda ġikayetin Hukuki Niteliği ve Konusu (Bursa Barosu 

Der. Mart/2016, S:96, s.183-184) 

446- TaĢınma Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi (ĠBD. Ocak/ġubat-

2014,S:2014/1, s:163-222) 

447- ĠĠK. mad. 89/IV‘a Göre Açılan Tazminat Davası Sonucunda Verilen 

Karar Hakkında «Tehiri Ġcra Kararı» Verilmesi Ġstenebilir Mi? (Ġzmir 

Barosu Der.Eylül-2013,Y:78, s:271-272) 

448- ġirketlerin Ödenmeyen Vergi Borçlarından ġahsi Malvarlıkları Ġle Sı-

nırsız Olarak Sorumlu Olan «Kanuni Temsilciler» Hakkında Açılan 

Tasarrufun Ġptali Davasının Kapsam ve KoĢulları (ĠBD. Tem-

muz/Ağustos-2014, S:2014/4, s:354-365) 

449- Ġlama Aykırı Yapılan Ġcra Takiplerinin Ġptali (ABD. S:2014/2, s:477-

488) 

450- Ġcra Hukukunda Tehiri Ġcra (Yürütmenin Durdurulması) (Çanakkale 

Bar. Der. Ocak-Mart/2014, S:11, s:62-70) 

451- ĠĠK.‘nun 179. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Prof. Dr. Ejder Yılmaz 

Armağanı 2015, C:2, s:1973- 1995) 

452- Ġflasın Ertelenmesi Kararının Etkileri (Leges Medeni Usul ve Ġcra Ġflas 

Hukuku Der. Ocak-Nisan/2014, Y:1, s:1-18) 
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453- Ġhtiyati Hacze Ġtiraz ve Kanun Yolları (Ġzmir Barosu Der. Ocak/2015, 

S:1, s:278-310) 

454- Tasarrufun Ġptali Davalarının Konusu (Manisa Barosu Der.Haziran-

2013,S:125,s:8-41) 

455- Tasarrufun Ġptali Davasının Tarafları (Manisa Barosu Der.Ocak-

2014,S:126-127, s:8-60) 

456- Ġcra Tutanakları (ĠĠK.8) (Legal Huk.Der.ġubat-2014,S:134,C:12,s:73-

86) 

457- Haciz Ġsteme Hakkı (ĠĠK.78) (Legal Huk.Der. Mayıs/2014, S:137, 

s:107-127) 

458- Ġcra ve Ġflas Hukukunda «Aciz Halinde Ġken Yapılan Tasarruflardan 

Dolayı» Ġptal (ĠBD.Mart-Nisan/2014, S:2014/2, s:429-439) 

459- Borçlu Hakkında Üçüncü KiĢi Tarafından Takip Konusu Yapılan Se-

nedin (ve Ġcra Takibinin) «Muvazaalı Olduğu» Ġleri Sürülerek, Borç-

lunun Alacaklıları Tarafından «Senedin (ve Ġcra Takibinin) Kendileri 

Bakımından Geçersiz Sayılması Ġçin Tasarrufun Ġptali Davası Açılabi-

lir Mi? (Ankara Barosu Der. S:2015/1, s:369-398) 

460- Tasarrufun Ġptali Davasının Uygulamada TartıĢılan Yönleri (Legal 

Huk.Der.S:138, Haziran-2014, s:169-176) 

461- «Muvazaalı Ġcra Takipleri» (Borç Ġkrarları) Ġle «Borçlunun Süresi 

Ġçinde ZamanaĢımı Ġtirazında Bulunmaması»nın Tasarrufun Ġptali Da-

vası‘na Konu Edilmesi» (TBK.mad.19; ĠĠK.mad.280) (ĠBD. Mayıs-

Haziran/2014,C:88, S:2014/3, s:282-295) 

462- Avukatlık Ücret SözleĢmesinde «Maktu» Vekalet Ücreti Öngörülen 

Bir ĠĢ Ġçin DüzenlenmiĢ Olan («600.000 USD + KDV + STOPAJ» 

Ödeneceğini Belirten) Yazılı Avukatlık Ücret SözleĢmesinin Geçersiz-

liği –TBK.‘nun 27/I ve TMK‘nun 2.maddesine Dayanılarak- Ġleri Sü-

rülebilir Mi? (ABD. 2015/3, s:473-480) 

463- «Kira SözleĢmesi»nde ya da «Tahliye Taahhüdü»nde Belirtilen Ta-

Ģınmazdan BaĢka (Farklı) Bir TaĢınmaz Hakkında Yapılan Tahliye 

Takibinde, «Maddi Hata» Yapıldığı Savunması Geçerli Olur Mu? 

(Ġzmir Bar.Der. Y:79, S:2014/Ocak, s:128-135) 

464- Nafaka Borcunu Ödememe Suçu «ĠĠK mad. 344» (Çanakkale Bar.Der. 

Y:2, S:12, s:49-53) 

465- Ġcra ve Ġflâs Kanunun 338. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Bursa Ba-

rosu Der. Aralık/2016, S:98, s: 135- 151 - K. MaraĢ Ġnternet Sitesinde 

yayımlandı) 
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466- Ġcra ve Ġflas Hukukunda «Taahhüdü Ġhlal» Suçu (ĠĠK. mad. 340) (Bur-

sa Barosu Dergisi, Mart 2016,S:96,s.161-175) 

467- SatıĢ Ġlanlarının Tebliği (NevĢehir Bar. Der. Mart/2015, Yıl:2, S:3) 

468- Bedelsiz KalmıĢ Çek Hakkında Açılan Menfi Tespit Davasında «Ka-

nıtlar»-«Ġspat Yükü»- «Yetkili Mahkeme» (ĠĠK.m.72) (Bursa Barosu 

Der., Aralık/2016, S: 98, s: 129-134) 

469- Alacaklılarına Zarar Vermek Kasdıyla Mevcudunu Eksiltme Suçu 

(ĠĠK. m. 331) (Prof. Dr. Ramazan Arslan‘a Armağan, 2015, C:2, 

s:1699-1742) 

470- Muvazaa (TBK.19) Nedenine Dayalı Tasarrufun Ġptali Davalarının 

(ĠĠK. 280/I.) Açılma KoĢulları ve Sonuçları (Legal Huk. Der.S:139, 

Temmuz-2014, s:175-187) 

471- Simsarlık (Tellallık) SözleĢmesinden Doğan Ücret Alacağı Hakkında 

Yapılan Ġlamsız Ġcra Takibine Ġtiraz Edilmesi Üzerine, Ġcra Mahkeme-

sinden «Ġtirazın Kaldırılmasına Karar Verilmesi» Ġstenebilir Mi? (Le-

gal Hukuk Der. Eylül-2014, S:141, s:197-204) 

472- ĠĠK.‘nun 280. Maddesi Uyarınca Ġptale Tabi Kimi Tasarruflar (Ankara 

Barosu Der. S:2014/3, s:415-448) 

473- Ġstihkak Davalarında Yargılama (ĠĠK. m.97) (Legal Huk. Der. Kasım-

Aralık/2014,S:143, s:179-202) 

474- Ġstihkak Davalarında Kanıtlar (Karineler) (ĠĠK. mad. 97/a) (Legal Huk. 

Der. Ekim/2014, s:225-265) 

475- Genel Haciz Yolu Ġle Takiplerde Yetkili Ġcra Dairesi (ĠĠK. m.50) (Te-

razi Huk. Der. Haziran/2015, S:106, s:145-158) 

476- Alacaklının Ġcra Dairesinde Satılmakta Olan TaĢınırı/TaĢınmazı Ala-

cağına Mahsuben Satın Alması (Leges Hukuk Der. Temmuz-2014, 

S:55, s:11-15) 

477- Tasarrufun Ġptali Davasının Tarafları (Prof.Dr. Hakan Pekcantez Ar-

mağanı, 2015, C:1, s:3005-3070) 

478- Rehinli Alacaklının «Rehnin Paraya Çevrilmesi» Yoluyla Takip Yap-

ma Zorunluluğu (ĠĠK. mad.45) (Ġzmir Bar.Der. S:3, Eylül/2014, s:232-

256) 

479- Tasarrufun Ġptali Davasına Konu Olan TaĢınmazın SatıĢını Ġsteme Sü-

resi (TBB. Kasım-Aralık/2015, S:121, s:435-440) 

480- «Hayatın Olağan AkıĢına Aykırı Olduğu» Gerekçesiyle «Bir Senedin 

Ġptaline» Karar Verilebilir Mi? (Legal Huk. Der. Temmuz/2015, 

S:151, s:195-201) 
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481- Ticari ĠĢletme Devirlerinin Muvazaa Nedeniyle Ġptali (ĠĠK. m.280/III) 

(Ankara Bar.Der.s.2014/4, s:623-656) 

482- Mesken Haczi (ĠĠK. mad. 82/12) (Yazan:Av.Alper UYAR) (Ġzmir Bar. 

Der. S:3, Eylül/2014, s:257-269) 

483- Çocuk Teslimine Muhalefet Suçu (ĠĠK. m.341) (Leges Huk. Der. 

Temmuz/2015, S:67, s:13-25) 

484- Hükmen Teslim Olunan Yere Müdahale Suçu (ĠĠK. m.342) (K.MaraĢ 

Barosu Ġnternet Sitesinde yayımlandı) 

485- TaĢınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi (ĠĠK. 83/c) (Terazi 

Huk. Der. Ağustos/2015, S:108, s:93-98) 

486- ĠĠK.‘nun 88.Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (ĠĠK. 88) (Leges 

Huk.Der.Aralık-2014, S:60,s:17-30) 

487- ĠĠK.‘nun 94.Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (ĠĠK.94) (Leges Huk. 

Der. Ocak/2015, S:61, s:11-23) 

488- Ġhtiyati Haciz Kararı Verilebilmesinin Bağlı Olduğu KoĢullar «ĠĠK. 

mad.257» (Terazi Der. 100. Özel Sayı, s:407-430) 

489- ĠĠK.‘nun 259. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Ġhtiyati Hacizde Temi-

nat-Haksız Ġhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat Davası) (Terazi Huk. 

Der.Ocak/2015, S:101, s:133-140) 

490- Ġhtiyati Haciz Kararının Ġcrası (ĠĠK.‘nun 261. Maddesi Üzerinde Bir 

Ġnceleme) (Yargı Dünyası Der. Mart/2015, S:231, s:13-32) 

491- Tasarrufun Ġptali Davalarında «Davacının, Borçluda Gerçek Bir Ala-

cağı Bulunması» KoĢulunun Uygulamada Yarattığı Sorunlar (ĠBD. 

Mart-Nisan/2015, S:2015/2, s:352-363) 

492- Üçüncü KiĢinin Elindeyken Haczedilen Mallar Hakkında Açılan Ġstih-

kak Davalarında Ġspat Yükü ve Kanıtlar (ĠBD. Mayıs-

Haziran/2015,S:2015/3, s:63-97) 

493- Avukat, Müvekkili Lehine Sonuçlandırdığı Davada Verilen Karar Ke-

sinleĢmeden, Vekalet Ücreti Alacağından Dolayı Müvekkili Hakkında 

Takip Yapabilir Mi? (Legal Huk.Der. ġubat/2015, S:146, s:141-148) 

494- Yabancı Ülkelerdeki Türk VatandaĢlarına Tebligat (Legal Huk. Der. 

Nisan/2015, S:148, s:135-141) 

495- Ġflâs Takibine Konu EdilmemiĢ Olan Alacak Ġddiası ‗Ġtirazın Kaldı-

rılması ve Ġflâs Talebini Ġçeren Dava‘da Ġleri Sürülebilir Mi? (Legal 

Huk. Der. Haziran/2015, S:150, s:133-139) 
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496- Ġcra Mahkemelerince Borçlunun Konkordato Talebi Üzerine «Tensip 

Kararı» Ġle, DuruĢma Yapılmadan, Borçlu Hakkında «Takip Yasa-

ğı»na ĠliĢkin Bir «Ġhtiyati Tedbir Kararı» Verilebilir Mi? (Leges Huk. 

Der. ġubat/2015, S:11, s:11-22) 

497- ĠĠK.‘nun 354. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Ġcra Suçlarında Dava 

ve Cezanın DüĢürülmesi) - (Tazyik Hapsi ve Disiplin Hapsine ĠliĢkin 

Kararların Yerine Getirilme Süresi) (Erzincan Baro Der. Mayıs/2015, 

S:1, s:6-8) 

498- Ġcra ve Ġflas Dairelerinin ĠĢlem ve Eylemlerinden Dolayı Devletin Hu-

kuki Sorumluluğu «ĠĠK. m. 5» (ABD. S:2015/2, s:255-269) 

499- ĠĠK.‘nun 88. Maddesi Üzerinde Bir Ġnceleme (Ġzmir Barosu Der. 

2016/1,s:173-205) 

500- AçılıĢ/KapanıĢ Tasdiki Bulunmayan Ticari Defterlerin ‗Delil‘ Niteliği 

(Legal Hukuk Der. Ağustos/2015, S:152, s:187-194) 

501- Mahkemelerce Faturaya Dayalı Olarak Ġhtiyati Haciz Kararı Verilebi-

lir Mi? (Tür. Bar. Bir. Der. Ocak-ġubat/2016, S:122, s:459-472) 

502- Ġcra Takibi (Alacağı) KesinleĢmemiĢ Olan Alacaklıya Sıra Cetvelinde 

Yer Verilebilir Mi? (Terazi Huk. Der. Temmuz/2015, S:107, s:106-

110) 

503- Olumsuz Tespit Davasında «Hukuki Yarar» Olumsuz Tespit Davası-

nın «Bekletici Mesele» Yapılması, Faturaların Delil Niteliği (Ġzmir 

Barosu Der. Eylül 2015 S:3, Yıl:80, s:153-176) 

504- Tasarrufun Ġptali Davası ve «Muvazaa», «Nam-ı Müstear», «ĠĢletme-

nin Devri», «Kanuna KarĢı Hile» ve «Perdeyi Kaldırma Teorisi» 

(ABD. Yıl 74, S:2016/2 s:343-403) 

505- Devlet Mallarının Haczedilmezliği (Sakarya Baro Der. Ağustos-

Eylül/2015, s:68-73) 

506- Nitelikleri Gereği (Tamamı) Haczedilemeyen ġeylerden ‗Banka Te-

minat Mektupları‘ın ve ‗Bütünleyici (Tamamlayıcı) Parçalar‘ın Hac-

zedilmezliği (Sakarya Baro Der. Nisan/ Mayıs/ Haziran-2015, s:66-69) 

507- Hacze Ġmtiyazlı (Takipsiz) Katılma (ĠĠK. m. 101) (Adana Baro Der. 

Ocak/2017, S: 11, s: 25-35) 

508- «103 Davet Varakası» «ĠĠK. m. 103» (Çanakkale Barosu Dergisi, 

S:15, 2016, s:101-104) 

509- Ġcra ve Ġflas Dairesi Görevlilerinin Takibin Taraflarına ve Üçüncü Ki-

Ģilere VermiĢ Oldukları Zarardan Dolayı Devletin Hukuki Sorumlulu-

ğu (ĠĠK. m. 5) (Noterler Birliği Huk. Der. S:2015/1, s:123-142) 
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510- Nafaka Borcunu Ödememe Suçu (ĠĠK. mad. 344) (Giresun Baro Der. 
S:10, Mayıs/2015, s:40-45-Mersin Barosu Dergisi S:39, s:86-89) 

511- TaĢkın (AĢkın) Haciz (ĠĠK. m. 85/I) (Terazi Huk.Der. Kasım/2015, 
S:111, s:108-113) 

512- Tasarrufun Ġptali Davasını Açma Hakkı Kötüye Kullanılabilir Mi? Ta-
sarrufun Ġptali Davasını Açma Hakkının Kötüye KullanılmıĢ Olması-
nın Yaptırımı Nedir? (Legal Hukuk Der. Ekim 2015, S:154, s:195-
215) 

513- Kooperatif ġirketler Ġle Adi ġirketlerde; «ġirket» ten Ve/Veya «ġirket 
Ortağı»ndan Alacaklı Olan Üçüncü KiĢilerin «ġirket»i Ve/Veya «ġir-
ket Ortağı»nı Takip Hakkının Kapsamı (ABD. Sayı:2016/1,s:525-535) 

514- Kollektif ve Komondit ġirketlerde; «ġirket» ten Ve/Veya «ġirket Or-
tağı»ndan Alacaklı Olan Üçüncü KiĢilerin «ġirket»i Ve/Veya «ġirket 
Ortağı»nı Takip Hakkının Kapsamı (ĠBD. Mart-Nisan/2016, Sa-
yı:2016/2, Cilt:90, s:95-115) 

515- Anonim ve Limited ġirketlerde; «ġirket» ten Ve/Veya «ġirket Orta-
ğı»ndan Alacaklı Olan Üçüncü KiĢilerin «ġirket»i Ve/Veya «ġirket 
Ortağı»nı Takip Hakkının Kapsamı (ĠBD. Kasım-Aralık/2015, 
S:2015/6, s:66-83) 

516- «Ġstihkak Davasının Reddi» Kararını Temyiz Eden Davacı Üçüncü 
KiĢiden, ĠĠK. mad. 36/I Uyarınca Ġstenebilecek Teminatın Cins ve 
Miktarı (Legal Hukuk Dergisi Aralık/2015 Sayı:156, sayfa: 107-115) 

517- «Ġhale ve Ġhalenin Feshi» Konusunda Ortaya Çıkan Sorunlar (Prof. Dr. 
Teoman Ergül Armağanı, Ocak/2017, s: 585-648) 

518- Borçlunun Adres Kayıt Sistemindeki (Mernis) Adresine Tebligat (Teb. 
K. m. 10/II) (Ġzmir Bar. Der. Mayıs/2016, Yıl: 81, s: 151 - 158) 

519- «Ġhale ve Ġhalenin Feshi» Konusunda Uygulamada KarĢılaĢılan Sorun-
lar (Türkiye Barolar Birliği Dergisi Mart-Nisan/2016 Sayı:123 s:489-
496) 

520- «Ġhale ve Ġhalenin Feshi» Konusunda Uygulamada KarĢılaĢılan Prob-
lemler (Terazi Huk. Der. Ocak 2016 Sayı:113, Cilt:11, sayfa:135-140) 

521- «Kıymeti Süratle DüĢen» veya «Muhafazası Masraflı Olan» Malların 
– Pazarlıkla- SatıĢı «ĠĠK. mad. 113/II;119/4» (Yargı Dünyası Der. Ey-
lül/2016, S:249, s:23-28) 

522- Belediye Mallarının Haczedilmezliği (Yargı Dünyası Der. Mart 2016, 
S:243,s:19-52) 

523- Haksız Ġhtiyati Tedbir Kararından Dolayı Açılacak Tazminat Davasın-
da Bir Yıllık ZamanaĢımı Süresinin BaĢlangıcı «HMK m.399/(3)» 
(Yargı Dünyası Der. 2016/2, S:242, s:13-17) 
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524- YetiĢmemiĢ Mahsüllerin Haczi (Yargı Dünyası Der. Kasım-

Aralık/2016 S:23-26) 

525- TaĢınır Mal Haczinin Doğurduğu Sonuçlar (Yargı Dünyası Huk. Der. 

Mart/2017, s:15-23) 

526- TaĢınmaz Malların Haczi (Osmaniye Barosu Dergisi, 2016/Mayıs, 

S:2, s: 52-60) 

527- Ġstihkak Davalarında «Haciz Yapılan Üçüncü KiĢiye Ait Yerde, Borç-

luya Ait Belge, Evrak ve EĢya Bulunması» nın Kanıt Olarak Değeri 

(ĠĠK. m. .97/a) (Yargı Dünyası Hukuk Der. ġubat/2017 S:13-29) 

528- Hâsılat Kirasında (TBK m.357 vd.) Temerrüt Nedeniyle Kiracının 

Tahliyesinin DüĢündürdükleri (Yargı Dünyası Nisan/2016, S:244, 

s:25-30) 

529- Haciz Ġsteme Hak ve Süresi (Mersin Bar. Der. Ağustos/2016, S:40, 

s:5-31) 

530- Takibe Konu EdilmiĢ Senedin «Hayatın Olağan AkıĢına Aykırılık» 

«Tefecilik Suçuna Konu Olması» Nedenleriyle Ġptali (Legal Huk. 

Der., Temmuz 2016, S:16,C:14,s:3657-3672) 

531- Borçlunun Bir Ġrade Beyanında Bulunmasına» Mahkûm Edildiği Ġlam 

«Yalnız Borçlu Tarafından Yapılabilecek Bir ĠĢ (ġey)» Sayılarak, Bu 

ĠĢi (ġeyi) Yerine Getirmekten Kaçınan Borçlunun Fiili, ĠĠK. 

mad.343‘e Göre Suç TeĢkil Eder Mi? (Legal Hukuk Dergisi, C:14, 

Mayıs/2016, S:161, s:2543-2552). 

532- Ġhtiyati Hacizde Yargılama Yöntemi (ĠĠK m.258) (Çanakkale Bar. 

Der. Ekim/2017, S:2017/16) 

533- Ġhtiyati Haciz Kararının Uygulanması (ĠĠK m.261) (Çanakkale Bar. 

Der. 2017, S:16, s:75-81) 

534- Ġhtiyati Hacizde Görevli Mahkeme (Yargı Dünyası Huk. Der. Ey-

lül/2017, s:13-22) 

535- Ġhtiyati Hacizde Yetkili Mahkeme (ĠĠK m.50; m.258) (Yargı Dünyası 

Dergisi Mayıs/2016, S:245, s:13-28) 

536- Ġhtiyati Kararının Ġçeriği (ĠĠK m.260) ve Ġhtiyati Haciz Tutanağının 

Ġçeriği «ĠĠK m.262» (Yargı Dünyası Dergisi Temmuz/2016, S:247, 

s:13-23). 

537- Bir EĢin, Diğer EĢin Onayı Olmadan «Aile Konutunu BaĢkasına Dev-

redemeyeceği»ne Ya Da «Aile Konutu Üzerinde Ġpotek Kuramayaca-

ğı»Na Dair TMK. m.194/I‘deki Kısıtlama (Yasak), Cebri Ġcra Yolu Ġle 

(ĠĠK. m.148 vd.) Yapılan Ġhaleleri (ĠĠK.m.134) De Kapsar Mı? (TMK 

M.194/I) (Legal Hukuk Der.S:162,C:14, Haziran 2016,s:3089-3097) 
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538- Ġcra Takibinden Önce/Sonra Açılan Menfi Tespit Davalarında «Ġcra 

Takibinin Durdurulması» (ĠĠK m.72/II,III) (Yargı Dünyası Der. 

Ekim/2016 S:13-34) 

539- Borçlunun Üçüncü KiĢilerde Bulunan Mal, Hak ve Alacaklarının Hac-

zi «ĠĠK m.89» (I - Legal Hukuk Dergisi, Kasım/2016, S: 167, s: 6121-

6206, II - Legal Hukuk Dergisi, Aralık/2016, S: 167, s: 6721-6810) 

540- ġikayetin Konusu (Bursa Barosu Der. Mart 2016,S:96, s.185-189) 

541- Aynı Zamanda ‗HemĢerisi‘ Olan Ġki KardeĢten Birisine, Sahip Olduğu 

TaĢınmazlardan (2) Tanesini ‗Değerinin Çok Altında Bir Bedelle‘ 

Devrettikten (Tapuda ‗SatıĢ‘ ġeklinde Gösterdikten) Sonra, Aynı Gün 

Öteki KardeĢe De -‗Değerinin Çok Altında/Üstünde Bir Bedelle‘- (4) 

TaĢınmazını Devreden (Tapuda ‗SatıĢ‘ ġeklinde Gösteren) Borçlu 

Hakkında Tasarrufun Ġptali Davası (ĠĠK m.278/III-2; 280/I) Açılabilir 

mi? (Yargı Dünyası Hukuk Dergisi, Ocak-ġubat-Mart, S:73-75, s:17-

36) 

542- Kısmen Haczedilen Haklar (ĠBD. Eylül/Ekim 2016, S:2016/5, s:61-

94) 

543- Yargıtay 12. Hukuk Dairesi‘nin «Borçlunun TaĢınır/TaĢınmaz Malları 

Üzerine Haciz Koyan Alacaklının -Bu Haczi DüĢmeden veya Feragat 

Nedeni ile DüĢürülmeden- Üzerindeki Haciz Devam Ederken, Aynı 

TaĢınırı/TaĢınmazı Tekrar Haczettirebileceği» Konusundaki Yeni Ġçti-

hatları (Ġzmir Barosu Der. Mayıs/2016, s:255-258) 

544- Yargıtay 12. Hukuk Dairesi‘nin (ve Hukuk Genel Kurulu‘nun) «ġirket 

ortaklarının, ġirkete KarĢı Üçüncü KiĢi Sayılamayacakları ve Kendile-

rine ġirketin Borçlarından Dolayı HACĠZ ĠHBARNAMESĠ (ĠĠK. 

m.89) Gönderilebileceği» Konusundaki Yeni GörüĢü Doğrultusundaki 

Ġçtihatları; (Ġzmir Bar. Der. Mayıs/2016, s:259-264) 

545- Yargıtay 17. Hukuk Dairesi‘nin «Kıdem Tazminatı», «Ġhbar Tazmina-

tı» ve «Diğer Sosyal Haklar»a Dayalı Olarak Açılan ‗Tasarrufun Ġptali 

Davaları‘nda, Bu Alacakların Doğum Tarihinin ‗ĠĢ Akdinin Feshedil-

diği Tarih‘ Değil ‗ĠĢe GiriĢ Tarihi‘ Olduğuna Dair Yeni Ġçtihatlarının 

(GörüĢünün) DüĢündürdükleri (Ġzmir Barosu Der. Mayıs/2016, s:264-

270 - Ġstanbul Barosu Der. Ocak-ġubat/2017, C: 91, S: 2017/1, s: 42-

46) 

546- Kambiyo Senetlerine Dayalı Takiplerde «Borca Ġtiraz», «Ġmzaya Ġti-

raz» ve «Ġleri Tarihli Çek» Kavramlarının Ġçeriği (Legal Hukuk Dergi-

si, Ekim, 2016, S:166, C:14, s:5603-5620) 

547- Ġflasın Ertelenmesi (ABD. 2017/1, s: 251 vd.) 
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548- Borçlu, «Haczedilen Malın/Malların Kendisine Değil, Üçüncü Bir Ki-

Ģiye Ait Olduğunu» Belirterek «Hazedilmezlik Ġddiası»nda Bulunabi-

lir Mi? (ABD. 2017/2, s:233-253) 

549- «Elektronik Posta Verileri» nin «Yazılı Delil»ya da «Delil BaĢlangıcı» 

Olarak Senedin «Teminat Senedi» Olup Olmadığının Ġspatındaki Rolü 

(Terazi Hukuk Der. Ocak/2017, S: 125, s: 90 - 92) 

550- Tasarrufun Ġptali Davası (ĠĠK. m. 277 vd.)veĠtirazın Ġptalı Davası (ĠĠK. 

m. 67) Sırasında Konulan«Ġhtiyati Haciz»Ne Zaman ve Nasıl Kesin 

Hacze DönüĢür? (Legal Huk. Der. ġubat/2017, C:15, S: 170, s: 751-

755)  

551- Borçlunun Tasarrufun Ġptali Davasına Konu Olabilecek «Alacağın 

Temliki» Tasarrufları («Borçlunun Yaptığı Tüm Alacağın Temliki ĠĢ-

lemleri» Ġçin Mi Yoksa Sadece «Borçlunun Muvazaalı Olarak Yaptığı 

(Bedelsiz, KarĢılıksız Olan) Alacağın Temliki ĠĢlemleri» Ġçin Mi Ta-

sarrufun Ġptali Davası Açılabileceği? (Legal Hukuk Der. Mayıs/2017, 

S:173, s:2411-2437) 

552- Senet Lehtarı Tarafından,ZamanaĢımına UğramıĢ Bir Bono Hakkın-

da,KeĢideciye KarĢı «Temel Borç ĠliĢkisi»ne Dayanılarak «Ġtirazın Ġp-

tali Davası» Açılabilir mi ? (Legal Hukuk Der. Nisan/2017, 

C:15,S:172, s:1801-1822) 

553- Tasarrufun Ġptali Davasına Konu Olan Bazı Tasarrufların DüĢündür-

dükleri (Legal Huk. Der. Eylül/2017, s:4449-4512) 

554- Ġhale Bedelini Yatırmayarak Ġhalenin Feshine Sebep Olan Önceki Alı-

cı, Yapılacak Tamamlayıcı Ġhaleye, (ĠĠK. m. 133) Teminat Yatırmadan 

(ĠĠK. m. 124/III) Katılabilir mi? (Terazi Hukuk Der. ġubat/2017, C: 

12, S: 126, s: 126-133) 

555- Ġhale Bedelini Yatırmayarak Ġhalenin Feshine Neden Olan Alıcının 

(Hissedarın), Teklif Ettiği (Ödemediği) Ġhale Bedeli Ġle Son Ġhale Be-

deli Arasındaki Farktan Sorumluluğunun Kapsamı(ĠĠK. mad. 133/II) 

(Ġzmir Barosu Der. Eylül/2016, S:3, s: 151- 172) 

556- «Ġhtiyati Tedbir (HMK. m. 396) ve Ġhtiyati Haciz Kararının Teminat-

sız DeğiĢtirilmesi / Kaldırılması» Kurumunun Uygulamada Yarattığı 

Sorunlar (Terazi Hukuk Der. Mart/2017, S: 127, s: 104-112) 

557- Üzerinde, Üçüncü KiĢi Lehine Ġpotek Bulunan Bir TaĢınmazın, Ġcra 

Dairesince Yapılan Birinci / Ġkinci Artırmasında En Yüksek Pey Süren 

Alıcıya Ġhalenin Yapılabilmesi Ġçin, Ġleri Sürülen Peyin ‗TaĢınmazın 

Kıymetinin Yüzde Ellisini‘ + ‗Ġpotek Bedelini‘ + ‗SatıĢ ve PaylaĢtırma 

Masraflarının Tümünü‘mü KarĢılaması Gerekir? (Legal Huk. Der. Ha-

ziran/2017, S:174, s:2987-3010) 
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558- Kredi Borçlusuna (ve MüĢterek/Müteselsil Borçlusuna) Hesap Kat İh-

tarı Göndererek, Bakiye Alacağının Ne Kadar Olduğunu Bildirdikten 

Sonra, Elindeki Kredi Borçlularına Ait Daha Yüksek Meblağlı Senedi 

-«Bakiye Alacağının Ne Kadar Olduğunu»(TTK m.716/(2) Uyarınca 

Belirtmeden)-Protesto Ettiren Banka Hakkında ‗Menfi Tespit Davası’ 

Açan Borçlu ‗Hukuki Yarar Sahibi‘ Sayılır Mı ? (Legal Hukuk Dergi-

sinde yayımlanacak.) 

559- Dosya Borcunun Tamamını Alacaklıya Ödeyerek Alacağı Temlik 

Alan «Müteselsil Kefil», Dosyanın Diğer Müteselsil Kefillerine Nasıl 

Rücu Edebilir ? (Manisa Barosu Dergisinde yayımlanacak) 

560- SatıĢa Konu TaĢınmazın Ġhaleden Önce «Kentsel DönüĢüm»den Ya-

rarlanır Duruma Gelmesi Halinde, Ġhaleden Önce Bu TaĢınmaza Ye-

niden Kıymet Takdiri Yapılması (ĠĠK. m. 128a/III) Gerekir Mi ? Takip 

Konusu Ġpotekle Temin EdilmiĢ Kredi Borcunun, Borçlu DıĢında (Ye-

rine) BaĢka Bir KiĢi Tarafından Ödenmesi Halinde, Alacaklının Ala-

cağı Sona ErmiĢ «TBK. m. 83» Olur Mu? (Balıkesir Bar. Der. Ey-

lül/2017, S:2017/3, s:15-29) 

561- «Açık Artırma ile Yapılan SatıĢlarda Mülkiyetin Alıcıya Geçme Anı» 

ve «SatıĢ Ġlanında Satılan TaĢınmazın Bulunduğu Sokak Numarasının 

YanlıĢ BelirtilmiĢ Olmasının Ġhalenin Feshine Neden Olup Olmayaca-

ğı» (TBB Dergisi, Eylül-Ekim 2017, Yıl:30, Sayı:132, s:411) 

562- «Haczin Geçerliliği ve TamamlanmıĢ Sayılması» (Bursa Bar.Der. 

Mart 2017, s:65-67) 

563- «Tasarrufun Ġptali Davasına Konu Olabilecek Bazı Tasarruflar» (Legal 

Huk. Der. Eylül/2017, S:177, s:4449-4512) 

564- Ġhtiyati Haciz Kararının Ġçeriği (ĠĠK.m.260) (Yargı Dünyası Dergisi 

Temmuz/2016 S:247 s:13-23 

565- Türk Hukukunda «Devlet Mallarının Haczedilemezliği» Kuralı 

(ĠĠK.m.82/I-1) (Yargı Dünyası Dergisi, Haziran/2016 S:246 s:19-36) 

566- Tasarrufun Ġptali Davalarının Konusu (Ġstanbul Barosu Der. Temmuz-

Ağustos 2017, S:2017/4, Cilt:91, s:74-132) 

567- Borçlu Tarafından Kabul Edilmeyip Ġade Edilen Faturaya ve Bu Fatu-

radaki Alacağa Dayalı Ġcra Takibine  -Faturanın Dayandığı ‗Alım-

Satım SözleĢmesi‘nin ve Ġhalenin Ġptal EdilmiĢ Olması Nedeniyle-  Ġti-

raz EtmiĢ Olan Borçlu Aleyhine, Faturadaki Alacaktan Dolayı Mah-

kemece ‗Ġhtiyati Haciz Kararı‘ Verilebilir Mi?  (Terazi Dergisinde ya-

yımlanacak.)  
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568- Ticari Defter Kayıtlarına Göre «Alacaklı» Gözüken Ancak Borçlusu 

Hakkında Takip Konusu Yaptığı Çekleri Ticari Defterlerine ĠĢlememiĢ 

Olan Alacaklı Yaptığı «Takip Dosyası»na Dayanarak «Borçlusu» ve 

«Lehine Tasarrufta Bulunulan Üçüncü KiĢi» Hakkında ‗Tasarrufun Ġp-

tali Davası‘ Açabilir Mi? (Terazi Huk. Der. Kasım/2017, S: 135, s: 90-

101) 

569- Uygulamada Tasarrufun Ġptali Davasının TartıĢılan Yönleri (Legal 

Huk. Der. Temmuz/2017, S: 175) 

570- Tebligat Usulsüzlüğü ġikayetine ĠliĢkin Ġcra Hukuk Mahkemesi Karar-

larının KesinleĢmeden Uygulanamayacağı (ABD. 2017/4‘de yayımla-

nacak.) 

571- Ġvazsız Tasarruflardan Dolayı Ġptal «ĠĠK. m. 278» (Legal Huk. Der. 

Ekim/2017, s: 5023-5061) 

572- Ġtiraz ve Ġade Edilen Faturaya Dayanılarak Ġhtiyati Haciz Kararı Veri-

lebilir Mi? (Terazi Huk. Der. Ekim/2017, s: 78-83) 

573- Yargıtayın «Bozma Kararı»na Uymanın Doğurduğu Sonuçlar (Balıke-

sir Barosu Dergisinde yayımlanacak.) 

574- Avukatın «Özen Yükümlülüğü» (Av. K. m. 34; TBK. m. 506/III) ve 

«Görevi Kötüye Kullanma Suçu» (TCK. m. 257/2) (Türkiye Barolar 

Birliği D. Temmuz-Ağustos/2017, S: 131, s: 373-404) 

575- Tapuda GerçekleĢen SatıĢtan On Yıl Geçtikten Sonra, Satıcı Tarafın-

dan «Ödenmediği Ġddia Edilen SatıĢ Bedeli Ġçin» Ġtirazın Ġptali Davası 

Açılabilir mi? (Legal Huk. Der. Kasım/2017, S: 179, s: 5485-5499) 

576- Ödeme Emrine Ġtiraz Dilekçesinin YanlıĢ Ġcra Dairesine, YanlıĢ Dosya 

Numarası Bildirilerek Yapılmasının Sonuçları (Çanakkale Barosu 

Dergisinde yayımlanacak) 

577- Alacak Miktarı -Yazı Ġle- «Yabancı Para» Olarak YazılmıĢ/Ġfade 

EdilmiĢ Olan Bir Kambiyo Senedinin, Alacak Miktarını Matbu Olarak 

Belirten Ön Yüzündeki «TL» «…Türk Lirası» Kelimelerinin Sadece 

ÇizilmiĢ Olması Yeterlimidir Yoksa Ayrıca Bu Çizilmenin KeĢideci 

Tarafından Ġmza (Paraf) EdilmiĢ Olması Da (HMK. m. 207) Zorunlu 

mudur? (Ġzmir Bar. Dergisinde yayımlanacak) 

578- Tasarrufun Ġptali Davalarında «Alacağın Gerçekliği» (Muvazaalı Ol-

maması) KoĢulu (Legal Huk. Dergisinde yayımlanacak) 
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Av. TALİH UYAR’IN ESERLERİ 

1. Uygulamalı Ġcra ve Ġflâs Hukuku (1. Bası; VIII + 1076 sayfa, 

Ocak/1986 yılında yayımlanmıĢtır, 2. Bası; 1571 sayfa, 2 cilt, Ka-

sım/1993 yılında yayımlanmıĢtır.) 

2. Ġcra Hukukunda Olumsuz Tespit ve Geri Alma Davaları (1. Bası; 

208 sayfa, Temmuz/1981 yılında yayımlanmıĢtır. 3. Bası; XVI + 2340 

sayfa, 2 cilt, Ocak/1993 yılında yayımlanmıĢtır. 4. Bası; XVI + 1072 

sayfa, Ocak/2015 yılında yayımlanmıĢtır.) 

3. Ġcra Hukukunda Ġstihkak Davaları (1. Bası: 240 sayfa, Ağustos/1981 

yılında yayımlanmıĢtır, 2. Bası; X + 611 sayfa, Temmuz/1985 yılında 

yayımlanmıĢtır. 3. Bası; 1248 sayfa, Mart/1994 yılında yayımlanmıĢtır.) 

4. Ġcra Hukukunda Tahliye (1. Bası; 432 sayfa, Ekim/1981 yılında ya-

yımlanmıĢtır, 2. Bası; X + 941 sayfa, Mart/1987 yılında yayımlanmıĢ-

tır.) 

5. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Suç Sayılan Fiiller (Ġcra-Ġflâs Suçları) (VIII 

+ 836 sayfa, Ekim/1987 yılında yayımlanmıĢtır.) 

6. Ġcra Hukukunda Ġhale ve Ġhalenin Bozulması (1. Bası; 469 sayfa, 

Mart/1982 yılında yayımlanmıĢtır, 2. Bası; XVI + 1232 sayfa, Ma-

yıs/1988 yılında, 3. Bası; 2 cilt, XVI + 2798 sayfa, Ocak/2002 yılında 

yayımlanmıĢtır.) 

7. Ġcra Hukukunda Kambiyo Senetleri (1. Bası; VIII + 693 sayfa, Hazi-

ran/1982 yılında yayımlanmıĢtır, 2. Bası; XII + 1587 sayfa Nisan/1989 

yılında yayımlanmıĢtır, 3. bası; XVI + 2664 sayfa, Nisan/2001 yılında 

yayımlanmıĢtır, 4. Bası; XVI + 1068 sayfa, Mayıs/2013 yılında yayım-

lanmıĢtır.) 

8. Ġcra Hukukunda Haciz (1. Bası; VIII + 695 sayfa. ġubat/1983 yılında 

yayımlanmıĢtır, 2. Bası; XVI + 998 sayfa, Nisan/1990 yılında 3. Bası; 

XVIII + 1390 sayfa, ġubat/2016 yılında yayımlanmıĢtır.) 

9. Ġcra Hukukunda Ġtiraz (1. Bası; VIII + 388 sayfa, Nisan/1983 yılında 

yayınlanmıĢtır, 2. Bası; VIII + 1103 sayfa, Ekim/1990 yılında yayım-

lanmıĢtır.) 
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10. Ġcra Hukukunda ġikayet (1. Bası; VIII + 160 sayfa, Nisan/1983 yılın-

da yayımlanmıĢtır, 2. Bası; VIII + 815 sayfa, Ocak/1991 yılında yayım-

lanmıĢtır.) 

11. Ġcra Hukukunda Ġlamlı Takipler (1. Bası; VIII + 355 sayfa. Haziran/l 

983 yılında yayımlanmıĢtır, 2. Bası; VIII + 664 sayfa, Nisan/1991 yılın-

da yayımlanmıĢtır.) 

12. Ġcra Hukukunda Yetki - Görev ve Yargılama Usulü (1. Bası; VII + 

400 sayfa, Eylül/1983 yılında yayımlanmıĢtır, 2. Bası; VIII + 1056 say-

fa, Eylül/1991 yılında yayımlanmıĢtır.) 

13. Ġcra ve Ġflâs Hukukunda Tasarrufun Ġptali Davaları (1. Bası; VIII + 

192 sayfa, Mart/1984 yılında yayımlanmıĢtır, 2. Bası; VIII + 400 sayfa, 

Ocak/1992 yılında yayımlanmıĢtır, 3. Bası; 1383 sayfa, Mayıs/2008 yı-

lında yayımlanmıĢtır. 4. Bası; 2 cilt, 2492 sayfa, 2011 yılında yayım-

lanmıĢtır, 5. Bası; XVI + 1168 sayfa, Ocak/2018 yılında yayımlanmıĢ-

tır.) 

14. Ġcra Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi (1. Bası; VIII + 346 say-

fa, Mart/1984 yılında yayımlanmıĢtır, 2. bası; VIII + 688 sayfa, ġu-

bat/1992 yılında yayımlanmıĢtır.) 

15. Gerekçeli - Notlu, Ġçtihatlı Ġcra ve Ġflâs Kanunu (7 Cilt, 10.249 sayfa, 

1. Basısı 1996/1997, 2. Basısı 1998/1999 yıllarında yayımlanmıĢtır.) 

16. Gerekçeli - Ġçtihatlı Ġcra ve Ġflâs Kanunu ġerhi (1. Bası; 3 cilt, 3126 

sayfa, 1973/1975 yıllarında yayımlanmıĢtır; (sekiz misli geniĢletilmiĢ) 

2. Bası, 13 cilt ―1. cildi; Haziran/2004, 2. cildi; Eylül/2004, 3. cildi; 

Mayıs/2005, 4. cildi; Ekim/2005, 5. cildi; Haziran/2006, 6. cildi; Ey-

lül/2006, 7. cildi; Ocak/2007, 8. cildi; Temmuz/2007, 9. cildi; 

Ocak/2008, 10. cildi; Ocak/2009, 11. cildi; Mayıs/2009, 12. cildi; 

Ekim/2009 ve 13. cildi; Mayıs/2010 yıllarında yayımlanmıĢtır.‖ 

17. Ġcra ve Ġflâs Kanunu ġerhi “El Kitabı” (1. nci Bası; 2 cilt; 3634 sayfa, 

Eylül/2010 yılında yayımlanmıĢtır; 2. Bası, 2 Cilt, LXXII + 3678 sayfa, 

Ekim/2012 yılında yayımlanmıĢtır; 3. Bası, 3 Cilt, CLXVIII + 5376 

sayfa, Temmuz/2014 yılında yayımlanmıĢtır. 
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18. (Yeni) Gerekçeli-Ġçtihatlı Türk Medeni Kanunu (18 Cilt, 16 Cildi 

2002/2003 yıllarında 17, ve 18. Ciltleri ise; Nisan/2006 yılında yayım-

lanmıĢtır.): 

 − ―Genel Gerekçeler‖ ve ―BaĢlangıç Hükümleri‖ (MK. 1-7), Cilt: I 

(992 sayfa) 

 − ―Genel Gerekçeler‖ ve ―BaĢlangıç Hükümleri‖ (MK. 1-7) Cilt: II 

(996 sayfa) 

 − ―KiĢiler Hukuku‖ (MK. 8-117), Cilt: 1(1132 sayfa) 

 − ―KiĢiler Hukuku‖ (MK. 8-117), Cilt: II (1024 sayfa) 

 − ―Aile Hukuku‖ (MK. 118-494), Cilt: I (1120 sayfa) 

 − ―Aile Hukuku‖ (MK. 118-494), Cilt: II (1104 sayfa) 

 − ―Aile Hukuku‖ (MK. 118-494), Cilt: III (1134 sayfa) 

 − ―Aile Hukuku‖ (MK. 118-494), Cilt IV (1104 sayfa) 

 − ―Miras Hukuku‖ (MK. 495-682), Cilt: I (1120 sayfa) 

 − ―Miras Hukuku‖ (MK. 495-682), Cilt: II (1120 sayfa)  

 − ―Miras Hukuku‖ (MK. 495-682), Cilt: III (1102 sayfa) 

 − ―EĢya Hukuku‖ (MK. 683-1030), Cilt: I (1216 sayfa) 

 − ―EĢya Hukuku‖ (MK. 683-1030), Cilt: II (1200 sayfa) 

 − ―EĢya Hukuku‖ (MK. 683-1030), Cilt: III (1200 sayfa) 

 − ―EĢya Hukuku‖ (MK. 683-1030), Cilt: IV (1200 sayfa) 

 − ―EĢya Hukuku‖ (MK. 683-1030), Cilt: V (1248 sayfa) 

 − Gerekçeli - Ġçtihatlı Türk Medeni Kanunu (MK. 1-517), Cilt: I (1632 

sayfa) 

 − Gerekçeli - Ġçtihatlı Türk Medeni Kanunu (MK. 518-1030), Cilt: II 

(1656 sayfa) 

19. “Ġcra ve Ġflâs Hukukuna ĠliĢkin Hukukî Mütalâalar (1. Baskısı; VIII 

+ 1136 sayfa, Ocak/2014 yılında, 2. Baskısı; L + 1758 sayfa, Ey-

lül/2017 yılında yayımlanmıĢtır.) 
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20. «Ġcra ve Ġflâs Kanunu ġerhi» (3. Baskı, 3 cilt, CLXVIII + 5376 sayfa, 

Eylül/2014 yılında yayımlanmıĢtır.) 

21. Ġcra Hukukunda Haciz (3. Baskı, VIII + 1390 sayfa, ġubat/2016 yılın-

da yayımlanmıĢtır.) 

22. Türk Medeni Kanunu «BaĢlangıç Hükümleri» (X + 910 sayfa, 

Mart/2016 yılında yayımlanmıĢtır.) 

23. Türk Medeni Kanunu «KiĢiler Hukuku» (X + 1310 sayfa, Mart/2016 

yılında yayımlanmıĢtır.) 

24. Türk Medeni Kanunu «Aile Hukuku» (XII + 6388 sayfa, 4 Cilt, Ey-

lül/2016 yılında yayımlanmıĢtır.) 

25. Türk Medeni Kanunu «Miras Hukuku» (X + 4574 sayfa, 3 Cilt, Ma-

yıs/2017 yılında yayımlanmıĢtır.) 

26. Türk Medeni Kanunu «EĢya Hukuku» (Basılıyor) 
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Av. TALİH UYAR’IN SON ESERLERİ HAKKINDA; 

 

GEREKÇELİ - İÇTİHATLI İCRA VE İFLÂS KANUNU ŞERHİ 

(13 Cilt, 22710 sayfadan oluĢan eserde; 36800 adet içtihadın  

tam metnine yer verilmiĢtir.) 

 

 

 

 

 

(Her madde altında, ―BĠBLĠYOĞRAFYA‖, ―GEREKÇE‖LER, 

―BAKANLIK MÜTALÂA ve GENELGE‖LERĠ bölümleri ile geniĢ  

―AÇIKLAMALAR‖a ve çoğu hiçbir yerde yayımlanmamıĢ olan  

çok sayıda ―ĠÇTĠHAT‖a yer verilmiĢtir…) 

 

GEREKÇELİ - İÇTİHATLI TÜRK MEDENİ KANUNU 

(18 cilt, 21266 sayfadan oluĢan eserde; 17205 adet içtihadın  

tam metnine yer verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

(Eser, yeni Türk Medenî Kanunu‘na göre hazırlanmıĢtır.)  
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(Ġcra ve Ġflâs Hukukunda) 

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 

(ĠĠK. mad. 277-284) 

“4. Baskı” 

(2 cilt, 2491 sayfadan oluĢan bu eserde; geniĢ AÇIKLAMA ve  

çok sayıda ĠÇTĠHAT‘ın tam metnine yer verilmektedir. 

Nisan/2011 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 

 

 

 

 

(Ġcra Hukukunda) 

KAMBİYO SENETLERİ 

(ĠĠK. mad. 167-170b) 

“4. Baskı” 

(XVI + 1068 sayfadan oluĢan bu eserde; kambiyo senetlerinin  

geçerlilik koĢulları ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile  

takip hakkında geniĢ AÇIKLAMA ve pek çoğu hiçbir yerde 

yayımlanmamıĢ olan pek çok içtihat özetine yer verilmiĢtir. 

Mayıs/2013 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 
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(Ġcra ve Ġflâs Hukukuna ĠliĢkin) 

HUKUKÎ MÜTALÂALAR 

(1. Bası; 1136 sayfadan oluĢan bu eserde; 1998 yılından bugüne kadar  

Av. Talih UYAR tarafından yazılmıĢ ve bir kısmı çeĢitli Dergilerde 

daha önce ―makale‖ olarak yayımlanmıĢ olan (69) adet 

mütalâaya yer verilmiĢtir. Ocak/2014 tarihinde yayımlanmıĢtır… 

GeniĢletilmiĢ 2. Bası; (109) adet mütalâaya yer verilmiĢtir.  

Eylül 2017 tarihinde yayımlanmıĢtır. 

Eser; L + 1758 sayfadan oluĢmaktadır…) 

(Yayıma hazırlayanlar: Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR)  

 

 

 

 

 

İCRA ve İFLÂS KANUNU ŞERHİ 
“3. Baskı” 

(3 cilt, CLXVIII + 5376 sayfadan oluĢan bu eserde; ĠĠK.‘nun  

tüm maddeleri sıra ile açıklanmıĢ ve ―AÇIKLAMA‖ bölümlerinde 

ilgili ―ĠÇTĠHAT‖ özetlerine yer verilmiĢtir. Eser; 6352 s. Kanun, 

TTK. TBK. ve HMK. ile yapılan değiĢikliklere uyumlu hale 

getirilerek ve  güncelleĢtirilerek yeniden hazırlanmıĢ ve 

Eylül/2014 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 
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İCRA VE İFLÂS HUKUKU REHBERİ 

(AÇIKLAMALI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ) 

Nisan/2015 

GeniĢletilmiĢ ve Yeniden YazılmıĢ 3. Baskı 

2 Cilt, 2371 sayfa 

(Ġcra ve Ġflâs Kanunu uyarınca, icra dairelerine, icra hukuk/ceza 

mahkemelerine, genel mahkemelere ve C. Savcılıklarına yazılması 

gereken dilekçe örnekleri, bu eserde -ilgili Ġcra ve Ġflâs Kanunu‘nun 

madde sırasına göre- ―Açıklamalı‖ olarak sunulmuĢtur. Eserde, 

(105) adet ―Açıklamalı‖ dilekçe örneğine yer verilmiĢtir. 

Eserin sonunda, ―ĠĠK Maddelerine‖ ve ―Kavramlara‖ göre 

hazırlanmıĢ ―Arama Cetvelleri‖ne yer verilmiĢ olup 

eserde ayrıntılı ‗Bibliyografya‘ bölümü de bulunmaktadır.) 

Cilt 1: (ĠĠK. 1-142) 

Cilt 2: (ĠĠK. 142-370) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 
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(Ġcra ve Ġflâs Hukukunda) 

OLUMSUZ (MENFİ) TESPİT 

VE 

GERİ ALMA (İSTİRDAT) 

D A V A L A R I 
“3. Baskı” 

(XVI + 1072 sayfadan oluĢan bu eserde; 

ĠĠK.‘nun 72. maddesi çok ayrıntılı olarak açıklanmıĢ 

ve pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamıĢ olan 

pek çok içtihat özetine yer verilmiĢtir. 

Eser, Ocak/2015 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 
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(Ġcra ve Ġflâs Hukukunda) 

HACİZ 
“3. Baskı” 

(XVIII + 1390 sayfadan oluĢan bu eserde; ‗Geçici Haciz‘ (m.69/I,III), 

‗Tamamlama Haczi‘ (m.139), ‗Ġlâve Haciz‘ (m.100/II), 

‗Kesin Haciz‘ (m.78-95; 100-105) ve ‗Ġhtiyati Haciz‘ (m.257-268) 

konuları ayrıntılı olarak incelenmiĢ ve eserde pek çoğu hiçbir yerde 

yayımlanmamıĢ olan pek çok içtihat özetine yer verilmiĢtir. 

Eser, ġubat/2016 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÜRK MEDENİ KANUNU 
(BaĢlangıç Hükümleri) ―MK. 1-7‖ 

(X + 910 sayfa‘dan oluĢan bu eserde; her maddenin altına, 

o madde ile ilgili olarak yazılmıĢ makale ve eserler belirtilmiĢ ayrıca, 

o madde ile ilgili pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamıĢ olan 

içtihatlar sunulmuĢtur… 

Eser, Mart/2016 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 
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TÜRK MEDENİ KANUNU 
(KiĢiler Hukuku) ―MK. 8-117‖ 

(X + 1310 sayfa‘dan oluĢan bu eserde; her maddenin altına, 

o madde ile ilgili olarak yazılmıĢ makale ve eserler belirtilmiĢ ayrıca, 

o madde ile ilgili pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamıĢ olan 

içtihatlar sunulmuĢtur… 

Eser, Mart/2016 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 

 

 

 

 

 

 
 

TÜRK MEDENİ KANUNU 
(Aile Hukuku) ―MK. 118-494‖ 

(XII + 6388 sayfa‘dan oluĢan bu 4 ciltlik eserde; her maddenin altına, 

o madde ile ilgili olarak yazılmıĢ makale ve eserler belirtilmiĢ ayrıca, 

o madde ile ilgili pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamıĢ olan 

içtihatlar sunulmuĢtur… 

Eser, Eylül/2016 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 
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TÜRK MEDENİ KANUNU 
(Miras Hukuku) ―MK. 495- 682‖ 

(X+4574 sayfa‘dan oluĢan bu 3 ciltlik eserde; her maddenin altında  

o madde ile ilgili olarak yazılmıĢ makale ve eserler belirtilmiĢ  

ayrıca, o madde ile ilgili pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamıĢ olan  

içtihatlar sunulmuĢtur… 

Eser, Mayıs/2017 tarihinde yayımlanmıĢtır…) 

(Av. Talih UYAR; Av. Alper UYAR; Av. Cüneyt UYAR) 

 

 

 

 

TÜRK MEDENİ KANUNU 
(EĢya Hukuku) ―MK. 683-1030‖ 

(Basılıyor) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




