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	 Son	yıllarda	gerçekleşen	kanun	değişikliklerinin	ve	buna	bağlı	olarak	yük-
sek	 mahkeme	 içtihatlarındaki	 yeni	 gelişmelerin	 derinlemesine	 irdelenmesi;	
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rek	hakkın	elde	edilmesini	engelleyebilmektedir.	
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(ÖNSÖZ)

6352 sayılı, 02.07.2012 tarihli Kanun1 ve 6103 sayılı, 14.01.2011 tarihli
Kanun2 ile İCRA ve İFLÂS KANUNU’ nun (47) maddesinde değişiklik ya-
pılırken, (7) yeni madde Kanuna eklenmiş, (2) madde ile (7) fıkra yürür-
lükten kaldırılmış ve (2) cümle madde metninden çıkarılmıştır.

6352 sayılı Kanun ile değiştirilen maddelerden (22)’sinin ve yürürlük-
ten kaldırılan (2) maddenin, bu Kanunun yayım tarihi olan 05.07.2012 ta-
rihinden 6 ay sonra yani 05.01.2013 tarihinde, diğer (18) maddenin ise Ka-
nunun yayım tarihi olan 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörül-
müştür.

6100 sayılı Kanunla değiştirilen -Deniz Ticaret Hukukuna ilişkin- (11)
madde ile, Kanuna eklenen (3) madde, madde metninden çıkarılan (2)
cümle ve yürürlükten kaldırılan (6) fıkra, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.

Meslektaşlarımız, bu küçük kitapçıkta yapılan açıklamalardan fayda-
lanarak - ve TTK., TBK. ile HMK.’nda yapılmış olan diğer değişiklikleri
de gözönünde bulundurarak- 6352 ve 6103 sayılı Kanunlarla -yukarıda be-
lirtilen- değişiklikler yapılmadan önce edinmiş olduğu İcra ve İflas Huku-
kuna ilişkin kitaplardan yararlanmaya devam edebilirler…

Bu çalışmamızın tüm meslektaşlarımıza yararlı olmasını dileriz…

Nisan/2015

Av. T. Uyar/Av. A. Uyar/Av. C. Uyar

                                                           
1 “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Ba-
sın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun”        
(3. Yargı Reformu Paketi)
2 “Türk Ticaret Kanunu Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”
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6352 SAYILI, 2.7.2012 TARİHLİ KANUN ve 6103 SAYILI,
14.1.2011 TARİHLİ KANUN İLE İCRA ve İFLÂS KANUNU’NDA

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, GETİRİLEN YENİLİKLER ve
BU KONULARA İLİŞKİN SON İÇTİHATLAR*

2.7.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanun1 ile İcra ve İflâs Kanunu’nun 1., 8.,
9., 13/a., 18., 32., 42., 58., 60., 67., 68., 68/a., 69., 72., 82., 88., 89., 97., 99.,
106., 110., 112., 114., 115., 118., 123., 124., 126., 127., 129., 150/e., 168.,
169/a., 170., 171., 243. maddelerinde değişiklik yapılmış, Kanun’a 8/a. maddesi
ile üç geçici madde eklenmiş ve Kanun’un iki maddesi (12. ve 116. maddeleri)
yürürlükten kaldırılmıştır…

Değiştirilen bu maddelerden; 8/a., 9.,58., 60.,88., 89/VII., 106., 112., 114.,
115., 118., 123., 124., 126., 127., 129., 150/e., 168., 171.,243., geçici 9., geçici
11. ve bu kanun ile yürürlükten kaldırılan 12. ve 116. maddelerinin, bu Ka-
nun’un yayım tarihi olan 5.7.2012 tarihinden 6 ay sonra, diğer maddelerinin
ise Kanun’un yayım tarihi olan 5.7.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörül-
müştür (6352 s. K. m. 106).

14.1.2011 tarihli ve 6103 sayılı Kanun2 ile İcra ve İflâs Kanunu’nun; 23.,
26., 28., 29., 31., 91., 97., 136., 179/a., 206., 288. maddelerinde değişiklik ya-
pılmış, Kanun’a 31/a,144/a,153/a maddeleri eklenmiş, Kanunu’nun 206. mad-
desinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi -maddeye yeni bir fıkra eklenerek- ve
288. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi, madde metninden çıkarıl-
mış, ayrıca 24. maddesinin yedinci fıkrası, 27. maddesinin ikinci fıkrası, 92.
maddesinin dördüncü fıkrası, 144. maddesinin beşinci fıkrası, 153. maddesinin
üçüncü fıkrası, 257. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Değiştirilen Deniz Ticaret Hukuku’na ilişkin bu maddelerin,”1.7.2012 ta-
rihinde yürürlüğe gireceği” öngörülmüştür.

Bu değişiklikler yapılırken, zaman darlığı nedeniyle -yeni Medeni Ka-
nun’da, Borçlar Kanunu’nda, Ticaret Kanunu’nda, Hukuk Muhakemeleri Kanu-
nu’nda olduğu gibi- madde metinleri dil bakımından arılaştırılmamış ve Ka-
nun’a eklenen yeni maddeler nedeniyle madde numaraları değiştirilmemiştir.

                                                           
* Makalede	yer	alan	tüm	kararlara	www.e-uyar.com adresinden ulaşabilirsiniz...
1 “Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın 
Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun” (3. Yargı 
Reformu Paketi)
2 “Türk Ticaret Kanunu Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun”
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Bu kanunun niçin hazırlandığı (ya da kanuna neden gereksinim duyuldu-
ğu) TBMM’ye sunulan Hükümet Gerekçesi’nin “genel gerekçe” bölümünde şu
şekilde ifade edilmiştir:

“İcra-iflâs mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında;2004 sayılı İcra
ve İflâs Kanununda, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birçok değişiklikler ya-
pılmış olmakla birlikte, bunlar köklü ve kapsamlı bir boyuta ulaşmamıştır. Bu
nedenle, Kanun, günün şartlarına ve ihtiyaçlarına gereği gibi cevap vermekte
yetersiz kalmıştır. Ayrıca doktrinde ve uygulamada, Kanun’un aksayan yönleri
hakkında getirilen eleştiriler yanında, toplumda da alacaklı ve borçlu arasında-
ki menfaat dengesinin bulunmadığı yönünde şikâyetler sıkça dile getirilmekte-
dir. Bu nedenle, Kanun’un uygulanmasına ilişkin engellerin ortadan kaldırıl-
ması, yargının hızlandırılarak günümüzün değişen sosyal ve ekonomik koşulla-
rına uyum sağlanması, alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesinin ko-
runması ve uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıştır.

Tasarıda; daha modern bir icra teşkilâtı kurulması, icra dairelerindeki iş-
lemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin kullanılması, icra ve iflâs dairele-
rinin para ile ilişiğinin zorunlu haller dışında tamamen ortadan kaldırılması,
asgari ücret tutarının altında kalan alacakların takibi için ilamsız takibe baş-
lamadan önce, borçlunun bilinen en son adresine ödemeye davet yazısı gönde-
rilmesi, borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü
ev eşyası hacizlerinin önlenmesi, paraya çevrilme masraflarını karşılamayacak
nitelikteki malların yediemin depolarına götürülmesinin önüne geçilmesi, yedi-
emin depolarının daha verimli işletilebilmesine yönelik düzenlemeler yapılmak-
tadır.”

Bu genel açıklamalardan sonra, şimdi 6352 ve 6103 sayılı Kanunlarla 2004
sayılı, halen yürürlükte bulunan İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişikliklere
ve getirilen yeni hükümlere -kanunun hazırlık çalışmaları sırasında yapılan gö-
rüşmeler ile “Madde Gerekçeleri”nden yararlanarak- değinelim:

I. Kanun’un 1. maddesinde3 yapılan değişiklikle;

                                                           
3 “İcra daireleri
Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.
Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra 
müdür yardımcısı, icra kâtibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafın-
dan görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur.
İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve 
Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. İcra kâtipleri ara-
sından Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından ya-
pılacak sözlü sınav sonucuna göre de icra müdür veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına 
atama yapılabilir.
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-İcra dairelerinde çalışan personelin uzmanlaşmasını sağlamak ve böylece
hizmet kalitesini artırmak amacıyla, sadece icra dairelerinde çalışacak “icra ka-
tipliği” kadrosu yaratılmıştır.

-İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yap-
tırılacak olan yazılı sınav ve yine Bakanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna
göre atanacaktır.

İcra kâtipleri, merkezî sınavda başarılı olanlar arasından Bakanlıkça yetki
verilecek adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav
sonucuna göre atanacaktır.

İcra dairelerinde görev yapan kadrolu icra kâtiplerinin yeterli olmaması
durumunda, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde adalet komisyonla-
rınca icra dairelerinde zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilecektir.

Ayrıca, “icra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra kâtibinin izin ve
hastalık gibi herhangi bir nedenden dolayı yokluğu durumunda, bu görevin adli
yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek
bir yazı işleri müdürü veya zabıt kâtibi tarafından yerine getirileceği” hükme
bağlanmaktadır.

-İcra müdürü ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin yazılı sınav,
sözlü sınav, görevlendirilme, nakil, unvan değişikliği, görevde yükselme ve di-
ğer hususlar yönetmelikle düzenlenecektir.

-Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, gerektiğin-
de, icra dairelerinde Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
“zabıt katibi”, “mübaşir” ve “hizmetli” görevlendirilecektir.

                                                           
İcra kâtipliğine ilk defa atanacaklar, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak 
merkezî sınavda başarılı olanlar arasından Adalet Bakanlığının bu konuda yetki vereceği adli 
yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav 
sonucuna göre; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama ve sözlü sınav sonucuna 
göre atanırlar. Unvan değişikliği suretiyle icra kâtipliğine atanacaklar tahsis edilen kadronun 
yüzde ellisini geçemez.
İcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra kâtiplerinin, yazılı sınav, sözlü sınav, görevlen-
dirme, nakil, unvan değişikliği, görevde yükselme ve diğer hususları yönetmelikle düzenlenir.
İcra dairelerinde, gerektiğinde, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, 
adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli 
görevlendirilir.
İcra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra kâtibinin herhangi bir nedenden dolayı yokluğu 
halinde görev ve yetkileri, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görev-
lendirilecek yazı işleri müdürü veya zabıt kâtibi tarafından yerine getirilir.
Adalet Bakanlığı, icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine bağlama-
ya yetkilidir.”
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Bu kanunun niçin hazırlandığı (ya da kanuna neden gereksinim duyuldu-
ğu) TBMM’ye sunulan Hükümet Gerekçesi’nin “genel gerekçe” bölümünde şu
şekilde ifade edilmiştir:

“İcra-iflâs mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında;2004 sayılı İcra
ve İflâs Kanununda, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birçok değişiklikler ya-
pılmış olmakla birlikte, bunlar köklü ve kapsamlı bir boyuta ulaşmamıştır. Bu
nedenle, Kanun, günün şartlarına ve ihtiyaçlarına gereği gibi cevap vermekte
yetersiz kalmıştır. Ayrıca doktrinde ve uygulamada, Kanun’un aksayan yönleri
hakkında getirilen eleştiriler yanında, toplumda da alacaklı ve borçlu arasında-
ki menfaat dengesinin bulunmadığı yönünde şikâyetler sıkça dile getirilmekte-
dir. Bu nedenle, Kanun’un uygulanmasına ilişkin engellerin ortadan kaldırıl-
ması, yargının hızlandırılarak günümüzün değişen sosyal ve ekonomik koşulla-
rına uyum sağlanması, alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesinin ko-
runması ve uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıştır.

Tasarıda; daha modern bir icra teşkilâtı kurulması, icra dairelerindeki iş-
lemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin kullanılması, icra ve iflâs dairele-
rinin para ile ilişiğinin zorunlu haller dışında tamamen ortadan kaldırılması,
asgari ücret tutarının altında kalan alacakların takibi için ilamsız takibe baş-
lamadan önce, borçlunun bilinen en son adresine ödemeye davet yazısı gönde-
rilmesi, borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü
ev eşyası hacizlerinin önlenmesi, paraya çevrilme masraflarını karşılamayacak
nitelikteki malların yediemin depolarına götürülmesinin önüne geçilmesi, yedi-
emin depolarının daha verimli işletilebilmesine yönelik düzenlemeler yapılmak-
tadır.”

Bu genel açıklamalardan sonra, şimdi 6352 ve 6103 sayılı Kanunlarla 2004
sayılı, halen yürürlükte bulunan İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişikliklere
ve getirilen yeni hükümlere -kanunun hazırlık çalışmaları sırasında yapılan gö-
rüşmeler ile “Madde Gerekçeleri”nden yararlanarak- değinelim:

I. Kanun’un 1. maddesinde3 yapılan değişiklikle;

                                                           
3 “İcra daireleri
Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.
Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra 
müdür yardımcısı, icra kâtibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafın-
dan görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur.
İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve 
Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. İcra kâtipleri ara-
sından Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından ya-
pılacak sözlü sınav sonucuna göre de icra müdür veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına 
atama yapılabilir.
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-İcra dairelerinde çalışan personelin uzmanlaşmasını sağlamak ve böylece
hizmet kalitesini artırmak amacıyla, sadece icra dairelerinde çalışacak “icra ka-
tipliği” kadrosu yaratılmıştır.

-İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yap-
tırılacak olan yazılı sınav ve yine Bakanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna
göre atanacaktır.

İcra kâtipleri, merkezî sınavda başarılı olanlar arasından Bakanlıkça yetki
verilecek adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav
sonucuna göre atanacaktır.

İcra dairelerinde görev yapan kadrolu icra kâtiplerinin yeterli olmaması
durumunda, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde adalet komisyonla-
rınca icra dairelerinde zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilecektir.

Ayrıca, “icra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra kâtibinin izin ve
hastalık gibi herhangi bir nedenden dolayı yokluğu durumunda, bu görevin adli
yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilecek
bir yazı işleri müdürü veya zabıt kâtibi tarafından yerine getirileceği” hükme
bağlanmaktadır.

-İcra müdürü ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin yazılı sınav,
sözlü sınav, görevlendirilme, nakil, unvan değişikliği, görevde yükselme ve di-
ğer hususlar yönetmelikle düzenlenecektir.

-Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, gerektiğin-
de, icra dairelerinde Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
“zabıt katibi”, “mübaşir” ve “hizmetli” görevlendirilecektir.

                                                           
İcra kâtipliğine ilk defa atanacaklar, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak 
merkezî sınavda başarılı olanlar arasından Adalet Bakanlığının bu konuda yetki vereceği adli 
yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav 
sonucuna göre; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama ve sözlü sınav sonucuna 
göre atanırlar. Unvan değişikliği suretiyle icra kâtipliğine atanacaklar tahsis edilen kadronun 
yüzde ellisini geçemez.
İcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra kâtiplerinin, yazılı sınav, sözlü sınav, görevlen-
dirme, nakil, unvan değişikliği, görevde yükselme ve diğer hususları yönetmelikle düzenlenir.
İcra dairelerinde, gerektiğinde, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, 
adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli 
görevlendirilir.
İcra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra kâtibinin herhangi bir nedenden dolayı yokluğu 
halinde görev ve yetkileri, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görev-
lendirilecek yazı işleri müdürü veya zabıt kâtibi tarafından yerine getirilir.
Adalet Bakanlığı, icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine bağlama-
ya yetkilidir.”
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-Adalet Bakanlığı, “icra dairelerini bir arada bulundurmaya veya aynı icra
mahkemesine bağlamaya” yetkili olacaktır.

II. Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ek-
lenen yeni fıkra4 uyarınca;

- “İcra ve İflas dairelerince verilen kararların gerekçeli olarak tutanaklara
yazılacağı” öngörülmüştür.

Böylece bugüne kadarki uygulamada görüldüğü üzere, alacaklının, borç-
lunun ya da 3. kişilerin icra dosyasına ilişkin talepleri hakkında icra ve iflas dai-
relerince, herhangi bir gerekçe belirtilmeden, çok defa kaşe kullanılmak suretiy-
le karar verilmesi önlenmek istenerek, etkin bir denetim sağlanması amaçlan-
mıştır.

Gerekçesi bulunmayan kararları anlamada zorlanan taraflar, bu nedenle sık
sık kararlara karşı şikâyet yoluna gitmek zorunda kaldıklarından, “kararlara ge-
rekçe yazılmak suretiyle”, tarafların şikâyet yoluna daha az başvurmaları amaç-
lanarak şikâyete konu kararların icra mahkemesince daha çabuk değerlendirile-
rek, şikâyetlerin daha kısa sürede çözüme kavuşması sağlanmak istenmiştir.

III. Kanun’un 8. maddesinden sonra gelmek üzere Kanun’a eklenen
8/a maddesi ile5;

                                                           
4 “İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır”
5 “Elektronik işlemler
İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bi-
lişim Sistemi kullanılır; her türlü veri, bilgi, belge ve karar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi 
vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.
Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. 
Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli elektronik imza, 
kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, 
elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlar-
da, kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler 
uygulanmaz.
Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, yetkili kişilerce gü-
venli elektronik imzayla imzalanarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine aktarılır ve gerekti-
ğinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde elektronik 
ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları, gönderen icra ve iflas da-
iresinde saklanır, ayrıca fiziki olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın aslının incelen-
mesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır.
Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde, icra müdürü veya görevlendir-
diği personel tarafından belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek, imzalanır ve mühürlenir.
Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
Elektronik işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla yapılmasına dair usul ve 
esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
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- “İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra/iflas iş ve işlemlerinde
UYAP’ın (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin) kullanılacağı, her türlü veri,
bilgi, belge ve kararların UYAP vasıtasıyla işlenileceği, kaydedilip saklanaca-
ğı” öngörülmüştür.

- “ ‘Usulüne göre güvenli elektronik imza’ ile oluşturulan elektronik verile-
rin senet hükmünde olduğu, güvenli elektronik imzanın ‘elle atılan’ imza ile ay-
nı ispat gücüne haiz olduğu, güvenli elektronik imzanın, kanunlarda güvenli
elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, ‘elle
atılan imza’ yerine kullanılacağı, güvenli elektronik imza ile oluşturulan belge
ve kararlarda, kanunda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işle-
mini öngören hükümlerin uygulanmayacağı” öngörülmüştür.

- “Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararla-
rın, yetkili kişilerce güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP’a aktarıla-
cağı ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletileceği, bu şekilde
elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları-
nın, gönderen icra ve iflas dairesinde saklanacağı, ayrıca fiziki olarak gönderil-
meyeceği; ancak belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hal-
lerin saklı olduğu” belirtilmiştir.

- “Elektronik ortamdan fiziki olarak çıkartılması gereken hallerde, icra
müdürü veya görevlendirdiği personel tarafından ‘belgenin aslının aynı olduğu’
belirtilerek imzalanıp mühürleneceği” belirtilmiştir. Elektronik ortamda yapılan
işlemlerde süre, “gün sonunda” bitecektir.

Elektronik işlemlerin UYAP vasıtasıyla yapılmasına dair usul ve esaslar
Adalet Bakanlığı tarafından çıkartılacak yönetmelikle düzenlenecektir…

IV. Kanun’un 9. maddesinde6 yapılan değişiklikle;

- İcra ve iflâs dairelerinde yaşanan bir takım aksaklıkları önlemek amacıy-
la tahsilatların ve ödemelerin banka aracılığı ile yapılması, icra ve iflâs daire-
lerinin para ile ilişiğinin en aza indirilmesi için;

                                                           
6 “Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası  İcra ve iflâs dairelerine yapılacak her türlü 
nakdî ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına 
açılan hesaba yapılır. Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme ne-
deniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati 
sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.
İcra ve iflâs dairelerince yapılması gereken her türlü nakdî ödeme, ilgilisinin gösterdiği banka 
hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen bankaya verilecek talimat gereği ya-
pılır. Talimat, paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç iş günü 
sonuna kadar verilir.
İcra ve iflas daireleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında, zorunlu hâllerde 
ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza ederler.”

10



-Adalet Bakanlığı, “icra dairelerini bir arada bulundurmaya veya aynı icra
mahkemesine bağlamaya” yetkili olacaktır.

II. Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ek-
lenen yeni fıkra4 uyarınca;

- “İcra ve İflas dairelerince verilen kararların gerekçeli olarak tutanaklara
yazılacağı” öngörülmüştür.

Böylece bugüne kadarki uygulamada görüldüğü üzere, alacaklının, borç-
lunun ya da 3. kişilerin icra dosyasına ilişkin talepleri hakkında icra ve iflas dai-
relerince, herhangi bir gerekçe belirtilmeden, çok defa kaşe kullanılmak suretiy-
le karar verilmesi önlenmek istenerek, etkin bir denetim sağlanması amaçlan-
mıştır.

Gerekçesi bulunmayan kararları anlamada zorlanan taraflar, bu nedenle sık
sık kararlara karşı şikâyet yoluna gitmek zorunda kaldıklarından, “kararlara ge-
rekçe yazılmak suretiyle”, tarafların şikâyet yoluna daha az başvurmaları amaç-
lanarak şikâyete konu kararların icra mahkemesince daha çabuk değerlendirile-
rek, şikâyetlerin daha kısa sürede çözüme kavuşması sağlanmak istenmiştir.

III. Kanun’un 8. maddesinden sonra gelmek üzere Kanun’a eklenen
8/a maddesi ile5;

                                                           
4 “İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır”
5 “Elektronik işlemler
İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bi-
lişim Sistemi kullanılır; her türlü veri, bilgi, belge ve karar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi 
vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.
Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir. 
Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli elektronik imza, 
kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, 
elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlar-
da, kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler 
uygulanmaz.
Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, yetkili kişilerce gü-
venli elektronik imzayla imzalanarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine aktarılır ve gerekti-
ğinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde elektronik 
ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları, gönderen icra ve iflas da-
iresinde saklanır, ayrıca fiziki olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın aslının incelen-
mesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır.
Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde, icra müdürü veya görevlendir-
diği personel tarafından belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek, imzalanır ve mühürlenir.
Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
Elektronik işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla yapılmasına dair usul ve 
esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
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- “İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra/iflas iş ve işlemlerinde
UYAP’ın (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin) kullanılacağı, her türlü veri,
bilgi, belge ve kararların UYAP vasıtasıyla işlenileceği, kaydedilip saklanaca-
ğı” öngörülmüştür.

- “ ‘Usulüne göre güvenli elektronik imza’ ile oluşturulan elektronik verile-
rin senet hükmünde olduğu, güvenli elektronik imzanın ‘elle atılan’ imza ile ay-
nı ispat gücüne haiz olduğu, güvenli elektronik imzanın, kanunlarda güvenli
elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, ‘elle
atılan imza’ yerine kullanılacağı, güvenli elektronik imza ile oluşturulan belge
ve kararlarda, kanunda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işle-
mini öngören hükümlerin uygulanmayacağı” öngörülmüştür.

- “Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararla-
rın, yetkili kişilerce güvenli elektronik imza ile imzalanarak UYAP’a aktarıla-
cağı ve gerektiğinde UYAP vasıtasıyla ilgili birimlere iletileceği, bu şekilde
elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları-
nın, gönderen icra ve iflas dairesinde saklanacağı, ayrıca fiziki olarak gönderil-
meyeceği; ancak belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hal-
lerin saklı olduğu” belirtilmiştir.

- “Elektronik ortamdan fiziki olarak çıkartılması gereken hallerde, icra
müdürü veya görevlendirdiği personel tarafından ‘belgenin aslının aynı olduğu’
belirtilerek imzalanıp mühürleneceği” belirtilmiştir. Elektronik ortamda yapılan
işlemlerde süre, “gün sonunda” bitecektir.

Elektronik işlemlerin UYAP vasıtasıyla yapılmasına dair usul ve esaslar
Adalet Bakanlığı tarafından çıkartılacak yönetmelikle düzenlenecektir…

IV. Kanun’un 9. maddesinde6 yapılan değişiklikle;

- İcra ve iflâs dairelerinde yaşanan bir takım aksaklıkları önlemek amacıy-
la tahsilatların ve ödemelerin banka aracılığı ile yapılması, icra ve iflâs daire-
lerinin para ile ilişiğinin en aza indirilmesi için;

                                                           
6 “Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası  İcra ve iflâs dairelerine yapılacak her türlü 
nakdî ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına 
açılan hesaba yapılır. Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme ne-
deniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati 
sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.
İcra ve iflâs dairelerince yapılması gereken her türlü nakdî ödeme, ilgilisinin gösterdiği banka 
hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen bankaya verilecek talimat gereği ya-
pılır. Talimat, paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç iş günü 
sonuna kadar verilir.
İcra ve iflas daireleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında, zorunlu hâllerde 
ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza ederler.”
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a- İcra ve iflâs dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakan-
lığı tarafından uygun görülecek bankalarda İcra ve İflas Dairesi adına açılan
hesaba yapılacaktır.

b- Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme
nedeni ile tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş
günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere, icra veya
mahkeme kasalarında muhafaza edilecektir.

-İcra ve iflas dairelerince yapılması gereken her türlü nakdi ödeme, ilgilisi-
nin gösterdiği banka hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından re’sen
bankaya verilecek talimat gereği yapılacaktır. Talimat, paranın icra ve iflas dai-
resi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç iş günü sonuna kadar verilecek-
tir.

Böylece hesaba yatırılan paralardan alacaklıya veya yediemin, bilirkişi, çi-
lingir ve şoför gibi diğer ilgili kişilere ödenmesi gereken tutar, talimat verilmek
suretiyle, ilgililerin banka hesap numarasına aktarılacaktır.

-İcra ve iflas daireleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasaların-
da, zorunlu hallerde ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza edeceklerdir.

6352 sayılı Kanunla İİK.’nun 9. maddesinde yapılan değişiklikle “icra ve
iflâs dairelerine yapılacak her türlü ödemelerin, Adalet Bakanlığı tarafından
uygun görülecek bankalarda İcra ve İflas Dairesi adına açılacak hesaplara
ödenmesi” öngörülmüş olduğundan “İcra dairesine ödeme” kenar başlığını ta-
şıyan İİK.’nun 12. maddesi konusuz kalmıştır. Bu nedenle, maddenin kanun
metninden çıkarılması gerekmiştir…

V. Kanun’un 12. maddesi, 6352 sayılı Kanun’un 135/I. maddesi ile yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yüksek mahkeme de“İİK.’nun 12. maddesinin -6352 s. K.'nun resmi ga-
zetede yayımlanma tarihi olan- 05.07.2012 tarihinde yürürlükten kaldırıldığı, 
borçlu 03.07.2012 tarihinde icra dairesine ödeme yaptığına göre tahsil harcı 
oranının da ödemenin yapıldığı bu tarihe göre hesaplanması gerektiğini”7 be-
l ir tmiştir .

VI. Kanun’un 13/a. maddesinin birinci fıkrasında8 yapılan değişiklikle;

“Cumhuriyet Savcıları’nca ilk defa yapılacak teftiş sonucu düzenlenecek
raporların bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine ilişkin düzenleme”

                                                           
7 Bknz:	12.	HD.	24.02.2014	T.	E:	2585,	K:	4951	(www.e-uyar.com)
8 İİK’nun 13/a maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…diğer örneğinin ise en geç o ayın so-
nunda Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
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‘yazışmalara ve bürokrasiye yol açtığı’ gerekçesiyle madde metninden çıkarıl-
mıştır…

VII. Kanun’un 18. maddesinin birinci fıkrasında9 yapılan değişiklikle;

İcra mahkemesinde görülen uyuşmazlıkların ‘ivedi işlerden sayılacağı’
maddeye ayrıca eklenmiştir. Yürürlükten kaldırılan 1086 sayılı HUMK.’nun
176. maddesinin birinci fıkrasının 11. bendi “basit yargılama usulüne bağlı tu-
tulan dava ve işlerin” de adli ara vermede (tatilde) görüleceğini belirtmekteydi.
6100 sayılı yeni HMK.’nda ise basit yargılama usulüne tabi olan işlerden bah-
sedilmeksizin “…kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin
talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler” in
adli tatilde görülecek dava ve işlerden olduğu kabul edilmiştir. (HMK. mad.
103/1-h). 6100 sayılı HMK.’na paralel olarak 18. maddede yapılan bu değişik-
likle, icra mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların -eskiden olduğu gibi- adli
tatilde görülmeleri sağlanmıştır.

Yüksek mahkeme;

√ “İcra mahkemesine arzedilen hususların ivedi işlerden sayılacağını ve
bu işlerde basit yargılama usulü uygulanacağını (6352 s. Kanunla değişik İİK.
mad. 18/1), şikayetin HUMK. döneminde yapılmış ve tahkikat aşamasına geçil-
miş bulunması halinde, artık sadece HMK. mad. 324 uyarınca delil avansının
istenebileceğini, gider avansı istenmesinin yerinde olmadığını”10

belirtmiş t ir ...

VIII. Kanun’un 23. maddesinde11 yapılan değişiklikle;

                                                           
9 “İcra mahkemesine arz edilen hususlar ivedi işlerden sayılırlar ve bu işlerde basit yargılama 
usulü uygulanır.”
10 Bknz:	 12.	 HD.	 08.04.2013	 T.	 E:	 9210,	 K:	 13192;18.02.2013	 T.	 E:	 2012/29192,	 K:	 4577;	
18.02.2013	T.	E:	2012/29191,	K:	4576	(www.e-uyar.com)
11 Bu Kanunun uygulanmasında;
1. “İpotek” tabiri ipotekleri, ipotekli borç senetlerini, irat senetlerini, eski hukuk hükümlerine gö-
re tesis edilmiş taşınmaz rehinlerini, taşınmaz mükellefiyetlerini, bazı taşınmazlar üzerindeki hu-
susî imtiyazları ve taşınmaz eklenti üzerine rehin muamelelerini,
2. “Taşınır rehni” tabiri, teslime bağlı rehinleri, Türk Medenî Kanununun 940 ıncı maddesinde 
öngörülen rehinleri, ticarî  işletme rehnini, hapis hakkını, alacak ve sair haklar üzerindeki rehin-
leri,
3. Sadece “Rehin” tabiri, “ipotek” ve “taşınır rehni” tabirlerine giren bütün taşınır ve taşınmaz 
rehinlerini,
ihtiva eder.
Açıkça öngörülen istisnalar dışında, bayrağına ve bir sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksı-
zın bütün gemiler hakkında bu Kanunun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır. Bu Kanun 
uyarınca gemi siciline verilecek şerhler, Türk Ticaret Kanununun 977 nci maddesi hükmüne 
tâbidir.”
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a- İcra ve iflâs dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakan-
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V. Kanun’un 12. maddesi, 6352 sayılı Kanun’un 135/I. maddesi ile yürür-
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Yüksek mahkeme de“İİK.’nun 12. maddesinin -6352 s. K.'nun resmi ga-
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borçlu 03.07.2012 tarihinde icra dairesine ödeme yaptığına göre tahsil harcı 
oranının da ödemenin yapıldığı bu tarihe göre hesaplanması gerektiğini”7 be-
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-Madde metni yeniden düzenlenmiştir.Düzenleme sonucunda önceki met-
nin birinci fıkrasında yer alan “gemi ipoteklerini” sözcüğü metinden çıkarılmış-
tır.

-Önceki metinde yer alan “Taşınmaz tabiri, gemi siciline kayıtlı olan gemi-
lere de şamildir. Diğer gemiler bu kanun hükmünce taşınır sayılır” şeklindeki
son fıkra hükmü, maddeden çıkarılmıştır.

-Maddenin son fıkrasında, “Açıkça öngörülen istisnalar dışında” -bay-
rağına ve bir sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın- bütün gemiler hak-
kında “İİK’nun taşınırlara il işkin hükümlerinin uygulanacağı”12 belir-
tilmiş olduğundan, yeni TTK’nun;

√ “Bu Kanun’da, İcra ve İflâs Kanunu’nun taşınmazlara ilişkin hüküm-
lerine tâbi olacağı açıkça bildirilen gemiler hakkında, 936 ncı madde hükmünün
uygulanmayacağı”nı belirten 937 nci maddesinin,

√ “Bir sicile kayıtlı olan Türk ve yabancı bayraklı gemiler, İcra ve İflâs
Kanunu’nun taşınmazlar ın satışına ilişkin hükümlerine göre, bir sicile kayıtlı
olmayan Türk ve yabancı bayraklı gemiler ise taşınırların satışına ilişkin hü-
kümleri uyarınca paraya çevrileceği”ni belirten 1383 üncü maddesinin,

√ “Bu kısımda özel olarak düzenlenmeyen hususlarda, İcra ve İflâs Kanu-
nu hükümlerinin, 936 ncı madde ile 937 nci maddelerinin birinci fıkrasında ön-
görüldüğü şekilde uygulanacağı”nı belirten 1351 inci maddesinin, gözden uzak
tutulmaması gerekir.

-Maddeye, son fıkra olarak “Açıkça öngörülen istisnalar dışında, bayrağı-
na ve bir sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler hakkında
bu Kanun’un taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır. Bu Kanun uyarınca gemi
siciline verilecek şerhler, Türk Ticaret Kanununun 977 nci maddesi hükmüne
tâbidir.” şeklinde yeni bir hüküm eklenmiştir. Böylece “gemi siciline kayıtlı
olan gemiler”in taşınmaz , buna karşın “gemi siciline kayıtlı olmayan gemi-
ler” in ise taşınır kabul edilmesi ilkesinden vazgeçilerek “bayrağına ve bir sici-
le kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler”in -kanunda açıkça ön-
görülen istisnalar dışında- taşınır sayılması kuralı kabul edilmiştir.

Gemi, türü ne olursa olsun taşınır eşyadır. Zaten, bir taşıma aracının taşı-
nır olmadığını düşünmek mümkün değildir. Ancak, İİK. m. 23 uyarınca; gemi
siciline kayıtlı gemilerin icra hukuku hükümlerinin uygulanmasında taşımaz
gibi değerlendirilmeleri, uygulamada “bu tür gemileri taşınmaz niteliğine sahip
olduğu” gibi yanlış bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur. TTK m. 936’da bu
                                                           
12 Bknz:	12.	HD.	27.01.2015	T.	E:	2014/30355,	K:	1982;	 	12.	HD.	27.05.2014	T.	E:	12177,	K:	
15019	(www.e-uyar.com)
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konudaki duraksamayı gidermek için “her türlü geminin o kanunun ve diğer
kanunların uygulanmasında taşınır eşya olduğu” hüküm altına alınmıştır. TTK
m. 937’de ise; gemiler hakkında kıyasen uygulanacak taşınmazlara ilişkin hü-
kümlere yer verilmiştir. Uygulama Kanunu m. 41 ile İİK. m. 23, 26, 28, 29 ve
136’da gerekli değişiklikler yapılmış ve İİK’na 31/a, 144/a ve 153/a maddeleri
eklenmiştir.13

Ayrıca belirtelim ki; yürürlükten kalkmış bulunan 6762 sayılı Kanun’un
“yola hazır gemilerin ihtiyati haciz yoluyla da haciz edilemeyecekleri”ni öngö-
ren 892. maddesine paralel bir hüküm yeni TTK’da yer almadığından, artık
“yola (sefere) hazır gemiler”in ihtiyaten ya da kesin olarak haczi mümkün ola-
bileceği gibi, “fiilen hareket etmiş (seferde) bulunan gemilerin dahi haczedilip
muhafaza altına alınmaları” mümkün olacaktır (TTK. 1366/1, c:1; 1367/1).

Yeni TTK.’daki bu hükümler doğrultusunda; sicile kayıtlı olan gemiler
“taşınmaz mallar” gibi, buna karşın; sicile kayıtlı olmayan gemiler ise “taşınır
mallar” gibi haczedilebilecektir. Hatta sicile kayıtlı olan gemilerin, haciz yazısı-
nın sicile kaydı ile haczi mümkün olabileceği gibi, fiilen de haczedilmeleri (sici-
le haciz yazısı bildirilmeden) -tıpkı bugün araçların haczi nasıl trafik siciline
haciz yazısı gönderilerek veya fiilen haczedilerek gerçekleştiriliyorsa- mümkün
olacaktır.

IX. Kanun’un 24. maddesinde yapılan değişiklikle;

6103 sayılı Kanun’un 41/l. maddesiyle İİK’nun 24. maddesinin “26 ncı
maddenin 3 ve 4 üncü fıkraları, gemi siciline kayıtlı olmayan gemiler hakkında
da uygulanır” şeklindeki (yedinci) son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

X. Kanun’un 26. maddesinde14 yapılan değişiklikle;

                                                           
13 SEVEN,V. “6102 s. TTK. 5. Kitap, Deniz Ticareti” (Konferans Notları, 19.06.2012, İzmir)
14 “Bir taşınmazın tahliye ve teslimine dair olan ilam, icra dairesine verilince icra müdürü 24 ün-
cü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde hükmolunan şe-
yin teslimini emreder.
Borçlu taşınmazı işgal etmekte iken bu emri tutmazsa, ilamın hükmü zorla icra olunur.
Alacaklıya teslim olunan taşınmaza haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme 
hacet kalmadan zorla çıkarılır.
Taşınmazın içinde bulunup da ilamda dahil olmayan eşya çıkarılarak borçluya teslim ve hazır 
değilse vekiline veya ailesi halkından veyahut müstahdemlerinden reşit bir kimseye tevdi olunur. 
Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr eşya masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin ola-
rak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzettirilir ve icra dairesince he-
men yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değil ise otuz gün 
içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten imtina eder yahut lüzum görülürse icra müdürü 
icra mahkemesinin  kararıyla bunları satıp tutarından masrafı ifa eder. Fazla kalırsa borçlunun 
adına, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri belirlenen bankalardan birine yatırı-
lır.”
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-Madde metni yeniden düzenlenmiştir.Düzenleme sonucunda önceki met-
nin birinci fıkrasında yer alan “gemi ipoteklerini” sözcüğü metinden çıkarılmış-
tır.

-Önceki metinde yer alan “Taşınmaz tabiri, gemi siciline kayıtlı olan gemi-
lere de şamildir. Diğer gemiler bu kanun hükmünce taşınır sayılır” şeklindeki
son fıkra hükmü, maddeden çıkarılmıştır.

-Maddenin son fıkrasında, “Açıkça öngörülen istisnalar dışında” -bay-
rağına ve bir sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın- bütün gemiler hak-
kında “İİK’nun taşınırlara il işkin hükümlerinin uygulanacağı”12 belir-
tilmiş olduğundan, yeni TTK’nun;

√ “Bu Kanun’da, İcra ve İflâs Kanunu’nun taşınmazlara ilişkin hüküm-
lerine tâbi olacağı açıkça bildirilen gemiler hakkında, 936 ncı madde hükmünün
uygulanmayacağı”nı belirten 937 nci maddesinin,

√ “Bir sicile kayıtlı olan Türk ve yabancı bayraklı gemiler, İcra ve İflâs
Kanunu’nun taşınmazlar ın satışına ilişkin hükümlerine göre, bir sicile kayıtlı
olmayan Türk ve yabancı bayraklı gemiler ise taşınırların satışına ilişkin hü-
kümleri uyarınca paraya çevrileceği”ni belirten 1383 üncü maddesinin,

√ “Bu kısımda özel olarak düzenlenmeyen hususlarda, İcra ve İflâs Kanu-
nu hükümlerinin, 936 ncı madde ile 937 nci maddelerinin birinci fıkrasında ön-
görüldüğü şekilde uygulanacağı”nı belirten 1351 inci maddesinin, gözden uzak
tutulmaması gerekir.

-Maddeye, son fıkra olarak “Açıkça öngörülen istisnalar dışında, bayrağı-
na ve bir sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler hakkında
bu Kanun’un taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır. Bu Kanun uyarınca gemi
siciline verilecek şerhler, Türk Ticaret Kanununun 977 nci maddesi hükmüne
tâbidir.” şeklinde yeni bir hüküm eklenmiştir. Böylece “gemi siciline kayıtlı
olan gemiler”in taşınmaz , buna karşın “gemi siciline kayıtlı olmayan gemi-
ler” in ise taşınır kabul edilmesi ilkesinden vazgeçilerek “bayrağına ve bir sici-
le kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler”in -kanunda açıkça ön-
görülen istisnalar dışında- taşınır sayılması kuralı kabul edilmiştir.

Gemi, türü ne olursa olsun taşınır eşyadır. Zaten, bir taşıma aracının taşı-
nır olmadığını düşünmek mümkün değildir. Ancak, İİK. m. 23 uyarınca; gemi
siciline kayıtlı gemilerin icra hukuku hükümlerinin uygulanmasında taşımaz
gibi değerlendirilmeleri, uygulamada “bu tür gemileri taşınmaz niteliğine sahip
olduğu” gibi yanlış bir kanaat oluşmasına sebep olmuştur. TTK m. 936’da bu
                                                           
12 Bknz:	12.	HD.	27.01.2015	T.	E:	2014/30355,	K:	1982;	 	12.	HD.	27.05.2014	T.	E:	12177,	K:	
15019	(www.e-uyar.com)
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konudaki duraksamayı gidermek için “her türlü geminin o kanunun ve diğer
kanunların uygulanmasında taşınır eşya olduğu” hüküm altına alınmıştır. TTK
m. 937’de ise; gemiler hakkında kıyasen uygulanacak taşınmazlara ilişkin hü-
kümlere yer verilmiştir. Uygulama Kanunu m. 41 ile İİK. m. 23, 26, 28, 29 ve
136’da gerekli değişiklikler yapılmış ve İİK’na 31/a, 144/a ve 153/a maddeleri
eklenmiştir.13

Ayrıca belirtelim ki; yürürlükten kalkmış bulunan 6762 sayılı Kanun’un
“yola hazır gemilerin ihtiyati haciz yoluyla da haciz edilemeyecekleri”ni öngö-
ren 892. maddesine paralel bir hüküm yeni TTK’da yer almadığından, artık
“yola (sefere) hazır gemiler”in ihtiyaten ya da kesin olarak haczi mümkün ola-
bileceği gibi, “fiilen hareket etmiş (seferde) bulunan gemilerin dahi haczedilip
muhafaza altına alınmaları” mümkün olacaktır (TTK. 1366/1, c:1; 1367/1).

Yeni TTK.’daki bu hükümler doğrultusunda; sicile kayıtlı olan gemiler
“taşınmaz mallar” gibi, buna karşın; sicile kayıtlı olmayan gemiler ise “taşınır
mallar” gibi haczedilebilecektir. Hatta sicile kayıtlı olan gemilerin, haciz yazısı-
nın sicile kaydı ile haczi mümkün olabileceği gibi, fiilen de haczedilmeleri (sici-
le haciz yazısı bildirilmeden) -tıpkı bugün araçların haczi nasıl trafik siciline
haciz yazısı gönderilerek veya fiilen haczedilerek gerçekleştiriliyorsa- mümkün
olacaktır.

IX. Kanun’un 24. maddesinde yapılan değişiklikle;

6103 sayılı Kanun’un 41/l. maddesiyle İİK’nun 24. maddesinin “26 ncı
maddenin 3 ve 4 üncü fıkraları, gemi siciline kayıtlı olmayan gemiler hakkında
da uygulanır” şeklindeki (yedinci) son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

X. Kanun’un 26. maddesinde14 yapılan değişiklikle;

                                                           
13 SEVEN,V. “6102 s. TTK. 5. Kitap, Deniz Ticareti” (Konferans Notları, 19.06.2012, İzmir)
14 “Bir taşınmazın tahliye ve teslimine dair olan ilam, icra dairesine verilince icra müdürü 24 ün-
cü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde hükmolunan şe-
yin teslimini emreder.
Borçlu taşınmazı işgal etmekte iken bu emri tutmazsa, ilamın hükmü zorla icra olunur.
Alacaklıya teslim olunan taşınmaza haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme 
hacet kalmadan zorla çıkarılır.
Taşınmazın içinde bulunup da ilamda dahil olmayan eşya çıkarılarak borçluya teslim ve hazır 
değilse vekiline veya ailesi halkından veyahut müstahdemlerinden reşit bir kimseye tevdi olunur. 
Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr eşya masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin ola-
rak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzettirilir ve icra dairesince he-
men yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değil ise otuz gün 
içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten imtina eder yahut lüzum görülürse icra müdürü 
icra mahkemesinin  kararıyla bunları satıp tutarından masrafı ifa eder. Fazla kalırsa borçlunun 
adına, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri belirlenen bankalardan birine yatırı-
lır.”

15



Bu maddede değişiklikten önce–“…veya bir gemi siciline kayıtlı olan ge-
minin”, “…veya gemi siciline kayıtlı olan gemiyi”-şeklinde madde metninde
geçen “gemilere ilişkin ibareler” maddeden çıkarılmıştır.

XI. Kanun’un 27. maddesinde yapılan değişiklikle;

Bu maddede değişiklikten önce yer alan “gemi siciline kayıtlı olan gemi,
borçlunun elinde bulunmazsa alacaklı, borçlunun gemiyi işgal etmekte olan
şahsa karşı sahip olduğu hakları haiz olur. Şu kadarki gemi üçüncü bir şahıs
tarafından davadan sonra ve hükümden önce gemi siciline geçirilmiş bir akit
sebebiyle işgal edilmekte ise birinci fıkra hükmü tatbik olunur.” şeklindeki
ikinci fıkra hükmü madde metninden çıkarılmıştır.

XII. Kanun’un 28. maddesinde15 yapılan değişiklikle;

Bu maddede değişiklikten önce “…gemi sicil dairelerine”, “…veya gemi-
nin” ve “…tescil edilmiş gemiler hakkında da Ticaret Kanunu’nun 879. madde-
sinin ikinci fıkrası” şeklinde madde metninde geçen “gemilere ilişkin ibareler”
madde metninden çıkarılmış ve madde başlığı “taşınmaz davalarında hükümle-
rin tapu sicil dairelerine tebliği” şeklinde değiştirilmiştir.

XIII. Kanun’un 29. maddesinde16 yapılan değişiklikle;

Bu maddede değişiklikten önce “…veya gemide”, “…veya gemi” şeklin-
de madde metninde geçen “gemilere ilişkin ibareler” çıkarılmıştır.

XIV. Kanun’un 31. maddesinde17 yapılan değişiklikle;

Bu maddede değişiklikten önce “…gemi üzerindeki intifa haklarına” ve
“…veya gemi siciline kayıtlı olan bir gemi üzerindeki intifa hakkının” şeklinde

                                                           
15 “Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği
Taşınmaz davalarında davacının lehine hüküm verildiği takdirde mahkeme davacının talebine 
hacet kalmaksızın hükmün tefhimi ile beraber hulasasını tapu sicili dairesine bildirir. İlgili daire 
bu ciheti hükmolunan taşınmazın kaydına şerh verir. Bu şerh, Türk Medeni Kanununun 1010 un-
cu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tâbidir.
Taşınmaz davası üzerine verilen karar ileride davacının aleyhine kesinleşirse mahkeme, derhal 
bu hükmün hulasasını da tapu sicili dairesine bildirir.”
16 Hükmün tapu sicili dairesine bildirilmesinden sonraki tebeddüllerin icra muamelelerine tesiri 
olmaz. Hükümde gösterilen şey kimin elinde ise ondan alınıp alacaklıya teslim olunur.
Şu kadar ki, o yerde bulunan üçüncü şahıs bu malı borçludan teslim almış olmayıp onu doğrudan 
doğruya işgal etmekte bulunduğunu bildiren bir tapu sicili kaydı gösterirse mahkemeye müraca-
atla dava açması için kendisine yedi gün mühlet verilir. Bu müddet içinde dava açılırsa icra geri 
bırakılır.”
17 “İrtifak haklarına mütedair ilamlar
Bir irtifak hakkının kaldırılmasına yahut böyle bir hakkın tahmiline mütedair ilam icra dairesine 
verilince icra müdürü 24 üncü maddede yazılı şekilde yedi günlük bir icra emri gönderir. Borçlu 
muhalefet ederse ilamın hükmü zorla icra olunur.”

17

madde metninde bulunan ve madde başlığında geçen “gemilere ilişkin ibareler”
çıkarılmıştır. Madde başlığı “İrtifak haklarına mütedair ilamlar” şeklinde yeni-
den düzenlenmiştir.

XV. Kanun’a 31/a. maddesi18 olarak eklenen yeni maddeyle;

                                                           
18 “Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların icrası
Bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili aynî 
haklara ilişkin kararlar, kesinleşmedikçe icra edilemez.
Sicile kayıtlı Türk gemilerine ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin davalarda davacının lehine 
hüküm verilirse, mahkeme, davacının istemine gerek kalmaksızın, hükmün tefhimi ile birlikte 
özetini gemi sicili müdürlüğüne bildirir. Hüküm, gemi siciline şerh edilir. Davada verilen karar 
ileride davacının aleyhine kesinleşirse, mahkeme, bu hükmün özetini de gemi sicili müdürlü-
ğüne derhal bildirir. Sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün yabancı bayraklı gemi-
ler bakımından mahkeme, bu fıkrada   öngörülen bildirimleri, geminin bayrağını taşıdığı devle-
tin en yakın konsolosluğuna yapar. Hükmün gemi siciline şerh edilmesinden sonra geminin 
zilyetliğini elde eden kişi aleyhine yeni bir ilâm alınmasına gerek olmadan, üçüncü fıkraya gö-
re işlem yapılır.
Bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bir geminin tahliye ve teslimine iliş-
kin ilâm, icra dairesine verilince icra müdürü, bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün 
içinde o geminin teslimini emreder. İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa temsilcileri-
nin adları ve soyadları ile yerleşim yerleri, hükmü veren mahkemenin ismi ile tahliye ve tesli-
mine hükmolunan geminin kimliği, ilâmın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden veya isti-
naf ya da temyiz yahut iadei muhakeme yoluyla görülmekte olduğu mahkemeden icranın geri 
bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebrî icraya devam olunacağı yazılır.
Borçlu, gemiye zilyet olduğu hâlde bu emri yerine getirmezse, ilâmın hükmü zorla tenfiz olu-
nur. Borçlu geminin zilyedi değilse, alacaklı aşağıda yazılı seçimlik haklardan birini kullanabi-
lir:
1. Alacaklı, geminin ilâmda yazılı değerinin alınmasını isteyebilir. Borçlu bu değeri ödemezse 
ayrıca icra emri tebliğine gerek kalmaksızın, söz konusu değer kendisinden haciz yoluyla tahsil 
olunur. Geminin değeri, ilâmda yazılı olmadığı ve taraflar bu değer üzerinde anlaşamadıkları 
takdirde, icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişi heyetine tespit ettirilir. Bilirkişi heyeti ge-
minin kıymet takdiri sırasındaki değerini esas alır.
2. Alacaklı, gemiye zilyet olan üçüncü kişiye karşı borçlunun sahip olduğu hakları kullanabilir. 
Şu kadar ki, üçüncü kişi, davadan sonra ve hükümden önce gemi siciline tescil edilmiş bir söz-
leşmeye dayanarak gemiye zilyet ise (1) numaralı bent hükmü uygulanır.
Alacaklıya teslim olunan gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu veya üçüncü ki-
şi, ayrıca hükme gerek kalmadan zorla çıkarılır.
Gemide bulunup da ilâma dahil olmayan eşya, çıkarılarak borçluya teslim ve bu kişi hazır de-
ğilse vekiline tevdi olunur. Bunlardan hiçbiri bulunmazsa mezkûr eşya, masrafı ileride borçlu-
ya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıf-
zettirilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahal-
de ise beş, değil ise otuz gün içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten kaçınırsa yahut 
gerek görülürse, icra müdürü, icra mahkemesinin kararıyla bunları satıp tutarından masrafı 
öder; fazlası kalırsa borçlunun adına, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri 
belirlenen bankalardan birine yatırır.
Sicile kayıtlı Türk gemileri üzerinde ipotek veya intifa hakkının kurulmasına veya kaldırılma-
sına ilişkin ilâm, icra dairesine verilince, icra müdürü, üçüncü fıkrada yazılı şekilde yedi gün-
lük bir icra emri gönderir. Borçlu emri yerine getirmezse, ilâmın hükmü zorla icra olunur.
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Bu maddede değişiklikten önce–“…veya bir gemi siciline kayıtlı olan ge-
minin”, “…veya gemi siciline kayıtlı olan gemiyi”-şeklinde madde metninde
geçen “gemilere ilişkin ibareler” maddeden çıkarılmıştır.

XI. Kanun’un 27. maddesinde yapılan değişiklikle;

Bu maddede değişiklikten önce yer alan “gemi siciline kayıtlı olan gemi,
borçlunun elinde bulunmazsa alacaklı, borçlunun gemiyi işgal etmekte olan
şahsa karşı sahip olduğu hakları haiz olur. Şu kadarki gemi üçüncü bir şahıs
tarafından davadan sonra ve hükümden önce gemi siciline geçirilmiş bir akit
sebebiyle işgal edilmekte ise birinci fıkra hükmü tatbik olunur.” şeklindeki
ikinci fıkra hükmü madde metninden çıkarılmıştır.

XII. Kanun’un 28. maddesinde15 yapılan değişiklikle;

Bu maddede değişiklikten önce “…gemi sicil dairelerine”, “…veya gemi-
nin” ve “…tescil edilmiş gemiler hakkında da Ticaret Kanunu’nun 879. madde-
sinin ikinci fıkrası” şeklinde madde metninde geçen “gemilere ilişkin ibareler”
madde metninden çıkarılmış ve madde başlığı “taşınmaz davalarında hükümle-
rin tapu sicil dairelerine tebliği” şeklinde değiştirilmiştir.

XIII. Kanun’un 29. maddesinde16 yapılan değişiklikle;

Bu maddede değişiklikten önce “…veya gemide”, “…veya gemi” şeklin-
de madde metninde geçen “gemilere ilişkin ibareler” çıkarılmıştır.

XIV. Kanun’un 31. maddesinde17 yapılan değişiklikle;

Bu maddede değişiklikten önce “…gemi üzerindeki intifa haklarına” ve
“…veya gemi siciline kayıtlı olan bir gemi üzerindeki intifa hakkının” şeklinde

                                                           
15 “Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu sicil dairesine tebliği
Taşınmaz davalarında davacının lehine hüküm verildiği takdirde mahkeme davacının talebine 
hacet kalmaksızın hükmün tefhimi ile beraber hulasasını tapu sicili dairesine bildirir. İlgili daire 
bu ciheti hükmolunan taşınmazın kaydına şerh verir. Bu şerh, Türk Medeni Kanununun 1010 un-
cu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tâbidir.
Taşınmaz davası üzerine verilen karar ileride davacının aleyhine kesinleşirse mahkeme, derhal 
bu hükmün hulasasını da tapu sicili dairesine bildirir.”
16 Hükmün tapu sicili dairesine bildirilmesinden sonraki tebeddüllerin icra muamelelerine tesiri 
olmaz. Hükümde gösterilen şey kimin elinde ise ondan alınıp alacaklıya teslim olunur.
Şu kadar ki, o yerde bulunan üçüncü şahıs bu malı borçludan teslim almış olmayıp onu doğrudan 
doğruya işgal etmekte bulunduğunu bildiren bir tapu sicili kaydı gösterirse mahkemeye müraca-
atla dava açması için kendisine yedi gün mühlet verilir. Bu müddet içinde dava açılırsa icra geri 
bırakılır.”
17 “İrtifak haklarına mütedair ilamlar
Bir irtifak hakkının kaldırılmasına yahut böyle bir hakkın tahmiline mütedair ilam icra dairesine 
verilince icra müdürü 24 üncü maddede yazılı şekilde yedi günlük bir icra emri gönderir. Borçlu 
muhalefet ederse ilamın hükmü zorla icra olunur.”

17

madde metninde bulunan ve madde başlığında geçen “gemilere ilişkin ibareler”
çıkarılmıştır. Madde başlığı “İrtifak haklarına mütedair ilamlar” şeklinde yeni-
den düzenlenmiştir.

XV. Kanun’a 31/a. maddesi18 olarak eklenen yeni maddeyle;

                                                           
18 “Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların icrası
Bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili aynî 
haklara ilişkin kararlar, kesinleşmedikçe icra edilemez.
Sicile kayıtlı Türk gemilerine ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin davalarda davacının lehine 
hüküm verilirse, mahkeme, davacının istemine gerek kalmaksızın, hükmün tefhimi ile birlikte 
özetini gemi sicili müdürlüğüne bildirir. Hüküm, gemi siciline şerh edilir. Davada verilen karar 
ileride davacının aleyhine kesinleşirse, mahkeme, bu hükmün özetini de gemi sicili müdürlü-
ğüne derhal bildirir. Sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün yabancı bayraklı gemi-
ler bakımından mahkeme, bu fıkrada   öngörülen bildirimleri, geminin bayrağını taşıdığı devle-
tin en yakın konsolosluğuna yapar. Hükmün gemi siciline şerh edilmesinden sonra geminin 
zilyetliğini elde eden kişi aleyhine yeni bir ilâm alınmasına gerek olmadan, üçüncü fıkraya gö-
re işlem yapılır.
Bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bir geminin tahliye ve teslimine iliş-
kin ilâm, icra dairesine verilince icra müdürü, bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün 
içinde o geminin teslimini emreder. İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa temsilcileri-
nin adları ve soyadları ile yerleşim yerleri, hükmü veren mahkemenin ismi ile tahliye ve tesli-
mine hükmolunan geminin kimliği, ilâmın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden veya isti-
naf ya da temyiz yahut iadei muhakeme yoluyla görülmekte olduğu mahkemeden icranın geri 
bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebrî icraya devam olunacağı yazılır.
Borçlu, gemiye zilyet olduğu hâlde bu emri yerine getirmezse, ilâmın hükmü zorla tenfiz olu-
nur. Borçlu geminin zilyedi değilse, alacaklı aşağıda yazılı seçimlik haklardan birini kullanabi-
lir:
1. Alacaklı, geminin ilâmda yazılı değerinin alınmasını isteyebilir. Borçlu bu değeri ödemezse 
ayrıca icra emri tebliğine gerek kalmaksızın, söz konusu değer kendisinden haciz yoluyla tahsil 
olunur. Geminin değeri, ilâmda yazılı olmadığı ve taraflar bu değer üzerinde anlaşamadıkları 
takdirde, icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişi heyetine tespit ettirilir. Bilirkişi heyeti ge-
minin kıymet takdiri sırasındaki değerini esas alır.
2. Alacaklı, gemiye zilyet olan üçüncü kişiye karşı borçlunun sahip olduğu hakları kullanabilir. 
Şu kadar ki, üçüncü kişi, davadan sonra ve hükümden önce gemi siciline tescil edilmiş bir söz-
leşmeye dayanarak gemiye zilyet ise (1) numaralı bent hükmü uygulanır.
Alacaklıya teslim olunan gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu veya üçüncü ki-
şi, ayrıca hükme gerek kalmadan zorla çıkarılır.
Gemide bulunup da ilâma dahil olmayan eşya, çıkarılarak borçluya teslim ve bu kişi hazır de-
ğilse vekiline tevdi olunur. Bunlardan hiçbiri bulunmazsa mezkûr eşya, masrafı ileride borçlu-
ya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıf-
zettirilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahal-
de ise beş, değil ise otuz gün içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten kaçınırsa yahut 
gerek görülürse, icra müdürü, icra mahkemesinin kararıyla bunları satıp tutarından masrafı 
öder; fazlası kalırsa borçlunun adına, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri 
belirlenen bankalardan birine yatırır.
Sicile kayıtlı Türk gemileri üzerinde ipotek veya intifa hakkının kurulmasına veya kaldırılma-
sına ilişkin ilâm, icra dairesine verilince, icra müdürü, üçüncü fıkrada yazılı şekilde yedi gün-
lük bir icra emri gönderir. Borçlu emri yerine getirmezse, ilâmın hükmü zorla icra olunur.
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-Bütün gemilere (bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksı-
zın) ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin kararların “kesinleşmedikçe icra edi-
lemeyeceği” (takip konusu yapılamayacağı) kabul edilmiştir.

-Sicile kayıtlı Türk gemilerine ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin dava-
larda davacının lehine hüküm verilmesi halinde, davacının istemine gerek kal-
maksızın hükmün tefhimi ile birlikte özeti, gemi sicil müdürlüğüne bildirilecek
ve verilen hüküm gemi siciline şerh edilecektir.

-Sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün yabancı bayraklı gemi-
ler bakımından mahkemece, bu fıkrada öngörülen bildirimler “geminin bayrağı-
nı taşıdığı devletin en yakın konsolosluğu”na yapılacaktır.

-Bayrağına ve siciline kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın “bir geminin
tahliye ve teslimine” ilişkin bir ilamın icra dairesine verilmesi halinde, icra mü-
dürünün borçluya bir “icra emri” göndererek, ‘o geminin yedi gün içinde tesli-
mini emredeceği’ öngörülmüştür. Borçlunun; a) Gemiye zilyet olduğu halde ic-
ra emrinin gereğini yerine getirmemesi halinde, ilam hükmü zorla infaz edile-
cektir. b) Geminin zilyedi olmaması halinde ise; 1-Alacaklı, geminin ilamda ya-
zılı değerinin alınmasını isteyebilecektir. Borçlu, bu değeri ödemezse ayrıca
hükme gerek kalmaksızın söz konusu değer kendisinden haciz yoluyla tahsil
olunacak, geminin değeri ilamda yazılı olmadığı ve taraflar bu değer üzerinde
anlaşamadığı taktirde, değer icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişi heyetine
tespit ettirilecektir. 2-Alacaklı, gemiye zilyet olan üçüncü kişiye karşı borçlunun
sahip olduğu hakları kullanabilecek ancak, “üçüncü kişi, davadan sonra ve hü-
kümden önce gemi siciline tescil edilmiş bir sözleşmeye dayanarak gemiye zilyet
ise” bir numaralı bent hükmü uygulanacaktır.

-Alacaklıya teslim olunan gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren
borçlu veya üçüncü kişi, ayrıca hükme gerek kalmadan zorla çıkarılacaktır.

-Gemide bulunup da ilama dahil olmayan eşya, çıkarılarak borçluya teslim
ve bu kişi hazır değilse vekiline tevdi olunacak, bunlardan hiçbiri bulunmazsa
bu eşya, masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp
emin bir yerde veya alacaklının yedinde saklanıp ve icra dairesince hemen yapı-
lacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş, değilse otuz
gün içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten kaçınırsa yahut gerek görü-
lürse, icra müdürü, icra mahkemesinin kararıyla, bunları satıp, tutarından masra-
fı ödeyecek; fazlası kalırsa borçlu adına Adalet Bakanlığı’nca çıkarılan yönet-
melikte nitelikleri belirlenen bankalardan birine yatıracaktır.

                                                           
Gemiye ilişkin bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ve önceki fıkra hükümlerine 
girmeyen ilâmların icrası hakkında 30 uncu madde uygulanır.”

19

- ‘Sicile kayıtlı Türk gemileri üzerinde’ “ipotek” veya “intifa hakkı” nın
kurulmasına veya kaldırılmasına ilişkin ilam’ icra dairesine verilince, icra mü-
dürü, üçüncü fıkrada yazılı şekilde yedi günlük bir icra emri gönderecek, borçlu,
icra emrini yerine getirmezse, ilamın hükmü zorla yerine getirecektir.

- ‘Gemiye ilişkin bir işin yapılmasına ya da yapılmamasına dair olan’ ve
önceki fıkra hükümlerine girmeyen ilamların icrası hakkında, 30. madde uygu-
lanacaktır.

XVI. Kanun’un 32. maddesine -ikinci fıkra olarak- eklenen19 yeni hü-
kümle;

- “Uluslararası ilişkilerde ortaya çıkabilecek sorunların ortadan kaldırıl-
ması amacıyla, yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra takiplerine ilişkin
icra emrinde, uluslararası antlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait
olan mallar hakkında cebri icra yapılabileceği hususu”nun borçluya gönderile-
cek “icra emri”nde ayrıca ihtar edileceği, maddede öngörülmüştür.

- Uygulamadaki önemi nedeniyle ayrıca belirtelim ki; “ilamsız takiplere
mahsus ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 60. maddesinde -ve “kambiyo senet-
lerine mahsus takip yoluna ilişkin ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 168. mad-
desinde ve “kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takiplere mahsus ödeme
emri” hakkındaki İİK.’nun 171. maddesinde de; “Borcun ve masrafların yatırı-
lacağı banka hesabı” na açıklık getirmek amacıyla;”ödeme emri”nde, 7 gün (10
gün), (5 gün) içinde borcun ve masrafların yatırılacağı “icra dairesine ait banka
hesabı” nın da bildirilmesi zorunluluğuna ilişkin değişikliğe paralel bir değişik-
liğin, İİK. mad. 32’de de yapılması maalesef unutulmuştur. Aynı unutma nede-
niyle İİK.’nun 146., 149., 149/b., 155. ve 269. maddelerinde de, İİK.’nun
60.,168., 171. maddelerinde yapılmış değişikliğe paralel bir değişikliğe yer ve-
rilmemiştir. Bu yasal boşluğun en kısa zamanda -bu maddelerde de aynı doğ-
rultuda değişiklik yapılarak- giderilmesi gerekecektir…

XVII. Kanun’un 42. maddesine -ikinci fıkra olarak- eklenen20 yeni hü-
kümle;

- “Yabancı devlet aleyhine ilamsız takip yoluna başvurulamayacağı” ön-
görülmüştür.

-3.Yargı Paketi içinde “İİK Değişiklik Tasarısı” adı altında hazırlanıp hü-
kümetçe TBMM’ye sunulan Tasarının 6. maddesinde;

                                                           
19 “Yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra takiplerine ilişkin icra emrinde uluslararası 
antlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait olan mallar hakkında cebri icra yapılabi-
leceği hususu ayrıca ihtar edilir.”
20 “Yabancı devlet aleyhine ilamsız takip yoluna başvurulamaz.”
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-Bütün gemilere (bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksı-
zın) ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin kararların “kesinleşmedikçe icra edi-
lemeyeceği” (takip konusu yapılamayacağı) kabul edilmiştir.

-Sicile kayıtlı Türk gemilerine ve bunlarla ilgili ayni haklara ilişkin dava-
larda davacının lehine hüküm verilmesi halinde, davacının istemine gerek kal-
maksızın hükmün tefhimi ile birlikte özeti, gemi sicil müdürlüğüne bildirilecek
ve verilen hüküm gemi siciline şerh edilecektir.

-Sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bütün yabancı bayraklı gemi-
ler bakımından mahkemece, bu fıkrada öngörülen bildirimler “geminin bayrağı-
nı taşıdığı devletin en yakın konsolosluğu”na yapılacaktır.

-Bayrağına ve siciline kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın “bir geminin
tahliye ve teslimine” ilişkin bir ilamın icra dairesine verilmesi halinde, icra mü-
dürünün borçluya bir “icra emri” göndererek, ‘o geminin yedi gün içinde tesli-
mini emredeceği’ öngörülmüştür. Borçlunun; a) Gemiye zilyet olduğu halde ic-
ra emrinin gereğini yerine getirmemesi halinde, ilam hükmü zorla infaz edile-
cektir. b) Geminin zilyedi olmaması halinde ise; 1-Alacaklı, geminin ilamda ya-
zılı değerinin alınmasını isteyebilecektir. Borçlu, bu değeri ödemezse ayrıca
hükme gerek kalmaksızın söz konusu değer kendisinden haciz yoluyla tahsil
olunacak, geminin değeri ilamda yazılı olmadığı ve taraflar bu değer üzerinde
anlaşamadığı taktirde, değer icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişi heyetine
tespit ettirilecektir. 2-Alacaklı, gemiye zilyet olan üçüncü kişiye karşı borçlunun
sahip olduğu hakları kullanabilecek ancak, “üçüncü kişi, davadan sonra ve hü-
kümden önce gemi siciline tescil edilmiş bir sözleşmeye dayanarak gemiye zilyet
ise” bir numaralı bent hükmü uygulanacaktır.

-Alacaklıya teslim olunan gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren
borçlu veya üçüncü kişi, ayrıca hükme gerek kalmadan zorla çıkarılacaktır.

-Gemide bulunup da ilama dahil olmayan eşya, çıkarılarak borçluya teslim
ve bu kişi hazır değilse vekiline tevdi olunacak, bunlardan hiçbiri bulunmazsa
bu eşya, masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp
emin bir yerde veya alacaklının yedinde saklanıp ve icra dairesince hemen yapı-
lacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş, değilse otuz
gün içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten kaçınırsa yahut gerek görü-
lürse, icra müdürü, icra mahkemesinin kararıyla, bunları satıp, tutarından masra-
fı ödeyecek; fazlası kalırsa borçlu adına Adalet Bakanlığı’nca çıkarılan yönet-
melikte nitelikleri belirlenen bankalardan birine yatıracaktır.

                                                           
Gemiye ilişkin bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ve önceki fıkra hükümlerine 
girmeyen ilâmların icrası hakkında 30 uncu madde uygulanır.”

19

- ‘Sicile kayıtlı Türk gemileri üzerinde’ “ipotek” veya “intifa hakkı” nın
kurulmasına veya kaldırılmasına ilişkin ilam’ icra dairesine verilince, icra mü-
dürü, üçüncü fıkrada yazılı şekilde yedi günlük bir icra emri gönderecek, borçlu,
icra emrini yerine getirmezse, ilamın hükmü zorla yerine getirecektir.

- ‘Gemiye ilişkin bir işin yapılmasına ya da yapılmamasına dair olan’ ve
önceki fıkra hükümlerine girmeyen ilamların icrası hakkında, 30. madde uygu-
lanacaktır.

XVI. Kanun’un 32. maddesine -ikinci fıkra olarak- eklenen19 yeni hü-
kümle;

- “Uluslararası ilişkilerde ortaya çıkabilecek sorunların ortadan kaldırıl-
ması amacıyla, yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra takiplerine ilişkin
icra emrinde, uluslararası antlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait
olan mallar hakkında cebri icra yapılabileceği hususu”nun borçluya gönderile-
cek “icra emri”nde ayrıca ihtar edileceği, maddede öngörülmüştür.

- Uygulamadaki önemi nedeniyle ayrıca belirtelim ki; “ilamsız takiplere
mahsus ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 60. maddesinde -ve “kambiyo senet-
lerine mahsus takip yoluna ilişkin ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 168. mad-
desinde ve “kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takiplere mahsus ödeme
emri” hakkındaki İİK.’nun 171. maddesinde de; “Borcun ve masrafların yatırı-
lacağı banka hesabı” na açıklık getirmek amacıyla;”ödeme emri”nde, 7 gün (10
gün), (5 gün) içinde borcun ve masrafların yatırılacağı “icra dairesine ait banka
hesabı” nın da bildirilmesi zorunluluğuna ilişkin değişikliğe paralel bir değişik-
liğin, İİK. mad. 32’de de yapılması maalesef unutulmuştur. Aynı unutma nede-
niyle İİK.’nun 146., 149., 149/b., 155. ve 269. maddelerinde de, İİK.’nun
60.,168., 171. maddelerinde yapılmış değişikliğe paralel bir değişikliğe yer ve-
rilmemiştir. Bu yasal boşluğun en kısa zamanda -bu maddelerde de aynı doğ-
rultuda değişiklik yapılarak- giderilmesi gerekecektir…

XVII. Kanun’un 42. maddesine -ikinci fıkra olarak- eklenen20 yeni hü-
kümle;

- “Yabancı devlet aleyhine ilamsız takip yoluna başvurulamayacağı” ön-
görülmüştür.

-3.Yargı Paketi içinde “İİK Değişiklik Tasarısı” adı altında hazırlanıp hü-
kümetçe TBMM’ye sunulan Tasarının 6. maddesinde;

                                                           
19 “Yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra takiplerine ilişkin icra emrinde uluslararası 
antlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait olan mallar hakkında cebri icra yapılabi-
leceği hususu ayrıca ihtar edilir.”
20 “Yabancı devlet aleyhine ilamsız takip yoluna başvurulamaz.”

19



“Haciz yoluyla ilamsız takiplere başlanmadan önce, asıl alacak tutarı As-
gari Ücret Tespit Komisyonu tarafından on altı yaşından büyükler için her yıl
belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında ise alacaklı, borç-
lunun bilinen en son adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla meşruhatlı ödeme-
ye davet yazısı göndermek zorundadır. Bu ödemeye davet yazısında;

1. Alacaklının adı soyadı, varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya
vergi kimlik numarası, adresi,

2. Talebe konu alacak veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli
alacaklarda talep edilirse faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya
teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği
ve faizi,

3. Alacak, belge veya senede dayandırılıyor ise sureti, yoksa borcun sebe-
bi,

4. Bu ödemeye davet yazısı için harcanan posta gideri,

5. Ödemenin yapılması istenen banka adı ile alacaklıya ait hesap numara-
sı,

6. Tebliğ tarihinden itibaren beş iş günü içinde (2) numaralı bent gereği
belirlenen tutar ile ödemeye davet yazısı için harcanan posta giderinin ödenme-
si gerektiği,

7. Beş iş günü içinde (6) numaralı bent gereği ödenmesi gereken tutarın
ödenmemesi halinde cebri icra yoluna başvurulacağı,

Hususları bildirilir.

Ödemeye davet yazısının tebliğ edilememesi veya bu davete rağmen beş iş
günü içinde ödeme yapılmaması halinde icra takibine başlanabilir.

Bu maddede düzenlenen hususları incelemek görev ve yetkisi icra müdürü-
ne aittir.”

şeklinde yer alan teklif; önce Alt Komisyon sonra da Adalet Komisyonu ta-
rafından “2004 sayılı Kanun’un 42’nci maddesine haciz yoluyla ilamsız takiple-
re başlanmadan önce, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından onaltı yaşın-
dan büyükler için her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının
iki katının altındaki asıl alacak tutarları açısından alacaklı, borçlunun alacaklı
tarafından bilinen adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla meşruhatlı ödemeye
davet yazısı göndermek zorunluluğunu ve ödemeye davet yazısında bulunacak
hususları düzenleyen fıkralar, gönderilecek ödemeye davet yazısının usulüne
uygun olarak tebliğ edilip edilmediğinin tetkiki ile tebligatın usulsüz yapıldığına
dair muhtemel şikayetler nedeniyle getirilen düzenlemenin iş yükünü artıracağı
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ve uygulamada sorunlar oluşturacağı” gerekçe gösterilerek, madde metninden
çıkarılmıştır.

XVIII. Kanun’un 58. maddesinin 1. fıkrası ile 2. fıkrasının (1) ve (2)
numaralı bentlerinde21 yapılan değişiklikle;

-Takip talebinin elektronik ortamda da yapılabilmesine imkân sağlanmış-
tır. Böylece Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini (UYAP) kullanan avukatlar, bü-
rolarından icra takip talebinde bulunabileceklerdir.

-Alacaklının (veya vekilinin) takip talebinde bulunurken “banka adını ve
hesap numarasını” da bildirmesi sağlanarak, icra dairesi tarafından yapılan tah-
silatların alacaklı hesabına aktarılması amaçlanmıştır.

-Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak miras-
çıların adı, soyadı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi
kimlik numarasının bildirilmesi gerekecektir.

XIX. Kanun’un 60. maddesinin 1. fıkrası ile 2. fıkrasının (1) ve (2) nu-
maralı bentlerinde22 yapılan değişiklikle;

-İcra müdürünün, “alacaklının takip talebi” üzerine “örnek:7 ödeme em-
ri” düzenleyebilmesi için, “takip talebinin Kanun’da öngörülen şartları içerip
içermediğini” incelemesi koşulu getirilmiştir.

Bilindiği gibi; İİK’nun 58 inci maddesi gereğince, takip talebini kabul
eden ve 59 uncu madde gereğince takibin gerektirdiği masrafları ve harçları ala-
caklıdan peşin alan icra dairesi, borçluya tebliğ edilmek üzere -Yön. mad. 19/g
gereğince -borçlu sayısından bir fazla sayıda hazırlanan- “örnek: 7 ödeme emri”

                                                           
21 “Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır.”
“1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya vekili adına 
ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
veya vergi kimlik numarası; şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Tür-
kiye’de göstereceği yerleşim yeri (Yerleşim yeri gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer yer-
leşim yeri sayılır.);
2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yeri;
Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı, bili-
niyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim 
yerleri;”
22 “İcra müdürü takip talebinin bu Kanunda öngörülen şartları içerdiğine karar verirse ödeme 
emri düzenler. Talebin kabul edilmemesi halinde verilen karar tutanağa yazılır.”
“1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci maddeye göre 
takip talebine yazılması lazım gelen kayıtları,
2. Borcun ve masrafların yedi gün içinde icra dairesine ait ödeme emrinde yazılı olan banka he-
sabına ödenmesi, borç, teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi 
ihtarını,”
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düzenlemektedir. Borçluya ödeme emri gönderilmesi için alacaklının geçerli bir
«takip talebi»nde bulunmuş olması gerekir. İcra müdürü, -geçerli bir «takip ta-
lebi» üzerine - “alacağın muaccel ve mevcut olup olmadığını”, zamanaşımına
uğrayıp uğramadığını, istenen faizin yüksek olup olmadığını incelemeksizin-
derhal bir ‘ödeme emri’ düzenleyip borçluya göndermeye mecburdur.

Maddede yapılan değişiklik sonucunda; 60. maddenin birinci fıkrası “İcra
müdürü, takip talebinin bu Kanunda öngörülen şartları içerdiğine karar ve-
rirse ödeme emri düzenler. Talebin kabul edilmemesi halinde verilen karar
tutanağa yazılır.” şeklinde değiştirilmiş olduğundan, icra müdürlerinin alacak-
lının “takip talebi”nde bulunması üzerine, hemen borçluya “örnek: 7 ödeme
emri” gönderme zorunluluğu bulunmamakta, “İİK.nda öngörülen şartları içer-
diğine karar verirse”, icra müdürü, borçluya “ödeme emri” düzenleyip gönde-
recektir.

Alacaklının takip talebini -İİK.’nda öngörülen şartları içermediği gerekçe-
siyle örneğin; “alacaklı veya vekilinin banka hesap numarası”nın ya da “ala-
caklı veya vekilinin vergi kimlik numarası”nın takip talebinde belirtilmemiş ol-
ması nedeniyle- kabul etmeyen icra müdürünün, “takip talebini niçin kabul et-
mediğini” gerekçesiyle birlikte icra tutanağında -İİK. mad. 8/II uyarınca- be-
lirtmesi gerekecektir...

-“Borcun ve masrafların yatırılacağı banka hesabı”na açıklık getirmek
amacıyla; ödeme emrinde, 7 gün içinde borcun ve masrafların yatırılacağı “icra
dairesine ait banka hesabı”nın da bildirilmesi öngörülmüştür.

-Uygulamadaki önemi nedeniyle ayrıca belirtelim ki; “ilamsız takiplere
mahsus ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 60. maddesinde -“kambiyo senetleri-
ne mahsus takip yoluna ilişkin ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 168. madde-
sinde ve “kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takiplere mahsus ödeme em-
ri” hakkındaki İİK.’nun 171. maddesinde de;- “Borcun ve masrafların yatırıla-
cağı banka hesabı” na açıklık getirmek amacıyla; “ödeme emri”nde, 7 gün (10
gün), (5 gün) içinde borcun ve masrafların yatırılacağı “icra dairesine ait banka
hesabı” nın da bildirilmesi zorunluluğuna ilişkin değişikliğe paralel bir değişik-
liğin, İİK. mad. 32’de de yapılması maalesef unutulmuştur. Aynı unutma nede-
niyle İİK.’nun 146., 149., 149/b., 155. ve 269. maddelerinde de, İİK.’nun 60.,
168., 171. maddelerinde yapılmış değişikliğe paralel bir değişikliğe yer veril-
memiştir. Bu yasal boşluğun en kısa zamanda -bu maddelerde de aynı doğrul-
tuda değişiklik yapılarak- giderilmesi gerekecektir…
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XX. Kanun’un 67. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik ve mad-
deye -son fıkra- olarak eklenen fıkra23 ile;

-İcra ve İflâs Kanunu’nun diğer maddelerinde -yani; 68.,68/a., 69., 72.,
89., 97., 169/a. ve 170. maddelerinde- olduğu gibi bu maddede yer alan icra in-
kar tazminatı oranı, günümüzün değişen ekonomik koşulları dikkate alınarak
(yüksek bulunup) bu oran, yüzde yirmi olarak belirlenmiştir.

Yüksek mahkeme (Yargıtay 6. HD., 13. HD., 15. HD., 19. HD. ve 23.
HD.) bu konuda “itirazın iptali davasında; İİK 67/2’deki %40 ibaresi,
02.07.2012 tarihinde ve 6352 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile %20 şeklinde de-
ğiştirildiğini, ancak 6352 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tari-
hinden sonra yapılan icra takipleri üzerine açılacak itirazın iptali davalarında,
icra inkar tazminatının asgari %20 olarak uygulanacağını, bu tarihten önce ya-
pılan takipler üzerine açılan itirazın iptali davalarında ise %40 olan tazminat
oranının uygulanması gerekeceğini”24 belirtmişken Yargıtay 7. HD. ise aksi gö-
rüşte olup “inkar tazminatını %20’ye indiren hükmün yayımlandığı tarihten iti-
baren derhal uygulanması gerektiğini”25 ifade etmiştir.

belir tmiştir ...

Görüldüğü gibi, “itirazın iptali” davalarında verilen yerel mahkeme karar-
ları Yargıtay’ın farklı dairelerince incelendiğinden, tazminat oranının hangi ta-

                                                           
23 “...ret veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere
...............................
Bu kanunda öngörülen icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı vb tazminatların tespitinden 
takip talebi veya davadaki talep esas alınır.”
24 Bknz:	6.	HD.	15.10.2014	T.	E:	9986,	K:	11102;	6.	HD.	14.10.2014	T.	E:	780,	K:	11006;	6.	HD.	
03.04.2013	 T.	 E:	 3234,	 K:	 5948;	 6.	 HD.	 	 30.01.2013	 T.	 E:	 2012/17676,	 	 K:	 1276;	 13.	 HD.	
05.03.2013	T.	E:4374,	K:5267;	13.	HD.	25.12.2012 T.	E:	23000,	K:	29708	15.	HD.	22.01.2013	T.	
E:	 2012/7988,	 K:	 242;	 18.	 HD.	 26.02.2013	 T.	 E:	 899,	 K:	 2540;	 18.	 HD.	 14.01.2013	 T.	 E:	
2012/14796,	K:	71;	18.	HD.	28.01.2013	T.	E:2012/14522,	K:	1075;	18.	HD.	21.01.2013	T.	 	E:	
2012/11505,	K:	2013/595;	19.	HD.	25.11.2014	T.	E:	11833,	K:	16910;	19.	HD.	10.11.2014	T.	E:	
11529,	 K:	 15955;	 19.	 HD.	 23.09.2014	 T.	 E:	 10657,	 K:	 13978;	 19.	 HD.	 07.02.2013	 T.	 E:	
2012/16613	 K:	 2336;	 19.	 HD.	 21.03.2013	 T.	 E:	 275,	 K:	 5030;	 19.	 HD.	 20.02.2013	 T.	 E:	
2012/18116,	 K:	 3252;	 23.	 HD.	 29.05.2014	 T.	 E:	 556,	 K:	 4151;	 23.	 HD.	 14.01.2014	 T.	 E:	
2013/7135,	K:	90;	23.	HD.	24.12.2013	T.	E:	7404,	K:	8318;	23.	HD.	23.01.2013	T.	E:	2012/6149,	
K:	307;	23.	HD.	25.02.2013	T.	E:	2012/6914,	K:	2013/1070	(www.e-uyar.com)
25 Bknz:	7.	HD.	16.04.2013	T.	E:	7559,	K:6795;	16.04.2013	T.	E:	2012/9530,	K:6787;	26.03.2013	
T.	E:	2012/8445,	K:	4642;	28.02.2013	T.	E:	2012/5471,	K:	1852;	25.02.2013	T.	E:	2012/5770,	K:	
2013/1849;	 14.02.2013	 T.	 E:	 2012/6207,	 K:	 1074;	 12.02.2013	 T.	 E:	 2012/6567,	 K:	 916;	
12.02.2013	T.	E:	2012/5881,	K:	2013/884;	12.02.2013	T.	E:	2012/8649,	K:880;	11.02.2013	T.	E:	
2012/6630,	K:	845;	29.01.2013	T.	E:	2012/7453,	K:	560;	28.01.2013	T.	E:	2012/5022,	K:	501;	
28.01.2013	 T.	 E:	 2012/5263,	 K:	 545;	 24.01.2013	 T.	 E:	 2012/5793,	 K:	 437;	 21.01.2013	 T.	 E:	
2012/5882,	K:	2013/247	(www.e-uyar.com)
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amacıyla; ödeme emrinde, 7 gün içinde borcun ve masrafların yatırılacağı “icra
dairesine ait banka hesabı”nın da bildirilmesi öngörülmüştür.

-Uygulamadaki önemi nedeniyle ayrıca belirtelim ki; “ilamsız takiplere
mahsus ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 60. maddesinde -“kambiyo senetleri-
ne mahsus takip yoluna ilişkin ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 168. madde-
sinde ve “kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takiplere mahsus ödeme em-
ri” hakkındaki İİK.’nun 171. maddesinde de;- “Borcun ve masrafların yatırıla-
cağı banka hesabı” na açıklık getirmek amacıyla; “ödeme emri”nde, 7 gün (10
gün), (5 gün) içinde borcun ve masrafların yatırılacağı “icra dairesine ait banka
hesabı” nın da bildirilmesi zorunluluğuna ilişkin değişikliğe paralel bir değişik-
liğin, İİK. mad. 32’de de yapılması maalesef unutulmuştur. Aynı unutma nede-
niyle İİK.’nun 146., 149., 149/b., 155. ve 269. maddelerinde de, İİK.’nun 60.,
168., 171. maddelerinde yapılmış değişikliğe paralel bir değişikliğe yer veril-
memiştir. Bu yasal boşluğun en kısa zamanda -bu maddelerde de aynı doğrul-
tuda değişiklik yapılarak- giderilmesi gerekecektir…
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XX. Kanun’un 67. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik ve mad-
deye -son fıkra- olarak eklenen fıkra23 ile;

-İcra ve İflâs Kanunu’nun diğer maddelerinde -yani; 68.,68/a., 69., 72.,
89., 97., 169/a. ve 170. maddelerinde- olduğu gibi bu maddede yer alan icra in-
kar tazminatı oranı, günümüzün değişen ekonomik koşulları dikkate alınarak
(yüksek bulunup) bu oran, yüzde yirmi olarak belirlenmiştir.

Yüksek mahkeme (Yargıtay 6. HD., 13. HD., 15. HD., 19. HD. ve 23.
HD.) bu konuda “itirazın iptali davasında; İİK 67/2’deki %40 ibaresi,
02.07.2012 tarihinde ve 6352 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile %20 şeklinde de-
ğiştirildiğini, ancak 6352 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tari-
hinden sonra yapılan icra takipleri üzerine açılacak itirazın iptali davalarında,
icra inkar tazminatının asgari %20 olarak uygulanacağını, bu tarihten önce ya-
pılan takipler üzerine açılan itirazın iptali davalarında ise %40 olan tazminat
oranının uygulanması gerekeceğini”24 belirtmişken Yargıtay 7. HD. ise aksi gö-
rüşte olup “inkar tazminatını %20’ye indiren hükmün yayımlandığı tarihten iti-
baren derhal uygulanması gerektiğini”25 ifade etmiştir.

belir tmiştir ...

Görüldüğü gibi, “itirazın iptali” davalarında verilen yerel mahkeme karar-
ları Yargıtay’ın farklı dairelerince incelendiğinden, tazminat oranının hangi ta-

                                                           
23 “...ret veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere
...............................
Bu kanunda öngörülen icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı vb tazminatların tespitinden 
takip talebi veya davadaki talep esas alınır.”
24 Bknz:	6.	HD.	15.10.2014	T.	E:	9986,	K:	11102;	6.	HD.	14.10.2014	T.	E:	780,	K:	11006;	6.	HD.	
03.04.2013	 T.	 E:	 3234,	 K:	 5948;	 6.	 HD.	 	 30.01.2013	 T.	 E:	 2012/17676,	 	 K:	 1276;	 13.	 HD.	
05.03.2013	T.	E:4374,	K:5267;	13.	HD.	25.12.2012 T.	E:	23000,	K:	29708	15.	HD.	22.01.2013	T.	
E:	 2012/7988,	 K:	 242;	 18.	 HD.	 26.02.2013	 T.	 E:	 899,	 K:	 2540;	 18.	 HD.	 14.01.2013	 T.	 E:	
2012/14796,	K:	71;	18.	HD.	28.01.2013	T.	E:2012/14522,	K:	1075;	18.	HD.	21.01.2013	T.	 	E:	
2012/11505,	K:	2013/595;	19.	HD.	25.11.2014	T.	E:	11833,	K:	16910;	19.	HD.	10.11.2014	T.	E:	
11529,	 K:	 15955;	 19.	 HD.	 23.09.2014	 T.	 E:	 10657,	 K:	 13978;	 19.	 HD.	 07.02.2013	 T.	 E:	
2012/16613	 K:	 2336;	 19.	 HD.	 21.03.2013	 T.	 E:	 275,	 K:	 5030;	 19.	 HD.	 20.02.2013	 T.	 E:	
2012/18116,	 K:	 3252;	 23.	 HD.	 29.05.2014	 T.	 E:	 556,	 K:	 4151;	 23.	 HD.	 14.01.2014	 T.	 E:	
2013/7135,	K:	90;	23.	HD.	24.12.2013	T.	E:	7404,	K:	8318;	23.	HD.	23.01.2013	T.	E:	2012/6149,	
K:	307;	23.	HD.	25.02.2013	T.	E:	2012/6914,	K:	2013/1070	(www.e-uyar.com)
25 Bknz:	7.	HD.	16.04.2013	T.	E:	7559,	K:6795;	16.04.2013	T.	E:	2012/9530,	K:6787;	26.03.2013	
T.	E:	2012/8445,	K:	4642;	28.02.2013	T.	E:	2012/5471,	K:	1852;	25.02.2013	T.	E:	2012/5770,	K:	
2013/1849;	 14.02.2013	 T.	 E:	 2012/6207,	 K:	 1074;	 12.02.2013	 T.	 E:	 2012/6567,	 K:	 916;	
12.02.2013	T.	E:	2012/5881,	K:	2013/884;	12.02.2013	T.	E:	2012/8649,	K:880;	11.02.2013	T.	E:	
2012/6630,	K:	845;	29.01.2013	T.	E:	2012/7453,	K:	560;	28.01.2013	T.	E:	2012/5022,	K:	501;	
28.01.2013	 T.	 E:	 2012/5263,	 K:	 545;	 24.01.2013	 T.	 E:	 2012/5793,	 K:	 437;	 21.01.2013	 T.	 E:	
2012/5882,	K:	2013/247	(www.e-uyar.com)
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rihten itibaren %20 olarak uygulanacağı konusunda farklı uygulamalar ortaya
çıkmıştır...

-Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle; yüzde yirmi olarak belir-
lenen“icra inkar tazminatı (kötü niyet tazminatı)”nın tespitinde ‘takip ta lebi
veya davadaki talebin esas alınacağı’ maddeye eklenen son fıkrada açıklığa
kavuşturulmuştur.

XXI. Kanun’un 68. maddesinin 7. fıkrasında26 yapılan değişiklikle;

“İtirazın (kesin) kaldırılması” talebinin, esasa ilişkin nedenlerle kabulü ha-
linde b o r ç l u n u n, talebin aynı nedenlerle reddi halinde ise a l a c a k l ı n ı n,
diğer tarafın talebi üzerine, yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere tazminata
mahkum edileceği -Kanun’un 67., 68/a., 69., 72., 89., 97., 169/a. ve 170. mad-
delerinde yapılan değişikliklere paralel olarak- maddenin yeni şeklinde öngö-
rülmüştür.27

Yargıtay 12. HD. bir kararında“itirazın kaldırılması talep tarihi olan 
(03.08.2012) itibariyle, 6352 s. Kanun gereğince, itirazın kaldırılması istemi 
kabul edilen alacaklı lehine %20 tazminata hükmedilmesi gerekeceğini”28 be-
l ir tmiştir .

XXII. Kanun’un 68/a. maddesinin 8. fıkrasında29 yapılan değişiklikle;

“İtirazın (geçici) kaldırılması” talebinin, esasa ilişkin nedenlerle kabulü
halinde borçlunun, talebin aynı nedenlerle reddi halinde ise alacaklının , di-
ğer tarafın talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere tazminata mah-
kum edileceği -Kanun’un 67., 68., 69., 72., 89., 97., 169/a. ve 170. maddelerin-
de yapılan değişikliklere paralel olarak- maddenin yeni şeklinde öngörülmüştür.

XXIII. Kanun’un 69. maddesinin 5. fıkrasında30 yapılan değişiklikle;

“Borçtan kurtulma davası”nda haksız çıkan tarafın dava veya hükmolunan
şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata hükmedileceği -Ka-
nun’un 67., 68., 68/a., 72.,89., 97., 169/a. ve 170. maddelerinde yapılan değişik-
liklere paralel olarak- maddenin yeni şeklinde kabul edilmiştir.

XXIV. Kanun’un 72. maddesinin 4. ve 5. fıkralarında31 yapılan değişik-
likle;

                                                           
26 “…diğer tarafın talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere…”
27 Bknz:	12.	HD.	14.01.2015	T.	E:	33728,	K:	597;	12.	HD.	10.09.2014	T.	E:	15972,	K:	20885;	12.	
HD.	 10.09.2014	 T.	 E:	 16106,	 K:	 20881;	 12.	 HD.	 17.02.2014	 T.	 E:	 1908,	 K:	 4123;	 12.	 HD.	
23.09.2013	T.	E:	21078,	K:	29551;	12.	HD.	01.07.2013	T.	E:16907,	K:24570		(www.e-uyar.com)
28 Bknz:	12.	HD.	06.06.2013	T.	E:17122,	K:21105	(www.e-uyar.com)
29 “…diğer tarafın talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere…”
30 “…dava veya hükmolunan şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere…”
31 “…bu zarar herhalde yüzde yirmiden aşağı tayin edilemez…”
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İnkâr tazminatı oranı, Kanun’un 67., 68., 68/a., 69., 89.,97., 169/a. ve 170.
maddelerinde yapılan değişikliklere paralel olarak, yüzde yirmi oranında kabul
edilmiştir.

Yüksek mahkeme32 “Menfi tesbit ve istirdat davalarında 6352 sayılı Ka-
nun ile %20’ye indirilmiş olan tazminat oranının Kanunun yürürlüğe girdiği
05.07.2012 tarihinden sonra yapılan takiplerde uygulanacağını” belirtmiş t ir .

XXV. Kanun’un 82. maddesinin birinci fıkrasının (2), (3) ve (12) nu-
maralı bentlerinde33 yapılan ve fıkraya eklenen (13) numaralı bent34 ile ve
ayrıca maddeye eklenen iki yeni fıkra35 ile yapılan değişikliklerle;

-“Borçlunun ‘mesleki eşyası’nın haczedilemeyeceği, bu bentte ‘ekonomik
faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun
mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya’ olarak öngörülmüştür.
Örneğin; bir doktorun tansiyon ölçme aleti, bir kimya gerin mikroskobu, bir ma-
rangozun keser ve testeresi, bir bakkalın terazisi, terzinin dikiş makinesi ve ma-
kası, avukatın hukuk kitapları ve yazı makinesi, bilgisayarı, tenekecinin havyası
vs. meslek için gerekli olan tulum, önlük vb. elbiseler de haczedilemez.

Bu bentte yani İİK. 82/I-2’de haczedilemeyeceği öngörülen meslek için
gerekli olan eşyalar, daha ziyade el becerisine dayalı âletler olup, sermaye değe-
ri yüksek olan alet ve edevatı kapsamaz…

Yüksek mahkeme;

√ “Borçlu şirketin yaptığı iş, maden işletmesi ile ilgili ticari iş olup şikaye-
te konu eşyalar anılan teşebbüsün malları olduğundan ve bir ticari işletme do-
layısıyla teşebbüs olan maden işletmeciliğinde sermayenin değeri emeğin değe-
rinden fazla olduğundan, haczedilen malların, İİK'nun 82/1. maddesinin 2. ben-

                                                           
“…takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olamaz…”
32 Bknz:		19.	HD.	20.10.2014	T.	E:	2013/18367,	K:	15403;	14.04.2014	T.	E:	2014/4771,	K:	7170;	
10.02.2014	T.	E:	2014/364,	K:	2639	21.03.2013	T.	E:275,	K:5030;	11.03.2013	T.	E:991,	K:1428;	
28.02.2013	T.	E:16548,	K:3783	(www.e-uyar.com)
33 “2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun 
mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler ha-
riç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaç-
la kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”
“12. Borçlunun haline münasip evi,”
34 “13. Öğrenci bursları.”
35 “Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla 
olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla 
borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.
İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir 
ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”

24



rihten itibaren %20 olarak uygulanacağı konusunda farklı uygulamalar ortaya
çıkmıştır...

-Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle; yüzde yirmi olarak belir-
lenen“icra inkar tazminatı (kötü niyet tazminatı)”nın tespitinde ‘takip ta lebi
veya davadaki talebin esas alınacağı’ maddeye eklenen son fıkrada açıklığa
kavuşturulmuştur.

XXI. Kanun’un 68. maddesinin 7. fıkrasında26 yapılan değişiklikle;

“İtirazın (kesin) kaldırılması” talebinin, esasa ilişkin nedenlerle kabulü ha-
linde b o r ç l u n u n, talebin aynı nedenlerle reddi halinde ise a l a c a k l ı n ı n,
diğer tarafın talebi üzerine, yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere tazminata
mahkum edileceği -Kanun’un 67., 68/a., 69., 72., 89., 97., 169/a. ve 170. mad-
delerinde yapılan değişikliklere paralel olarak- maddenin yeni şeklinde öngö-
rülmüştür.27

Yargıtay 12. HD. bir kararında“itirazın kaldırılması talep tarihi olan 
(03.08.2012) itibariyle, 6352 s. Kanun gereğince, itirazın kaldırılması istemi 
kabul edilen alacaklı lehine %20 tazminata hükmedilmesi gerekeceğini”28 be-
l ir tmiştir .

XXII. Kanun’un 68/a. maddesinin 8. fıkrasında29 yapılan değişiklikle;

“İtirazın (geçici) kaldırılması” talebinin, esasa ilişkin nedenlerle kabulü
halinde borçlunun, talebin aynı nedenlerle reddi halinde ise alacaklının , di-
ğer tarafın talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere tazminata mah-
kum edileceği -Kanun’un 67., 68., 69., 72., 89., 97., 169/a. ve 170. maddelerin-
de yapılan değişikliklere paralel olarak- maddenin yeni şeklinde öngörülmüştür.

XXIII. Kanun’un 69. maddesinin 5. fıkrasında30 yapılan değişiklikle;

“Borçtan kurtulma davası”nda haksız çıkan tarafın dava veya hükmolunan
şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata hükmedileceği -Ka-
nun’un 67., 68., 68/a., 72.,89., 97., 169/a. ve 170. maddelerinde yapılan değişik-
liklere paralel olarak- maddenin yeni şeklinde kabul edilmiştir.

XXIV. Kanun’un 72. maddesinin 4. ve 5. fıkralarında31 yapılan değişik-
likle;

                                                           
26 “…diğer tarafın talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere…”
27 Bknz:	12.	HD.	14.01.2015	T.	E:	33728,	K:	597;	12.	HD.	10.09.2014	T.	E:	15972,	K:	20885;	12.	
HD.	 10.09.2014	 T.	 E:	 16106,	 K:	 20881;	 12.	 HD.	 17.02.2014	 T.	 E:	 1908,	 K:	 4123;	 12.	 HD.	
23.09.2013	T.	E:	21078,	K:	29551;	12.	HD.	01.07.2013	T.	E:16907,	K:24570		(www.e-uyar.com)
28 Bknz:	12.	HD.	06.06.2013	T.	E:17122,	K:21105	(www.e-uyar.com)
29 “…diğer tarafın talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere…”
30 “…dava veya hükmolunan şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere…”
31 “…bu zarar herhalde yüzde yirmiden aşağı tayin edilemez…”
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İnkâr tazminatı oranı, Kanun’un 67., 68., 68/a., 69., 89.,97., 169/a. ve 170.
maddelerinde yapılan değişikliklere paralel olarak, yüzde yirmi oranında kabul
edilmiştir.

Yüksek mahkeme32 “Menfi tesbit ve istirdat davalarında 6352 sayılı Ka-
nun ile %20’ye indirilmiş olan tazminat oranının Kanunun yürürlüğe girdiği
05.07.2012 tarihinden sonra yapılan takiplerde uygulanacağını” belirtmiş t ir .

XXV. Kanun’un 82. maddesinin birinci fıkrasının (2), (3) ve (12) nu-
maralı bentlerinde33 yapılan ve fıkraya eklenen (13) numaralı bent34 ile ve
ayrıca maddeye eklenen iki yeni fıkra35 ile yapılan değişikliklerle;

-“Borçlunun ‘mesleki eşyası’nın haczedilemeyeceği, bu bentte ‘ekonomik
faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun
mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya’ olarak öngörülmüştür.
Örneğin; bir doktorun tansiyon ölçme aleti, bir kimya gerin mikroskobu, bir ma-
rangozun keser ve testeresi, bir bakkalın terazisi, terzinin dikiş makinesi ve ma-
kası, avukatın hukuk kitapları ve yazı makinesi, bilgisayarı, tenekecinin havyası
vs. meslek için gerekli olan tulum, önlük vb. elbiseler de haczedilemez.

Bu bentte yani İİK. 82/I-2’de haczedilemeyeceği öngörülen meslek için
gerekli olan eşyalar, daha ziyade el becerisine dayalı âletler olup, sermaye değe-
ri yüksek olan alet ve edevatı kapsamaz…

Yüksek mahkeme;

√ “Borçlu şirketin yaptığı iş, maden işletmesi ile ilgili ticari iş olup şikaye-
te konu eşyalar anılan teşebbüsün malları olduğundan ve bir ticari işletme do-
layısıyla teşebbüs olan maden işletmeciliğinde sermayenin değeri emeğin değe-
rinden fazla olduğundan, haczedilen malların, İİK'nun 82/1. maddesinin 2. ben-

                                                           
“…takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olamaz…”
32 Bknz:		19.	HD.	20.10.2014	T.	E:	2013/18367,	K:	15403;	14.04.2014	T.	E:	2014/4771,	K:	7170;	
10.02.2014	T.	E:	2014/364,	K:	2639	21.03.2013	T.	E:275,	K:5030;	11.03.2013	T.	E:991,	K:1428;	
28.02.2013	T.	E:16548,	K:3783	(www.e-uyar.com)
33 “2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun 
mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
3. Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler ha-
riç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaç-
la kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,”
“12. Borçlunun haline münasip evi,”
34 “13. Öğrenci bursları.”
35 “Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayılan malların kıymetinin fazla 
olması durumunda, bedelinden haline münasip bir kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla 
borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.
İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir 
ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”
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di kapsamında kabul edilemeyeceğinden ve mesleki eşya sayılamayacağından 
haczi kabil mallar olduğunu”36

belirtmiştir .

Ayrıca belirtelim ki; 6352 sayılı Kanun ile İİK.’nun 82. maddesine eklenen
yeni fıkra uyarınca “bu bentte sayılan ve haczedilemeyeceği öngörülen mesleki
eşyaların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir
kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere “haczedi-
lerek satılabilecektir.

Bu bendin yani İİK mad. 82/I-2’nin değişiklikten önceki “borçlunun zatı
ve mesleki için zorunlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumlu olan yatak
takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası”nın haczedilemeyeceğine ilişkin
hüküm, bugün için, bu tür eşyaların ancak parasal bir değer taşımaları (ekono-
mik bir değeri bulunmaları) halinde haczedilebilmeleri, parasal değer taşımayan
(ekonomik bir değeri olmayan) eşyaların ise haczedilememeleri gerekir…

-“ ‘Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya’nın
haczedilemeyeceği bu bentte ‘para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, an-
tika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı
altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın
birden fazla olması durumunda bunlardan biri’ olarak öngörülmüştür.

Maddenin bu bendinin (İİK. 82/I-3), 6352 sayılı Kanun’dan önceki şeklin-
de “haczi mümkün olmayan eşyalar” maddede “pek lüzumlu ev eşyası” şeklin-
de tanımlanmış iken, 6352 sayılı Kanun’la yapılan yeni düzenlemede önceki
metinde yer alan “pek” sözcüğü madde metninden çıkarılarak “pek lüzumlu”
olmayıp, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için sadece “lüzumlu
eşya” sayılabilecek eşyaların haciz dışı bırakılması amaçlanmıştır. Bunun sonu-
cu olarak daha önce evde bulunan buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, fı-
rın, elektrik süpürgesi eskiden ‘pek lüzumlu ev eşyası’ sayılmayarak haczedilir-
ken, bundan sonra bu tür eşyalar ‘lüzumlu eşya’ sayılarak haczedilmeyebilecek-
tir…

Yüksek mahkeme -bugüne kadarki içtihatlarında- “haczedilen eşyanın,
İİK. mad. 82/I-3 gereğince ‘lüzumlu ev eşyası’ olup olmadığının, gerektiğinde
bilirkişi incelemesi yapılarak saptanması gerektiğini” belirtmişti…

Borçlunun “işyerinde” bulunan buzdolabı, televizyon vb. eşyaların haczi
mümkün olduğu gibi, “evinde” bulunan; kurutma makinesinin, iki kapılı buzdo-
labı ile LCD televizyon gibi lüks nitelikte bulunan (değeri yüksek olan) eşyala-
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rın, kanımızca-bu tür eşyalar borçlu ve ailesi için “lüzumlu eşya” niteliğinde
sayılamayacağından- haczi mümkündür...

Yüksek mahkeme (Yargıtay 12. HD.);

√ “Kural olarak ev eşyası haczedilemezse de, aynı amaca hizmet eden bir-
den fazla eşya var ise birisinin haczedilebileceğini ve böyle bir durumda muha-
fazası ve satışı zahmetsiz olan, taliplisi fazla olan malın haczedilmesi, lüzumlu 
olmayan ev eşyaları için de haczedilmezlik kuralının uygulanmaması gerektiği-
ni; mütevazi bir hayat standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan sosyal 
statünün asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun yaşamını 
sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşyanın lüzumlu eşya olarak kabul 
edileceğini, bu sebeple, yapılan menkul haczine ilişkin olarak, mahkemece borç-
lunun meskeninde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmak sureti ile haczedilen her 
bir eşyanın yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda haczinin mümkün olup 
olmadığı değerlendirilerek karar verilmesi gerektiğini”37

√ “6352 s. Kanun’la değiştirilen İİK. 82/1-3. maddesi gereğince ev eşyala-
rının haczinde uygulanacak kriterler ve “lüzumlu eşya” kavramı ile ilgili ola-
rak; mütevazi bir hayat standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan sos-
yal statünün asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun ya-
şamını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya lüzumlu eşya olarak ka-
bul edilmesi gerektiğini, lüzumlu eşyanın değerinin pek fahiş olmadığı sürece
haczedilmezlik şikayetinin dinlenmesine engel oluşturmayacağını, haczedilmez-
lik şikayetine konu edilen televizyon ve bilgisayarın, günümüz koşullarında lü-
zumlu ev eşyası olduğunu; bir adet olduğu ve değeri de pek fahiş olmadığına
göre haczedilemeyeceğini”,38

√ “Mütevazi bir hayat standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan 
sosyal statünün asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun 
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşyanın lüzumlu eşya olarak 
kabul edilmesi gerektiğini, lüzumlu eşyanın değeri pek fahiş olmadığı sürece 
haczedilmezlik şikayetinin dinleneceğini, lüzumlu olmayan ev eşyaları için ise 
haczedilmezlik kuralının uygulanamayacağını”39

√ “6352 s. Kanunla değiştirilen İİK. m. 83/III gereğince, borçlu ve aynı
çatı altında yaşayan aile bireyleri için ‘lüzumlu’ olan buzdolabı, çamaşır maki-
nesi, televizyon, koltuk takımı, ütü, fırın, halı, bulaşık makinesi gibi insan onu-
runa yakışan hayatın sürdürülmesi için varlığı zorunlu olan ev eşyaları haciz
konusu yapılamayacağını ve bu konuda, haciz konusu malın borçlunun haline
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di kapsamında kabul edilemeyeceğinden ve mesleki eşya sayılamayacağından 
haczi kabil mallar olduğunu”36

belirtmiştir .

Ayrıca belirtelim ki; 6352 sayılı Kanun ile İİK.’nun 82. maddesine eklenen
yeni fıkra uyarınca “bu bentte sayılan ve haczedilemeyeceği öngörülen mesleki
eşyaların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir
kısmı, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere “haczedi-
lerek satılabilecektir.

Bu bendin yani İİK mad. 82/I-2’nin değişiklikten önceki “borçlunun zatı
ve mesleki için zorunlu elbise ve eşyasiyle borçlu ve ailesine lüzumlu olan yatak
takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası”nın haczedilemeyeceğine ilişkin
hüküm, bugün için, bu tür eşyaların ancak parasal bir değer taşımaları (ekono-
mik bir değeri bulunmaları) halinde haczedilebilmeleri, parasal değer taşımayan
(ekonomik bir değeri olmayan) eşyaların ise haczedilememeleri gerekir…

-“ ‘Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya’nın
haczedilemeyeceği bu bentte ‘para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, an-
tika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı
altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın
birden fazla olması durumunda bunlardan biri’ olarak öngörülmüştür.

Maddenin bu bendinin (İİK. 82/I-3), 6352 sayılı Kanun’dan önceki şeklin-
de “haczi mümkün olmayan eşyalar” maddede “pek lüzumlu ev eşyası” şeklin-
de tanımlanmış iken, 6352 sayılı Kanun’la yapılan yeni düzenlemede önceki
metinde yer alan “pek” sözcüğü madde metninden çıkarılarak “pek lüzumlu”
olmayıp, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için sadece “lüzumlu
eşya” sayılabilecek eşyaların haciz dışı bırakılması amaçlanmıştır. Bunun sonu-
cu olarak daha önce evde bulunan buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, fı-
rın, elektrik süpürgesi eskiden ‘pek lüzumlu ev eşyası’ sayılmayarak haczedilir-
ken, bundan sonra bu tür eşyalar ‘lüzumlu eşya’ sayılarak haczedilmeyebilecek-
tir…

Yüksek mahkeme -bugüne kadarki içtihatlarında- “haczedilen eşyanın,
İİK. mad. 82/I-3 gereğince ‘lüzumlu ev eşyası’ olup olmadığının, gerektiğinde
bilirkişi incelemesi yapılarak saptanması gerektiğini” belirtmişti…

Borçlunun “işyerinde” bulunan buzdolabı, televizyon vb. eşyaların haczi
mümkün olduğu gibi, “evinde” bulunan; kurutma makinesinin, iki kapılı buzdo-
labı ile LCD televizyon gibi lüks nitelikte bulunan (değeri yüksek olan) eşyala-

                                                           
36 Bknz:		8.	HD.	1601.2014	T.	E:	2013/13430,	K:	541	(www.e-uyar.com)

27

rın, kanımızca-bu tür eşyalar borçlu ve ailesi için “lüzumlu eşya” niteliğinde
sayılamayacağından- haczi mümkündür...

Yüksek mahkeme (Yargıtay 12. HD.);

√ “Kural olarak ev eşyası haczedilemezse de, aynı amaca hizmet eden bir-
den fazla eşya var ise birisinin haczedilebileceğini ve böyle bir durumda muha-
fazası ve satışı zahmetsiz olan, taliplisi fazla olan malın haczedilmesi, lüzumlu 
olmayan ev eşyaları için de haczedilmezlik kuralının uygulanmaması gerektiği-
ni; mütevazi bir hayat standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan sosyal 
statünün asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun yaşamını 
sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşyanın lüzumlu eşya olarak kabul 
edileceğini, bu sebeple, yapılan menkul haczine ilişkin olarak, mahkemece borç-
lunun meskeninde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmak sureti ile haczedilen her 
bir eşyanın yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda haczinin mümkün olup 
olmadığı değerlendirilerek karar verilmesi gerektiğini”37

√ “6352 s. Kanun’la değiştirilen İİK. 82/1-3. maddesi gereğince ev eşyala-
rının haczinde uygulanacak kriterler ve “lüzumlu eşya” kavramı ile ilgili ola-
rak; mütevazi bir hayat standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan sos-
yal statünün asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun ya-
şamını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya lüzumlu eşya olarak ka-
bul edilmesi gerektiğini, lüzumlu eşyanın değerinin pek fahiş olmadığı sürece
haczedilmezlik şikayetinin dinlenmesine engel oluşturmayacağını, haczedilmez-
lik şikayetine konu edilen televizyon ve bilgisayarın, günümüz koşullarında lü-
zumlu ev eşyası olduğunu; bir adet olduğu ve değeri de pek fahiş olmadığına
göre haczedilemeyeceğini”,38

√ “Mütevazi bir hayat standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan 
sosyal statünün asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun 
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşyanın lüzumlu eşya olarak 
kabul edilmesi gerektiğini, lüzumlu eşyanın değeri pek fahiş olmadığı sürece 
haczedilmezlik şikayetinin dinleneceğini, lüzumlu olmayan ev eşyaları için ise 
haczedilmezlik kuralının uygulanamayacağını”39

√ “6352 s. Kanunla değiştirilen İİK. m. 83/III gereğince, borçlu ve aynı
çatı altında yaşayan aile bireyleri için ‘lüzumlu’ olan buzdolabı, çamaşır maki-
nesi, televizyon, koltuk takımı, ütü, fırın, halı, bulaşık makinesi gibi insan onu-
runa yakışan hayatın sürdürülmesi için varlığı zorunlu olan ev eşyaları haciz
konusu yapılamayacağını ve bu konuda, haciz konusu malın borçlunun haline
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uygun olup olmadığı ölçütünün değerlendirmeye alınamayacağını- Koşu maki-
nesi, fotokopi makinesi ve yazının haczedilebileceği, tüplü televizyonun ise
borçluya bırakılıp aynı amaca hizmet eden değeri daha yüksek ve satışı kolay
olacak olan LCD televizyonun haczedilmesi ile aynı gerekçe ile tüplü bilgisaya-
rın ve kasasının haciz dışı tutularak borçluya bırakılması ve marka bilgisayar
kasası, LCD bilgisayar monitörü ile tablet bilgisayar ve dizüstü bilgisayarın
haczinin ise kanuna uygun olacağını”40

√ “Haczedilmesi istenen koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinası, bula-
şık makinası, halı vb. gibi ev eşyaları birer adet olup lüzumlu eşya olarak hac-
zedilmeleri mümkün değil ise de; fırın gibi 2’şer adet bulunduğu anlaşılan bir
kısım eşyalardan değerinin düşük olanının borçluya bırakılması, diğerinin ise
haczedilmesi gerekeceğini”41 ,

√ “Koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın, ha-
lı vb. gibi ev eşyaları lüzumlu eşya olup, haczedilmeleri mümkün değil ise de;
fiyatı yüksek, muhafaza ve paraya çevrilmesi kolay, alıcısı bulunabilecek olan
LCD, Plazma TV, kurutma makinası gibi eşyaların, (6352 s. Kanun mad. 16 ile
değişik) İİK. mad 82/3’de öngörülen amacın dışında borçlu ve ailesi için gerek-
li, zorunlu mallardan olmadığını, ayrıca haczi istenen aynı nitelikte olan eşya-
lardan birden fazla bulunması durumunda, bunlardan değeri daha düşük, sa-
tılması ve muhafazası zor olanın borçluya bırakılması, diğerlerinin haczedilme-
si gerekeceğini- Haczedilmezliğe ilişkin şikayet borçlunun hukuki durumunu et-
kileyeceğinden öncelikle taraf teşkilinin sağlanması gerekeceğini”42,

√ “Mütevazi bir hayat standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan
sosyal statünün asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşyanın lüzumlu eşya olarak
kabul edilmesi gerekeceği ve lüzumlu eşyanın değeri pek fahiş olmadığı sürece
haczedilmezlik şikayetinin dinlenmesi gerekeceğini- Haczedilmezlik şikayetine
konu edilen televizyonun lüzumlu ev eşyası olduğu ve değeri de pek fahiş olma-
dığından -6352 s. Kanun mad 16 ile değişik- İİK. mad. 82/3 gereğince haczedi-
lemeyeceğini”43,

√ “İcra müdürünün, artık, alacaklı tarafından haczi talep edilen eşyanın
haczi kabil olup olmadığını değerlendirerek talebin kabulü veya reddine karar
verme yetkisine sahip olduğunu (6352 s. Kanun mad. 16 ile değişik İİK. mad.
82/son)- Tarafların şikayeti üzerine icra müdürünün bu konuda verdiği kararı
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denetleyecek olan icra mahkemesinin mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi
yapılmak sureti ile söz konusu icra müdürlüğü işleminin İİK. mad. 82/3’e uygun
olup olmadığını değerlendirmesi gerekeceğini, eksik inceleme ile hüküm tesisi-
nin isabetsiz olacağını”44

belirtmiştir…

-“Maddenin (borçlunun haline münasip evi)ne ilişkin 12. bendinin değişik-
likten önceki şeklinde ifade edilen (Ancak evin kıymeti fazla ise…) şeklindeki
hüküm, bu bende ait olmaktan çıkarılarak, müstakil fıkra halinde maddeye ek-
lenmiştir...”

-‘Öğrenci burslarının haczedilemeyeceği’ şeklinde maddeye yeni bir bent
(13. bent olarak) eklenmiştir.

-Maddede; “Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayı-
lan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir
kısmının, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere hac-
zedilerek satılacağı” öngörülmüştür.

Bu nedenle;

√ “Borçlunun mesleki eşyası”nın (İİK 82/I-2),

√ “Çiftçi borçlunun nakil vasıtalarının ve diğer eklenti ve ziraat aletleri”
nin ve “çiftçi olmayan borçlunun sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet edevat
ve kitapları ile arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini
temin eden nakil vasıtaları”nın (İİK 82/I-4),

√ “Bağ, bahçe veya meyve veya sebze yetiştiricisi olan borçlunun ve aile-
sinin sanatı için lüzumlu bulunun âlet ve edevat”ın (İİK 82/I-7),

√ “Borçlunun haline münasip evi”nin (İİK 82/I-12),

kıymetinin fazla olması durumunda, “bedelinden haline münasip bir kısmı” nın,
ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla “haczedilerek borçluya bırakılacağı ve da-
ha sonra da satılacağı”, maddede açıklanmıştır.

Yüksek mahkeme;

√ “Traktörün haczedilmezliğine ilişkin şikayette, mahkemece borçlunun ve
ailesinin geçimini sağlaması için yeterli arazi miktarı ile arazi üzerinde yetişti-
rilebilen ürün de dikkate alınarak borçlunun İİK. mad. 82.’nin 1. fıkrasının 4.
ve 7. bentleri kapsamında faaliyetlerini sürdürebilmesi için traktöre ihtiyacı
olup olmadığı, ihtiyacı varsa şikayete konu traktörlerin ayrı ayrı kıymetleri ve
borçlunun haline münasip traktörü alabilmesi için gerekli bedel bilirkişilere
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uygun olup olmadığı ölçütünün değerlendirmeye alınamayacağını- Koşu maki-
nesi, fotokopi makinesi ve yazının haczedilebileceği, tüplü televizyonun ise
borçluya bırakılıp aynı amaca hizmet eden değeri daha yüksek ve satışı kolay
olacak olan LCD televizyonun haczedilmesi ile aynı gerekçe ile tüplü bilgisaya-
rın ve kasasının haciz dışı tutularak borçluya bırakılması ve marka bilgisayar
kasası, LCD bilgisayar monitörü ile tablet bilgisayar ve dizüstü bilgisayarın
haczinin ise kanuna uygun olacağını”40

√ “Haczedilmesi istenen koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinası, bula-
şık makinası, halı vb. gibi ev eşyaları birer adet olup lüzumlu eşya olarak hac-
zedilmeleri mümkün değil ise de; fırın gibi 2’şer adet bulunduğu anlaşılan bir
kısım eşyalardan değerinin düşük olanının borçluya bırakılması, diğerinin ise
haczedilmesi gerekeceğini”41 ,

√ “Koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın, ha-
lı vb. gibi ev eşyaları lüzumlu eşya olup, haczedilmeleri mümkün değil ise de;
fiyatı yüksek, muhafaza ve paraya çevrilmesi kolay, alıcısı bulunabilecek olan
LCD, Plazma TV, kurutma makinası gibi eşyaların, (6352 s. Kanun mad. 16 ile
değişik) İİK. mad 82/3’de öngörülen amacın dışında borçlu ve ailesi için gerek-
li, zorunlu mallardan olmadığını, ayrıca haczi istenen aynı nitelikte olan eşya-
lardan birden fazla bulunması durumunda, bunlardan değeri daha düşük, sa-
tılması ve muhafazası zor olanın borçluya bırakılması, diğerlerinin haczedilme-
si gerekeceğini- Haczedilmezliğe ilişkin şikayet borçlunun hukuki durumunu et-
kileyeceğinden öncelikle taraf teşkilinin sağlanması gerekeceğini”42,

√ “Mütevazi bir hayat standardının sürdürülebilmesi ve içinde bulunulan
sosyal statünün asgari koşullarının muhafazasını temine yarayan, borçlunun
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşyanın lüzumlu eşya olarak
kabul edilmesi gerekeceği ve lüzumlu eşyanın değeri pek fahiş olmadığı sürece
haczedilmezlik şikayetinin dinlenmesi gerekeceğini- Haczedilmezlik şikayetine
konu edilen televizyonun lüzumlu ev eşyası olduğu ve değeri de pek fahiş olma-
dığından -6352 s. Kanun mad 16 ile değişik- İİK. mad. 82/3 gereğince haczedi-
lemeyeceğini”43,

√ “İcra müdürünün, artık, alacaklı tarafından haczi talep edilen eşyanın
haczi kabil olup olmadığını değerlendirerek talebin kabulü veya reddine karar
verme yetkisine sahip olduğunu (6352 s. Kanun mad. 16 ile değişik İİK. mad.
82/son)- Tarafların şikayeti üzerine icra müdürünün bu konuda verdiği kararı

                                                           
40 Bknz:	12.	HD.	26.03.2013	T.	E:	2012/27279,	K:	11536	(www.e-uyar.com)
41 Bknz:	12.	HD.	26.03.2013	T.	E:	1925,	K:	11377	(www.e-uyar.com)
42 Bknz:	12.	HD.	04.04.2013	T.	E:	3365,	K:12821(www.e-uyar.com)
43 Bknz:	12.	HD.	22.04.2013	T.	E:	6290,	K:	17702	(www.e-uyar.com)
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denetleyecek olan icra mahkemesinin mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi
yapılmak sureti ile söz konusu icra müdürlüğü işleminin İİK. mad. 82/3’e uygun
olup olmadığını değerlendirmesi gerekeceğini, eksik inceleme ile hüküm tesisi-
nin isabetsiz olacağını”44

belirtmiştir…

-“Maddenin (borçlunun haline münasip evi)ne ilişkin 12. bendinin değişik-
likten önceki şeklinde ifade edilen (Ancak evin kıymeti fazla ise…) şeklindeki
hüküm, bu bende ait olmaktan çıkarılarak, müstakil fıkra halinde maddeye ek-
lenmiştir...”

-‘Öğrenci burslarının haczedilemeyeceği’ şeklinde maddeye yeni bir bent
(13. bent olarak) eklenmiştir.

-Maddede; “Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde sayı-
lan malların kıymetinin fazla olması durumunda, bedelinden haline münasip bir
kısmının, ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla borçluya bırakılmak üzere hac-
zedilerek satılacağı” öngörülmüştür.

Bu nedenle;

√ “Borçlunun mesleki eşyası”nın (İİK 82/I-2),

√ “Çiftçi borçlunun nakil vasıtalarının ve diğer eklenti ve ziraat aletleri”
nin ve “çiftçi olmayan borçlunun sanat ve mesleki için lüzumlu olan alet edevat
ve kitapları ile arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini
temin eden nakil vasıtaları”nın (İİK 82/I-4),

√ “Bağ, bahçe veya meyve veya sebze yetiştiricisi olan borçlunun ve aile-
sinin sanatı için lüzumlu bulunun âlet ve edevat”ın (İİK 82/I-7),

√ “Borçlunun haline münasip evi”nin (İİK 82/I-12),

kıymetinin fazla olması durumunda, “bedelinden haline münasip bir kısmı” nın,
ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla “haczedilerek borçluya bırakılacağı ve da-
ha sonra da satılacağı”, maddede açıklanmıştır.

Yüksek mahkeme;

√ “Traktörün haczedilmezliğine ilişkin şikayette, mahkemece borçlunun ve
ailesinin geçimini sağlaması için yeterli arazi miktarı ile arazi üzerinde yetişti-
rilebilen ürün de dikkate alınarak borçlunun İİK. mad. 82.’nin 1. fıkrasının 4.
ve 7. bentleri kapsamında faaliyetlerini sürdürebilmesi için traktöre ihtiyacı
olup olmadığı, ihtiyacı varsa şikayete konu traktörlerin ayrı ayrı kıymetleri ve
borçlunun haline münasip traktörü alabilmesi için gerekli bedel bilirkişilere

                                                           
44 Bknz:	12.	HD.	18.04.2013	T.	E:	5663,	K:	15056	(www.e-uyar.com)
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tespit ettirildikten ve borçluya hangi traktörü tercih ettiği sorulduktan sonra,
tercih edilmeyen traktörle ilgili borçlunun şikayetinin reddine, tercih edilen
traktör haline münasip ise onun üzerindeki haczin kaldırılmasına, tercih edilen
traktörün kıymeti borçlunun haline münasip traktörün bedelinden fazla ise sa-
tılmasına, satış bedelinden yukarıda nitelikleri belirlenen traktörü alabilmesi
için gerekli olan paranın borçluya bırakılmasına, kalanın alacaklıya ödenmesi-
ne karar verilmesi gerekeceğini”,45

√ “Borçlunun tek geçim kaynağının çiftçilik olmaması halinde, çiftçi kabul
edilmeyen borçlunun traktörünün de haczedilebileceğini”46

belirtmiştir .

-Maddeye ‘son fıkra’ olarak eklenen, “İcra memuru, haczi talep edilen
mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabu-
lüne veya reddine karar verir” şeklindeki yeni hükümle, haczedilmek istenen
bir malın gerek “İİK’nun 82. maddesi kapsamında kalıp kalmadığını” ve gerek-
se “haczedilmezlik konusunda diğer hükümler içeren kanunlar uyarınca hacze-
dilip haczedilmeyeceğini” icra memurunun değerlendirebileceği esası kabul
edilmiştir.

İcra memurunun, bir malın haczedilip haczedilemeyeceğini saptarken çok
dikkatli davranıp, tarafların karşılıklı çıkarlarını yasa yapıcının amacı doğrultu-
sunda bağdaştırmaya çalışması gerekir. Çünkü, gerçekte haczi mümkün olan bir
malı haczetmemesi halinde, alacaklı bu işleme karşı şikâyet yoluna başvursa bi-
le, icra mahkemesinin de hatalı bulduğu kararı bozması üzerine, yeniden haciz
yapılıncaya kadar, borçlunun o malı kaçırması mümkündür. Buna karşın, ger-
çekte haczedilmemesi gereken bir malın haczi -özellikle, haciz işlemi ile birlikte
muhafaza altına alınması- borçluyu güç durumda bırakabilir. Kanımızca, bir
malın haczedilip haczedilemeyeceği konusunda bir duraksama belirirse, icra
memurunun, alacaklı yararına davranıp, malın haczi yoluna gitmesi -o malın
borçlu tarafından kaçırılmasını önleyeceği ve haciz işleminin icra mahkemesi
tarafından bozulması halinde aynen borçluya geri verilmesi mümkün olduğun-
dan- daha uygun bir davranış olur.

Yargıtay bugüne kadar tüm kararlarında “icra memurunun, bir malın hac-
zedilip haczedilemeyeceğini takdir edemeyeceğini, alacaklının gösterdiği tüm
malları haczetmesi gerektiğini, borçlunun bu işleme karşı şikâyet yoluna baş-
vurması halinde, icra mahkemesinin, malın haczedilebilen mallardan olup ol-
madığına karar vermesi gerekeceğini” belirtmiştir ...

                                                           
45 Bknz:	 12.	 HD.	 28.01.2014	 T.	 E:	 2013/36000,	 K:	 2228;	 12.	 HD.	 30.05.2013	 T.	 E:11614,	
K:20163;	12.	HD.	09.04.2013	T.	E:	4320,	K:	13536	(www.e-uyar.com)
46 Bknz:	8.	HD.	17.09.2013	T.	E:		7160,	K:	12364	(www.e-uyar.com)
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Kanun koyucu, yüksek mahkemenin bu konudaki uygulamasını öteden be-
ri eleştiren doktrindeki eleştirileri dikkate alarak, maddede değişiklik yapma
gereğini duymuştur…

İİK.’nun 82. maddesine son fıkra olarak eklenen bu yeni hüküm uyarınca,
yüksek mahkeme;

√ “(6352 s. K. mad. 16 ile değiştirilen) İİK. mad. 82/sonda icra memuru-
nun haczi talep edilen malın bu madde uyarınca sadece haczinin kabil olup ol-
madığını değerlendirebileceğini; icra müdürünün “haczi istenen taşınırın üçün-
cü kişiye ait olduğu” gerekçesiyle haciz talebini reddetme yetkisinin olmadığını,
böyle bir durumda, üçüncü kişinin “istihkak iddiası”nın tutanağa geçirilip İİK.
mad. 97-99 uyarınca istihkak prosedürünün işletilmesi gerekeceğini”47

√ “(6352 s. K. mad. 16 ile değiştirilen) İİK. mad. 82/a göre, icra memuru-
na haczi talep edilen malın bu madde uyarınca haczinin kabil olup olmadığını
değerlendirme konusunda yetki tanındığını, icra müdürlüğünce “haczi istenen
binanın tapusunun bulunmadığı, hakkında ‘yıkım’ kararı bulunduğu, satışının
mümkün olmadığı” belirtilerek alacaklı vekilinin talebi reddedilmiş ise de, söz
konusu bina bakımından enkaz haczi mümkün olduğundan, alacaklının şikayeti-
nin kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”48

√ “İcra memuruna sadece haczi talep edilen mal veya hakların haczinin 
caiz olup olmadığına yönelik bir taktir hakkı tanındığını (-6352 s. K. mad. 16 ile 
değişik- İİK. mad 82/son), İİK. 89/1 gereğince gönderilen haciz ihbarname teb-
liğlerinin usulsüz olduğunun ancak ilgilisi tarafından İİK'nun 16. maddesi uya-
rınca yasal sürede icra mahkemesinde şikayet yoluyla ileri sürülmesi halinde 
değerlendirilebilecek bir husus olup, icra müdürlüğünce kendiliğinden nazara 
alınıp tebligatın usulsüz olduğuna karar verilemeyeceği gibi, icra mahkemesin-
ce de re'sen inceleme konusu yapılamayacağını”49

√ İİK. mad. 82/son gereğince, icra memurunun, haczi talep edilen mal ve-
ya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendireceğini; haczi mümkün
olmayan vergi, resim ve harç gelirleri ile birlikte -kira geliri gibi- haczi kabil
paraları, aynı havuz hesabında tutan borçlu belediyenin, iyiniyetle bağdaşma-
yan bu eyleminin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunu ve artık bele-

                                                           
47 Bknz:	8.	HD.	24.09.2014	T.	E:	2013/18392,	K:	17075;	12.	HD.		01.12.2014	T.	E:	21822,	K:	
28871;	12.	HD.	18.09.2014	T.	E:	17362,	K:	21796;		12.	HD.	29.05.2014	T.	E:	12051,	K:	15403;	
12.	HD.	17.04.2014	T.	E:	8756,	K:	11347;	12. HD.	10.09.2013	T.	E:	18259,	K:	28020;	12.	HD.	
28.05.2013	T.	E:	10605,	K:	19613	(www.e-uyar.com)
48 Bknz:	12.	HD.	24.09.2013	T.	E:	20354,	K:	29924	(www.e-uyar.com)
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tespit ettirildikten ve borçluya hangi traktörü tercih ettiği sorulduktan sonra,
tercih edilmeyen traktörle ilgili borçlunun şikayetinin reddine, tercih edilen
traktör haline münasip ise onun üzerindeki haczin kaldırılmasına, tercih edilen
traktörün kıymeti borçlunun haline münasip traktörün bedelinden fazla ise sa-
tılmasına, satış bedelinden yukarıda nitelikleri belirlenen traktörü alabilmesi
için gerekli olan paranın borçluya bırakılmasına, kalanın alacaklıya ödenmesi-
ne karar verilmesi gerekeceğini”,45

√ “Borçlunun tek geçim kaynağının çiftçilik olmaması halinde, çiftçi kabul
edilmeyen borçlunun traktörünün de haczedilebileceğini”46

belirtmiştir .

-Maddeye ‘son fıkra’ olarak eklenen, “İcra memuru, haczi talep edilen
mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabu-
lüne veya reddine karar verir” şeklindeki yeni hükümle, haczedilmek istenen
bir malın gerek “İİK’nun 82. maddesi kapsamında kalıp kalmadığını” ve gerek-
se “haczedilmezlik konusunda diğer hükümler içeren kanunlar uyarınca hacze-
dilip haczedilmeyeceğini” icra memurunun değerlendirebileceği esası kabul
edilmiştir.

İcra memurunun, bir malın haczedilip haczedilemeyeceğini saptarken çok
dikkatli davranıp, tarafların karşılıklı çıkarlarını yasa yapıcının amacı doğrultu-
sunda bağdaştırmaya çalışması gerekir. Çünkü, gerçekte haczi mümkün olan bir
malı haczetmemesi halinde, alacaklı bu işleme karşı şikâyet yoluna başvursa bi-
le, icra mahkemesinin de hatalı bulduğu kararı bozması üzerine, yeniden haciz
yapılıncaya kadar, borçlunun o malı kaçırması mümkündür. Buna karşın, ger-
çekte haczedilmemesi gereken bir malın haczi -özellikle, haciz işlemi ile birlikte
muhafaza altına alınması- borçluyu güç durumda bırakabilir. Kanımızca, bir
malın haczedilip haczedilemeyeceği konusunda bir duraksama belirirse, icra
memurunun, alacaklı yararına davranıp, malın haczi yoluna gitmesi -o malın
borçlu tarafından kaçırılmasını önleyeceği ve haciz işleminin icra mahkemesi
tarafından bozulması halinde aynen borçluya geri verilmesi mümkün olduğun-
dan- daha uygun bir davranış olur.

Yargıtay bugüne kadar tüm kararlarında “icra memurunun, bir malın hac-
zedilip haczedilemeyeceğini takdir edemeyeceğini, alacaklının gösterdiği tüm
malları haczetmesi gerektiğini, borçlunun bu işleme karşı şikâyet yoluna baş-
vurması halinde, icra mahkemesinin, malın haczedilebilen mallardan olup ol-
madığına karar vermesi gerekeceğini” belirtmiştir ...
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Kanun koyucu, yüksek mahkemenin bu konudaki uygulamasını öteden be-
ri eleştiren doktrindeki eleştirileri dikkate alarak, maddede değişiklik yapma
gereğini duymuştur…

İİK.’nun 82. maddesine son fıkra olarak eklenen bu yeni hüküm uyarınca,
yüksek mahkeme;

√ “(6352 s. K. mad. 16 ile değiştirilen) İİK. mad. 82/sonda icra memuru-
nun haczi talep edilen malın bu madde uyarınca sadece haczinin kabil olup ol-
madığını değerlendirebileceğini; icra müdürünün “haczi istenen taşınırın üçün-
cü kişiye ait olduğu” gerekçesiyle haciz talebini reddetme yetkisinin olmadığını,
böyle bir durumda, üçüncü kişinin “istihkak iddiası”nın tutanağa geçirilip İİK.
mad. 97-99 uyarınca istihkak prosedürünün işletilmesi gerekeceğini”47

√ “(6352 s. K. mad. 16 ile değiştirilen) İİK. mad. 82/a göre, icra memuru-
na haczi talep edilen malın bu madde uyarınca haczinin kabil olup olmadığını
değerlendirme konusunda yetki tanındığını, icra müdürlüğünce “haczi istenen
binanın tapusunun bulunmadığı, hakkında ‘yıkım’ kararı bulunduğu, satışının
mümkün olmadığı” belirtilerek alacaklı vekilinin talebi reddedilmiş ise de, söz
konusu bina bakımından enkaz haczi mümkün olduğundan, alacaklının şikayeti-
nin kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”48

√ “İcra memuruna sadece haczi talep edilen mal veya hakların haczinin 
caiz olup olmadığına yönelik bir taktir hakkı tanındığını (-6352 s. K. mad. 16 ile 
değişik- İİK. mad 82/son), İİK. 89/1 gereğince gönderilen haciz ihbarname teb-
liğlerinin usulsüz olduğunun ancak ilgilisi tarafından İİK'nun 16. maddesi uya-
rınca yasal sürede icra mahkemesinde şikayet yoluyla ileri sürülmesi halinde 
değerlendirilebilecek bir husus olup, icra müdürlüğünce kendiliğinden nazara 
alınıp tebligatın usulsüz olduğuna karar verilemeyeceği gibi, icra mahkemesin-
ce de re'sen inceleme konusu yapılamayacağını”49

√ İİK. mad. 82/son gereğince, icra memurunun, haczi talep edilen mal ve-
ya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendireceğini; haczi mümkün
olmayan vergi, resim ve harç gelirleri ile birlikte -kira geliri gibi- haczi kabil
paraları, aynı havuz hesabında tutan borçlu belediyenin, iyiniyetle bağdaşma-
yan bu eyleminin hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunu ve artık bele-
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diyenin, bu nitelikteki hesaplarda yer alan paraların ‘haczedilmezliğini ispatla-
yamadığı’nın kabul edilmesi gerekeceğini”50

√ “İcra müdürlerine alacaklı tarafından haczi talep edilen eşyanın haczi
kabil olup olmadığını değerlendirerek talebin kabulü veya reddine karar verme
yetkisi verildiğini- İcra müdürünün bu konuda verdiği kararın şikayet edilmesi
üzerine icra mahkemesinin keşif ve bilirkişi incelemesi yapmak suretiyle icra
müdürünün işleminin İİK. mad. 82/3’e uygun olup olmadığını denetleyeceği-
ni”51

√ “6352 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tarihinden sonra
yapılan hacizler hakkında 6352 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gere-
keceğini, takip tarihi 05.07.2012’den önce olsa da, takip işleminin (haciz işle-
minin) ne zaman yapıldığının dikkate alınması gerekeceğini”52

√ “İcra memuruna sadece haczi talep edilen mal veya hakların haczinin
caiz olup olmadığına yönelik bir taktir hakkı tanındığını (-6352 s. K. mad. 16 ile
değişik- İİK. mad 82/son), ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü ancak ilgili-
si tarafından İİK. mad. 16. uyarınca yasal sürede icra mahkemesinde şikayet
yoluyla ileri sürülmesi halinde değerlendirilebilecek bir husus olduğunu, bu hu-
susun icra müdürlüğünce kendiliğinden nazara alınıp tebligatın usulsüz olduğu
değerlendirilerek alacaklının haciz isteminin reddine karar verilemeyeceğini”53

√ “İcra müdürünün haczedilemeyen mallar hakkında talebi reddetme yet-
kisinin -6352 s. Kanun ile 82. maddeye eklenen son fıkra uyarınca- bulunduğu,
ancak bu takdir yetkisinin her olayda somut olarak icra mahkemesince denet-
lenmesi gerekeceğini”54,

√ “İcra müdürünün, artık, alacaklı tarafından haczi talep edilen eşyanın
haczi kabil olup olmadığını değerlendirerek talebin kabulü veya reddine karar
verme yetkisine sahip olduğunu (6352 s. Kanun mad. 16 ile değişik İİK. mad.
82/son); tarafların şikayeti üzerine icra müdürünün bu konuda verdiği kararı
denetleyecek olan icra mahkemesinin mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi
yapılmak sureti ile söz konusu icra müdürlüğü işleminin İİK. mad. 82/3’e uygun

                                                           
50 Bknz:	12.	HD.	12.03.2013	T.	E:	2012/31464,	K:	8968	(www.e-uyar.com)
51 Bknz:	12.	HD.	18.04.2013	T.	E:	5663,	K:	15056	(www.e-uyar.com)
52 Bknz:	12.	HD.	12.03.2013	T.	E:	2012/33251,	K:	8924;	12.	HD.	07.03.2013	T.	E:	2012/30971,	
K:	7899;	12.	HD.	12.02.2013	T.	E:	2012/28045,	K:	3913	(www.e-uyar.com)
53 Bknz:	 12.	HD.	 12.	HD.	19.09.2013	T.	E:19462,	K:29173;	 05.03.2013	T.	E:	 2012/32238,	K:	
7390;	12.	HD.	12.03.2013	T.	E:	2012/33118,	K:	8963	(www.e-uyar.com)
54 Bknz:	12.	HD.	12.03.2013	T.	E:	2012/30309,	K:	8969	(www.e-uyar.com)
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olup olmadığını değerlendirmesi gerekeceği, eksik inceleme ile hüküm tesisi
isabetsiz olacağını”55,

√ “6352 s. Kanun ile değişik İİK. mad. 82. kapsamında icra müdürüne ta-
nınan yetkinin sadece malın haczi kabil olup olmadığı ile sınırlı olduğu, icra
müdürünün bunun dışında, örneğin malın üçüncü kişiye ait olduğu ya da haciz
ihbarnamesi gönderilmesi istenen kişilerin borçluya nazaran üçüncü kişi sayı-
lamayacakları gerekçesi ile haciz talebinin veya haciz ihbarı gönderilmesi iste-
minin yerine getirilmesi konusunda herhangi bir taktir yetkisinin bulunmadığı-
nı; haczi talep edilen malın üçüncü kişiye ait olduğunun iddia edilmesi halinde
istihkak prosedürünün uygulanacağı ya da kendisine haciz ihbarı gönderilen ki-
şinin üçüncü kişi olmadığı yönündeki iddiasını İİK. mad. 16. uyarınca şikayet
yoluyla icra mahkemesinde ileri sürebileceğini”56

belirtmiştir…

XXVI. Kanun’un 88. maddesinde57 yapılan değişiklikle;

                                                           
55 Bknz:	12.	HD.	18.04.2013	T.	E:5663,	K:15056	(www.e-uyar.com)
56 Bknz:	12.	HD.	15.04.2013	T.	E:	5621,	K:	14186	(www.e-uyar.com)
57 “Haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senet-
ler ile altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder.
Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak muhafaza altına alınır. Alacaklı muva-
fakat ederse, istenildiği zaman verilmek şartıyla, muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs 
nezdinde bırakılabilir. Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü 
şahsın kabulü hâlinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır. Mallar satış mahalline getiril-
mediği takdirde muhafaza altına alınabilir veya yediemin değişikliği yapılabilir.
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yabancı dev-
let başkanı, parlamento başkanı, hükümet başkanı veya hükümet üyelerini taşıyan ulaşım araç-
ları, bu kişiler Türkiye’de bulundukları sürece, muhafaza altına alınamaz ve yediemine bırakı-
lamaz.
İcra dairesi üçüncü bir şahsa rehnedilmiş olan malları da muhafaza altına alabilir. Ticari işletme 
rehni kapsamındaki taşınırlar ise icra dairesince satılmalarına karar verilmesinden sonra muha-
faza altına alınabilir. Bu mallar paraya çevrilmediği takdirde geri verilir.
Haczedilen mallar, Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait li-
sanslı yediemin depolarında muhafaza edilir. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkile-
rini Adalet Bakanlığının onayıyla alt işleticilere aynı standartları sağlamak koşuluyla devrede-
bilirler. Bu devir, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 
Bu depoların yönetmelikte belirlenen nitelik ve şartlara uygunluğunun saptanması sonucunda 
işletme belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilir. Haczedilen malların muhafaza işlemleri; li-
sanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, 
depo için alınacak teminata, mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya; işletici
olma niteliklerine, işletici lisansına, Adalet Bakanlığı tarafından bu lisansın verilmesine; Ada-
let Bakanlığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine; faaliyetin durdurulması ya da 
iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara; bu depoların denetimine ve diğer hususlara ilişkin usul 
ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte düzenlenir. Haczedilen malların 
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diyenin, bu nitelikteki hesaplarda yer alan paraların ‘haczedilmezliğini ispatla-
yamadığı’nın kabul edilmesi gerekeceğini”50

√ “İcra müdürlerine alacaklı tarafından haczi talep edilen eşyanın haczi
kabil olup olmadığını değerlendirerek talebin kabulü veya reddine karar verme
yetkisi verildiğini- İcra müdürünün bu konuda verdiği kararın şikayet edilmesi
üzerine icra mahkemesinin keşif ve bilirkişi incelemesi yapmak suretiyle icra
müdürünün işleminin İİK. mad. 82/3’e uygun olup olmadığını denetleyeceği-
ni”51

√ “6352 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tarihinden sonra
yapılan hacizler hakkında 6352 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gere-
keceğini, takip tarihi 05.07.2012’den önce olsa da, takip işleminin (haciz işle-
minin) ne zaman yapıldığının dikkate alınması gerekeceğini”52

√ “İcra memuruna sadece haczi talep edilen mal veya hakların haczinin
caiz olup olmadığına yönelik bir taktir hakkı tanındığını (-6352 s. K. mad. 16 ile
değişik- İİK. mad 82/son), ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü ancak ilgili-
si tarafından İİK. mad. 16. uyarınca yasal sürede icra mahkemesinde şikayet
yoluyla ileri sürülmesi halinde değerlendirilebilecek bir husus olduğunu, bu hu-
susun icra müdürlüğünce kendiliğinden nazara alınıp tebligatın usulsüz olduğu
değerlendirilerek alacaklının haciz isteminin reddine karar verilemeyeceğini”53

√ “İcra müdürünün haczedilemeyen mallar hakkında talebi reddetme yet-
kisinin -6352 s. Kanun ile 82. maddeye eklenen son fıkra uyarınca- bulunduğu,
ancak bu takdir yetkisinin her olayda somut olarak icra mahkemesince denet-
lenmesi gerekeceğini”54,

√ “İcra müdürünün, artık, alacaklı tarafından haczi talep edilen eşyanın
haczi kabil olup olmadığını değerlendirerek talebin kabulü veya reddine karar
verme yetkisine sahip olduğunu (6352 s. Kanun mad. 16 ile değişik İİK. mad.
82/son); tarafların şikayeti üzerine icra müdürünün bu konuda verdiği kararı
denetleyecek olan icra mahkemesinin mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi
yapılmak sureti ile söz konusu icra müdürlüğü işleminin İİK. mad. 82/3’e uygun

                                                           
50 Bknz:	12.	HD.	12.03.2013	T.	E:	2012/31464,	K:	8968	(www.e-uyar.com)
51 Bknz:	12.	HD.	18.04.2013	T.	E:	5663,	K:	15056	(www.e-uyar.com)
52 Bknz:	12.	HD.	12.03.2013	T.	E:	2012/33251,	K:	8924;	12.	HD.	07.03.2013	T.	E:	2012/30971,	
K:	7899;	12.	HD.	12.02.2013	T.	E:	2012/28045,	K:	3913	(www.e-uyar.com)
53 Bknz:	 12.	HD.	 12.	HD.	19.09.2013	T.	E:19462,	K:29173;	 05.03.2013	T.	E:	 2012/32238,	K:	
7390;	12.	HD.	12.03.2013	T.	E:	2012/33118,	K:	8963	(www.e-uyar.com)
54 Bknz:	12.	HD.	12.03.2013	T.	E:	2012/30309,	K:	8969	(www.e-uyar.com)
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olup olmadığını değerlendirmesi gerekeceği, eksik inceleme ile hüküm tesisi
isabetsiz olacağını”55,

√ “6352 s. Kanun ile değişik İİK. mad. 82. kapsamında icra müdürüne ta-
nınan yetkinin sadece malın haczi kabil olup olmadığı ile sınırlı olduğu, icra
müdürünün bunun dışında, örneğin malın üçüncü kişiye ait olduğu ya da haciz
ihbarnamesi gönderilmesi istenen kişilerin borçluya nazaran üçüncü kişi sayı-
lamayacakları gerekçesi ile haciz talebinin veya haciz ihbarı gönderilmesi iste-
minin yerine getirilmesi konusunda herhangi bir taktir yetkisinin bulunmadığı-
nı; haczi talep edilen malın üçüncü kişiye ait olduğunun iddia edilmesi halinde
istihkak prosedürünün uygulanacağı ya da kendisine haciz ihbarı gönderilen ki-
şinin üçüncü kişi olmadığı yönündeki iddiasını İİK. mad. 16. uyarınca şikayet
yoluyla icra mahkemesinde ileri sürebileceğini”56

belirtmiştir…

XXVI. Kanun’un 88. maddesinde57 yapılan değişiklikle;

                                                           
55 Bknz:	12.	HD.	18.04.2013	T.	E:5663,	K:15056	(www.e-uyar.com)
56 Bknz:	12.	HD.	15.04.2013	T.	E:	5621,	K:	14186	(www.e-uyar.com)
57 “Haczolunan paraları, banknotları, hamiline ait senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senet-
ler ile altın, gümüş ve diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder.
Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak muhafaza altına alınır. Alacaklı muva-
fakat ederse, istenildiği zaman verilmek şartıyla, muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs 
nezdinde bırakılabilir. Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü 
şahsın kabulü hâlinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır. Mallar satış mahalline getiril-
mediği takdirde muhafaza altına alınabilir veya yediemin değişikliği yapılabilir.
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yabancı dev-
let başkanı, parlamento başkanı, hükümet başkanı veya hükümet üyelerini taşıyan ulaşım araç-
ları, bu kişiler Türkiye’de bulundukları sürece, muhafaza altına alınamaz ve yediemine bırakı-
lamaz.
İcra dairesi üçüncü bir şahsa rehnedilmiş olan malları da muhafaza altına alabilir. Ticari işletme 
rehni kapsamındaki taşınırlar ise icra dairesince satılmalarına karar verilmesinden sonra muha-
faza altına alınabilir. Bu mallar paraya çevrilmediği takdirde geri verilir.
Haczedilen mallar, Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait li-
sanslı yediemin depolarında muhafaza edilir. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu yetkile-
rini Adalet Bakanlığının onayıyla alt işleticilere aynı standartları sağlamak koşuluyla devrede-
bilirler. Bu devir, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 
Bu depoların yönetmelikte belirlenen nitelik ve şartlara uygunluğunun saptanması sonucunda 
işletme belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilir. Haczedilen malların muhafaza işlemleri; li-
sanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, 
depo için alınacak teminata, mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya; işletici
olma niteliklerine, işletici lisansına, Adalet Bakanlığı tarafından bu lisansın verilmesine; Ada-
let Bakanlığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine; faaliyetin durdurulması ya da 
iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara; bu depoların denetimine ve diğer hususlara ilişkin usul 
ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte düzenlenir. Haczedilen malların 

33



- “Haczedilen malların Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek
veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarında muhafaza edileceği” mad-
dede öngörülmüştür.

Adalet Bakanlığına ait depo ve garaj bulunmayan yerlerde, alacaklının
haczedilen malın borçluda bırakılmasını kabul etmemesi halinde, gideri peşin
olarak kendisinden alınarak (İİK. m. 95) haczedilen mal, üçüncü bir kişiye, ye-
diemin olarak teslim edilir.

Üçüncü kişinin elinde bulunan taşınır malın haciz edilmesi halinde, 4449
sayılı Kanun’a ait hazırlık çalışmaları sırasında Komisyon tarafından hazırlanan
metinde yer alan “üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır malların, bu şahıstan
alınmayıp, kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılacağına” dair
olan hüküm, maddenin TBMM’de görüşülmesi sırasında, Adalet Komisyo-
nu’nda “...alacaklının muvafakati ve...” sözcükleri maddeye eklenerek değişti-
rilmiş ve bu değişik şekliyle -maalesef- kanunlaşmıştı. Daha sonra, 12.2.2004
tarihli ve 5092 sayılı Kanun’la bu madde yeniden Komisyon’un düzenlediği
şekle dönüştürülmek istendiyse de, Adalet Komisyonu’nda da benimsenen bu
değişiklik, TBMM’de verilen bir önerge ile geri alınmıştır... Doktrinde “Bir ta-
şınır malı elinde bulunduranın, onun maliki sayılacağını öngören İİK. 97a
hükmü ile taşınır mallarda zilyetliğin mülkiyete karine teşkil ettiğini” öngören
MK. 985/I hükmüne ve hayatın olağan akışına aykırı olan bu hükmün en kısa
zamanda değiştirilmesinin isabetli olacağı» belirtilmişti.

Yukarıda belirtilen, İİK.nun 88. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cüm-
lesinde yer alan “...alacaklının muvafakati ve...” ibaresi Anayasa Mahkemesince
12.01.2012 T. E:2010/90, K:2012/4 sayılı kararla -Anayasanın 2, 13 ve 35.
maddelerine aykırı bulunarak- iptal edilmişti.

6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; öteden beri eleştiri konusu olmuş
olan 88. maddenin ikinci fıkrası Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen ka-
rarı doğrultusunda değiştirilerek “... üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mal-

                                                           
muhafazası aşamasındaki ücretler Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek tarifeyle belirle-
nir.
İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine haczedilen malın bırakılmış olduğu 
üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun 
süre içinde geri almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra 
müdürü, icra mahkemesinin kararı ile taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları 
satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar 9 uncu madde hük-
müne göre muhafaza olunur. Bu konuda ortaya çıkan ihtilaflar tetkik mercii tarafından basit yar-
gılama usulüne göre çözülür.
İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçlar, en geç üç 
iş günü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim edilir. Aracı teslim alan icra müdürlüğü, ara-
cın yakalanmasını isteyen icra müdürlüğüne bildirimde bulunur.”

35

lar haczedildiğinde, üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin ola-
rak bırakılır. Mallar satış mahalline getirilmediği taktirde muhafaza altına alı-
nabilir veya yediemin değişikliği yapılabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. 6352 sa-
yılı Kanun değişikliğinden önce, Anayasa Mahkemesi’nin 12.01.2012 T.
E:2010/90, K:2012/4 sayılı kararı ile “alacaklının muvafakati ve...” ibaresi
madde metninden çıkarılmış olduğundan ve bu ibarenin, uygulanmasından do-
ğacak, sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi
ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın, Resmî Gazete’de yayımla-
nacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına da karar verildiğinden,
12.01.2012 gününden itibaren “taşınır mallarda zilyetliğin mülkiyete karine teş-
kil ettiği” ilkesine ters düşen bu uygulamaya son verilmiş ve maddenin 2. fıkra-
sının 3. cümlesi bu şekliyle hemen yürürlüğe girmiştir.

- “Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşma hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, yabancı devlet başkanı, parlamento başkanı, hükümet başkanı veya
hükümet üyelerini taşıyan ulaşım araçlarının, bu kişiler Türkiye’de bulundukla-
rı sürece muhafaza altına alınamayacakları ve yediemin’e bırakılamayacakla-
rı” maddede yapılan yeni düzenlemede öngörülmüştür.

- Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerin bu
yetkilerini “Adalet Bakanlığının onayıyla alt işleticilere aynı standartları sağla-
mak koşuluyla devredebilmeleri” öngörülmüştür. Bu devir, yetki verilen gerçek
veya tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak, depoların yönetme-
likte belirlenen nitelik ve şartlara uygunluğunun saptanması sonucunda “işletme
belgesi” Adalet Bakanlığı tarafından verilecektir. Haczedilen malların muhafa-
za işlemleri; “lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması
gereken asgari niteliklere, depo için alınacak teminata, mallar için muhtemel ri-
zikolara karşı yapılacak sigortaya; işletici olma niteliklerine, işletici lisansına,
Adalet Bakanlığı tarafından bu lisansın verilmesine; Adalet Bakanlığı’nın li-
sanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine; faaliyetin durdurulması ya da iptali
gibi idari tedbir ve tasarruflara; bu depoların denetimine ve diğer hususlara”
ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte dü-
zenlenecektir. Haczedilen malların muhafazası aşamasındaki ücretler, Adalet
Bakanlığı tarafından düzenlenecek tarifeyle belirlenecektir.

-İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine haczedilen
malın bırakılmış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken artık muhafaza-
sına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri almasını ilgililere re-
sen bildirecektir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü “icra
mahkemesinin kararı ile” taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bun-
ları satacak, elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenecek, artan
miktar 9 uncu madde hükmüne göre muhafaza olunacaktır. Bu konuda ortaya
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- “Haczedilen malların Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek
veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarında muhafaza edileceği” mad-
dede öngörülmüştür.

Adalet Bakanlığına ait depo ve garaj bulunmayan yerlerde, alacaklının
haczedilen malın borçluda bırakılmasını kabul etmemesi halinde, gideri peşin
olarak kendisinden alınarak (İİK. m. 95) haczedilen mal, üçüncü bir kişiye, ye-
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Üçüncü kişinin elinde bulunan taşınır malın haciz edilmesi halinde, 4449
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metinde yer alan “üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır malların, bu şahıstan
alınmayıp, kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılacağına” dair
olan hüküm, maddenin TBMM’de görüşülmesi sırasında, Adalet Komisyo-
nu’nda “...alacaklının muvafakati ve...” sözcükleri maddeye eklenerek değişti-
rilmiş ve bu değişik şekliyle -maalesef- kanunlaşmıştı. Daha sonra, 12.2.2004
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muhafazası aşamasındaki ücretler Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek tarifeyle belirle-
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sanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine; faaliyetin durdurulması ya da iptali
gibi idari tedbir ve tasarruflara; bu depoların denetimine ve diğer hususlara”
ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte dü-
zenlenecektir. Haczedilen malların muhafazası aşamasındaki ücretler, Adalet
Bakanlığı tarafından düzenlenecek tarifeyle belirlenecektir.

-İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine haczedilen
malın bırakılmış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken artık muhafaza-
sına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri almasını ilgililere re-
sen bildirecektir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü “icra
mahkemesinin kararı ile” taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bun-
ları satacak, elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenecek, artan
miktar 9 uncu madde hükmüne göre muhafaza olunacaktır. Bu konuda ortaya
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çıkan ihtilaflar icra mahkemesi tarafından “basit yargılama usulüne göre” çö-
zümlenecektir.

-İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan
araçlar, en geç üç iş günü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim edilecek,
aracı teslim alan icra müdürlüğü, aracın yakalanmasını isteyen icra müdürlüğü-
ne bildirimde bulunacaktır…

- 6352 sayılı Kanun’un hazırlık çalışmaları sırasında 88. maddenin ikinci
fıkrasının “... haczedilen taşınır malların toplam değeri Asgari Ücret Tespit
Komisyonu tarafından 16 yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık en yük-
sek brüt asgari ücret tutarının beş katından az ise muhafaza altına alınmaz,
borçlu veya üçüncü kişiye yediemin olarak bırakılır...” şeklinde değiştirilmesi
Hükümet Tasarısı ile teklif edilmişse de, bu değişiklik TBMM’ce benimsenme-
diği için yasalaşamamıştır.

XXVII. Kanun’un 89. maddesinin üçüncü ve yedinci fıkralarında58 yapı-
lan değişiklikle;

-Kanun’un üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde kırkından” ibaresi “yüzde
yirmisinden” şeklinde -Kanun’un diğer maddelerinde yani; İİK 67., 68., 68a.,
69., 72. ve 97., 169/a. ve 170. maddelerinde yapılan değişikliğe paralel olarak-
“yüzde yirmisinden” şeklinde değiştirilmiştir.59

-6352 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önceki dönemde; haciz ih-
barnamesi, bir tüzel kişinin ya da kurumun -özellikle, bankaların- merkez ve
şubelerinden hangisine tebliğ edilmiş ise, beyanda bulunma yükümlülüğü de
yalnız ihbarnameyi alan merkez yada şubeye ait idi. İİK. mad. 89/VII’deki
«merkez» sözcüğünü, «bankanın merkez şubesi» şeklinde anlamak gerekiyordu.
Böylece, 89. madde hükmünün, özellikle bankalara karşı kötüye kullanılmasının
önüne geçilmek istenmişti... Ancak, bu hükme rağmen, bir bankaya «merkez
şube ve ajanslarına da şamildir» şeklinde bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilirse,
bankanın kendi merkez şubesi bakımından, haciz ihbarnamesine süresi içinde
cevap vermesi gerekiyordu.

                                                           
58 “…üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece dava konusu şeyin yüzde yirmisin-
den aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkum edilir…”
......................................
“Haciz ihbarnamesi, borçlunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bir tüzel kişinin veya mü-
essesenin şubesine veya tüm şubelerini kapsayacak şekilde merkezine tebliğ edilir. Haciz ih-
barnamesinin tebliğ edildiği merkez, tüm şubeleri veya birimlerini kapsayacak şekilde beyanda
bulunmakla yükümlüdür.”
59 Bknz:	12.	HD.	01.04.2014	T.	E:	7094,	K:	9463	(www.e-uyar.com)
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Ayrıca şu hususu da belirtelim ki, bankalardaki paraların haczi için, para-
nın bulunduğu bildirilen banka şubesine haciz ihbarnamesinin gönderilmesi ge-
rekiyordu. Yoksa,”ilgili banka şubelerine sorulmak üzere, Türkiye Bankalar
Birliğine haciz ihbarnamesi gönderilmesi” kabul edilmiyordu.

6352 sayılı Kanun’un 18. maddesi ile İİK.’nun 89. maddesinin yedinci fık-
rası “Haciz ihbarnamesi, borçlunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bir tü-
zel kişinin veya müessesenin şubesine veya tüm şubelerini kapsayacak şekilde
merkezine tebliğ edilir. Haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği merkez, tüm şube-
leri veya birimlerini kapsayacak şekilde beyanda bulunmakla yükümlüdür” şek-
linde değiştirilmiştir. Bu değişiklik adı geçen Kanun’un yayım tarihinden 6 ay
sonra 05.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece 6352 sayılı Kanun’un
yürürlüğünden sonra başlayacak olan yeni dönemde haciz ihbarnamelerini bir
hükmi şahsın veya müessesenin (bankanın) merkez veya şubelerine hangisine
tebliğ edilmiş ise, beyanda bulunma mükellefiyeti yalnız bu ihbarnameyi tebel-
lüğ eden merkez veya şubeye ait olmayacak, haciz ihbarnamesi, tüzel kişinin
veya müessesenin tüm şubelerini kapsayacak şekilde merkezine tebliğ edi-
lecek, haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği merkez, tüm şubeleri veya birimleri-
ni kapsayacak şekilde beyanda bulunmakla yükümlü olacaktır...

-Kendilerine haciz ihbarnamesi tebliğ edilen üçüncü kişiler, “meslek ya da
banka sırrı” gerekçesiyle, cevaptan kaçınamazlar. Cevap vermeğe ve borçlunun
hesabındaki parayı istendiğinde icra dairesine teslim etmeye mecburdurlar (İİK.
mad. 367).

XXVIII. Kanun’un 91. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesin-
de60 yapılan değişiklikle;

İİK’nun “gemi” ve “gemi sicili” sözcüklerinin geçtiği maddelerinde yapı-
lan değişikliğe paralel olarak; maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer
alan “tapuya ve mahcuz gemi ise kayıtlı bulunduğu daireye” ibaresi “tapu sici-
line” olarak; ikinci fıkrasında yer alan “yukarda adı geçen daireler” ibaresi
“tapu siciline” olarak değiştirilmiştir.

XXIX. Kanun’un 92. maddesinde yapılan değişiklikle;

Maddenin “-Yola çıkmaya hazır gemilerin cebri icra yolu ile satılamaya-
cağı gibi, ihtiyaten haciz de edilemeyeceği”ne ilişkin- yürürlükten kalkmış olan
6762 sayılı “Ticaret Kanunu’nun 892 nci maddesi hükmü saklıdır” şeklindeki
dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

                                                           
60 “…icra dairesi tarafından tapu siciline bildirilir.
.................................Bu hususlar da tapu siciline bildirilir.
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çıkan ihtilaflar icra mahkemesi tarafından “basit yargılama usulüne göre” çö-
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“yüzde yirmisinden” şeklinde değiştirilmiştir.59

-6352 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önceki dönemde; haciz ih-
barnamesi, bir tüzel kişinin ya da kurumun -özellikle, bankaların- merkez ve
şubelerinden hangisine tebliğ edilmiş ise, beyanda bulunma yükümlülüğü de
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«merkez» sözcüğünü, «bankanın merkez şubesi» şeklinde anlamak gerekiyordu.
Böylece, 89. madde hükmünün, özellikle bankalara karşı kötüye kullanılmasının
önüne geçilmek istenmişti... Ancak, bu hükme rağmen, bir bankaya «merkez
şube ve ajanslarına da şamildir» şeklinde bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilirse,
bankanın kendi merkez şubesi bakımından, haciz ihbarnamesine süresi içinde
cevap vermesi gerekiyordu.
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6103 sayılı kanunla yapılan değişiklik sırasında, yürürlükten kaldırılmış
bulunan 6762 sayılı Ticaret Kanunu’nun 892. maddesine paralel bir hükme, ye-
ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer verilmemiş olduğundan, bu düzen-
lemenin sonucu olarak da İİK.’nun 92. maddesinden önceki kanunun 892. mad-
desine atıf yapan 4. fıkrası, zorunlu olarak yürürlükten kaldırılmıştır.

XXX. Kanun’un 97. maddesinin yedinci fıkrasında61 ve on üçüncü fık-
rasında62 yapılan değişikliklerle,

-İİK’nun “gemi” ve “gemi sicili” sözcüklerinin geçtiği maddelerinde ya-
pılan değişikliğe paralel olarak; maddenin yedinci fıkrasında bulunan “kirala-
nan yer veya sicile kayıtlı gemilerdeki” ibaresi “kiralanan taşınmaz veya gemi-
lerdeki hapis hakkına tabi….” şeklinde değiştirilmiştir. Bu suretle “kiralanan
gemilerdeki hapis hakkına tabi eşya” ile ilgili düzenleme yalnızca “sicile kayıtlı
gemiler”e değil “gemi kira sözleşmesine konu olan her türlü gemiye uygulana-
cak nitelikte” olduğundan, yapılan değişiklik uyarınca hükmün uygulama alanı
“her türlü gemiye teşmil edilecek şekilde” genişletilmiştir.

-Kanun’un diğer maddelerinde -yani 67., 68., 68/a., 69., 72., 89., 169/a., ve
170. maddelerinde- yapılan değişikliğe paralel olarak maddede yer alan “yüzde
kırk” oranı “yüzde yirmi” olarak değiştirilmiştir.63

Yargıtay 8. HD.;

√ “İİK. 97/13 gereğince alacaklı yararına tazminata hükmedilebilmesi için 
üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddinin yanı sıra teminat karşılığında takibin 
ya da satışın ertelenmesi kararının da verilmesi ve teminatın da yatırılmış ol-
masının gerektiği, tazminat miktarının geciken miktarın %20'sinden az olama-
yacağına dair kanun değişikliğinin -yürürlük tarihi olan- 05.07.2012 tarihinden 
itibaren derhal uygulanması gerektiğini”64

√ “02.07.2012 tarihinde 6352 sayılı Kanun'un 19. maddesi İİK. mad. 
97/13'de öngörülen tazminat oranını %20 olarak değiştirilmiş olduğundan, bu 
tarihten itibaren tazminat oranının % 20 olarak uygulanması gerektiğini”65

                                                           
61 .............................
.................................
“kiralanan taşınmaz veya gemilerdeki hapis hakkına tabi…....”
62 “…istifası geciken miktarın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere…”
63 Bknz:	8.	HD.	17.10.2014	T.	E:	17646,	K:	18619;	8.	HD.	26.06.2014	T.	E:	12766,	K:	13609;	8.	
HD.	13.06.2014	T.	E:	2013/14513,	K:	12398;	8.	HD.	12.06.2014	T.	E:	9758,	K:	12296;	8.	HD.	
16.01.2014	T.	E:	2013/22801,	K:	501		(www.e-uyar.com)
64 Bknz:	8.	HD.	22.05.2014	T.	E:	2013/12808,	K:	10353	(www.e-uyar.com)
65 Bknz:	8.	21.05.2014	T.	E:	10882,	K:	10023; 25.04.2014	T.	E:	2013/14258,	K:	8211 (www.e-
uyar.com)
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√ “İİK’nun 97/13. maddesindeki tazminat oranının 05.07.2012’de yürür-
lüğe giren 6352 sayılı kanun’un 19. maddesi ile %20’ye indirildiğinin dikkate 
alınmamasının isabetsiz olduğunu”66

“ İİK’nun 97/13. maddesi uyarınca alacaklı yararına tazminata hükmedi-
lebilmesi için hangi mahcuzlar yönünden takibin ya da satışın durdurulması ka-
rarı verildiği hususları gerekçede belirtilip tartışılmadan ve tazminat oranının 
da 6352 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik uyarınca 05.07.2012’den itibaren ge-
çerli olmak üzere %20 olarak değiştirildiği dikkate alınmadan hüküm kurulma-
sının isabetsiz olduğunu”67

√ “İstihkak davası üzerine takibin talikine karar verilmesi ve neticede da-
vanın reddedilmesi halinde alacaklı lehine hükmedilecek olan tazminat oranının
%20 olarak değiştirildiğini, (6352 s. K. mad. 19, İİK. mad. 97/XIII)- 02.07.2012
tarihinde yürürlüğe giren bu değişiklik nedeniyle bu tarihten itibaren tazminat
oranının %20 olarak uygulanması gerekeceğini”68 69

belirtmiştir ...

XXXI. Kanun’un 99. maddesinde 70 yapılan değişiklikle;
- Borçlunun elinde haczettiği malları İİK. mad. 88/II uyarınca icra müdürü,

ancak «alacaklı kabul ederse (muvafakat ederse) borçluda -yediemin olarak- bı-
rakabilirken, üçüncü kişinin elinde haczettiği -ve üçüncü kişinin üzerinde ‘mül-
kiyet hakkına dayanarak’ istihkak iddiasında bulunduğu- malları alacaklı, İİK.
m. 88/II, 4949 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önce, istese de, üçüncü kişiden
alamıyor ve üçüncü kişiye «yediemin» olarak bırakıyorken, 4949 sayıl Kanun
ile İİK. mad. 88/II, c: 3’ün “üçüncü şahsın elinde bulunan mallar haczedilince,
alacaklının muvafakati ve üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin
olarak bırakılır” şeklinde değiştirilmesinden sonra, bu malların, malları elinde
bulunduran -ve istihkak iddiasında bulunan- üçüncü kişiye yediemin olarak bı-

                                                           
66 Bknz:	8.	HD.	17.04.2014	T.	E:	6476,	K:	7367	(www.e-uyar.com)
67 Bknz:	8.	HD.	15.05.2014	T.	E:	8672,	K:	9785	(www.e-uyar.com)
68 Bknz:	8.	HD.	20.05.2013	T.	E:	3871,	K:7523	(www.e-uyar.com)
69 02.07.2012 tarih ve 6352 s. Kanun, 05.07.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığından,  
(6352 s. Kanun m. 106/b gereğince) İİK. mad. 97’de yer alan “tazminat oranını” %20 olarak de-
ğiştiren maddenin yürürlük tarihinin de 05.07.2012 olarak kabul edilmesi gerektiği kanısındayız.
70“Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia 
eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza 
altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması 
için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu  süre içinde  icra mahkemesine istihkak davası açılmaz 
ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuç-
lanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapıl-
ması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygu-
lanır.”
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6103 sayılı kanunla yapılan değişiklik sırasında, yürürlükten kaldırılmış
bulunan 6762 sayılı Ticaret Kanunu’nun 892. maddesine paralel bir hükme, ye-
ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer verilmemiş olduğundan, bu düzen-
lemenin sonucu olarak da İİK.’nun 92. maddesinden önceki kanunun 892. mad-
desine atıf yapan 4. fıkrası, zorunlu olarak yürürlükten kaldırılmıştır.

XXX. Kanun’un 97. maddesinin yedinci fıkrasında61 ve on üçüncü fık-
rasında62 yapılan değişikliklerle,

-İİK’nun “gemi” ve “gemi sicili” sözcüklerinin geçtiği maddelerinde ya-
pılan değişikliğe paralel olarak; maddenin yedinci fıkrasında bulunan “kirala-
nan yer veya sicile kayıtlı gemilerdeki” ibaresi “kiralanan taşınmaz veya gemi-
lerdeki hapis hakkına tabi….” şeklinde değiştirilmiştir. Bu suretle “kiralanan
gemilerdeki hapis hakkına tabi eşya” ile ilgili düzenleme yalnızca “sicile kayıtlı
gemiler”e değil “gemi kira sözleşmesine konu olan her türlü gemiye uygulana-
cak nitelikte” olduğundan, yapılan değişiklik uyarınca hükmün uygulama alanı
“her türlü gemiye teşmil edilecek şekilde” genişletilmiştir.

-Kanun’un diğer maddelerinde -yani 67., 68., 68/a., 69., 72., 89., 169/a., ve
170. maddelerinde- yapılan değişikliğe paralel olarak maddede yer alan “yüzde
kırk” oranı “yüzde yirmi” olarak değiştirilmiştir.63

Yargıtay 8. HD.;

√ “İİK. 97/13 gereğince alacaklı yararına tazminata hükmedilebilmesi için 
üçüncü kişinin istihkak iddiasının reddinin yanı sıra teminat karşılığında takibin 
ya da satışın ertelenmesi kararının da verilmesi ve teminatın da yatırılmış ol-
masının gerektiği, tazminat miktarının geciken miktarın %20'sinden az olama-
yacağına dair kanun değişikliğinin -yürürlük tarihi olan- 05.07.2012 tarihinden 
itibaren derhal uygulanması gerektiğini”64

√ “02.07.2012 tarihinde 6352 sayılı Kanun'un 19. maddesi İİK. mad. 
97/13'de öngörülen tazminat oranını %20 olarak değiştirilmiş olduğundan, bu 
tarihten itibaren tazminat oranının % 20 olarak uygulanması gerektiğini”65

                                                           
61 .............................
.................................
“kiralanan taşınmaz veya gemilerdeki hapis hakkına tabi…....”
62 “…istifası geciken miktarın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere…”
63 Bknz:	8.	HD.	17.10.2014	T.	E:	17646,	K:	18619;	8.	HD.	26.06.2014	T.	E:	12766,	K:	13609;	8.	
HD.	13.06.2014	T.	E:	2013/14513,	K:	12398;	8.	HD.	12.06.2014	T.	E:	9758,	K:	12296;	8.	HD.	
16.01.2014	T.	E:	2013/22801,	K:	501		(www.e-uyar.com)
64 Bknz:	8.	HD.	22.05.2014	T.	E:	2013/12808,	K:	10353	(www.e-uyar.com)
65 Bknz:	8.	21.05.2014	T.	E:	10882,	K:	10023; 25.04.2014	T.	E:	2013/14258,	K:	8211 (www.e-
uyar.com)
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√ “İİK’nun 97/13. maddesindeki tazminat oranının 05.07.2012’de yürür-
lüğe giren 6352 sayılı kanun’un 19. maddesi ile %20’ye indirildiğinin dikkate 
alınmamasının isabetsiz olduğunu”66

“ İİK’nun 97/13. maddesi uyarınca alacaklı yararına tazminata hükmedi-
lebilmesi için hangi mahcuzlar yönünden takibin ya da satışın durdurulması ka-
rarı verildiği hususları gerekçede belirtilip tartışılmadan ve tazminat oranının 
da 6352 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik uyarınca 05.07.2012’den itibaren ge-
çerli olmak üzere %20 olarak değiştirildiği dikkate alınmadan hüküm kurulma-
sının isabetsiz olduğunu”67

√ “İstihkak davası üzerine takibin talikine karar verilmesi ve neticede da-
vanın reddedilmesi halinde alacaklı lehine hükmedilecek olan tazminat oranının
%20 olarak değiştirildiğini, (6352 s. K. mad. 19, İİK. mad. 97/XIII)- 02.07.2012
tarihinde yürürlüğe giren bu değişiklik nedeniyle bu tarihten itibaren tazminat
oranının %20 olarak uygulanması gerekeceğini”68 69

belirtmiştir ...

XXXI. Kanun’un 99. maddesinde 70 yapılan değişiklikle;
- Borçlunun elinde haczettiği malları İİK. mad. 88/II uyarınca icra müdürü,

ancak «alacaklı kabul ederse (muvafakat ederse) borçluda -yediemin olarak- bı-
rakabilirken, üçüncü kişinin elinde haczettiği -ve üçüncü kişinin üzerinde ‘mül-
kiyet hakkına dayanarak’ istihkak iddiasında bulunduğu- malları alacaklı, İİK.
m. 88/II, 4949 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önce, istese de, üçüncü kişiden
alamıyor ve üçüncü kişiye «yediemin» olarak bırakıyorken, 4949 sayıl Kanun
ile İİK. mad. 88/II, c: 3’ün “üçüncü şahsın elinde bulunan mallar haczedilince,
alacaklının muvafakati ve üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin
olarak bırakılır” şeklinde değiştirilmesinden sonra, bu malların, malları elinde
bulunduran -ve istihkak iddiasında bulunan- üçüncü kişiye yediemin olarak bı-

                                                           
66 Bknz:	8.	HD.	17.04.2014	T.	E:	6476,	K:	7367	(www.e-uyar.com)
67 Bknz:	8.	HD.	15.05.2014	T.	E:	8672,	K:	9785	(www.e-uyar.com)
68 Bknz:	8.	HD.	20.05.2013	T.	E:	3871,	K:7523	(www.e-uyar.com)
69 02.07.2012 tarih ve 6352 s. Kanun, 05.07.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığından,  
(6352 s. Kanun m. 106/b gereğince) İİK. mad. 97’de yer alan “tazminat oranını” %20 olarak de-
ğiştiren maddenin yürürlük tarihinin de 05.07.2012 olarak kabul edilmesi gerektiği kanısındayız.
70“Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia 
eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza 
altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması 
için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu  süre içinde  icra mahkemesine istihkak davası açılmaz 
ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuç-
lanıncaya kadar, haczedilen malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapıl-
ması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygu-
lanır.”
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rakılması ancak “haciz talebinde bulunmuş olan alacaklının muvafakati ile”
mümkün olabilir hale gelmişti...

6352 sayılı Kanun ile İİK’nun 88/2. maddesi “... üçüncü şahsın elinde bu-
lunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü
şahsa yediemin olarak bırakılır. Mallar satış mahalline getirilmediği taktirde
muhafaza altına alınabilir veya yediemin değişikliği yapılabilir.” şeklinde de-
ğiştirilmiş, bu değişikliğe paralel olarak, İİK.’nun 99. maddesi de “haczedilen
şey borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia
eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği taktirde
bu mal muhafaza altına alınmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

-«Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde» İİK. mad. 99
uyarınca istihkak davası açılınca, alacaklının hacizli malın satışını talep edip
edemeyeceği ve bu talep doğrultusunda icra müdürlüğünce hacizli malın satışı-
nın yapılıp yapılamayacağı konusunda Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ile-
“istihkak davaları konusunda” verilen kararları temyizen incelediği dönemde-
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi arasındaki görüş ayrılığına son verilmesi amacıyla
maddede değişiklik yapılarak “alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuç-
lanıncaya kadar haczedilen malın satışının yapılamayacağı” konusunda mad-
deye açıklık getirilmiştir…

-“Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istih-
kak iddiasında bulunulması halinde de, bu fıkra hükmünün uygulanacağı”
maddede ayrıca öngörülmüştür.

XXXII. Kanun’un 106. maddesinin birinci fıkrasında71 yapılan değişik-
likle;

Hacizden itibaren taşınır mallarda bir yıl olan “satış isteme süresi” altı
aya, taşınmaz mallarda iki yıl olan “satış isteme süresi” de bir yıla indirilmiş-
tir.

Bu suretle icra takibinin daha kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmış-
tır…

Yüksek mahkeme;

“Her ne kadar İİK.'nun 106/1. maddesinde 6352 sayılı Kanun ile yapılan 
değişiklik uyarınca, taşınır mallarda satış isteme süresi hacizden itibaren 6 ay 
olarak değiştirilmiş ise de; bu yeni düzenlemenin 05.07.2012'den itibaren 6 ay 
sonra yürürlüğe gireceği kararlaştırıldığına göre, takip ve haciz tarihi itibari 
ile ilgili yasal düzenlemenin eski hali ile yürürlükte olduğunun kabulü gereke-
ceğini, 1 yıllık satış isteme süresi dolduktan sonra istihkak davası açıldığından, 

                                                           
71“Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren
bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.”
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dava tarihi itibari geçerli bir haciz de bulunmadığından, dava şartı yokluğun-
dan davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini”72

“6352 s. Yasa’nın 21. maddesi ile yapılan değişiklikten önceki İİK’nun
106.maddesinde; alacaklının, haczedilen mal taşınır ise hacizden itibaren bir
sene, taşınmaz ise hacizden itibaren iki sene içinde satılmasını isteyebileceğinin
öngörüldüğünü, haciz tarihi itibariyle usulüne uygun satış talebi ve satış isteme
süreleri dikkate alınarak ihale tarihinde mahcuzlar üzerindeki haczin düşüp
düşmediğinin değerlendirilmesi şayet mahcuzlar üzerindeki hacizler İİK’nun
110. maddesi gereği kalkmış ise geçerli bir haciz olmaksızın yapılan ihalenin
feshine karar verilmesi gerekeceğini”,73

“Haciz tarihi itibariyle yürürlükte olan -6352 s. K. ile yapılan değişiklik-
ten önceki- İİK. mad. 106 gereğince, taşınırların hacizden itibaren bir yıl, ta-
şınmazların ise iki yıl içinde satılmasının istenebileceğini”74

“Satış talebinin (6352 s. Kanun mad. 21 ve 22 ile değişik) İİK. mad. 106
ve 110’da öngörülen süreler içinde olup olmadığının icra müdürü re’sen gö-
zetmesi gerekeceğini, satış isteme sürelerinin geçmesine rağmen, icra müdürü-
nün satış talebini kabul etmesi halinde, bu hususun kamu düzeninden oluşu ne-
deniyle süresiz şikayete tabi olacağı ve satış isteme süresinin geçmesi nedeniyle
haczin kalkmış olmasına rağmen yapılan ihalenin de feshedilmesi gerekeceğini,
haciz tarihi itibari ile yürürlükte bulunan İİK’nun değişiklik öncesi 106. madde-
sine göre menkullerde satış isteme süresinin 1 yıl olduğunu, mahkemece, haciz
tarihi ile birlikte, usulüne uygun satış talebi ve satış isteme süreleri dikkate alı-
narak ihale tarihinde mahcuzlar üzerindeki haczin düşüp düşmediği tespit edil-
dikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi ve şayet mahcuzlar üzerin-
deki hacizler İİK. mad. 110. gereği kalkmış ise geçerli bir haciz olmaksızın ya-
pılan ihalenin feshine karar verilmesi, şayet hacizler devam ediyor ise bu husu-
sun fesih sebebi yapılmaması gerekeceğini”75

belirtmiştir ...

XXXIII. Kanun’un 110. maddesinde76 yapılan değişiklikle;

                                                           
72 Bknz:	8.	HD.16.01.2014	T.	E:2013/11046,	K:504	(www.e-uyar.com)
73 Bknz:	12.	HD.	30.05.2013	T.	E:12447,	K:	20115	(www.e-uyar.com)
74 Bknz:	12.	HD.	24.10.2013	T.	E:28441,	K:33395	(www.e-uyar.com)
75 Bknz:	12.	HD.	25.04.2013	T.	E:	9332,	K:	15579	(www.e-uyar.com)
76 Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek ka-
rar gereği gerekli gider on beş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müd-
det içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep 
bir defa geri alınabilir.
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rakılması ancak “haciz talebinde bulunmuş olan alacaklının muvafakati ile”
mümkün olabilir hale gelmişti...

6352 sayılı Kanun ile İİK’nun 88/2. maddesi “... üçüncü şahsın elinde bu-
lunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü
şahsa yediemin olarak bırakılır. Mallar satış mahalline getirilmediği taktirde
muhafaza altına alınabilir veya yediemin değişikliği yapılabilir.” şeklinde de-
ğiştirilmiş, bu değişikliğe paralel olarak, İİK.’nun 99. maddesi de “haczedilen
şey borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iddia
eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği taktirde
bu mal muhafaza altına alınmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

-«Haczedilen malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde» İİK. mad. 99
uyarınca istihkak davası açılınca, alacaklının hacizli malın satışını talep edip
edemeyeceği ve bu talep doğrultusunda icra müdürlüğünce hacizli malın satışı-
nın yapılıp yapılamayacağı konusunda Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ile-
“istihkak davaları konusunda” verilen kararları temyizen incelediği dönemde-
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi arasındaki görüş ayrılığına son verilmesi amacıyla
maddede değişiklik yapılarak “alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuç-
lanıncaya kadar haczedilen malın satışının yapılamayacağı” konusunda mad-
deye açıklık getirilmiştir…

-“Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istih-
kak iddiasında bulunulması halinde de, bu fıkra hükmünün uygulanacağı”
maddede ayrıca öngörülmüştür.

XXXII. Kanun’un 106. maddesinin birinci fıkrasında71 yapılan değişik-
likle;

Hacizden itibaren taşınır mallarda bir yıl olan “satış isteme süresi” altı
aya, taşınmaz mallarda iki yıl olan “satış isteme süresi” de bir yıla indirilmiş-
tir.

Bu suretle icra takibinin daha kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmış-
tır…

Yüksek mahkeme;

“Her ne kadar İİK.'nun 106/1. maddesinde 6352 sayılı Kanun ile yapılan 
değişiklik uyarınca, taşınır mallarda satış isteme süresi hacizden itibaren 6 ay 
olarak değiştirilmiş ise de; bu yeni düzenlemenin 05.07.2012'den itibaren 6 ay 
sonra yürürlüğe gireceği kararlaştırıldığına göre, takip ve haciz tarihi itibari 
ile ilgili yasal düzenlemenin eski hali ile yürürlükte olduğunun kabulü gereke-
ceğini, 1 yıllık satış isteme süresi dolduktan sonra istihkak davası açıldığından, 

                                                           
71“Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren
bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.”
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dava tarihi itibari geçerli bir haciz de bulunmadığından, dava şartı yokluğun-
dan davanın reddine karar verilmesi gerekeceğini”72

“6352 s. Yasa’nın 21. maddesi ile yapılan değişiklikten önceki İİK’nun
106.maddesinde; alacaklının, haczedilen mal taşınır ise hacizden itibaren bir
sene, taşınmaz ise hacizden itibaren iki sene içinde satılmasını isteyebileceğinin
öngörüldüğünü, haciz tarihi itibariyle usulüne uygun satış talebi ve satış isteme
süreleri dikkate alınarak ihale tarihinde mahcuzlar üzerindeki haczin düşüp
düşmediğinin değerlendirilmesi şayet mahcuzlar üzerindeki hacizler İİK’nun
110. maddesi gereği kalkmış ise geçerli bir haciz olmaksızın yapılan ihalenin
feshine karar verilmesi gerekeceğini”,73

“Haciz tarihi itibariyle yürürlükte olan -6352 s. K. ile yapılan değişiklik-
ten önceki- İİK. mad. 106 gereğince, taşınırların hacizden itibaren bir yıl, ta-
şınmazların ise iki yıl içinde satılmasının istenebileceğini”74

“Satış talebinin (6352 s. Kanun mad. 21 ve 22 ile değişik) İİK. mad. 106
ve 110’da öngörülen süreler içinde olup olmadığının icra müdürü re’sen gö-
zetmesi gerekeceğini, satış isteme sürelerinin geçmesine rağmen, icra müdürü-
nün satış talebini kabul etmesi halinde, bu hususun kamu düzeninden oluşu ne-
deniyle süresiz şikayete tabi olacağı ve satış isteme süresinin geçmesi nedeniyle
haczin kalkmış olmasına rağmen yapılan ihalenin de feshedilmesi gerekeceğini,
haciz tarihi itibari ile yürürlükte bulunan İİK’nun değişiklik öncesi 106. madde-
sine göre menkullerde satış isteme süresinin 1 yıl olduğunu, mahkemece, haciz
tarihi ile birlikte, usulüne uygun satış talebi ve satış isteme süreleri dikkate alı-
narak ihale tarihinde mahcuzlar üzerindeki haczin düşüp düşmediği tespit edil-
dikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi ve şayet mahcuzlar üzerin-
deki hacizler İİK. mad. 110. gereği kalkmış ise geçerli bir haciz olmaksızın ya-
pılan ihalenin feshine karar verilmesi, şayet hacizler devam ediyor ise bu husu-
sun fesih sebebi yapılmaması gerekeceğini”75

belirtmiştir ...

XXXIII. Kanun’un 110. maddesinde76 yapılan değişiklikle;

                                                           
72 Bknz:	8.	HD.16.01.2014	T.	E:2013/11046,	K:504	(www.e-uyar.com)
73 Bknz:	12.	HD.	30.05.2013	T.	E:12447,	K:	20115	(www.e-uyar.com)
74 Bknz:	12.	HD.	24.10.2013	T.	E:28441,	K:33395	(www.e-uyar.com)
75 Bknz:	12.	HD.	25.04.2013	T.	E:	9332,	K:	15579	(www.e-uyar.com)
76 Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek ka-
rar gereği gerekli gider on beş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müd-
det içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep 
bir defa geri alınabilir.
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-“İcra müdürü tarafından verilecek karar gereğince gerekli giderin on beş
gün içinde depo edilmemesi halinde, haczedilmiş mal üzerindeki haczin kalka-
cağı” öngörülmüştür. Bu düzenleme isabetli olmamıştır. Bu durumda “haczin
kalkacağı”nın değil “satış talebinde bulunulmamış olacağı”nın öngörülmesi
daha doğru olurdu…

Yine yapılan değişiklikle “hacizli malın satılması yönündeki talebin bir
defa geri alınabileceği” kabul edilmiştir.

-“Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazış-
malar sonucunda haczin kalktığının tespit edilmesi halinde, sicili tutan idare ta-
rafından, haciz şerhinin terkin edileceği ve bu işlemin ilgili icra dairesine bildi-
rileceği” maddeye eklenmiştir.

-“Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklının, o
mala yönelik olarak haczin korunması ve muhafazası gibi tüm giderlerden so-
rumlu olacağı” keza yapılan değişiklik sonucunda maddeye eklenmiştir.

XXXIV. Kanun’un 112. maddesinin birinci fıkrasında77 yapılan değişik-
likle;

Uygulamada taşınır malların -iş yoğunluğu nedeniyle- icra dairelerince sa-
tış talebinden sonra bir ay içinde satılamadığı görüldüğü için, yapılan bu deği-
şiklikle,”taşınır malların iki ay içinde satılması” öngörülmüştür…

Kuşkusuz, satışı istenen taşınır malın, satış talebinden iki ay geçtikten son-
ra satılmış olması, yapılan satışın geçersizliğine (ve satışın feshinin istenmesi-
ne) neden olmaz…

XXXV. Kanun’un 114. maddesinin üçüncü fıkrasında78 yapılan değişik-
lik ve maddeye eklenen yeni fıkralarla;

                                                           
Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczi-
nin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve 
işlem ilgili icra dairesine bildirilir.”
Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, hac-
zin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.
77 “Taşınır mallar satış talebinden nihayet iki ay” içinde satılır.
78 “Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır.”
“Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif 
verme, birinci ihale tarihinden on gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki 
gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden son-
raki beşinci gün başlar, en az on gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı 
günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın 
tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın 
tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
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-Taşınır satışlarında satış ilanının “elektronik ortamda” da yapılması ön-
görülmüştür. Böylece “açık artırmaya katılımı artırmak, malın gerçek değerinde
satılmasını sağlamak ve satış masraflarını azaltmak” amaçlanmıştır.

-Ayrıca, açık artırmaya katılımı en üst düzeye çıkarmak ve malın gerçek
değerinden satılmasını sağlamak amacıyla, “teminat verilmesi şartıyla elektro-
nik ortamda teklif verilerek de artırmaya iştirak edilebileceği” düzenlenmiştir.

Elektronik ortamda teklif verme;

a) Birinci ihalede; ihale tarihinden on gün önce başlayacak ve ihalenin
tamamlanacağı önceki gün sonunda sona erecektir.

b) İkinci ihalede ise; birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlayıp, ikinci
ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erecektir.

İki ihale arasında en az on günlük bir süre bulunacaktır.

Elektronik ortamda verilecek teklifler; haczedilen malın tahmin edilen
kıymetinin yüzde ellisinden az olamayacaktır.

Elektronik ortamda teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen
kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi gerekecektir. Ancak;
satışa çıkarılan taşınır üzerinde alacaklının alacağının haczedilen malın tahmin
edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde bulunması halinde, artırmaya iştirak
edenin ayrıca pey akçesi veya teminat göstermesi aranmayacaktır.

Bu söylenenleri iki örnekle şöyle açıklayabiliriz:

A) Satışa çıkarılan taşınırın birinci ihale tarihinin; 11.01.2014, ikinci iha-
le tarihinin ise 21.01.2014 olarak belirlendiğini farz edersek; birinci ihale için
elektronik ortamda teklif verme süresinin başlangıcı; 01.01.2014 tarihi olacak
ve teklif verme süresi 10.01.2014 tarihinde sona erecektir. İkinci ihale için
elektronik ortamda tekli verme süresinin başlangıcı; 16.01.2014 tarihi olacak
ve teklif verme süresi 20.01.2014 tarihinde sona erecektir…

B) Satışa çıkarılan taşınırın birinci ihale tarihinin; 11.01.2014, ikinci iha-
le tarihinin ise 26.01.2014 olarak belirlendiğini farz edersek; birinci ihale için
elektronik ortamda teklif verme süresinin başlangıcı; 01.01.2014 tarihi olacak
ve teklif verme süresi 10.01.2014 tarihinde sona erecektir. İkinci ihale için
elektronik ortamda tekli verme süresinin başlangıcı; 16.01.2014 tarihi olacak
ve teklif verme süresi 25.01.2014 tarihinde sona erecektir…

Yüksek mahkeme;

                                                           
Satışa çıkarılan taşınır üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oran-
da ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.”
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-“İcra müdürü tarafından verilecek karar gereğince gerekli giderin on beş
gün içinde depo edilmemesi halinde, haczedilmiş mal üzerindeki haczin kalka-
cağı” öngörülmüştür. Bu düzenleme isabetli olmamıştır. Bu durumda “haczin
kalkacağı”nın değil “satış talebinde bulunulmamış olacağı”nın öngörülmesi
daha doğru olurdu…

Yine yapılan değişiklikle “hacizli malın satılması yönündeki talebin bir
defa geri alınabileceği” kabul edilmiştir.

-“Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazış-
malar sonucunda haczin kalktığının tespit edilmesi halinde, sicili tutan idare ta-
rafından, haciz şerhinin terkin edileceği ve bu işlemin ilgili icra dairesine bildi-
rileceği” maddeye eklenmiştir.

-“Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklının, o
mala yönelik olarak haczin korunması ve muhafazası gibi tüm giderlerden so-
rumlu olacağı” keza yapılan değişiklik sonucunda maddeye eklenmiştir.

XXXIV. Kanun’un 112. maddesinin birinci fıkrasında77 yapılan değişik-
likle;

Uygulamada taşınır malların -iş yoğunluğu nedeniyle- icra dairelerince sa-
tış talebinden sonra bir ay içinde satılamadığı görüldüğü için, yapılan bu deği-
şiklikle,”taşınır malların iki ay içinde satılması” öngörülmüştür…

Kuşkusuz, satışı istenen taşınır malın, satış talebinden iki ay geçtikten son-
ra satılmış olması, yapılan satışın geçersizliğine (ve satışın feshinin istenmesi-
ne) neden olmaz…

XXXV. Kanun’un 114. maddesinin üçüncü fıkrasında78 yapılan değişik-
lik ve maddeye eklenen yeni fıkralarla;

                                                           
Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda haczi-
nin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve 
işlem ilgili icra dairesine bildirilir.”
Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, hac-
zin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.
77 “Taşınır mallar satış talebinden nihayet iki ay” içinde satılır.
78 “Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır.”
“Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif 
verme, birinci ihale tarihinden on gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki 
gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden son-
raki beşinci gün başlar, en az on gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı 
günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın 
tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın 
tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
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-Taşınır satışlarında satış ilanının “elektronik ortamda” da yapılması ön-
görülmüştür. Böylece “açık artırmaya katılımı artırmak, malın gerçek değerinde
satılmasını sağlamak ve satış masraflarını azaltmak” amaçlanmıştır.

-Ayrıca, açık artırmaya katılımı en üst düzeye çıkarmak ve malın gerçek
değerinden satılmasını sağlamak amacıyla, “teminat verilmesi şartıyla elektro-
nik ortamda teklif verilerek de artırmaya iştirak edilebileceği” düzenlenmiştir.

Elektronik ortamda teklif verme;

a) Birinci ihalede; ihale tarihinden on gün önce başlayacak ve ihalenin
tamamlanacağı önceki gün sonunda sona erecektir.

b) İkinci ihalede ise; birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlayıp, ikinci
ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erecektir.

İki ihale arasında en az on günlük bir süre bulunacaktır.

Elektronik ortamda verilecek teklifler; haczedilen malın tahmin edilen
kıymetinin yüzde ellisinden az olamayacaktır.

Elektronik ortamda teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen
kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi gerekecektir. Ancak;
satışa çıkarılan taşınır üzerinde alacaklının alacağının haczedilen malın tahmin
edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde bulunması halinde, artırmaya iştirak
edenin ayrıca pey akçesi veya teminat göstermesi aranmayacaktır.

Bu söylenenleri iki örnekle şöyle açıklayabiliriz:

A) Satışa çıkarılan taşınırın birinci ihale tarihinin; 11.01.2014, ikinci iha-
le tarihinin ise 21.01.2014 olarak belirlendiğini farz edersek; birinci ihale için
elektronik ortamda teklif verme süresinin başlangıcı; 01.01.2014 tarihi olacak
ve teklif verme süresi 10.01.2014 tarihinde sona erecektir. İkinci ihale için
elektronik ortamda tekli verme süresinin başlangıcı; 16.01.2014 tarihi olacak
ve teklif verme süresi 20.01.2014 tarihinde sona erecektir…

B) Satışa çıkarılan taşınırın birinci ihale tarihinin; 11.01.2014, ikinci iha-
le tarihinin ise 26.01.2014 olarak belirlendiğini farz edersek; birinci ihale için
elektronik ortamda teklif verme süresinin başlangıcı; 01.01.2014 tarihi olacak
ve teklif verme süresi 10.01.2014 tarihinde sona erecektir. İkinci ihale için
elektronik ortamda tekli verme süresinin başlangıcı; 16.01.2014 tarihi olacak
ve teklif verme süresi 25.01.2014 tarihinde sona erecektir…

Yüksek mahkeme;

                                                           
Satışa çıkarılan taşınır üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oran-
da ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.”
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√ “Satış ilanının elektronik ortamda yapılması ilkesinin kanunun emredici 
hükmü oluğundan (İİK. mad. 114/3) bu ilkeye uyulmamasının başlı başına iha-
lenin feshi sebebi olacağı ve mahkemece de re’sen dikkate alınacağını”79

√ “İhalenin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin hükümlerin yer aldığı 
(6352 s. K. ile değişik) İİK.'nun 114/3, 124/3, 126/4 ve 129/1. maddelerinin 
05.07.2012 tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girdiğini, satış memluğunda satış 
kararının verildiği tarih dikkate alındığında, bu hükümlere uygun şartname, sa-
tış ilanı ve ihale yapılmadığından ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceği-
ni”80

belirtmiştir .

XXXVI. Kanun’un 115. maddesinde81 yapılan değişiklikle;

-Kanun’un 114. maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, ihalenin:

√ “İlanda belirtilen yer, gün ve saatte yapılacağı”,

√ “Elektronik ortamda verilen en yüksek teklif esas alınarak başlatılaca-
ğı”,

√ “Artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması
(ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edil-
mişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan
başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması) gere-
keceği”,82

√ “Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşıl-
mazsa satışın icra memuru tarafından geri bırakılacağı, ikinci ihalede, alıcı
çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebinin düşece-
ği”
                                                           
79 Bknz:	12.	HD.	06.11.2014	T.	E:	28208,	K:	26294;	12.	HD.	01.11.2014	T.	E:	28205,	K:	26293;	
12.	HD.	06.11.2014	T.		E:	28206,	K: 26292	(www.e-uyar.com)
80 Bknz:	12.	HD.	09.06.2014	T.	E:	15153;	K:	16676	(www.e-uyar.com)
81“İhalenin yapılması:
Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik 
ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan 
sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale 
edilir. Şu  kadar  ki, artırma  bedelinin  malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüç-
hanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların 
paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.
Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru 
tarafından geri bırakılır.
İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.”
82 Bknz:	12.	HD.	17.06.2014	T.	E:	13711,	K:	17706	(www.e-uyar.com)
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öngörülmüştür…

-6352 sayılı Kanunla İİK.’un 115. maddesinde değişiklik yapılmadan ön-
ceki dönemde; “artırmaya yazılı teklifle girilebilip girilemeyeceği” hakkında ya-
sada bir açıklık bulunmadığından, bu konu gerek doktrinde, gerek uygulama-
da tartışma ve tereddüt konusu olmuştu. Doktrinde genellikle “artırmaya bu
şekilde katılmanın mümkün olması gerektiği” belirtilmekteydi. Yüksek mah-
keme de, ihaleye fiilen katılmadan -ihale günü, ihale yerine, ihale saatinde gel-
meden- dışarıdan (icra dairesi vasıtasıyla) dilekçe göndererek katılmanın müm-
kün olduğunu -oyçokluğu ile- önce kabul etmişken, daha sonra -oybirliği ile-
bu şekilde satışa katılmayı -kanımızca, hatalı olarak- geçersiz saymıştı. Uygu-
lamada da, özellikle talimat yazarak (istinabe ile) yaptırılan artırmalara, takibin
yapıldığı (talimat gönderen, istinabe eden) yerde bulunan alacaklının, yazılı ta-
leple artırmaya katıldığı -örneğin; “satışa çıkarılan mallara, alacağına mahsuben
ikinci artırma gününde ...TL’na almaya talip olduğunu” bildirdiği- görülmek-
teydi.

İİK.’nun 115. maddesi “Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından,
ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif
üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik
ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edi-
lir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini
bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin
edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve
bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması
gerekir” şeklinde yeniden düzenlenmiş olduğundan, yapılan açık artırmalara
bundan sonra “elektronik ortamda teklifte bulunularak da” katılmak mümkün
olabilecektir…

XXXVII. Kanun’un 116. maddesi -Kanun’un yukarıda açıklanan 115.
maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda- 6352 sayılı Kanun’un 105/I.
maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun’un yeni 115. maddesinde hem birinci artırma ve hem de ikinci ar-
tırma düzenlenmiş olduğu için, yürürlükten kaldırılan 116. maddesinde düzen-
lenen “ikinci artırma”ya ilişkin hükümlerin kaldırılması gerekmiştir…

XXXVIII. Kanun’un 118. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-
sinden sonra gelmek üzere eklenen yeni cümle83 ile yapılan değişiklikle;

                                                           
83 “…mühlet verebilir. Daire dışında tahsil edilen paralar en geç tahsilatın yapıldığı günü takip 
eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere, icra veya mah-
keme kasalarında muhafaza edilir. Satılan mal…” 
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√ “Satış ilanının elektronik ortamda yapılması ilkesinin kanunun emredici 
hükmü oluğundan (İİK. mad. 114/3) bu ilkeye uyulmamasının başlı başına iha-
lenin feshi sebebi olacağı ve mahkemece de re’sen dikkate alınacağını”79

√ “İhalenin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin hükümlerin yer aldığı 
(6352 s. K. ile değişik) İİK.'nun 114/3, 124/3, 126/4 ve 129/1. maddelerinin 
05.07.2012 tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girdiğini, satış memluğunda satış 
kararının verildiği tarih dikkate alındığında, bu hükümlere uygun şartname, sa-
tış ilanı ve ihale yapılmadığından ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceği-
ni”80

belirtmiştir .

XXXVI. Kanun’un 115. maddesinde81 yapılan değişiklikle;

-Kanun’un 114. maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, ihalenin:

√ “İlanda belirtilen yer, gün ve saatte yapılacağı”,

√ “Elektronik ortamda verilen en yüksek teklif esas alınarak başlatılaca-
ğı”,

√ “Artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması
(ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edil-
mişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan
başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması) gere-
keceği”,82

√ “Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşıl-
mazsa satışın icra memuru tarafından geri bırakılacağı, ikinci ihalede, alıcı
çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebinin düşece-
ği”
                                                           
79 Bknz:	12.	HD.	06.11.2014	T.	E:	28208,	K:	26294;	12.	HD.	01.11.2014	T.	E:	28205,	K:	26293;	
12.	HD.	06.11.2014	T.		E:	28206,	K: 26292	(www.e-uyar.com)
80 Bknz:	12.	HD.	09.06.2014	T.	E:	15153;	K:	16676	(www.e-uyar.com)
81“İhalenin yapılması:
Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik 
ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan 
sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale 
edilir. Şu  kadar  ki, artırma  bedelinin  malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüç-
hanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların 
paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.
Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru 
tarafından geri bırakılır.
İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.”
82 Bknz:	12.	HD.	17.06.2014	T.	E:	13711,	K:	17706	(www.e-uyar.com)
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öngörülmüştür…

-6352 sayılı Kanunla İİK.’un 115. maddesinde değişiklik yapılmadan ön-
ceki dönemde; “artırmaya yazılı teklifle girilebilip girilemeyeceği” hakkında ya-
sada bir açıklık bulunmadığından, bu konu gerek doktrinde, gerek uygulama-
da tartışma ve tereddüt konusu olmuştu. Doktrinde genellikle “artırmaya bu
şekilde katılmanın mümkün olması gerektiği” belirtilmekteydi. Yüksek mah-
keme de, ihaleye fiilen katılmadan -ihale günü, ihale yerine, ihale saatinde gel-
meden- dışarıdan (icra dairesi vasıtasıyla) dilekçe göndererek katılmanın müm-
kün olduğunu -oyçokluğu ile- önce kabul etmişken, daha sonra -oybirliği ile-
bu şekilde satışa katılmayı -kanımızca, hatalı olarak- geçersiz saymıştı. Uygu-
lamada da, özellikle talimat yazarak (istinabe ile) yaptırılan artırmalara, takibin
yapıldığı (talimat gönderen, istinabe eden) yerde bulunan alacaklının, yazılı ta-
leple artırmaya katıldığı -örneğin; “satışa çıkarılan mallara, alacağına mahsuben
ikinci artırma gününde ...TL’na almaya talip olduğunu” bildirdiği- görülmek-
teydi.

İİK.’nun 115. maddesi “Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından,
ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif
üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik
ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edi-
lir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini
bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin
edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve
bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması
gerekir” şeklinde yeniden düzenlenmiş olduğundan, yapılan açık artırmalara
bundan sonra “elektronik ortamda teklifte bulunularak da” katılmak mümkün
olabilecektir…

XXXVII. Kanun’un 116. maddesi -Kanun’un yukarıda açıklanan 115.
maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda- 6352 sayılı Kanun’un 105/I.
maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanun’un yeni 115. maddesinde hem birinci artırma ve hem de ikinci ar-
tırma düzenlenmiş olduğu için, yürürlükten kaldırılan 116. maddesinde düzen-
lenen “ikinci artırma”ya ilişkin hükümlerin kaldırılması gerekmiştir…

XXXVIII. Kanun’un 118. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümle-
sinden sonra gelmek üzere eklenen yeni cümle83 ile yapılan değişiklikle;

                                                           
83 “…mühlet verebilir. Daire dışında tahsil edilen paralar en geç tahsilatın yapıldığı günü takip 
eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere, icra veya mah-
keme kasalarında muhafaza edilir. Satılan mal…” 
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-Kanun’un 9. maddesinde yapılan değişikliğe paralellik sağlamak amacıyla
-hatırlanacağı gibi; yapılan yeni düzenleme ile “icra ve iflas dairelerine yapıla-
cak her türlü nakdi ödemelerin Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek
bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılacak hesaplara yapılması” kabul
edilmiş olduğundan- “icra dairesi dışında tahsil edilen paraların en geç tahsila-
tın yapıldığı günü takip eden ilk işgünü çalışma saati sonuna kadar banka he-
sabına yatırılmak üzere, icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edileceği”
öngörülmüştür.

-Maddenin birinci fıkrasının “verilen mühlet içinde müşteri, bedelin hepsi-
ni vermezse, icra dairesince mal yeniden artırmaya çıkarılır ve 116 ncı madde-
nin 2 nci fıkrası tatbik olunur” şeklindeki son cümlesi -İİK.’nun 116’ncı
maddesi (6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sırasında yürürlükten kaldırıl-
mış olduğu için)- madde metninden çıkarılmıştır. Yani yürürlükten kaldırılmış-
tır.

Yapılan değişiklikle; maddenin birinci fıkrasının dördüncü (son) cümlesi-
nin “verilen mühlet içinde müşteri bedelin hepsini vermezse, icra dairesince mal
yeniden artırmaya çıkarılır” şeklindeki bölümünün madde metninden çıka-
rılmış (yürürlükten kaldırılmış) olması isabetli olmamıştır. Çünkü bu maddenin
diğer fıkra ve cümlelerinin uygulanabilmesi için -satış bedelinin ödenmemesi
üzerine- “ihalenin icra müdürlüğünce feshedilip (kaldırılıp), (taşınır) malın ye-
niden artırmaya çıkarılması” zorunludur…

Maddenin değişiklikten önceki şeklinde; birinci fıkranın dördüncü (son)
cümlesinde yer alan -ihale bedelinin alıcı tarafından süresinde ödenmemesi üze-
rine, malın yeniden artırmaya çıkarılması halinde, ihalenin yapılabilmesi için,
teklif edilen bedelin (ileri sürülen peyin), yapılacak yeni artırmada (tamamlayıcı
artırmada) ihale bedelinin alıcı tarafından ödenmemesi ister birinci ister
ikinci art ırmada olsun- “116. maddenin ikinci fıkrasına uygun olması” yani;
%40 + paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını (ve varsa; rüçhanlı alacakla-
rı) karşılaması gerekiyordu…

Yapılan yeni değişiklikle; “116 ncı maddenin ikinci fıkrasına yapılan atıf-
la ilgili cümle, madde metninden çıkarılmış (yürürlükten kaldırılmış) olduğu
için, bundan sonra İİK.’nun 118 inci maddesi uyarınca yapılacak yeni (tamam-
layıcı) artırmalarda, ihalenin yapılabilmesi için; %50+paraya çevirme ve pay-
laştırma masraflarının (ve varsa; rüçhanlı alacakların) karşılanması” gereke-
cektir…

XXXIX. Kanun’un 123. maddesinde84 yapılan değişiklikle;

                                                           
84 “Taşınmazlar, satış talebinden nihayet üç ay içinde…”
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-Kanun’un 112. maddesinde taşınır satışlarının satış isteme süresi konu-
sunda yapılan yeni düzenleme ile uyum sağlanması amacıyla, taşınmazlarda iki
ay olan satış süresi üç ay olarak değiştirilmiştir.

-Kuşkusuz satışı istenen taşınmaz malın, satış talebinden üç ay içinde icra
dairesi tarafından açık artırmayla satılmaması yani üç aydan sonra satılmış ol-
ması, yapılan satışın geçersizliğine (ve satışın feshinin istenmesine) neden ol-
maz…

XL. Kanun’un 124. maddesinin üçüncü fıkrasında85 yapılan değişiklik-
le;

Kanun’un 115 nci maddesinde yapılan değişikliklere paralellik sağlamak
amacıyla;

“Elektronik ortamda teklif verilebilmesi için, satışa konu taşınmazın tah-
min edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat verilmesi gerektiği” ön-
görülmüştür. Böylece haczedilen taşınmazın satışının; “daha çok kişiye duyu-
rulması”, “değerinde satılması”, “alıcıların satış mahalline gelmeksizin elektro-
nik ortamda teklif verebilmeleri”, “takibin kısa sürede sonuçlandırılması” amaç-
lanmıştır.

√ “İhalenin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin değişikliklerin yer al-
dığı İİK.'nun 114/3, 124/3, 126/4 ve 129/1. maddelerinin 05.07.2012 tarihinden 
6 ay sonra yürürlüğe girdiğini, satış memluğunda satış kararının verildiği tarih 
dikkate alındığında, bu hükümlere uygun şartname, satış ilanı ve ihale yapılma-
dığından ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini”86

belir tmiştir .

XLI. Kanun’un 126. maddesinde87 yapılan değişiklikle;

                                                           
85“Şartnameye, artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmi-
si nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik 
ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik or-
tamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır.”
86 Bknz:	12.	HD.	09.06.2014	T.	E:	15153;	K:	16676;	12.	HD.	05.03.2014	T.	E:	4414,	K:	6261	
(www.e-uyar.com)
87 “Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar
Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan 
edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olma-
yan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata 
ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az za-
man kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde sa-
tış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
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-Kanun’un 9. maddesinde yapılan değişikliğe paralellik sağlamak amacıyla
-hatırlanacağı gibi; yapılan yeni düzenleme ile “icra ve iflas dairelerine yapıla-
cak her türlü nakdi ödemelerin Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek
bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılacak hesaplara yapılması” kabul
edilmiş olduğundan- “icra dairesi dışında tahsil edilen paraların en geç tahsila-
tın yapıldığı günü takip eden ilk işgünü çalışma saati sonuna kadar banka he-
sabına yatırılmak üzere, icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edileceği”
öngörülmüştür.

-Maddenin birinci fıkrasının “verilen mühlet içinde müşteri, bedelin hepsi-
ni vermezse, icra dairesince mal yeniden artırmaya çıkarılır ve 116 ncı madde-
nin 2 nci fıkrası tatbik olunur” şeklindeki son cümlesi -İİK.’nun 116’ncı
maddesi (6352 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sırasında yürürlükten kaldırıl-
mış olduğu için)- madde metninden çıkarılmıştır. Yani yürürlükten kaldırılmış-
tır.

Yapılan değişiklikle; maddenin birinci fıkrasının dördüncü (son) cümlesi-
nin “verilen mühlet içinde müşteri bedelin hepsini vermezse, icra dairesince mal
yeniden artırmaya çıkarılır” şeklindeki bölümünün madde metninden çıka-
rılmış (yürürlükten kaldırılmış) olması isabetli olmamıştır. Çünkü bu maddenin
diğer fıkra ve cümlelerinin uygulanabilmesi için -satış bedelinin ödenmemesi
üzerine- “ihalenin icra müdürlüğünce feshedilip (kaldırılıp), (taşınır) malın ye-
niden artırmaya çıkarılması” zorunludur…

Maddenin değişiklikten önceki şeklinde; birinci fıkranın dördüncü (son)
cümlesinde yer alan -ihale bedelinin alıcı tarafından süresinde ödenmemesi üze-
rine, malın yeniden artırmaya çıkarılması halinde, ihalenin yapılabilmesi için,
teklif edilen bedelin (ileri sürülen peyin), yapılacak yeni artırmada (tamamlayıcı
artırmada) ihale bedelinin alıcı tarafından ödenmemesi ister birinci ister
ikinci art ırmada olsun- “116. maddenin ikinci fıkrasına uygun olması” yani;
%40 + paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını (ve varsa; rüçhanlı alacakla-
rı) karşılaması gerekiyordu…

Yapılan yeni değişiklikle; “116 ncı maddenin ikinci fıkrasına yapılan atıf-
la ilgili cümle, madde metninden çıkarılmış (yürürlükten kaldırılmış) olduğu
için, bundan sonra İİK.’nun 118 inci maddesi uyarınca yapılacak yeni (tamam-
layıcı) artırmalarda, ihalenin yapılabilmesi için; %50+paraya çevirme ve pay-
laştırma masraflarının (ve varsa; rüçhanlı alacakların) karşılanması” gereke-
cektir…

XXXIX. Kanun’un 123. maddesinde84 yapılan değişiklikle;

                                                           
84 “Taşınmazlar, satış talebinden nihayet üç ay içinde…”
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-Kanun’un 112. maddesinde taşınır satışlarının satış isteme süresi konu-
sunda yapılan yeni düzenleme ile uyum sağlanması amacıyla, taşınmazlarda iki
ay olan satış süresi üç ay olarak değiştirilmiştir.

-Kuşkusuz satışı istenen taşınmaz malın, satış talebinden üç ay içinde icra
dairesi tarafından açık artırmayla satılmaması yani üç aydan sonra satılmış ol-
ması, yapılan satışın geçersizliğine (ve satışın feshinin istenmesine) neden ol-
maz…

XL. Kanun’un 124. maddesinin üçüncü fıkrasında85 yapılan değişiklik-
le;

Kanun’un 115 nci maddesinde yapılan değişikliklere paralellik sağlamak
amacıyla;

“Elektronik ortamda teklif verilebilmesi için, satışa konu taşınmazın tah-
min edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat verilmesi gerektiği” ön-
görülmüştür. Böylece haczedilen taşınmazın satışının; “daha çok kişiye duyu-
rulması”, “değerinde satılması”, “alıcıların satış mahalline gelmeksizin elektro-
nik ortamda teklif verebilmeleri”, “takibin kısa sürede sonuçlandırılması” amaç-
lanmıştır.

√ “İhalenin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin değişikliklerin yer al-
dığı İİK.'nun 114/3, 124/3, 126/4 ve 129/1. maddelerinin 05.07.2012 tarihinden 
6 ay sonra yürürlüğe girdiğini, satış memluğunda satış kararının verildiği tarih 
dikkate alındığında, bu hükümlere uygun şartname, satış ilanı ve ihale yapılma-
dığından ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini”86

belir tmiştir .

XLI. Kanun’un 126. maddesinde87 yapılan değişiklikle;

                                                           
85“Şartnameye, artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmi-
si nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik 
ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği ve elektronik or-
tamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır.”
86 Bknz:	12.	HD.	09.06.2014	T.	E:	15153;	K:	16676;	12.	HD.	05.03.2014	T.	E:	4414,	K:	6261	
(www.e-uyar.com)
87 “Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar
Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan 
edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olma-
yan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata 
ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az za-
man kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde sa-
tış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
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-Kanun’un 114, 115 ve 124 üncü maddelerinde yapılan değişikliklerle pa-
ralellik sağlamak amacıyla;

√ Satışın açık artırmayla yapılacağı hükme bağlanarak, satış ilanının
elektronik ortamda da yapılmasına yönelik düzenleme öngörülmüştür.

√ Ayrıca, açık artırmada teklif verilebilmesine, elektronik ortamda verile-
bilecek tekliflerin miktarına, elektronik ortamda teklif vermenin süresine ilişkin
ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir.

Yapılan yeni düzenleme ile;”ihale mahalline gelmeden elektronik ortamda
teklif verilebilmesi”, “satış ilanının mümkün olduğunca fazla kişiye ulaştırıla-
bilmesi”, “malın değerinde satılabilmesi” ve “borçlunun mağdur edilmeden icra
takibinin kısa sürede sonuçlandırılması” amaçlanmıştır.

- Taşınmazın satışı açık artırma ile yapılacak, birinci ve ikinci ihalenin
yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilecektir.

- İlan , birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılacak, ilan edilen
metnin esasa etkili olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğin-
de, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilecektir…

- Yapılacak ilana, “satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli nitelikleri, tah-
min edilen kıymeti, bulunduğu yer; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen ma-
lın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir
bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği, diğer bilgilerin nereden
ve ne suretle öğrenilebileceği” hususları yazılacaktır…

                                                           
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulun-
duğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin 
haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğ-
renilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üze-
rindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş 
gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit 
olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak 
hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif 
verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki 
gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden son-
raki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanaca-
ğı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen ma-
lın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen ma-
lın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı 
oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.
114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır.”
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Ayrıca, “ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki
haklarını… icra dairesine bildirmeleri gerektiği” yazılacaktır…

-“Açık artırmaya, elektronik ortamda teklif verme yoluyla” başlanacaktır.

Elektronik ortamda teklif verme;

a) Birinci ihalede; ihale tarihinden yirmi gün önce başlayacak ve ihalenin
tamamlanacağı önceki gün sonunda sona erecektir.

b) İkinci ihalede ise; birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlayıp ikinci
ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erecektir.

İki ihale arasında en az yirmi günlük bir süre bulunacaktır.

Elektronik ortamda verilecek teklifler, haczedilen malın tahmin edilen
kıymetinin yüzde ellisinden az olamayacaktır.

Elektronik ortamda teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen
kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi gerekecektir. Ancak;
satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde alacaklının alacağının haczedilen malın tah-
min edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde bulunması halinde, artırmaya iş-
tirak edenin ayrıca teminat göstermesi gerekmeyecektir.

Bu söylenenleri iki örnekle şöyle gösterebiliriz:

1-Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihale tarihinin; 31.08.2014, ikinci
ihale tarihinin ise 20.09.2014 olarak belirlendiğini farz edersek; birinci ihale
için elektronik ortamda teklif verme süresinin başlangıcı; 11.08.2014 tarihi ola-
cak ve teklif verme süresi 30.08.2014 tarihinde sona erecektir. İkinci ihale için
elektronik ortamda teklif verme süresinin başlangıcı; 05.09.2014 tarihi olacak
ve teklif verme süresi; 19.09.2014 tarihinde sona erecektir…

2-Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihale tarihinin; 31.08.2014, ikinci
ihale tarihinin ise 25.09.2014 olarak belirlendiğini farz edersek; birinci ihale
için elektronik ortamda teklif verme süresinin başlangıcı 11.08.2014 tarihi ola-
cak ve teklif verme süresi 30.08.2014 tarihinde sona erecektir. İkinci ihale için
elektronik ortamda teklif verme süresinin başlangıcı 05.09.2014 tarihi olacak
ve teklif verme süresi 24.09.2014 tarihinde sona erecektir…

-Taşınır satışlarında “artırma hazırlık tedbirleri”ni düzenleyen “Kanun’un
114 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, taşınmazların satış ilanı hak-
kında da” uygulanacaktır.

Yüksek mahkeme;

√ “İhalenin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin değişikliklerin yer al-
dığı İİK.'nun 114/3, 124/3, 126/4 ve 129/1. maddelerinin 05.07.2012 tarihinden 
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-Kanun’un 114, 115 ve 124 üncü maddelerinde yapılan değişikliklerle pa-
ralellik sağlamak amacıyla;

√ Satışın açık artırmayla yapılacağı hükme bağlanarak, satış ilanının
elektronik ortamda da yapılmasına yönelik düzenleme öngörülmüştür.

√ Ayrıca, açık artırmada teklif verilebilmesine, elektronik ortamda verile-
bilecek tekliflerin miktarına, elektronik ortamda teklif vermenin süresine ilişkin
ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir.

Yapılan yeni düzenleme ile;”ihale mahalline gelmeden elektronik ortamda
teklif verilebilmesi”, “satış ilanının mümkün olduğunca fazla kişiye ulaştırıla-
bilmesi”, “malın değerinde satılabilmesi” ve “borçlunun mağdur edilmeden icra
takibinin kısa sürede sonuçlandırılması” amaçlanmıştır.

- Taşınmazın satışı açık artırma ile yapılacak, birinci ve ikinci ihalenin
yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilecektir.

- İlan , birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılacak, ilan edilen
metnin esasa etkili olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğin-
de, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilecektir…

- Yapılacak ilana, “satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli nitelikleri, tah-
min edilen kıymeti, bulunduğu yer; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen ma-
lın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir
bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği, diğer bilgilerin nereden
ve ne suretle öğrenilebileceği” hususları yazılacaktır…

                                                           
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulun-
duğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin 
haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğ-
renilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üze-
rindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş 
gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit 
olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak 
hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif 
verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki 
gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden son-
raki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanaca-
ğı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen ma-
lın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen ma-
lın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı 
oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.
114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır.”
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Ayrıca, “ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki
haklarını… icra dairesine bildirmeleri gerektiği” yazılacaktır…

-“Açık artırmaya, elektronik ortamda teklif verme yoluyla” başlanacaktır.

Elektronik ortamda teklif verme;

a) Birinci ihalede; ihale tarihinden yirmi gün önce başlayacak ve ihalenin
tamamlanacağı önceki gün sonunda sona erecektir.

b) İkinci ihalede ise; birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlayıp ikinci
ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erecektir.

İki ihale arasında en az yirmi günlük bir süre bulunacaktır.

Elektronik ortamda verilecek teklifler, haczedilen malın tahmin edilen
kıymetinin yüzde ellisinden az olamayacaktır.

Elektronik ortamda teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen
kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi gerekecektir. Ancak;
satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde alacaklının alacağının haczedilen malın tah-
min edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde bulunması halinde, artırmaya iş-
tirak edenin ayrıca teminat göstermesi gerekmeyecektir.

Bu söylenenleri iki örnekle şöyle gösterebiliriz:

1-Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihale tarihinin; 31.08.2014, ikinci
ihale tarihinin ise 20.09.2014 olarak belirlendiğini farz edersek; birinci ihale
için elektronik ortamda teklif verme süresinin başlangıcı; 11.08.2014 tarihi ola-
cak ve teklif verme süresi 30.08.2014 tarihinde sona erecektir. İkinci ihale için
elektronik ortamda teklif verme süresinin başlangıcı; 05.09.2014 tarihi olacak
ve teklif verme süresi; 19.09.2014 tarihinde sona erecektir…

2-Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihale tarihinin; 31.08.2014, ikinci
ihale tarihinin ise 25.09.2014 olarak belirlendiğini farz edersek; birinci ihale
için elektronik ortamda teklif verme süresinin başlangıcı 11.08.2014 tarihi ola-
cak ve teklif verme süresi 30.08.2014 tarihinde sona erecektir. İkinci ihale için
elektronik ortamda teklif verme süresinin başlangıcı 05.09.2014 tarihi olacak
ve teklif verme süresi 24.09.2014 tarihinde sona erecektir…

-Taşınır satışlarında “artırma hazırlık tedbirleri”ni düzenleyen “Kanun’un
114 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları, taşınmazların satış ilanı hak-
kında da” uygulanacaktır.

Yüksek mahkeme;

√ “İhalenin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin değişikliklerin yer al-
dığı İİK.'nun 114/3, 124/3, 126/4 ve 129/1. maddelerinin 05.07.2012 tarihinden 
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6 ay sonra yürürlüğe girdiğini, satış memluğunda satış kararının verildiği tarih 
dikkate alındığında, bu hükümlere uygun şartname, satış ilanı ve ihale yapılma-
dığından ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini”88

√ “Satış kararı tarihi itibariyle uygulanması gereken İİK.’nun -6352 sayılı 
yasa ile değişik- 126. maddesini dikkate alınmaksızın satış kararı vermiş ve söz
konusu maddeye aykırı şekilde ihaleyi gerçekleştirmiş olduğundan, kamu düze-
nine ilişkin ve mahkemece re'sen gözetilecek bu husus sebebiyle ihalenin feshine 
karar verilmesi gerekeceğini”89

belirtmiştir .

XLII. Kanun’un 127. maddesinde90 yapılan değişiklikle;

Satış ilanının tebliğinde, satışa konu taşınmaz üzerinde hak sahibi olan il-
gililerin adreslerinin tapuda kayıtlı olmaması durumunda, 6099 sayılı Kanun’la
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yapılan değişikliğe paralel olarak, “varsa ad-
res kayıt sistemindeki adreslerin tebligat adresleri olarak kabul edileceği”
hükme bağlanmış ve “bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılamayacağı,
gazete veya elektronik ortamda yapılan satış ilanlarının tebligat yerine geçece-
ği” öngörülmüştür.

Yüksek mahkeme;

√ “İhalenin feshi talebine konu takip işlemlerine 6352 s. K.’nun ilgili hük-
münün yürürlüğünden önce başlandığından, olaya değişiklikten önceki İİK.’nun
127. maddesinin uygulanması gerekeceğini, İİK.’nun değişiklikten önceki 127. 
maddesi hükmüne göre ise; satış ilanının, gayrimenkulün tapu siciline kayıtlı 
bulunan alakadarların tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ edi-
leceğini, adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılma-
yacağını ve bu durumda gazetedeki satış ilanının tebligat yerine geçeceğini”91

√ “Borçlu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte ör-
nek 6 icra emrinin borçluya tebliğ edilmesi amacıyla ... adresine gönderilen 
tebligatın 05.07.2011 tarihinde tespit edilen adres olan ... adresine sevk edildi-

                                                           
88 Bknz:	12.	HD.	09.06.2014	T.	E:	15153;	K:	16676;	12.	HD.	05.03.2014	T.	E:	4414,	K:	6261	
(www.e-uyar.com)
89 Bknz:	12.	HD.	29.01.2014	T.	E:	2013/36089,	K:	2262	(www.e-uyar.com)
90 “İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgilileri-
nin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması 
hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir.Bunların 
dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebli-
gat yerine geçer.”
91 Bknz:	12.	HD.	04.11.2013	T.	E:	29153,	K:	34524	(www.e-uyar.com)
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ğini, belirtilen tebligatın 06.07.2011 tarihinde muhatabın adreste tanınmadığı 
gerekçesi ile iade edildiği, yine ... adresine çıkartılan ödeme emri tebligatının 
da usulüne uygun olarak 05.07.2011 tarihinde muhatabın adreste tanınmadığı 
gerekçesi ile iade edildiğini, İstanbul Ticaret Odası Başkanlığının 30.09.2011 
tarihli yazısı ile borçlu şirketin adresinin ... olarak bildirilmesi üzerine, ödeme 
emrinin bildirilen bu adreste 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine 
göre 02.12.2011 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiğini, satış ilanının 
da aynı adrese Tebligat Kanunu'nun 35.maddesine göre 13.03.2013 tarihinde 
usulüne uygun olarak tebliğ edildiğini, bu sebeple, ihalenin feshi isteminin tüm-
den reddine karar verilmesi gerekeceğini”92

√ “Şikayetçi şirketin bilinen adresi ipotek akit tablosunda belirtilen ‘….
182/2 … Ankara’’ adresi olmasına rağmen başta icra emri olmak üzere diğer
bütün tebligatların borçlu şirketle ilgisi bulunmayan ‘‘... 18/2 … Ankara” adre-
sine çıkarılması ve bila tebliğ iade edilmesi üzerine aynı adrese TK.’nun 35.
maddesine göre tebligat yapılması yasaya aykırı olduğunu, satış ilanına ilişkin
tebligatının tebliğ edildiği 11.09.2012 tarihinde İİK. mad. 127’de -6352 s. K.
mad. 30 ile- yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesine ve borçlu şirketin adresi
Ticaret Sicilinde yer almasına rağmen, oradan sorularak bildirilecek adrese
TK. mad. 35/4. gereğince tebligat çıkarılması gerekirken, satış ilanının borçlu
ile ilgisi bulunmayan adrese tebliğe çıkarılmasının yasaya aykırı olduğunu, şi-
kayetçi vekilinin dilekçesi ekinde borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı bulunan
adresini bildirip buna ilişkin takipten önceki tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gaze-
tesi suretini ibraz etmesi göz önüne alınarak mahkemece şikayetin İİK. mad.
18/3 kapsamında incelenmesi gerekeceğini, taşınmaz satışlarında, satış ilanının
bir örneği borçluya tebliğ edilmesi gerekeceğini (İİK. mad. 127), borçluya satış
ilanının tebliğ edilmemiş olmasının veya usulsüz tebliğ edilmesinin başlı başına
ihalenin feshi sebebi olduğunu, şikayetçinin bildirdiği öğrenme tarihinin kabul
edilmesi gerekeceğini ve aksinin karşı tarafça ancak yazılı belge ile ispatlanabi-
leceğini”,93

√ “İİK. mad. 127’de -6352 s. Yasa’nın 30. maddesi ile- yapılan değişiklik
gereğince; tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa
bu adreslerine tebliğ yapılacağını, adresin tapuda kayıtlı bulunmaması halinde,
varsa adres kayıt sistemindeki adreslerinin tebligat adresleri olarak kabul edi-
leceğini, bunların dışında adres araştırması yapılamayacağını, gazetede yapı-
lan satış ilanının tebligat yerine geçeceğinin belirtildiğini, bu hükmüm
05.01.2013 tarihinde yürürlüğe gireceğini (6352 s. K. mad. 106-a), 6352 s. K.
mad. 38. ile eklenen İİK. mad. Geçici gereğince de, 6352 sayılı Yasa’nın ilgili
                                                           
92 12.	HD.	30.10.2013	T.	E:	26223,	K:	33712	(www.e-uyar.com)
93 Bknz:	12.	HD.	10.09.2013	T.	E:	19163,	K:	27773	(www.e-uyar.com)
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6 ay sonra yürürlüğe girdiğini, satış memluğunda satış kararının verildiği tarih 
dikkate alındığında, bu hükümlere uygun şartname, satış ilanı ve ihale yapılma-
dığından ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini”88

√ “Satış kararı tarihi itibariyle uygulanması gereken İİK.’nun -6352 sayılı 
yasa ile değişik- 126. maddesini dikkate alınmaksızın satış kararı vermiş ve söz
konusu maddeye aykırı şekilde ihaleyi gerçekleştirmiş olduğundan, kamu düze-
nine ilişkin ve mahkemece re'sen gözetilecek bu husus sebebiyle ihalenin feshine 
karar verilmesi gerekeceğini”89

belirtmiştir .

XLII. Kanun’un 127. maddesinde90 yapılan değişiklikle;

Satış ilanının tebliğinde, satışa konu taşınmaz üzerinde hak sahibi olan il-
gililerin adreslerinin tapuda kayıtlı olmaması durumunda, 6099 sayılı Kanun’la
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yapılan değişikliğe paralel olarak, “varsa ad-
res kayıt sistemindeki adreslerin tebligat adresleri olarak kabul edileceği”
hükme bağlanmış ve “bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılamayacağı,
gazete veya elektronik ortamda yapılan satış ilanlarının tebligat yerine geçece-
ği” öngörülmüştür.

Yüksek mahkeme;

√ “İhalenin feshi talebine konu takip işlemlerine 6352 s. K.’nun ilgili hük-
münün yürürlüğünden önce başlandığından, olaya değişiklikten önceki İİK.’nun
127. maddesinin uygulanması gerekeceğini, İİK.’nun değişiklikten önceki 127. 
maddesi hükmüne göre ise; satış ilanının, gayrimenkulün tapu siciline kayıtlı 
bulunan alakadarların tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ edi-
leceğini, adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılma-
yacağını ve bu durumda gazetedeki satış ilanının tebligat yerine geçeceğini”91

√ “Borçlu aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takipte ör-
nek 6 icra emrinin borçluya tebliğ edilmesi amacıyla ... adresine gönderilen 
tebligatın 05.07.2011 tarihinde tespit edilen adres olan ... adresine sevk edildi-

                                                           
88 Bknz:	12.	HD.	09.06.2014	T.	E:	15153;	K:	16676;	12.	HD.	05.03.2014	T.	E:	4414,	K:	6261	
(www.e-uyar.com)
89 Bknz:	12.	HD.	29.01.2014	T.	E:	2013/36089,	K:	2262	(www.e-uyar.com)
90 “İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgilileri-
nin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması 
hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir.Bunların 
dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebli-
gat yerine geçer.”
91 Bknz:	12.	HD.	04.11.2013	T.	E:	29153,	K:	34524	(www.e-uyar.com)
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ğini, belirtilen tebligatın 06.07.2011 tarihinde muhatabın adreste tanınmadığı 
gerekçesi ile iade edildiği, yine ... adresine çıkartılan ödeme emri tebligatının 
da usulüne uygun olarak 05.07.2011 tarihinde muhatabın adreste tanınmadığı 
gerekçesi ile iade edildiğini, İstanbul Ticaret Odası Başkanlığının 30.09.2011 
tarihli yazısı ile borçlu şirketin adresinin ... olarak bildirilmesi üzerine, ödeme 
emrinin bildirilen bu adreste 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine 
göre 02.12.2011 tarihinde usulüne uygun olarak tebliğ edildiğini, satış ilanının 
da aynı adrese Tebligat Kanunu'nun 35.maddesine göre 13.03.2013 tarihinde 
usulüne uygun olarak tebliğ edildiğini, bu sebeple, ihalenin feshi isteminin tüm-
den reddine karar verilmesi gerekeceğini”92

√ “Şikayetçi şirketin bilinen adresi ipotek akit tablosunda belirtilen ‘….
182/2 … Ankara’’ adresi olmasına rağmen başta icra emri olmak üzere diğer
bütün tebligatların borçlu şirketle ilgisi bulunmayan ‘‘... 18/2 … Ankara” adre-
sine çıkarılması ve bila tebliğ iade edilmesi üzerine aynı adrese TK.’nun 35.
maddesine göre tebligat yapılması yasaya aykırı olduğunu, satış ilanına ilişkin
tebligatının tebliğ edildiği 11.09.2012 tarihinde İİK. mad. 127’de -6352 s. K.
mad. 30 ile- yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesine ve borçlu şirketin adresi
Ticaret Sicilinde yer almasına rağmen, oradan sorularak bildirilecek adrese
TK. mad. 35/4. gereğince tebligat çıkarılması gerekirken, satış ilanının borçlu
ile ilgisi bulunmayan adrese tebliğe çıkarılmasının yasaya aykırı olduğunu, şi-
kayetçi vekilinin dilekçesi ekinde borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı bulunan
adresini bildirip buna ilişkin takipten önceki tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gaze-
tesi suretini ibraz etmesi göz önüne alınarak mahkemece şikayetin İİK. mad.
18/3 kapsamında incelenmesi gerekeceğini, taşınmaz satışlarında, satış ilanının
bir örneği borçluya tebliğ edilmesi gerekeceğini (İİK. mad. 127), borçluya satış
ilanının tebliğ edilmemiş olmasının veya usulsüz tebliğ edilmesinin başlı başına
ihalenin feshi sebebi olduğunu, şikayetçinin bildirdiği öğrenme tarihinin kabul
edilmesi gerekeceğini ve aksinin karşı tarafça ancak yazılı belge ile ispatlanabi-
leceğini”,93

√ “İİK. mad. 127’de -6352 s. Yasa’nın 30. maddesi ile- yapılan değişiklik
gereğince; tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa
bu adreslerine tebliğ yapılacağını, adresin tapuda kayıtlı bulunmaması halinde,
varsa adres kayıt sistemindeki adreslerinin tebligat adresleri olarak kabul edi-
leceğini, bunların dışında adres araştırması yapılamayacağını, gazetede yapı-
lan satış ilanının tebligat yerine geçeceğinin belirtildiğini, bu hükmüm
05.01.2013 tarihinde yürürlüğe gireceğini (6352 s. K. mad. 106-a), 6352 s. K.
mad. 38. ile eklenen İİK. mad. Geçici gereğince de, 6352 sayılı Yasa’nın ilgili
                                                           
92 12.	HD.	30.10.2013	T.	E:	26223,	K:	33712	(www.e-uyar.com)
93 Bknz:	12.	HD.	10.09.2013	T.	E:	19163,	K:	27773	(www.e-uyar.com)
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hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanan takip işlemleri hakkında,
değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edileceği düzenlendiğin-
den, ihalenin feshi talebine konu takip işlemlerine ilgili hükmünün yürürlüğün-
den önce başlanması karşısında değişiklikten önceki İİK’nun 127. maddesinin
uygulama alanı bulacağını ve satış ilanının gayrimenkulün tapu siciline kayıtlı
bulunan alakadarların tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ
edilmesi gerekeceğini, adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ise ayrıca adres
tahkiki yapılmayacağını, gazetedeki satış ilanının tebligat yerine geçeceğini”94

belirtmiştir ...

XLIII. Kanun’un 129. maddesinde95 yapılan değişiklikle;

-Taşınır satışları bakımından getirilen yeni satış usulünün, taşınmazlar ba-
kımından da uygulanması amacıyla Kanun’un 129. maddesinde değişiklik ya-
pılmıştır. Böylece “açık artırmaya katılımı en üst düzeye çıkarmak”, “malın
gerçek değerinde satılmasını sağlamak” ve “satış masraflarının azaltılması”
amaçlanmıştır. Ayrıca “elektronik ortamda teklif verilerek de artırmaya iştirak
edilebileceği” öngörülmüştür.

-Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirtilen yer, gün,
ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılacaktır.

Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek
teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilecektir. Ancak, artırma be-
delinin, malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin
alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse, bu suretle rüç-
hanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevir-
me ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekecektir.96

Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa
satış, icra memuru tarafından geri bırakılacaktır.

                                                           
94 Bknz:	12.	HD.	29.04.2013	T.	E:11042,K:16273	(www.e-uyar.com)
95 Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektro-
nik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, 
elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu 
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteye-
nin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan 
alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştı-
rılması masraflarını aşması gerekir,
Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru ta-
rafından geri bırakılır.
İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.”
96 Bknz:	12.	HD.	27.01.2015	T.	33533/1964;	12.	HD.	09.05.2014	T.	E:	10842,	K:	13854;	12.	HD.	
10.04.2014	T.	E:	7488,	K:	10513	(www.e-uyar.com)

53

İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleş-
mezse, satış talebi düşecektir.

Yüksek mahkeme;

√ “İhalenin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin değişikliklerin yer al-
dığı İİK.'nun 114/3, 124/3, 126/4 ve 129/1. maddelerinin 05.07.2012 tarihinden 
6 ay sonra yürürlüğe girdiğini, satış memluğunca satış kararının verildiği tarih
dikkate alındığında, bu hükümlere uygun şartname, satış ilanı ve ihale yapılma-
dığından ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini”97

√ “Satış memluğunca; -6352 s. K. ile değişik İİK'nun 129. maddesinin yü-
rürlüğe girdiği tarih olan- 05.01.2013 tarihinden sonra satış kararının verildiği 
anlaşıldığından, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini 
bulması koşulunun uygulanmasının yerinde olduğunu”98

√ “Satış kararının alındığı 09.05.2013 tarihinde yürürlükte olan İİK.nun 
129/1. maddesine göre, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde 
ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamın-
dan fazla olması ve bunlardan başka paraya çevirme ve paylaştırma masrafla-
rını geçmesinin zorunlu olduğunu”99

belirtmiştir .

XLIV. Kanun’un 136. maddesinde100 yapılan değişiklikle;

-Maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde TTK’nun 1383. maddesi-
nin birinci fıkrasında yer alan temel kural tekrar edilmiş ve “bayrağına bakıl-
maksızın sicile kayıtlı bütün gemilerin İİK’nun taşınmazların satışına ilişkin hü-
kümlerine tabi olacağı” vurgulanmıştır.

Yeni düzenlemede; İİK’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesinden “gemi ipoteği” ibaresi çıkarılmış olduğundan, bu maddenin -yani 136.
maddenin- birinci fıkrasının ikinci cümlesine de bu doğrultuda bir ekleme ya-
pılmıştır.

                                                           
97 Bknz:	12.	HD.	09.06.2014	T.	E:	15153;	K:	16676;	12.	HD.	05.03.2014	T.	E:	4414,	K:	6261	
(www.e-uyar.com)
98 Bknz:	12.	HD.	21.04.2014	T.	E:	8821,	K:	11663	(www.e-uyar.com)
99 Bknz:	12.	HD.	12.	HD.	28.01.2014	T.	E:	2013/35830,	K:	2129	(www.e-uyar.com)
100 “Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması
Taşınmaz malların satışına ilişkin hükümler, bayrağı dikkate alınmaksızın gemi siciline kayıtlı 
bütün gemiler hakkında da uygulanır. Bu hükümlerde geçen “tapu sicili” terimi gemi sicilini, 
“ipotek” terimi gemi ipoteklerini ve “irtifak hakkı” terimi sicile kayıtlı gemiler üzerindeki intifa
hakkını ifade eder.”
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hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanan takip işlemleri hakkında,
değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edileceği düzenlendiğin-
den, ihalenin feshi talebine konu takip işlemlerine ilgili hükmünün yürürlüğün-
den önce başlanması karşısında değişiklikten önceki İİK’nun 127. maddesinin
uygulama alanı bulacağını ve satış ilanının gayrimenkulün tapu siciline kayıtlı
bulunan alakadarların tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ
edilmesi gerekeceğini, adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ise ayrıca adres
tahkiki yapılmayacağını, gazetedeki satış ilanının tebligat yerine geçeceğini”94

belirtmiştir ...

XLIII. Kanun’un 129. maddesinde95 yapılan değişiklikle;

-Taşınır satışları bakımından getirilen yeni satış usulünün, taşınmazlar ba-
kımından da uygulanması amacıyla Kanun’un 129. maddesinde değişiklik ya-
pılmıştır. Böylece “açık artırmaya katılımı en üst düzeye çıkarmak”, “malın
gerçek değerinde satılmasını sağlamak” ve “satış masraflarının azaltılması”
amaçlanmıştır. Ayrıca “elektronik ortamda teklif verilerek de artırmaya iştirak
edilebileceği” öngörülmüştür.

-Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirtilen yer, gün,
ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılacaktır.

Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek
teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilecektir. Ancak, artırma be-
delinin, malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin
alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse, bu suretle rüç-
hanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevir-
me ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekecektir.96

Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa
satış, icra memuru tarafından geri bırakılacaktır.

                                                           
94 Bknz:	12.	HD.	29.04.2013	T.	E:11042,K:16273	(www.e-uyar.com)
95 Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektro-
nik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, 
elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu 
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteye-
nin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan 
alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştı-
rılması masraflarını aşması gerekir,
Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru ta-
rafından geri bırakılır.
İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.”
96 Bknz:	12.	HD.	27.01.2015	T.	33533/1964;	12.	HD.	09.05.2014	T.	E:	10842,	K:	13854;	12.	HD.	
10.04.2014	T.	E:	7488,	K:	10513	(www.e-uyar.com)
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İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleş-
mezse, satış talebi düşecektir.

Yüksek mahkeme;

√ “İhalenin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin değişikliklerin yer al-
dığı İİK.'nun 114/3, 124/3, 126/4 ve 129/1. maddelerinin 05.07.2012 tarihinden 
6 ay sonra yürürlüğe girdiğini, satış memluğunca satış kararının verildiği tarih
dikkate alındığında, bu hükümlere uygun şartname, satış ilanı ve ihale yapılma-
dığından ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini”97

√ “Satış memluğunca; -6352 s. K. ile değişik İİK'nun 129. maddesinin yü-
rürlüğe girdiği tarih olan- 05.01.2013 tarihinden sonra satış kararının verildiği 
anlaşıldığından, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini 
bulması koşulunun uygulanmasının yerinde olduğunu”98

√ “Satış kararının alındığı 09.05.2013 tarihinde yürürlükte olan İİK.nun 
129/1. maddesine göre, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde 
ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamın-
dan fazla olması ve bunlardan başka paraya çevirme ve paylaştırma masrafla-
rını geçmesinin zorunlu olduğunu”99

belirtmiştir .

XLIV. Kanun’un 136. maddesinde100 yapılan değişiklikle;

-Maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde TTK’nun 1383. maddesi-
nin birinci fıkrasında yer alan temel kural tekrar edilmiş ve “bayrağına bakıl-
maksızın sicile kayıtlı bütün gemilerin İİK’nun taşınmazların satışına ilişkin hü-
kümlerine tabi olacağı” vurgulanmıştır.

Yeni düzenlemede; İİK’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesinden “gemi ipoteği” ibaresi çıkarılmış olduğundan, bu maddenin -yani 136.
maddenin- birinci fıkrasının ikinci cümlesine de bu doğrultuda bir ekleme ya-
pılmıştır.

                                                           
97 Bknz:	12.	HD.	09.06.2014	T.	E:	15153;	K:	16676;	12.	HD.	05.03.2014	T.	E:	4414,	K:	6261	
(www.e-uyar.com)
98 Bknz:	12.	HD.	21.04.2014	T.	E:	8821,	K:	11663	(www.e-uyar.com)
99 Bknz:	12.	HD.	12.	HD.	28.01.2014	T.	E:	2013/35830,	K:	2129	(www.e-uyar.com)
100 “Taşınmazların satışına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması
Taşınmaz malların satışına ilişkin hükümler, bayrağı dikkate alınmaksızın gemi siciline kayıtlı 
bütün gemiler hakkında da uygulanır. Bu hükümlerde geçen “tapu sicili” terimi gemi sicilini, 
“ipotek” terimi gemi ipoteklerini ve “irtifak hakkı” terimi sicile kayıtlı gemiler üzerindeki intifa
hakkını ifade eder.”
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-Maddenin önceki başlığı “Gemiler hakkında” iken “Taşınmazların satı-
şına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması” olarak değiştirilmiştir.

XLV. Kanun’un 144. maddesinde yapılan değişiklikle;

Maddenin “gemi siciline kayıtlı olan bir gemiyi paraya çeviren icra daire-
si, onun üzerindeki ipotek ve intifa haklarına ait kayıtların sicilden terkin ve na-
killerini de yaptırır” şeklindeki beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılarak yeni
kabul edilen İİK.’nun 144/a maddesine - “üçüncü fıkra” olarak- konulmuştur.

XLVI. Kanun’a eklenen yeni 144/a maddesi ile101;

-“Paranın paylaştırılması”na ilişkin hükümlerin (İİK. 138-144) “gemiler
hakkında” nasıl uygulanacağını göstermek üzere yeni 144/a maddesinin kabul
edilmesi uygun görülmüştür. Bu düzenleme uyarınca “paranın paylaştırılma-
sı”na ilişkin İİK.’nun 138-144. maddelerindeki hükümler, “bayrağına ve sicile
kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın” bütün gemilerin satışı halinde uygulana-
caktır. Ancak, sıra cetveli bakımından, TTK.’nun 1389-1397. maddelerinde
gemiler için özel hükümler kabul edilmiş olduğundan, bu hükümlerin saklı tu-
tulması gerekmiştir.

-Konu bütünlüğü sebebiyle, İİK.’nun 144 üncü maddesinin (6763 sayılı
Kanunun 42 nci maddesinin (j) bendi uyarınca eklenmiş) beşinci fıkrası hükmü-
nün, bu maddeden –yukarıda İİK.’nun 144. maddesinde yapılan değişikliğe iliş-
kin açıklamamızda belirtildiği şekilde- çıkartılıp yeni 144/a maddesinin ikinci
fıkrasına alınması uygun görülmüştür.

-“Yabancı sicile kayıtlı gemiler” bakımından, TTK.’nun 1366 ncı madde-
sinin dördüncü fıkrası ve 1384 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak, “bu
gemileri paraya çeviren icra dairesinin, sicile kayıtlı ipotek ve intifa haklarına
ait kayıtların terkin veya nakillerinin yapılması için geminin bayrağını taşıdığı
devletin en yakın Konsolosluğu’na bildirimde bulunması” öngörülmüştür.

XLVII. Kanun’un 150/e. maddesinde102 yapılan değişiklikle;

                                                           
101 “ Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması
Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümler, gemilerin satışı hâlinde de uygulanır. Şu kadar ki, 
140 ıncı madde uyarınca yapılacak sıra cetveli, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına ba-
kılmaksızın, bütün gemiler hakkında Türk Ticaret Kanununun 1389 ilâ 1397 nci maddesi hü-
kümlerine tâbidir.
Türk gemi siciline kayıtlı olan gemiyi paraya çeviren icra dairesi, sicile kayıtlı ipotek ve intifa 
haklarına ait kayıtların terkin veya nakillerini yaptırır; yabancı sicile kayıtlı gemilerde, bu işle-
min yapılması için geminin bayrağını taşıdığı devletin en yakın konsolosluğuna bildirimde bulu-
nur.”
102 “Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren altı ay içinde, 
taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren bir yıl içinde isteyebilir.”
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Ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren taşınır rehinlerinde bir yıl
olan “satış isteme süresi” altı aya, taşınmaz rehinlerinde ise iki yıl olan “satış
isteme süresi” bir yıla indirilmiştir.

Yüksek mahkeme;

√ “ Takip tarihi itibari ile uygulanması gereken İİK'nun 150/e maddesinin 
6352 s. K. ile değişiklik yapılmasından önceki hükmüne göre; alacaklının, taşı-
nır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren nihayet bir sene 
içinde, taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren nihayet iki sene içinde 
isteyebileceğini”103

√ “Takibe 17.07.2012 tarihinde başlandığından, uyuşmazlığa, 6352 s. K 
ile yapılan değişiklikten önceki 150/e maddesinin uygulanması gerektiği ve bun-
a göre alacaklı, taşınmaz rehnin satışını, ödeme veya icra emrinin tebliğinden 
itibaren iki sene içinde isteyebileceğinden, alacaklının 20.11.2013 tarihinde sa-
tış istemesi ve icra emrinin tebliğ tarihi (26.07.2012) nazara alındığında öngö-
rülen -iki yıllık- sürenin geçmemiş olduğu, ‘süresinde satış istenmemesi sebebiy-
le takibin düşürülmesine’ dair icra müdürlüğü işleminin iptali gerekeceğini”104

√ “6352 s. K. ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan 
takip işlemleri hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam 
edileceği öngörülmüş olduğunu, İİK'nun 150/e maddesinin uygulanmasında 
esas alınacak sürenin başlangıcı ödeme (icra) emrinin tebliğ tarihi olup, icra 
dosyasında ödeme emri tebliğ tarihine göre uygulanması gerekli (önceki) yasa 
hükümlerine göre 1 yıl içinde satış istendiğinden icra müdürünün takibin düşü-
rülmesine ilişkin işleminin isabetsiz olduğunu”105

√ “05.10.2011'de başlayan taşınır (gemi) rehninin paraya çevrilmesi yolu 
ile ilamsız takipte 07.10.2011'de ödeme emrinin tebliğ edildiği ve alacaklı veki-
linin bu tarihe göre bir yıl içinde (16.03.2012 de) satış talep ettiği anlaşıldığın-
dan, takibin düşmeyeceğini”106

belirtmiştir .

XLVIII. Kanun’un 153. maddesinde yapılan değişiklikle;

Maddenin “Türk Ticaret Kanunu’nun gemi ipoteği hakkındaki 930 ve 931.
maddeleri mahfuzdur” şeklindeki üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

                                                           
103 Bknz:	Bknz:	12.	HD.	26.01.2015	T.	27408/1719;	12.	HD.	06.05.2014	T.	E:	10992,	K:	13266	
(www.e-uyar.com)	
104 Bknz:	12.	HD.	16.04.2014	T.	E:	8633,	K:	11131	(www.e-uyar.com)
105 Bknz:	8.	HD.	20.05.2014	T.	E:	10591,	K:	9961		(www.e-uyar.com)
106 Bknz:	8.	HD.	20.01.2014	T.	E:	2013/12941,	K:	652	(www.e-uyar.com)
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-Maddenin önceki başlığı “Gemiler hakkında” iken “Taşınmazların satı-
şına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması” olarak değiştirilmiştir.

XLV. Kanun’un 144. maddesinde yapılan değişiklikle;

Maddenin “gemi siciline kayıtlı olan bir gemiyi paraya çeviren icra daire-
si, onun üzerindeki ipotek ve intifa haklarına ait kayıtların sicilden terkin ve na-
killerini de yaptırır” şeklindeki beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılarak yeni
kabul edilen İİK.’nun 144/a maddesine - “üçüncü fıkra” olarak- konulmuştur.

XLVI. Kanun’a eklenen yeni 144/a maddesi ile101;

-“Paranın paylaştırılması”na ilişkin hükümlerin (İİK. 138-144) “gemiler
hakkında” nasıl uygulanacağını göstermek üzere yeni 144/a maddesinin kabul
edilmesi uygun görülmüştür. Bu düzenleme uyarınca “paranın paylaştırılma-
sı”na ilişkin İİK.’nun 138-144. maddelerindeki hükümler, “bayrağına ve sicile
kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın” bütün gemilerin satışı halinde uygulana-
caktır. Ancak, sıra cetveli bakımından, TTK.’nun 1389-1397. maddelerinde
gemiler için özel hükümler kabul edilmiş olduğundan, bu hükümlerin saklı tu-
tulması gerekmiştir.

-Konu bütünlüğü sebebiyle, İİK.’nun 144 üncü maddesinin (6763 sayılı
Kanunun 42 nci maddesinin (j) bendi uyarınca eklenmiş) beşinci fıkrası hükmü-
nün, bu maddeden –yukarıda İİK.’nun 144. maddesinde yapılan değişikliğe iliş-
kin açıklamamızda belirtildiği şekilde- çıkartılıp yeni 144/a maddesinin ikinci
fıkrasına alınması uygun görülmüştür.

-“Yabancı sicile kayıtlı gemiler” bakımından, TTK.’nun 1366 ncı madde-
sinin dördüncü fıkrası ve 1384 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak, “bu
gemileri paraya çeviren icra dairesinin, sicile kayıtlı ipotek ve intifa haklarına
ait kayıtların terkin veya nakillerinin yapılması için geminin bayrağını taşıdığı
devletin en yakın Konsolosluğu’na bildirimde bulunması” öngörülmüştür.

XLVII. Kanun’un 150/e. maddesinde102 yapılan değişiklikle;

                                                           
101 “ Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması
Paranın paylaştırılmasına ilişkin hükümler, gemilerin satışı hâlinde de uygulanır. Şu kadar ki, 
140 ıncı madde uyarınca yapılacak sıra cetveli, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına ba-
kılmaksızın, bütün gemiler hakkında Türk Ticaret Kanununun 1389 ilâ 1397 nci maddesi hü-
kümlerine tâbidir.
Türk gemi siciline kayıtlı olan gemiyi paraya çeviren icra dairesi, sicile kayıtlı ipotek ve intifa 
haklarına ait kayıtların terkin veya nakillerini yaptırır; yabancı sicile kayıtlı gemilerde, bu işle-
min yapılması için geminin bayrağını taşıdığı devletin en yakın konsolosluğuna bildirimde bulu-
nur.”
102 “Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren altı ay içinde, 
taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren bir yıl içinde isteyebilir.”
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Ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren taşınır rehinlerinde bir yıl
olan “satış isteme süresi” altı aya, taşınmaz rehinlerinde ise iki yıl olan “satış
isteme süresi” bir yıla indirilmiştir.

Yüksek mahkeme;

√ “ Takip tarihi itibari ile uygulanması gereken İİK'nun 150/e maddesinin 
6352 s. K. ile değişiklik yapılmasından önceki hükmüne göre; alacaklının, taşı-
nır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren nihayet bir sene 
içinde, taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren nihayet iki sene içinde 
isteyebileceğini”103

√ “Takibe 17.07.2012 tarihinde başlandığından, uyuşmazlığa, 6352 s. K 
ile yapılan değişiklikten önceki 150/e maddesinin uygulanması gerektiği ve bun-
a göre alacaklı, taşınmaz rehnin satışını, ödeme veya icra emrinin tebliğinden 
itibaren iki sene içinde isteyebileceğinden, alacaklının 20.11.2013 tarihinde sa-
tış istemesi ve icra emrinin tebliğ tarihi (26.07.2012) nazara alındığında öngö-
rülen -iki yıllık- sürenin geçmemiş olduğu, ‘süresinde satış istenmemesi sebebiy-
le takibin düşürülmesine’ dair icra müdürlüğü işleminin iptali gerekeceğini”104

√ “6352 s. K. ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan 
takip işlemleri hakkında değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam 
edileceği öngörülmüş olduğunu, İİK'nun 150/e maddesinin uygulanmasında 
esas alınacak sürenin başlangıcı ödeme (icra) emrinin tebliğ tarihi olup, icra 
dosyasında ödeme emri tebliğ tarihine göre uygulanması gerekli (önceki) yasa 
hükümlerine göre 1 yıl içinde satış istendiğinden icra müdürünün takibin düşü-
rülmesine ilişkin işleminin isabetsiz olduğunu”105

√ “05.10.2011'de başlayan taşınır (gemi) rehninin paraya çevrilmesi yolu 
ile ilamsız takipte 07.10.2011'de ödeme emrinin tebliğ edildiği ve alacaklı veki-
linin bu tarihe göre bir yıl içinde (16.03.2012 de) satış talep ettiği anlaşıldığın-
dan, takibin düşmeyeceğini”106

belirtmiştir .

XLVIII. Kanun’un 153. maddesinde yapılan değişiklikle;

Maddenin “Türk Ticaret Kanunu’nun gemi ipoteği hakkındaki 930 ve 931.
maddeleri mahfuzdur” şeklindeki üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

                                                           
103 Bknz:	Bknz:	12.	HD.	26.01.2015	T.	27408/1719;	12.	HD.	06.05.2014	T.	E:	10992,	K:	13266	
(www.e-uyar.com)	
104 Bknz:	12.	HD.	16.04.2014	T.	E:	8633,	K:	11131	(www.e-uyar.com)
105 Bknz:	8.	HD.	20.05.2014	T.	E:	10591,	K:	9961		(www.e-uyar.com)
106 Bknz:	8.	HD.	20.01.2014	T.	E:	2013/12941,	K:	652	(www.e-uyar.com)
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XLIX. Kanun’un eklenen yeni 153/a maddesi ile107;

-İİK.’nda gemilere ilişkin çok sayıda açık kurala yer verilmiş olmasına
rağmen, “Beşinci Bâp”ta düzenlenen “rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe”
ilişkin hükümlerde bu yönde bir açıklık sadece 153 üncü maddenin üçüncü fık-
rasında, ipotek alacaklısının temerrüdü bakımından bulunmaktadır. Bu sebeple
yeni 153/a maddesi kabul edilerek, “rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hüküm-
lerin, TTK.’nda gösterilen genel kurallar doğrultusunda nasıl uygulanacağı”
açıklığa kavuşturulmuştur.

-Yeni 153/a maddesinin birinci fıkrası, TTK.’nun 1380 inci maddesinde
yer alan kuralı, İİK. bakımından tekrar etmektedir. Buna göre; “hapis hakkının
ve gemi alacaklısına tanınan rehin hakkının paraya çevrilmesi”nde, taşınır
rehninin paraya çevrilmesine ilişkin hükümler işletilecektir; çünkü, bu rehin
hakları sicile tescil edilmeyen kanunî rehin hakları niteliğindedir. Sicile kayıtlı
olmayan bir gemi üzerinde sözleşme ile kurulan taşınır rehninin paraya çevril-
mesinde de aynı hükümler uygulama alanı bulacaktır; çünkü, TTK.’nun 936 ncı
maddesi uyarınca gemiler “taşınır” hükmündedir ve Kanun’un 44 üncü madde-
sinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca değiştirilen İİK.’nun 23 üncü maddesi-
nin ikinci fıkrasının birinci cümlesine göre; gemilere “taşınır” hükümleri uygu-
lanacaktır; dolayısıyla gemi üzerinde taşınır rehni de, İİK.’nun 145 ve devamın-
daki madde hükümlerine göre paraya çevrilecektir.

-Yeni 153/a maddesinin ikinci fıkrası, TTK.’nun 1381 inci maddesinde yer
verilen ilkeyi tekrarlamaktadır. Buna göre; İİK.’nun 148 ilâ 150/d maddeleri,
gemi ipoteklerinin paraya çevrilmesinde uygulama alanı bulacaktır. TTK.’nun
                                                           
107 “Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması
Taşınır rehninin paraya çevrilmesine ilişkin hükümler, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadı-
ğına bakılmaksızın bir gemi üzerindeki hapis hakkı ile gemi alacağının verdiği rehin hakkının 
paraya çevrilmesinde de uygulanır.
İpoteğin paraya çevrilmesine ilişkin hükümler, gemi ipoteğinin paraya çevrilmesine de uygula-
nır. Bu hükümlerde geçen ‘taşınmaz’ terimi Türkiye’de veya yurt dışında sicile kayıtlı olan ge-
mileri; ‘tapu sicili’ terimi gemi sicilini ve ‘ipotek’ terimi gemi ipoteklerini anlatır. Gemi ipotek-
lerinin paraya çevrilmesinde, geminin ihtiyaten haczedildiği veya geminin sicile kayıtlı olduğu 
yer icra dairesi yetkilidir.
Taşınır rehninin ve ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin müşterek hükümler, gemiler üzerinde-
ki rehin haklarının paraya çevrilmesine de uygulanır; şu kadar ki, bu Kanunun:
1. 150/e maddesinin birinci fıkrasında öngörülen süre, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadı-
ğına bakılmaksızın bütün gemiler için üç aydır.
2. 150/h maddesinin yerine Türk Ticaret Kanununun 1377 nci maddesi uygulanır.
3. 151 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak sıra cetveli, bayrağına ve sicile kayıtlı 
olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler için Türk Ticaret Kanununun 1389 ilâ 1397 nci 
maddesi hükümlerine göre düzenlenir.
4. 153 üncü maddesinin yerine Türk Ticaret Kanununun 1052 ve 1053 üncü maddeleri uygu-
lanır.”
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1013 üncü maddesi uyarınca tescil edilebilecek kanunî ipotekler, sonuçta “gemi
ipoteği” niteliğinde olduğundan, hükümde, kanundan ve sözleşmeden doğan
bütün gemi ipoteklerini anlatmak üzere kısaca “gemi ipoteğinin paraya çevril-
mesi” ibaresi kullanılmıştır. İİK.’nun 136 ncı maddesi, sadece “taşınmazların
paraya çevrilmesi” ne ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması bakımından bir
kural getirdiğinden, aynı kuralın İİK.’nun 148 ve devamındaki maddelerde dü-
zenlenen “ipoteğin paraya çevrilmesi” ne ilişkin hükümlerin uygulanması ba-
kımından tekrar edilmesi uygun görülmüştür.

-Fıkranın üçüncü cümlesinde, İİK.’nun 148 inci maddesinde, yetkili icra
dairesi bakımından yer alan kuralın yerine ve sadece “iki yerdeki icra dairesinin
yetkisi” kabul edilmiştir. Buna göre, birinci seçenek, TTK.’nun 1364 üncü
maddesi uyarınca “ihtiyatî haciz kararını uygulamış olan icra dairesi”dir; sa-
dece” Türkiye’de sicile kayıtlı gemiler” bakımından gündeme gelen ikinci seçe-
nek ise, “geminin sicile kayıtlı olduğu yer icra dairesi”dir. Dolayısıyla, İİK.’nun
34 üncü maddesi, “gemi ipoteklerinin paraya çevrilmesi”nde uygulanmayacak-
tır.

-Yeni 153/a maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi, “İİK.’nun 150/e
ilâ 153 üncü maddelerinde düzenlenen ‘rehnin paraya çevrilmesi yoluyla taki-
be’ ilişkin müşterek hükümlerin, kural olarak, gemiler üzerindeki rehin hakları-
nın paraya çevrilmesinde de uygulanacağını”108 öngörmektedir. Ancak hükmün
ikinci cümlesinde, dört bent hâlinde istisnalara yer verilmiştir: Birinci bentte
yer verilen istisna uyarınca; İİK.’nun 150/e maddesinde öngörülen satış isteme
süreleri üç aya indirilmiştir; böylece gemilerin satışına ilişkin işlemlerin kısa sü-
rede başlatılması, gemilerin değer kaybına ve limanların gereksiz işgaline engel
olunması amaçlanmıştır. İkinci bentte, İİK.’nun uygulamada sorunlara sebep
olan 150/h maddesinin uygulanması gemiler bakımından önlenmiş ve bu hük-
mün yerine “TTK.’nun 1377 nci maddesinde kabul edilen genel ilkelerin işleti-
leceği” açıklanmıştır. Üçüncü bentte, “sıra cetveli bakımından yine TTK.’nun
1389 ilâ 1397 nci maddelerinin uygulanacağı”nın bildirilmesi uygun görülmüş-
tür. Nihayet, dördüncü bentte, İİK.’nun 153 üncü maddesine 6763 sayılı Ka-
nun’un 42 nci maddesinin (k) bendi uyarınca eklenen üçüncü fıkra, atıflar dü-
zeltilerek alınmıştır.

L. Kanun’un 168. maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı
bentlerinde109 yapılan değişiklikle;

                                                           
108 Bknz:	12.	HD.	27.01.2015	T.	E:	2014/30355,	K:	1982	(www.e-uyar.com)
109 “1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine ya-
zılması lazım gelen kayıtlar,
2. Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait ban-
ka hesabına ödenmesi ihtarı,”
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XLIX. Kanun’un eklenen yeni 153/a maddesi ile107;

-İİK.’nda gemilere ilişkin çok sayıda açık kurala yer verilmiş olmasına
rağmen, “Beşinci Bâp”ta düzenlenen “rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe”
ilişkin hükümlerde bu yönde bir açıklık sadece 153 üncü maddenin üçüncü fık-
rasında, ipotek alacaklısının temerrüdü bakımından bulunmaktadır. Bu sebeple
yeni 153/a maddesi kabul edilerek, “rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hüküm-
lerin, TTK.’nda gösterilen genel kurallar doğrultusunda nasıl uygulanacağı”
açıklığa kavuşturulmuştur.

-Yeni 153/a maddesinin birinci fıkrası, TTK.’nun 1380 inci maddesinde
yer alan kuralı, İİK. bakımından tekrar etmektedir. Buna göre; “hapis hakkının
ve gemi alacaklısına tanınan rehin hakkının paraya çevrilmesi”nde, taşınır
rehninin paraya çevrilmesine ilişkin hükümler işletilecektir; çünkü, bu rehin
hakları sicile tescil edilmeyen kanunî rehin hakları niteliğindedir. Sicile kayıtlı
olmayan bir gemi üzerinde sözleşme ile kurulan taşınır rehninin paraya çevril-
mesinde de aynı hükümler uygulama alanı bulacaktır; çünkü, TTK.’nun 936 ncı
maddesi uyarınca gemiler “taşınır” hükmündedir ve Kanun’un 44 üncü madde-
sinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca değiştirilen İİK.’nun 23 üncü maddesi-
nin ikinci fıkrasının birinci cümlesine göre; gemilere “taşınır” hükümleri uygu-
lanacaktır; dolayısıyla gemi üzerinde taşınır rehni de, İİK.’nun 145 ve devamın-
daki madde hükümlerine göre paraya çevrilecektir.

-Yeni 153/a maddesinin ikinci fıkrası, TTK.’nun 1381 inci maddesinde yer
verilen ilkeyi tekrarlamaktadır. Buna göre; İİK.’nun 148 ilâ 150/d maddeleri,
gemi ipoteklerinin paraya çevrilmesinde uygulama alanı bulacaktır. TTK.’nun
                                                           
107 “Rehnin paraya çevrilmesine ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması
Taşınır rehninin paraya çevrilmesine ilişkin hükümler, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadı-
ğına bakılmaksızın bir gemi üzerindeki hapis hakkı ile gemi alacağının verdiği rehin hakkının 
paraya çevrilmesinde de uygulanır.
İpoteğin paraya çevrilmesine ilişkin hükümler, gemi ipoteğinin paraya çevrilmesine de uygula-
nır. Bu hükümlerde geçen ‘taşınmaz’ terimi Türkiye’de veya yurt dışında sicile kayıtlı olan ge-
mileri; ‘tapu sicili’ terimi gemi sicilini ve ‘ipotek’ terimi gemi ipoteklerini anlatır. Gemi ipotek-
lerinin paraya çevrilmesinde, geminin ihtiyaten haczedildiği veya geminin sicile kayıtlı olduğu 
yer icra dairesi yetkilidir.
Taşınır rehninin ve ipoteğin paraya çevrilmesine ilişkin müşterek hükümler, gemiler üzerinde-
ki rehin haklarının paraya çevrilmesine de uygulanır; şu kadar ki, bu Kanunun:
1. 150/e maddesinin birinci fıkrasında öngörülen süre, bayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadı-
ğına bakılmaksızın bütün gemiler için üç aydır.
2. 150/h maddesinin yerine Türk Ticaret Kanununun 1377 nci maddesi uygulanır.
3. 151 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak sıra cetveli, bayrağına ve sicile kayıtlı 
olup olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler için Türk Ticaret Kanununun 1389 ilâ 1397 nci 
maddesi hükümlerine göre düzenlenir.
4. 153 üncü maddesinin yerine Türk Ticaret Kanununun 1052 ve 1053 üncü maddeleri uygu-
lanır.”
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1013 üncü maddesi uyarınca tescil edilebilecek kanunî ipotekler, sonuçta “gemi
ipoteği” niteliğinde olduğundan, hükümde, kanundan ve sözleşmeden doğan
bütün gemi ipoteklerini anlatmak üzere kısaca “gemi ipoteğinin paraya çevril-
mesi” ibaresi kullanılmıştır. İİK.’nun 136 ncı maddesi, sadece “taşınmazların
paraya çevrilmesi” ne ilişkin hükümlerin gemilere uygulanması bakımından bir
kural getirdiğinden, aynı kuralın İİK.’nun 148 ve devamındaki maddelerde dü-
zenlenen “ipoteğin paraya çevrilmesi” ne ilişkin hükümlerin uygulanması ba-
kımından tekrar edilmesi uygun görülmüştür.

-Fıkranın üçüncü cümlesinde, İİK.’nun 148 inci maddesinde, yetkili icra
dairesi bakımından yer alan kuralın yerine ve sadece “iki yerdeki icra dairesinin
yetkisi” kabul edilmiştir. Buna göre, birinci seçenek, TTK.’nun 1364 üncü
maddesi uyarınca “ihtiyatî haciz kararını uygulamış olan icra dairesi”dir; sa-
dece” Türkiye’de sicile kayıtlı gemiler” bakımından gündeme gelen ikinci seçe-
nek ise, “geminin sicile kayıtlı olduğu yer icra dairesi”dir. Dolayısıyla, İİK.’nun
34 üncü maddesi, “gemi ipoteklerinin paraya çevrilmesi”nde uygulanmayacak-
tır.

-Yeni 153/a maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi, “İİK.’nun 150/e
ilâ 153 üncü maddelerinde düzenlenen ‘rehnin paraya çevrilmesi yoluyla taki-
be’ ilişkin müşterek hükümlerin, kural olarak, gemiler üzerindeki rehin hakları-
nın paraya çevrilmesinde de uygulanacağını”108 öngörmektedir. Ancak hükmün
ikinci cümlesinde, dört bent hâlinde istisnalara yer verilmiştir: Birinci bentte
yer verilen istisna uyarınca; İİK.’nun 150/e maddesinde öngörülen satış isteme
süreleri üç aya indirilmiştir; böylece gemilerin satışına ilişkin işlemlerin kısa sü-
rede başlatılması, gemilerin değer kaybına ve limanların gereksiz işgaline engel
olunması amaçlanmıştır. İkinci bentte, İİK.’nun uygulamada sorunlara sebep
olan 150/h maddesinin uygulanması gemiler bakımından önlenmiş ve bu hük-
mün yerine “TTK.’nun 1377 nci maddesinde kabul edilen genel ilkelerin işleti-
leceği” açıklanmıştır. Üçüncü bentte, “sıra cetveli bakımından yine TTK.’nun
1389 ilâ 1397 nci maddelerinin uygulanacağı”nın bildirilmesi uygun görülmüş-
tür. Nihayet, dördüncü bentte, İİK.’nun 153 üncü maddesine 6763 sayılı Ka-
nun’un 42 nci maddesinin (k) bendi uyarınca eklenen üçüncü fıkra, atıflar dü-
zeltilerek alınmıştır.

L. Kanun’un 168. maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı
bentlerinde109 yapılan değişiklikle;

                                                           
108 Bknz:	12.	HD.	27.01.2015	T.	E:	2014/30355,	K:	1982	(www.e-uyar.com)
109 “1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine ya-
zılması lazım gelen kayıtlar,
2. Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait ban-
ka hesabına ödenmesi ihtarı,”
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-Kambiyo senetleri hakkındaki özel takip usullerinde “ödeme emri”ne ya-
zılması gereken hususları düzenleyen bu maddede, Kanun’un “ilamsız takipler-
de takip talebi”ni düzenleyen 58 inci ve “ödeme emri”ni düzenleyen 60 ıncı
maddelerinde yapılan değişikliklerle paralellik sağlanmıştır.

Bu suretle, borçluya gönderilecek “örnek 10:ödeme emri”nde;

1-”Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere,
takip talebine yazılması gereken kayıtlar”,

2-”Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan
icra dairesine ait banka hesabı ödenmesi ihtarı”

yazılacaktır…

Yüksek mahkeme,

√ “6352 s. yasanın 33. maddesi ile İİK.nun 168. maddesinde yapılan deği-
şiklik -aynı kanunun 38. maddesi ile- İİK.na eklenen geçici 10. maddesi uyarın-
ca, 05.01.2013 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, bu tarihten önce tebliğ edilen
ödeme emirlerinde “banka hesap numarasının yer alması”na dair hükmün uy-
gulama imkanının olmadığını”110

belirtmiştir ...

- Uygulamadaki önemi nedeniyle ayrıca belirtelim ki; “ilamsız takiplere
mahsus ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 60. maddesinde -ve “kambiyo senet-
lerine mahsus takip yoluna ilişkin ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 168. mad-
desinde ve “kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takiplere mahsus ödeme
emri” hakkındaki İİK.’nun 171. maddesinde de;- “Borcun ve masrafların yatırı-
lacağı banka hesabı”na açıklık getirmek amacıyla;”ödeme emri”nde, 7 gün (10
gün), (5 gün) içinde borcun ve masrafların yatırılacağı “icra dairesine ait banka
hesabı”nın da bildirilmesi zorunluluğuna ilişkin değişikliğe paralel bir değişik-
liğin, İİK. mad. 32’de de yapılması maalesef unutulmuştur. Aynı unutma nede-
niyle İİK.’nun 146., 149., 149/b., 155. ve 269. maddelerinde de, İİK.’nun
60.,168., 171. maddelerinde yapılmış değişikliğe paralel bir değişikliğe yer ve-
rilmemiştir. Bu yasal boşluğun en kısa zamanda -bu maddelerde de aynı doğ-
rultuda değişiklik yapılarak- giderilmesi gerekecektir…

LI. Kanun’un 169/a maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde111

yapılan değişiklikle;

                                                           
110 Bknz:	12.	HD.	06.05.2013	T.	E:8672,	K:17261	(www.e-uyar.com)
111 “…borçlu, diğer tarafın isteği üzerine takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olma-
mak üzere tazminata mahkum edilir.”
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Kanun’un diğer maddelerinde -yani; 67.,68.,68/a., 69., 72., 89., 97. ve 170.
maddelerinde- olduğu gibi, bu maddede yer alan yüzde kırk icra inkar tazminatı
oranı, günümüzün değişen ekonomik koşulları çerçevesinde yüksek bulunarak,
bu oran yüzde yirmi olarak belirlenmiştir.112

Yüksek mahkeme;

“6352 s. K. ile İİK. 169/a-6'da yer alan tazminat oranında yapılan değişik-
liğin 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğunu, takip tarihi itibariyle bu 
değişiklik yürürlükte olmadığından ve icra mahkemesince takibin geçici olarak 
durdurulmasına da karar verilmiş olup sonuçta bu itiraz reddedildiğinden ala-
caklı tarafın isteği doğrultusunda alacağın yüzde -yirmisi yerine- kırkından 
aşağı olmamak üzere tazminata karar verilmesi gerektiğini”113

“6352 s. K. ile yapılan değişiklikten önce de, İİK. mad. 169/a'da, ‘borçlu’ 
lehine hükmedilecek tazminat oranının ‘takip konusu alacağın yüzde yirmisin-
den aşağı olmamak üzere’ şeklinde belirlendiği, icra mahkemesince gerekçe 
gösterilmeden bu oran aşılarak alacaklının %40 oranında tazminata mahkum 
edilmesinin isabetsiz olduğunu”114

belirtmiştir .

LII. Kanun’un 170. maddesinin üçüncü fıkrasında115 yapılan değişiklik-
le;

Kanun’un diğer maddelerinde –yani; 67.,68.,68/a., 69., 72., 89., 97. ve
169/a. maddelerinde- olduğu gibi, bu maddede yer alan yüzde kırk icra inkar
tazminatı oranı, günümüzün değişen ekonomik koşulları çerçevesinde yüksek
bulunarak, bu oran yüzde yirmi olarak belirlenmiştir.

LIII. Kanun’un 171. maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı
bentlerinde116 yapılan değişikliklerle;

-Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takiplerde “ödeme emri”ne ya-
zılması gereken hususları düzenleyen bu maddede, Kanun’un “ilamsız takipler-

                                                           
112 Bknz:	12.	HD.	06.11.2014	T.	E:	19080,	K:	26415;	12.	HD.	25.03.2014	T.	E:	5764,	K:	8519	
(www.e-uyar.com)
113 Bknz:	12.	HD.	18.03.2014	T.	E:	4811, K:	7722	(www.e-uyar.com)
114 Bknz:	12.	HD.	11.02.2014	T.	E:	2013/35819,	K:	3323	(www.e-uyar.com)
115 “…borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olma-
mak üzere…”
116 “1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine ya-
zılması lazım gelen kayıtlar,
2. Borcun ve takip masraflarının beş gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait 
banka hesabına ödenmesi ihtarı,”
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-Kambiyo senetleri hakkındaki özel takip usullerinde “ödeme emri”ne ya-
zılması gereken hususları düzenleyen bu maddede, Kanun’un “ilamsız takipler-
de takip talebi”ni düzenleyen 58 inci ve “ödeme emri”ni düzenleyen 60 ıncı
maddelerinde yapılan değişikliklerle paralellik sağlanmıştır.

Bu suretle, borçluya gönderilecek “örnek 10:ödeme emri”nde;

1-”Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere,
takip talebine yazılması gereken kayıtlar”,

2-”Borcun ve takip masraflarının on gün içinde ödeme emrinde yazılı olan
icra dairesine ait banka hesabı ödenmesi ihtarı”

yazılacaktır…

Yüksek mahkeme,

√ “6352 s. yasanın 33. maddesi ile İİK.nun 168. maddesinde yapılan deği-
şiklik -aynı kanunun 38. maddesi ile- İİK.na eklenen geçici 10. maddesi uyarın-
ca, 05.01.2013 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, bu tarihten önce tebliğ edilen
ödeme emirlerinde “banka hesap numarasının yer alması”na dair hükmün uy-
gulama imkanının olmadığını”110

belirtmiştir ...

- Uygulamadaki önemi nedeniyle ayrıca belirtelim ki; “ilamsız takiplere
mahsus ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 60. maddesinde -ve “kambiyo senet-
lerine mahsus takip yoluna ilişkin ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 168. mad-
desinde ve “kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takiplere mahsus ödeme
emri” hakkındaki İİK.’nun 171. maddesinde de;- “Borcun ve masrafların yatırı-
lacağı banka hesabı”na açıklık getirmek amacıyla;”ödeme emri”nde, 7 gün (10
gün), (5 gün) içinde borcun ve masrafların yatırılacağı “icra dairesine ait banka
hesabı”nın da bildirilmesi zorunluluğuna ilişkin değişikliğe paralel bir değişik-
liğin, İİK. mad. 32’de de yapılması maalesef unutulmuştur. Aynı unutma nede-
niyle İİK.’nun 146., 149., 149/b., 155. ve 269. maddelerinde de, İİK.’nun
60.,168., 171. maddelerinde yapılmış değişikliğe paralel bir değişikliğe yer ve-
rilmemiştir. Bu yasal boşluğun en kısa zamanda -bu maddelerde de aynı doğ-
rultuda değişiklik yapılarak- giderilmesi gerekecektir…

LI. Kanun’un 169/a maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde111

yapılan değişiklikle;

                                                           
110 Bknz:	12.	HD.	06.05.2013	T.	E:8672,	K:17261	(www.e-uyar.com)
111 “…borçlu, diğer tarafın isteği üzerine takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olma-
mak üzere tazminata mahkum edilir.”
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Kanun’un diğer maddelerinde -yani; 67.,68.,68/a., 69., 72., 89., 97. ve 170.
maddelerinde- olduğu gibi, bu maddede yer alan yüzde kırk icra inkar tazminatı
oranı, günümüzün değişen ekonomik koşulları çerçevesinde yüksek bulunarak,
bu oran yüzde yirmi olarak belirlenmiştir.112

Yüksek mahkeme;

“6352 s. K. ile İİK. 169/a-6'da yer alan tazminat oranında yapılan değişik-
liğin 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğunu, takip tarihi itibariyle bu 
değişiklik yürürlükte olmadığından ve icra mahkemesince takibin geçici olarak 
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“6352 s. K. ile yapılan değişiklikten önce de, İİK. mad. 169/a'da, ‘borçlu’ 
lehine hükmedilecek tazminat oranının ‘takip konusu alacağın yüzde yirmisin-
den aşağı olmamak üzere’ şeklinde belirlendiği, icra mahkemesince gerekçe 
gösterilmeden bu oran aşılarak alacaklının %40 oranında tazminata mahkum 
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belirtmiştir .

LII. Kanun’un 170. maddesinin üçüncü fıkrasında115 yapılan değişiklik-
le;

Kanun’un diğer maddelerinde –yani; 67.,68.,68/a., 69., 72., 89., 97. ve
169/a. maddelerinde- olduğu gibi, bu maddede yer alan yüzde kırk icra inkar
tazminatı oranı, günümüzün değişen ekonomik koşulları çerçevesinde yüksek
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LIII. Kanun’un 171. maddesinin ikinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı
bentlerinde116 yapılan değişikliklerle;

-Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takiplerde “ödeme emri”ne ya-
zılması gereken hususları düzenleyen bu maddede, Kanun’un “ilamsız takipler-

                                                           
112 Bknz:	12.	HD.	06.11.2014	T.	E:	19080,	K:	26415;	12.	HD.	25.03.2014	T.	E:	5764,	K:	8519	
(www.e-uyar.com)
113 Bknz:	12.	HD.	18.03.2014	T.	E:	4811, K:	7722	(www.e-uyar.com)
114 Bknz:	12.	HD.	11.02.2014	T.	E:	2013/35819,	K:	3323	(www.e-uyar.com)
115 “…borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olma-
mak üzere…”
116 “1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine ya-
zılması lazım gelen kayıtlar,
2. Borcun ve takip masraflarının beş gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait 
banka hesabına ödenmesi ihtarı,”
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de takip talebi”ni düzenleyen 58 inci ve “ödeme emri”ni düzenleyen 60 ıncı
maddelerinde yapılan değişikliklerle paralellik sağlanmıştır.

Bu suretle; borçluya gönderilecek “örnek:12 ödeme emri”nde;

1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, ta-
kip talebine yazılması lazım gelen kayıtlar,

2. Borcun ve takip masraflarının beş gün içinde ödeme emrinde yazılı olan
icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı,

yazılacaktır…

- Uygulamadaki önemi nedeniyle ayrıca belirtelim ki; “ilamsız takiplere
mahsus ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 60. maddesinde -ve “kambiyo senet-
lerine mahsus takip yoluna ilişkin ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 168. mad-
desinde ve “kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takiplere mahsus ödeme
emri” hakkındaki İİK.’nun 171. maddesinde de; “Borcun ve masrafların yatırı-
lacağı banka hesabı” na açıklık getirmek amacıyla;”ödeme emri”nde, 7 gün (10
gün), (5 gün) içinde borcun ve masrafların yatırılacağı “icra dairesine ait banka
hesabı”nın da bildirilmesi zorunluluğuna ilişkin değişikliğe paralel bir değişik-
liğin, İİK. mad. 32’de de yapılması maalesef unutulmuştur. Aynı unutma nede-
niyle İİK.’nun 146., 149., 149/b., 155. ve 269. maddelerinde de, İİK.’nun
60.,168., 171. maddelerinde yapılmış değişikliğe paralel bir değişikliğe yer ve-
rilmemiştir. Bu yasal boşluğun en kısa zamanda -bu maddelerde de aynı doğ-
rultuda değişiklik yapılarak- giderilmesi gerekecektir…

LIV. Kanun’un 179/a maddesinde117 yapılan değişiklikle;

-Bir taraftan TTK.’nun 376 ve 377 nci maddelerinin getirdiği sisteme
uyum sağlanabilmesi, diğer taraftan iflâsın ertelenmesine ilişkin mevcut hük-
mün uygulamada ortaya çıkardığı bazı sorunlara çözüm getirebilmek amacıyla,
İİK.’nun 179/a maddesi yeniden düzenlenmiştir.

                                                           
117 “Mahkeme, iflâsın ertelenmesi isteminde bulunulması üzerine, envanter düzenlenmesi ve 
yönetim kurulunun yerine geçmesi ya da yönetim kurulu kararlarını onaylanması için derhal 
bir kayyım atar; ayrıca şirketin ve kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli diğer ön-
lemleri alır.
Kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil yetkisi 
ile bunların sınırları ve iflâsın ertelenmesine ilişkin talep 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki 
usul ile mahkeme tarafından ilân ve ticaret siciline tescil ettirilir. Mahkeme bu arada erteleme 
talebini karara bağlar.
İflâs ertelenmişse kayyım her üç ayda bir şirketin projeye uygun olarak iyileştirme gösterip gös-
termediğini mahkemeye rapor eder, mahkeme bu rapor üzerine veya gerek gördüğünde alacağı bi-
lirkişi raporuna göre, erteleme istemini değerlendirir ve iyileştirmenin mümkün olamayacağı ka-
naatine varırsa erteleme kararını kaldırır.”
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Düzenlemenin en önemli yeniliği, iflâsın ertelenmesi istemi üzerine, kay-
yımın tensip tutanağı ile atanmasının ve görevlerinin belirlenmesinin zorunlu
hâle getirilmiş olmasıdır. Böylece, istemle birlikte şirketlerde ve kooperatiflerde
yönetim kurulunun prosedür süresince alacaklıların ve diğer menfaat sahipleri-
nin zararına hareket etmeleri önlenmiş olacaktır. Bu husus,uygulamada büyük
şikayetlere sebep olmuştur. Değişiklikten önce; (maddenin ikinci fıkrasının bi-
rinci cümlesinde) kayyım, erteleme kararı verilirse, bu kararla birlikte atanıyor-
du… İkinci yenilik, iyileştirme projesinin uygulanmasının ve iyileştirmenin so-
nuç verip vermeyeceğinin mahkemece izlenmesidir. Bu izlemenin pratik önemi;
mahkemenin “iyileştirmenin mümkün olamayacağı” kanaatine varması hâlinde,
erteleme kararını kaldırmasıdır. Bu suretle hem projenin sonuç alacak şekilde
uygulanması teşvik edilmek hem de bir defa ertelenen iflâsın, alınan sonuçlar ne
olursa olsun, sürenin bitimine kadar hükmî ifa doğurmasının önlenmesi amaç-
lanmıştır.

Madde, bunun dışında çeşitli koruma ve şeffaflık hükümlerini içermekte-
dir.

Yüksek mahkeme de	“Mahkemece, iflas erteleme talebi ile ilgili ilanlar 
yapılmış ve kayyım atanmış ise de, kayyım atanmasına ilişkin karar ile kayyımın 
mahkemece belirlenmiş görevi ve yetkilerinin ve bunların sınırlarının ilanı ve 
ticaret siciline tescili ile erteleme talebinin ticaret siciline tescili gerekirken, bu 
hususlar yerine getirilmeksizin karar verilmesinin isabetsiz olacağını”118 be-
l ir tmiştir .

LV. Kanun’un 206. maddesine eklenen yeni fıkra119 ile;

Gemilerin cebrî icra yoluyla satışında sıra cetvelinin, “TTK’nun 1389 ilâ
1397 nci maddelerine göre düzenlenmesi” öngörülmüştür. Bu kuralın, uygula-
mada açıklık sağlamak üzere, İİK.’nda da vurgulanması uygun bulunmuştur. Bu
sebeple yeni düzenlenen 144/a maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde
ve 153/a maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü bendinde, “TTK.’nun sıra cetve-
line ilişkin hükümleri” açıkça saklı tutulmuştur. Bu ilkeye uygun olarak,
İİK.’nun 206 ncı maddesine 4949 sayılı Kanun’la eklenen “son fıkradan sonra
gelmek üzere” yeni bir fıkra eklenmesi uygun bulunmuştur. Bu fıkrada da
“TTK.’nun sıra cetveline ilişkin hükümleri” saklı tutulmaktadır. Bu ekleme ya-
                                                           
118 Bknz:	23.	HD.	22.10.2014	T.	E:	8612,	K:	6525;	23.	HD.	21.10.2014	T.	E:	2502,	K:	6502; 23. 
HD.	 16.10.2014	 T.	 E:	 365,	 K:	 6363; 23.	 HD.	 20.05.2014	 T.	 E:	 3784,	 K:	 3888;	 23.	 HD.	
25.03.2014	T.	E:	2013/8782,	K:	2288;	23.	HD.	26.02.2014	T.	E:	2013/9385,	K:	1369;	23.	HD.	
29.11.2013	T.	E:	6120,	K:	7585	(www.e-uyar.com)
119 “Gemilerin paraya çevrilmesi halinde yapılacak sıra cetveli, bayrağına ve sicile kayıtlı olup 
olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler için Türk Ticaret Kanunu’nun 1389 ila 1397 nci 
maddeleri hükümlerine göre düzenlenir.”
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118 Bknz:	23.	HD.	22.10.2014	T.	E:	8612,	K:	6525;	23.	HD.	21.10.2014	T.	E:	2502,	K:	6502; 23. 
HD.	 16.10.2014	 T.	 E:	 365,	 K:	 6363; 23.	 HD.	 20.05.2014	 T.	 E:	 3784,	 K:	 3888;	 23.	 HD.	
25.03.2014	T.	E:	2013/8782,	K:	2288;	23.	HD.	26.02.2014	T.	E:	2013/9385,	K:	1369;	23.	HD.	
29.11.2013	T.	E:	6120,	K:	7585	(www.e-uyar.com)
119 “Gemilerin paraya çevrilmesi halinde yapılacak sıra cetveli, bayrağına ve sicile kayıtlı olup 
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pılınca, 206 ncı maddenin üçüncü fıkrasına 6763 sayılı Kanunun 42 nci madde-
sinin (p) bendi uyarınca eklenen ikinci cümlesine gerek kalmadığından, anılan
cümle hükmü metinden çıkarılmıştır.

LVI. Kanun’un 243. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle;

Taşınır satışlarında; daha önce bu maddenin ikinci fıkrasında “İİK.’nun
116. maddesinin, İİK.’nun 242. maddesi ile birlikte uygulanacağı” belirtilmiş-
ken, yapılan değişiklik sonucunda İİK.’nun 116. maddesi, -6352 sayılı kanunun
105. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğundan- 243. maddede 116. mad-
deye yapılan atıf hükümsüz hale gelmiştir.

Bundan sonra taşınır satışlarında sadece İİK.’nun 242. maddesi kıyasen
tatbik olunacaktır.

LVII. Kanun’un 257. maddesinde120 yapılan değişiklikle;

-İİK.’nun 257 nci maddesinin “Gemi alacaklıları, donatanın yalnız mahdut
ayni surette mesul olduğu hallerde, ancak mesuliyete mevzu teşkil eden mal ve
haklara ihtiyati haciz koydurabilirler. Donatanın aynı zamanda şahsen mesul
olduğu haller bundan müstesnadır. Şu kadar ki, donatanın şahsi mesuliyeti bir
miktar ile mahdut ise gemi alacaklıları ancak bu miktar için donatanın diğer
mallarını haczettirebilirler.” şeklindeki dördüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

-Aynı şekilde İİK.’nun 257. maddesinin “Yük alacaklıları hakkında da
yukarki fıkra hükmü kıyas yoliyle tatbik olunur.” şeklindeki beşinci fıkrası da
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni TTK.’nun 1350-1400üncü maddelerinin oluşturduğu “8. KISIM” da,
deniz takip hukukunun temel esasları düzenlenmiştir. Bu kısımda; “gemilerin
ihtiyati haczi (TTK m.1352-1376), gemi rehninin paraya çevrilmesi (TTK. m.
1377-1381), gemilerin haczi” (TTK. m. 1382), “gemilerin paraya çevrilme-
si”(TTK. m.1383-1388), “sıra cetveli” (TTK. m. 1389-1397), “ilamlı icra”
(TTK. m.1399),ve “ilamsız icra” (TTK.m.1400),yani “gemilerin cebri icra iş-
lemlerine ne şekilde konu olacağı” hakkında özel hükümler sevk edilmiştir.

                                                           
120 Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde ve-
ya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklar ile diğer haklarını ihtiyaten 
haczettirebilir. Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyatî haciz istenebi-
lir:
1. Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa;
2. Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi 
kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlem-
lerde bulunursa;
Bu suretle ihtiyatî haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder.
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Dolayısıyla deniz hukukunun bir alt dalı olan deniz takip hukuku açısından bu
kısım hükümleri “özel hüküm” niteliğinde olacak ve öncelikli olarak uygulana-
caktır. Bu kısımda hüküm bulunmayan hallerde ise genel icra hukuku hükümleri
(İİK) uygulama alanı bulacaktır (TTK m. 1351).121

LVIII. Kanun’un 288. maddesinde yapılan değişiklikle;

Kanun’un 288. maddesinin birinci fıkrasının “bu şerh, Türk Ticaret Kanu-
nu’nun 879. maddesindeki şerhin hukuki neticesini meydana getirir.” şeklin-
deki dördüncü cümlesi, madde metninden çıkarılmıştır.

Madde metninden çıkarılan bu cümle, İİK.’nun yeniden düzenlenen 23.
maddesinde “….bu kanun uyarınca gemi siciline verilecek şerhler -yürürlükten
kalkmış bulunan TTK’nun 879. maddesinin yeni kanunda yerini almış bulunan-
TTK’nun 977 nci maddesi hükmüne tabidir.” şeklinde düzenlenmiştir.

LVIX. Her ne kadar İİK.’nda yapılan bir değişiklik olmasa da, 2577 s. İda-
ri Yargılama Usulü Kanunu’nda -6352 s. Kanun’un 58. maddesiyle- yapılan de-
ğişikliğe de değinmekte yarar görüyoruz...

2577 sayılı İYUK’nun 28. maddesinin (2) ve (6) numaralı fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir:

“2. Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda
hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargı-
lama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği
banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirti-
len usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler için-
de ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olu-
nur.”

“6. Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının tebliğ tari-
hi ile ödeme tarihi arasındaki süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre belirle-
nen tecil faizi oranında hesaplanacak faiz ödenir. Ancak mahkeme kararının
davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih arasında
geçecek süre için faiz işlemez.”

Yüksek mahkeme;

√ “2577 s. K. mad. 28/2 gereğince, alacaklının icra takibine başlamadan 
önce, idareye başvuru yapması gerektiğinden, mahkemece, takibin 'vekalet 
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pılınca, 206 ncı maddenin üçüncü fıkrasına 6763 sayılı Kanunun 42 nci madde-
sinin (p) bendi uyarınca eklenen ikinci cümlesine gerek kalmadığından, anılan
cümle hükmü metinden çıkarılmıştır.

LVI. Kanun’un 243. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle;

Taşınır satışlarında; daha önce bu maddenin ikinci fıkrasında “İİK.’nun
116. maddesinin, İİK.’nun 242. maddesi ile birlikte uygulanacağı” belirtilmiş-
ken, yapılan değişiklik sonucunda İİK.’nun 116. maddesi, -6352 sayılı kanunun
105. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğundan- 243. maddede 116. mad-
deye yapılan atıf hükümsüz hale gelmiştir.

Bundan sonra taşınır satışlarında sadece İİK.’nun 242. maddesi kıyasen
tatbik olunacaktır.

LVII. Kanun’un 257. maddesinde120 yapılan değişiklikle;

-İİK.’nun 257 nci maddesinin “Gemi alacaklıları, donatanın yalnız mahdut
ayni surette mesul olduğu hallerde, ancak mesuliyete mevzu teşkil eden mal ve
haklara ihtiyati haciz koydurabilirler. Donatanın aynı zamanda şahsen mesul
olduğu haller bundan müstesnadır. Şu kadar ki, donatanın şahsi mesuliyeti bir
miktar ile mahdut ise gemi alacaklıları ancak bu miktar için donatanın diğer
mallarını haczettirebilirler.” şeklindeki dördüncü fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

-Aynı şekilde İİK.’nun 257. maddesinin “Yük alacaklıları hakkında da
yukarki fıkra hükmü kıyas yoliyle tatbik olunur.” şeklindeki beşinci fıkrası da
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni TTK.’nun 1350-1400üncü maddelerinin oluşturduğu “8. KISIM” da,
deniz takip hukukunun temel esasları düzenlenmiştir. Bu kısımda; “gemilerin
ihtiyati haczi (TTK m.1352-1376), gemi rehninin paraya çevrilmesi (TTK. m.
1377-1381), gemilerin haczi” (TTK. m. 1382), “gemilerin paraya çevrilme-
si”(TTK. m.1383-1388), “sıra cetveli” (TTK. m. 1389-1397), “ilamlı icra”
(TTK. m.1399),ve “ilamsız icra” (TTK.m.1400),yani “gemilerin cebri icra iş-
lemlerine ne şekilde konu olacağı” hakkında özel hükümler sevk edilmiştir.

                                                           
120 Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde ve-
ya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklar ile diğer haklarını ihtiyaten 
haczettirebilir. Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyatî haciz istenebi-
lir:
1. Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa;
2. Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi 
kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlem-
lerde bulunursa;
Bu suretle ihtiyatî haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder.
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Dolayısıyla deniz hukukunun bir alt dalı olan deniz takip hukuku açısından bu
kısım hükümleri “özel hüküm” niteliğinde olacak ve öncelikli olarak uygulana-
caktır. Bu kısımda hüküm bulunmayan hallerde ise genel icra hukuku hükümleri
(İİK) uygulama alanı bulacaktır (TTK m. 1351).121

LVIII. Kanun’un 288. maddesinde yapılan değişiklikle;

Kanun’un 288. maddesinin birinci fıkrasının “bu şerh, Türk Ticaret Kanu-
nu’nun 879. maddesindeki şerhin hukuki neticesini meydana getirir.” şeklin-
deki dördüncü cümlesi, madde metninden çıkarılmıştır.

Madde metninden çıkarılan bu cümle, İİK.’nun yeniden düzenlenen 23.
maddesinde “….bu kanun uyarınca gemi siciline verilecek şerhler -yürürlükten
kalkmış bulunan TTK’nun 879. maddesinin yeni kanunda yerini almış bulunan-
TTK’nun 977 nci maddesi hükmüne tabidir.” şeklinde düzenlenmiştir.

LVIX. Her ne kadar İİK.’nda yapılan bir değişiklik olmasa da, 2577 s. İda-
ri Yargılama Usulü Kanunu’nda -6352 s. Kanun’un 58. maddesiyle- yapılan de-
ğişikliğe de değinmekte yarar görüyoruz...

2577 sayılı İYUK’nun 28. maddesinin (2) ve (6) numaralı fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir:

“2. Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda
hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargı-
lama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği
banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirti-
len usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler için-
de ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olu-
nur.”

“6. Tazminat ve vergi davalarında idarece, mahkeme kararının tebliğ tari-
hi ile ödeme tarihi arasındaki süreye 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre belirle-
nen tecil faizi oranında hesaplanacak faiz ödenir. Ancak mahkeme kararının
davacıya tebliği ile banka hesap numarasının idareye bildirildiği tarih arasında
geçecek süre için faiz işlemez.”

Yüksek mahkeme;

√ “2577 s. K. mad. 28/2 gereğince, alacaklının icra takibine başlamadan 
önce, idareye başvuru yapması gerektiğinden, mahkemece, takibin 'vekalet 
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ücreti' ve 'yargılama gideri'ne yönelik kısmı yönünden iptaline karar verilmek 
yerine şikayetin tümden kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”122

√ “Hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olup; fazlasına veya başka 
bir şeye karar veremeyeceğinden (HMK. mad. 26/1), şikayetçi borçlu vekilinin 
ilama aykırı icra emrinin iptalini talep etmesi halinde, mahkemece ‘davalı ala-
caklı tarafından davacıya banka hesap numarası yazılı olarak bildirilmeden ic-
ra takibi başlatıldığı anlaşıldığından, takip yapma hakkı doğmadığından bahis-
le icra emrinin iptaline’ karar verilmiş olmasının isabetsiz olacağını”123

√ “Alacaklı vekilinin vergi mahkemesi ilamında hükmedilen vekalet ücre-
tinin tahsili amacıyla idareye ödeme için müracaat etmesine karşın, otuz günlük 
ödeme süresi beklenmeden takibe geçilmesi halinde, mahkemece, 2577 s. K. 
mad. 28/2'ye aykırı takibin iptaline karar verilmesi gerekeceğini”124

√ “Konusu belli bir miktar para olan ilâmlar (ve her türlü davalarda hük-
medilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri) için, alacaklı vekilinin borçlu
idareye yazılı olarak bildireceği banka hesabına ödeme yapılacağının düzen-
lendiğini ve öngörülen yazılı bildirim yapılıp ve belli süre beklenilmeden doğ-
rudan genel hükümlere göre takip yapılmasının usul ve yasaya aykırı olacağını,
ancak İYUK. mad 28/2’de (6352 s. Kanun mad. 58 ile) öngörülen bu değişikli-
ğin adli yargı mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma
olanağı bulunmadığını”,125

√ “İdarenin, ‘2577 s. K. mad. 28/2'ye aykırı olarak kendilerine ödeme için 
bir başvuru yapılmadan takibin başlatılması sebebiyle takibin iptali gerektiği’ne 
yönelik şikayetinin icra emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde yapılması 
gerektiğini; 2577 s. K. mad. 27/2 gereğince, takipten önce idareye yazılı şekilde 
banka hesap numarasını bildirilerek başvurulması gerektiği, takibe geçilmeden 
önce serbest meslek makbuzunun idareye ibrazının gerekmediğini”126

                                                           
122 8. HD.	18.09.2014	T.	E:	2013/23746,	K:	16376	(www.e-uyar.com)
123 Bknz:	8.	HD.	30.09.2014	T.	E:	19440,	K:	17555	(www.e-uyar.com)
124 Bknz:	8.	HD.	16.06.2014	T.	E:	2013/20474,	K:	12593		(www.e-uyar.com)
125 Bknz:	 8.	HD.	 8.	HD.	 27.05.2014	T.	E:	 11030,	K:	 10840;	 28.04.2014	T.	E:	 7828,	K:	 8480;	
03.10.2013	T.	E:	8500,	K:	14217;	26.09.2013	T.	E:	8155,	K:	13511;	24.09.2013	T.	E:	8193,	K:	
13214;	 23.09.2013	T.	E:	 16378,	K:	 12890;	 02.04.2013	T.	E:	 3111,	K:	4823;	 07.03.2013	T.	E:	
2012/14686,	K:2853;	25.02.2013	T.	E:	2012/14740,	K:	2217;	18.02.2013	T.	E:	2012/14194,	K:	
1659;	14.01.2013	T.	E:	2012/12758,	K:	128;	28.12.2012		T.	E:12455	K:13378;	28.12.2012	T.	E:	
13897,	K:	997	(www.e-uyar.com)
126 Bknz:	8.	HD.	25.03.2014	T.	E:	2013/17045,	K:	5223	(www.e-uyar.com)
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√ “2577 s. K. mad. 27/2 gereğince, takipten önce idareye yazılı şekilde 
banka hesap numarasını bildirilerek başvurulması gerektiği, takibe geçilmeden 
önce serbest meslek makbuzunun idareye ibrazının gerekmediğini”127

√ “Konusu belli bir miktar para olan ilâmlar (ve her türlü davalarda hük-
medilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri) için, alacaklı vekilinin borçlu
idareye yazılı olarak bildireceği banka hesabına ödeme yapılacağını ve öngörü-
len yazılı bildirim yapılıp belli süre beklenilmeden doğrudan genel hükümlere
göre idare aleyhine takip yapılmasının usul ve yasaya aykırı olacağını, ancak
İYUK. mad 28/2’de (6352 s. Kanun mad. 58 ile) öngörülen bu değişikliğin adli
yargı mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma olanağı
bulunmadığını, alacağa ilişkin ilamların takibe konulabilmesi için kesinleşme-
sinin gerekmediğini”,128

√ “Hüküm fıkrası alacaklı lehine, belli bir miktarın tahsiline dair eda
hükmünü içermeyen ilamın vekalet ücreti ya da yargılama gideri de talep etme-
diği için, 2577 s. Kanun’un 28/2. maddesinde belirtilen takip öncesi idareye
başvuru prosedürü uygulanmadan ilamsız takip yapabileceğini, söz konusu fık-
rada belirtilen uygulamanın idari yargının sadece edayı içeren ilamlarına iliş-
kin bir düzenleme olduğunu”,129

√ “Şikayete konu takip, 6352 s. Yasa’nın 58. maddesinin yürürlük tarihin-
den sonra başlatıldığından, icra takibi başlatılmadan önce idareye başvuru zo-
runluluğunun doğmuş olduğunu, alacaklının şikayetçi-borçlulardan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptığı başvurunun icra takibi başlatıldıktan son-
ra gerçekleştirilmesi halinde de, 2577 s. Yasa’nın değiştirilen 28/2. maddesin-
deki “idareye başvuru” koşulunun yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği-
ni”,130

√ “Alacaklı tarafından borçlu idare aleyhine fatura alacağına dayalı ola-
rak ‘genel haciz yolu ile ilamsız takip’ yapılmış olduğundan, 2577 s. Kanun’un
28. maddesinin -6352 sayılı Yasa ile değişik- 2. fıkrası hükmü uyarınca, takibin
iptaline karar verilemeyeceğini”131

belirtmiştir…

LX. Kanun’un geçici 9. maddesinde;

                                                           
127 Bknz:	8.	HD.	21.01.2014	T.	E:	2013/13929,	K:	742	(www.e-uyar.com)
128 Bknz:	8.	HD.	26.09.2013	T.	E:	8237,	K:	13579	(www.e-uyar.com)
129 Bknz:	12.	HD.	21.03.2013	T.	E:	1514,	K:	10512	(www.e-uyar.com)
130 Bknz:	8.	HD.	17.02.2014	T.	E:	2013/15867,	K:	2496;	8.	HD.	30.04.2013	T.	E:	3101,	K:6347	
(www.e-uyar.com)
131 Bknz:12.	HD.	09.05.2013	T.	E:5201,K:17794	(www.e-uyar.com)
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ücreti' ve 'yargılama gideri'ne yönelik kısmı yönünden iptaline karar verilmek 
yerine şikayetin tümden kabulüne karar verilmesi gerekeceğini”122

√ “Hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olup; fazlasına veya başka 
bir şeye karar veremeyeceğinden (HMK. mad. 26/1), şikayetçi borçlu vekilinin 
ilama aykırı icra emrinin iptalini talep etmesi halinde, mahkemece ‘davalı ala-
caklı tarafından davacıya banka hesap numarası yazılı olarak bildirilmeden ic-
ra takibi başlatıldığı anlaşıldığından, takip yapma hakkı doğmadığından bahis-
le icra emrinin iptaline’ karar verilmiş olmasının isabetsiz olacağını”123

√ “Alacaklı vekilinin vergi mahkemesi ilamında hükmedilen vekalet ücre-
tinin tahsili amacıyla idareye ödeme için müracaat etmesine karşın, otuz günlük 
ödeme süresi beklenmeden takibe geçilmesi halinde, mahkemece, 2577 s. K. 
mad. 28/2'ye aykırı takibin iptaline karar verilmesi gerekeceğini”124

√ “Konusu belli bir miktar para olan ilâmlar (ve her türlü davalarda hük-
medilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri) için, alacaklı vekilinin borçlu
idareye yazılı olarak bildireceği banka hesabına ödeme yapılacağının düzen-
lendiğini ve öngörülen yazılı bildirim yapılıp ve belli süre beklenilmeden doğ-
rudan genel hükümlere göre takip yapılmasının usul ve yasaya aykırı olacağını,
ancak İYUK. mad 28/2’de (6352 s. Kanun mad. 58 ile) öngörülen bu değişikli-
ğin adli yargı mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma
olanağı bulunmadığını”,125

√ “İdarenin, ‘2577 s. K. mad. 28/2'ye aykırı olarak kendilerine ödeme için 
bir başvuru yapılmadan takibin başlatılması sebebiyle takibin iptali gerektiği’ne 
yönelik şikayetinin icra emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde yapılması 
gerektiğini; 2577 s. K. mad. 27/2 gereğince, takipten önce idareye yazılı şekilde 
banka hesap numarasını bildirilerek başvurulması gerektiği, takibe geçilmeden 
önce serbest meslek makbuzunun idareye ibrazının gerekmediğini”126

                                                           
122 8. HD.	18.09.2014	T.	E:	2013/23746,	K:	16376	(www.e-uyar.com)
123 Bknz:	8.	HD.	30.09.2014	T.	E:	19440,	K:	17555	(www.e-uyar.com)
124 Bknz:	8.	HD.	16.06.2014	T.	E:	2013/20474,	K:	12593		(www.e-uyar.com)
125 Bknz:	 8.	HD.	 8.	HD.	 27.05.2014	T.	E:	 11030,	K:	 10840;	 28.04.2014	T.	E:	 7828,	K:	 8480;	
03.10.2013	T.	E:	8500,	K:	14217;	26.09.2013	T.	E:	8155,	K:	13511;	24.09.2013	T.	E:	8193,	K:	
13214;	 23.09.2013	T.	E:	 16378,	K:	 12890;	 02.04.2013	T.	E:	 3111,	K:	4823;	 07.03.2013	T.	E:	
2012/14686,	K:2853;	25.02.2013	T.	E:	2012/14740,	K:	2217;	18.02.2013	T.	E:	2012/14194,	K:	
1659;	14.01.2013	T.	E:	2012/12758,	K:	128;	28.12.2012		T.	E:12455	K:13378;	28.12.2012	T.	E:	
13897,	K:	997	(www.e-uyar.com)
126 Bknz:	8.	HD.	25.03.2014	T.	E:	2013/17045,	K:	5223	(www.e-uyar.com)
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√ “2577 s. K. mad. 27/2 gereğince, takipten önce idareye yazılı şekilde 
banka hesap numarasını bildirilerek başvurulması gerektiği, takibe geçilmeden 
önce serbest meslek makbuzunun idareye ibrazının gerekmediğini”127

√ “Konusu belli bir miktar para olan ilâmlar (ve her türlü davalarda hük-
medilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri) için, alacaklı vekilinin borçlu
idareye yazılı olarak bildireceği banka hesabına ödeme yapılacağını ve öngörü-
len yazılı bildirim yapılıp belli süre beklenilmeden doğrudan genel hükümlere
göre idare aleyhine takip yapılmasının usul ve yasaya aykırı olacağını, ancak
İYUK. mad 28/2’de (6352 s. Kanun mad. 58 ile) öngörülen bu değişikliğin adli
yargı mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygulanma olanağı
bulunmadığını, alacağa ilişkin ilamların takibe konulabilmesi için kesinleşme-
sinin gerekmediğini”,128

√ “Hüküm fıkrası alacaklı lehine, belli bir miktarın tahsiline dair eda
hükmünü içermeyen ilamın vekalet ücreti ya da yargılama gideri de talep etme-
diği için, 2577 s. Kanun’un 28/2. maddesinde belirtilen takip öncesi idareye
başvuru prosedürü uygulanmadan ilamsız takip yapabileceğini, söz konusu fık-
rada belirtilen uygulamanın idari yargının sadece edayı içeren ilamlarına iliş-
kin bir düzenleme olduğunu”,129

√ “Şikayete konu takip, 6352 s. Yasa’nın 58. maddesinin yürürlük tarihin-
den sonra başlatıldığından, icra takibi başlatılmadan önce idareye başvuru zo-
runluluğunun doğmuş olduğunu, alacaklının şikayetçi-borçlulardan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptığı başvurunun icra takibi başlatıldıktan son-
ra gerçekleştirilmesi halinde de, 2577 s. Yasa’nın değiştirilen 28/2. maddesin-
deki “idareye başvuru” koşulunun yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği-
ni”,130

√ “Alacaklı tarafından borçlu idare aleyhine fatura alacağına dayalı ola-
rak ‘genel haciz yolu ile ilamsız takip’ yapılmış olduğundan, 2577 s. Kanun’un
28. maddesinin -6352 sayılı Yasa ile değişik- 2. fıkrası hükmü uyarınca, takibin
iptaline karar verilemeyeceğini”131

belirtmiştir…

LX. Kanun’un geçici 9. maddesinde;

                                                           
127 Bknz:	8.	HD.	21.01.2014	T.	E:	2013/13929,	K:	742	(www.e-uyar.com)
128 Bknz:	8.	HD.	26.09.2013	T.	E:	8237,	K:	13579	(www.e-uyar.com)
129 Bknz:	12.	HD.	21.03.2013	T.	E:	1514,	K:	10512	(www.e-uyar.com)
130 Bknz:	8.	HD.	17.02.2014	T.	E:	2013/15867,	K:	2496;	8.	HD.	30.04.2013	T.	E:	3101,	K:6347	
(www.e-uyar.com)
131 Bknz:12.	HD.	09.05.2013	T.	E:5201,K:17794	(www.e-uyar.com)

65



“İİK. mad. 9/II gereği ödeme yapılabilmesi için, ilgilisi tarafından, anılan
maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 05.01.2013’den itibaren altı ay içinde
banka hesap numarasının bildirilmesi” öngörülmüştür.

LXI. Kanun’un geçici 10. maddesinde;

-“Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatı-
lan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına
devam edileceği” öngörülmüştür.

Kabul edilen bu hükümle; “eski takip” (Kanun’un yürürlük tarihinden ön-
ceki; yani 05.07.2012 tarihinden önceki takipler) ve “yeni takip” (Kanun’un yü-
rürlük tarihinden sonraki; yani 05.07.2012 tarihinden sonraki takipler) ayrımı
yapılmaksızın, eski takiplerde de başlatılmış olan takip işlemleri hakkında deği-
şiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilecek, buna karşın eski
takiplerde Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten (yani 05.07.2012 tarihinden)
sonra yapılacak takip işlemleri hakkında, değişiklikten sonraki (yeni) hüküm-
ler uygulanacaktır.

Bilindiği gibi “icra takip işlemleri”, doktrinde; «icra organları tarafın-
dan borçluya karşı yapılan ve cebri icranın alacaklı yararına ilerlemesini sağ-
layacak nitelikte olan işlemler» şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlamadan
anlaşıldığı gibi, icra takip işleminin öğeleri (unsurları) şunlar olmaktadır:

a) İcra takip işlemi, icra organları (icra dairesi, icra mahkemesi ve genel
mahkemeler) tarafından yapılmış olmalıdır. Bu nedenle, alacaklı, borçlu ve
üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemler, «icra takip işlemi» değildir.

b) Bu işlemler, borçluya karşı yapılmış olmalıdır.

c) Alacaklıyı amacına yaklaştırıcı nitelikte sonuç doğurmalıdır.

Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan şu işlemler, «icra takip işlemi» sa-
yılmaktadır: “Tebliğler (ödeme ve icra emri tebliği, 103 davet kâğıdı tebliğleri,
tahliye emri tebliğleri), haciz işlemleri, paraya çevirme işlemleri, borçluya süre
(mehil) verme, depo kararı, itirazın kaldırılması. Buna karşın; “tahliye”nin icra
takip işlemi sayılıp sayılmayacağı doktrinde tartışmalıdır. Kanımızca, tahliye-
yi, “icra takip işlemi” sayan görüş daha isabetlidir.

Fakat, şu işlemler “icra takip işlemi” sayılmamaktadır: Alacaklının, takip
talebinde bulunması, haciz ve satış isteminde bulunması, itirazın kaldırılmasını
istemesi, üçüncü kişilerin istihkak iddiasında bulunmaları, icra dairelerinin ala-
caklının bu taleplerini alması, paraların paylaştırılması, borçlunun mal beyanın-
da bulunması, borçlunun ödeme emrine itirazda bulunması, borçlunun bu be-
yanlarının icra dairesi görevlilerince tutanağa geçirilmesi, yasanın öngördüğü
durumlarda, ilgili kişiye talebi üzerine ya da doğrudan doğruya belge, makbuz,
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ilmühaber, örnek verilmesi ya da bir belgenin onaylanması (İİK. mad. 8/II,
60/III, 62/IV, 64, 78/III, 104/II, 144/III, 176 a/I, II, 176 b/II), takiple ilgili sonu-
cu olmayan ve yapılmaları bir takip işleminin geçerlik koşulu niteliğinde dahi
bulunmayan ihtarlar, ihbarlar, bildirimler (İİK. mad. 86/I, 94/I, 104/III, 146,
276/II, 36/I, 96/I, 97/XIV, 118/I, 128/I, 130, 133, 269 c/III.)

Alacaklının mahkemeden alıp icra dairesine uygulattığı «ihtiyati haciz ka-
rarı» icra takip işlemi sayılır mı? Yargıtay bunu icra takip işlemi saymamakta-
dır. Doktrinde ise durum tartışmalıdır.

Kanımızca, mahkemeden alınan ihtiyatî haciz kararının borçlu hakkında
uygulanmasında, az önce belirtilen «icra takip işlemleri»nin tüm öğeleri (unsur-
ları) bulunduğundan, bunun icra takip işlemi olduğunda kuşkuya düşmemek ge-
rekir.

Takip dosyasında yapılmış veya yapılacak olan işlemin niteliğine göre ya-
ni; bu işlemin takip işlemi sayılıp sayılmamasına göre bu işlem hakkında yeni
Kanun’un mu yoksa eski (önceki) Kanun’un mu uygulanması gerekeceğinin
saptanması gerekecektir.

- İcra ve İflas Kanunu değişikliğinin ne zaman yürürlüğe gireceğini yu-
karıda açıklanmaya çalışıldığı şekilde düzenlemiş olan geçici 10. madde “isa-
betli ve kolay uygulanabilir” bir çözüm getirmemiştir…

Halbuki 538 sayılı Kanunun (R.G. 06.03.1965) geçici 1. maddesinde “bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, takip hangi safhada ise, bu safhanın tamam-
lanmasına kadar eski Kanun hükümleri uygulanır” denilmiş, geçici 2. madde-
sinde ise “icra takibinin birinci, ikinci ve üçüncü safhaları” düzenlenmişti…

3222 sayılı Kanunun (R.G. 15.06.1985) geçici maddesinin (a) bendinde
“Kanunun değiştirilen maddelerinin, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak
takipler hakkında uygulanacağı” belirtilmişti…

6352 sayılı Kanunun tercih ettiği yeni bir kavram olan “takip işlemi” söz-
cüklerinin içeriği, hem doktrinde ve hem de Yargıtay içtihatlarında çok tartış-
malı, üzerinde görüş birliğine varılmamış olduğundan, geçici 10. maddenin isa-
betli bir hüküm olduğu söylenemez… Bu konuda; “Kanunun yürürlüğe girme-
sinden sonra yapılacak takip ve açılacak davalar hakkında yeni Kanunun uygu-
lanacağı”nın öngörülmesi çok pratik bir çözüm olurdu…

Yüksek mahkeme;

√ “6352 s. K. ile değiştirilen İİK. mad. 126 ve 129'un yeni şeklinin 
05.01.2013 tarihinde yürürlüğe girdiği, satış kararı tarihi itibariyle yürürlükte 
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“İİK. mad. 9/II gereği ödeme yapılabilmesi için, ilgilisi tarafından, anılan
maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 05.01.2013’den itibaren altı ay içinde
banka hesap numarasının bildirilmesi” öngörülmüştür.

LXI. Kanun’un geçici 10. maddesinde;

-“Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatı-
lan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına
devam edileceği” öngörülmüştür.

Kabul edilen bu hükümle; “eski takip” (Kanun’un yürürlük tarihinden ön-
ceki; yani 05.07.2012 tarihinden önceki takipler) ve “yeni takip” (Kanun’un yü-
rürlük tarihinden sonraki; yani 05.07.2012 tarihinden sonraki takipler) ayrımı
yapılmaksızın, eski takiplerde de başlatılmış olan takip işlemleri hakkında deği-
şiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilecek, buna karşın eski
takiplerde Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten (yani 05.07.2012 tarihinden)
sonra yapılacak takip işlemleri hakkında, değişiklikten sonraki (yeni) hüküm-
ler uygulanacaktır.

Bilindiği gibi “icra takip işlemleri”, doktrinde; «icra organları tarafın-
dan borçluya karşı yapılan ve cebri icranın alacaklı yararına ilerlemesini sağ-
layacak nitelikte olan işlemler» şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımlamadan
anlaşıldığı gibi, icra takip işleminin öğeleri (unsurları) şunlar olmaktadır:

a) İcra takip işlemi, icra organları (icra dairesi, icra mahkemesi ve genel
mahkemeler) tarafından yapılmış olmalıdır. Bu nedenle, alacaklı, borçlu ve
üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemler, «icra takip işlemi» değildir.

b) Bu işlemler, borçluya karşı yapılmış olmalıdır.

c) Alacaklıyı amacına yaklaştırıcı nitelikte sonuç doğurmalıdır.

Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan şu işlemler, «icra takip işlemi» sa-
yılmaktadır: “Tebliğler (ödeme ve icra emri tebliği, 103 davet kâğıdı tebliğleri,
tahliye emri tebliğleri), haciz işlemleri, paraya çevirme işlemleri, borçluya süre
(mehil) verme, depo kararı, itirazın kaldırılması. Buna karşın; “tahliye”nin icra
takip işlemi sayılıp sayılmayacağı doktrinde tartışmalıdır. Kanımızca, tahliye-
yi, “icra takip işlemi” sayan görüş daha isabetlidir.

Fakat, şu işlemler “icra takip işlemi” sayılmamaktadır: Alacaklının, takip
talebinde bulunması, haciz ve satış isteminde bulunması, itirazın kaldırılmasını
istemesi, üçüncü kişilerin istihkak iddiasında bulunmaları, icra dairelerinin ala-
caklının bu taleplerini alması, paraların paylaştırılması, borçlunun mal beyanın-
da bulunması, borçlunun ödeme emrine itirazda bulunması, borçlunun bu be-
yanlarının icra dairesi görevlilerince tutanağa geçirilmesi, yasanın öngördüğü
durumlarda, ilgili kişiye talebi üzerine ya da doğrudan doğruya belge, makbuz,
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ilmühaber, örnek verilmesi ya da bir belgenin onaylanması (İİK. mad. 8/II,
60/III, 62/IV, 64, 78/III, 104/II, 144/III, 176 a/I, II, 176 b/II), takiple ilgili sonu-
cu olmayan ve yapılmaları bir takip işleminin geçerlik koşulu niteliğinde dahi
bulunmayan ihtarlar, ihbarlar, bildirimler (İİK. mad. 86/I, 94/I, 104/III, 146,
276/II, 36/I, 96/I, 97/XIV, 118/I, 128/I, 130, 133, 269 c/III.)

Alacaklının mahkemeden alıp icra dairesine uygulattığı «ihtiyati haciz ka-
rarı» icra takip işlemi sayılır mı? Yargıtay bunu icra takip işlemi saymamakta-
dır. Doktrinde ise durum tartışmalıdır.

Kanımızca, mahkemeden alınan ihtiyatî haciz kararının borçlu hakkında
uygulanmasında, az önce belirtilen «icra takip işlemleri»nin tüm öğeleri (unsur-
ları) bulunduğundan, bunun icra takip işlemi olduğunda kuşkuya düşmemek ge-
rekir.

Takip dosyasında yapılmış veya yapılacak olan işlemin niteliğine göre ya-
ni; bu işlemin takip işlemi sayılıp sayılmamasına göre bu işlem hakkında yeni
Kanun’un mu yoksa eski (önceki) Kanun’un mu uygulanması gerekeceğinin
saptanması gerekecektir.

- İcra ve İflas Kanunu değişikliğinin ne zaman yürürlüğe gireceğini yu-
karıda açıklanmaya çalışıldığı şekilde düzenlemiş olan geçici 10. madde “isa-
betli ve kolay uygulanabilir” bir çözüm getirmemiştir…

Halbuki 538 sayılı Kanunun (R.G. 06.03.1965) geçici 1. maddesinde “bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, takip hangi safhada ise, bu safhanın tamam-
lanmasına kadar eski Kanun hükümleri uygulanır” denilmiş, geçici 2. madde-
sinde ise “icra takibinin birinci, ikinci ve üçüncü safhaları” düzenlenmişti…

3222 sayılı Kanunun (R.G. 15.06.1985) geçici maddesinin (a) bendinde
“Kanunun değiştirilen maddelerinin, Kanunun yürürlüğünden sonra yapılacak
takipler hakkında uygulanacağı” belirtilmişti…

6352 sayılı Kanunun tercih ettiği yeni bir kavram olan “takip işlemi” söz-
cüklerinin içeriği, hem doktrinde ve hem de Yargıtay içtihatlarında çok tartış-
malı, üzerinde görüş birliğine varılmamış olduğundan, geçici 10. maddenin isa-
betli bir hüküm olduğu söylenemez… Bu konuda; “Kanunun yürürlüğe girme-
sinden sonra yapılacak takip ve açılacak davalar hakkında yeni Kanunun uygu-
lanacağı”nın öngörülmesi çok pratik bir çözüm olurdu…

Yüksek mahkeme;

√ “6352 s. K. ile değiştirilen İİK. mad. 126 ve 129'un yeni şeklinin 
05.01.2013 tarihinde yürürlüğe girdiği, satış kararı tarihi itibariyle yürürlükte 
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olan -6352 s. K. ile değişik- İİK. mad. 126 ve 129'a aykırı olarak yapılan ihale-
nin mahkemece re'sen feshedilmesi gerekeceğini”132

√ “İhalenin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin değişikliklerin yer al-
dığı İİK.'nun 114/3, 124/3, 126/4 ve 129/1. maddelerinin 05.07.2012 tarihinden 
6 ay sonra yürürlüğe girdiğini, satış memluğunda satış kararının verildiği tarih 
dikkate alındığında, bu hükümlere uygun şartname, satış ilanı ve ihale yapılma-
dığından ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini”133

√ “Satış memluğunca; -6352 s. K. ile değişik İİK'nun 129. maddesinin yü-
rürlüğe girdiği tarih olan- 05.01.2013 tarihinden sonra satış kararının verildiği 
anlaşıldığından, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini 
bulması koşulunun uygulanmasının yerinde olduğunu”134

belirtmiştir .

Bilindiği gibi, itirazın iptali davalarına	yönelik	temyiz	talepleri Yargıtay’ın 
farklı dairelerince incelenmektedir. Bu konuda 6. HD., 13. HD., 15. HD., 19.
HD. ve 23. HD. “itirazın iptali davasında; İİK 67/2’deki %40 ibaresi,
02.07.2012 tarihinde ve 6352 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile %20 şeklinde de-
ğiştirildiğinden, ancak 6352 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği -05.07.2012 ta-
rihinden sonra- yapılan icra takipleri üzerine açılacak itirazın iptali davaların-
da, icra inkar tazminatının asgari %20 olarak uygulanacağını, bu tarihten önce
yapılan takipler üzerine açılan itirazın iptali davalarında ise %40 olan tazminat
oranının uygulanması gerekeceğini- 6352 s. Kanunun geçici 10. maddesinde
yer alan ‘takip işlemleri’ ibaresinden takip talebinin anlaşılması gerekeceği-
ni”135 belirtmişken, Yargıtay 7. HD. ise aksi görüşte olup “inkar tazminatını
%20’ye indiren hükmün yayımlandığı tarihten itibaren derhal uygulanması ge-
rektiğini”136 ifade etmiştir.

                                                           
132 Bknz:	12.	HD.	26.06.2014	T.	E:	11608,	K:	18767	(www.e-uyar.com)
133 Bknz:	12.	HD.	09.06.2014	T.	E:	15153;	K:	16676;	12.	HD.	05.03.2014	T.	E:	4414,	K:	6261	
(www.e-uyar.com)
134 Bknz:	12.	HD.	21.04.2014	T.	E:	8821,	K:	11663	(www.e-uyar.com)
135 Bknz:	6.	HD.	03.04.2013	T.	E:	3234,	K:	5948;	6.	HD.		30.01.2013	T.	E:	2012/17676,		K:	1276;	
13.	HD.	 05.03.2013	 T.	 E:4374,	K:5267;	 13.	HD.	 25.12.2012	 T.	 E:	 23000,	K:	 29708;	 15.	HD.	
22.01.2013	T.	E:	2012/7988,	K:	242;	18.	HD.	26.02.2013	T.	E:	899,	K:	2540;	18.	HD.	14.01.2013	
T.	E:	2012/14796,	K:	71;	18.	HD.	28.01.2013	T.	E:2012/14522,	K:	1075;	18.	HD.	21.01.2013	T.		
E:	2012/11505,	K:	2013/595;	19.	HD.	07.02.2013	T.	E:	2012/16613	K:	2336;	19.	HD.	21.03.2013	
T.	E:	275,	K:	5030;	19.	HD.	20.02.2013	T.	E:	2012/18116,	K:	3252;	23.	HD.	23.01.2013	T.	E:	
2012/6149,	K:	307;	23.	HD.	25.02.2013	T.	E:	2012/6914,	K:	2013/1070	(www.e-uyar.com)
136 Bknz:	 7.	 HD.	 16.04.2013	 T.	 E:	 7559,	 K:6795;	 16.04.2013	 T.	 E:	 2012/9530,	 K:6787;	
26.03.2013	T.	E:	2012/8445,	K:	4642;	28.02.2013	T.	E:	2012/5471,	K:	1852;	25.02.2013	T.	E:	
2012/5770,	K:	2013/1849;	14.02.2013	T.	E:	2012/6207,	K:	1074;	12.02.2013	T.	E:	2012/6567,	K:	
916;	12.02.2013	T.	E:	2012/5881,	K:	2013/884;	12.02.2013	T.	E:	2012/8649,	K:880;	11.02.2013	
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LXII. Kanun’un geçici 11. maddesinde;

-“Adalet Bakanlığı’nın, 88 inci maddenin beşinci fıkrası gereğince hukuki
ve teknik her türlü altyapıyı anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içinde tamamlayacağı, lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye ka-
dar o yerdeki mevcut depo ve garajlarda muhafaza işlemlerine, mevcut yönet-
melik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam olunacağı”,

-“Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazası-
na gerek kalmayan malların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren bir ay içinde teslim alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen
bildirim yapılacağı, ilgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal
geri alınmazsa, üç ay içinde, 88 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü uyarınca
satış işlemi yapılacağı”,

-“Ancak, satış yapılamazsa Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilecek
icra müdürünün başkanlığında kaymakamlık, belediye, ilgili yer baro başkanlığı
ve ticaret odası tarafından bildirilecek birer kişinin katılımıyla oluşturulacak
değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek değer üzerinden, yedieminin
alacağına mahsup için malın mülkiyeti yediemine devredilebileceği; komisyon,
ekonomik bir değerinin kalmadığına karar verirse mal bir tutanakla imha edile-
ceği”,

-“Satılan veya mülkiyeti devredilen malın bedelinden, muhafaza ve diğer
giderler mahsup edildikten sonra varsa artan miktarın talep halinde ilgilisine
ödeneceği”

öngörülmüştür…

LXIII- Uygulamadaki önemi nedeniyle ayrıca belirtelim ki; “ilamsız ta-
kiplere mahsus ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 60. maddesinde -ve “kambiyo
senetlerine mahsus takip yoluna ilişkin ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 168.
maddesinde ve “kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takiplere mahsus
ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 171. maddesinde de; “Borcun ve masrafların
yatırılacağı banka hesabı” na açıklık getirmek amacıyla;”ödeme emri”nde, 7
gün (10 gün), (5 gün) içinde borcun ve masrafların yatırılacağı “icra dairesine
ait banka hesabı” nın da bildirilmesi zorunluluğuna ilişkin değişikliğe paralel bir
değişikliğin, İİK. mad. 32’de de yapılması maalesef unutulmuştur. Aynı unutma
nedeniyle İİK.’nun 146., 149., 149/b., 155. ve 269. maddelerinde de, İİK.’nun
60.,168., 171. maddelerinde yapılmış değişikliğe paralel bir değişikliğe yer ve-
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olan -6352 s. K. ile değişik- İİK. mad. 126 ve 129'a aykırı olarak yapılan ihale-
nin mahkemece re'sen feshedilmesi gerekeceğini”132

√ “İhalenin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin değişikliklerin yer al-
dığı İİK.'nun 114/3, 124/3, 126/4 ve 129/1. maddelerinin 05.07.2012 tarihinden 
6 ay sonra yürürlüğe girdiğini, satış memluğunda satış kararının verildiği tarih 
dikkate alındığında, bu hükümlere uygun şartname, satış ilanı ve ihale yapılma-
dığından ihalenin feshine karar verilmesi gerekeceğini”133

√ “Satış memluğunca; -6352 s. K. ile değişik İİK'nun 129. maddesinin yü-
rürlüğe girdiği tarih olan- 05.01.2013 tarihinden sonra satış kararının verildiği 
anlaşıldığından, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini 
bulması koşulunun uygulanmasının yerinde olduğunu”134

belirtmiştir .

Bilindiği gibi, itirazın iptali davalarına	yönelik	temyiz	talepleri Yargıtay’ın 
farklı dairelerince incelenmektedir. Bu konuda 6. HD., 13. HD., 15. HD., 19.
HD. ve 23. HD. “itirazın iptali davasında; İİK 67/2’deki %40 ibaresi,
02.07.2012 tarihinde ve 6352 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile %20 şeklinde de-
ğiştirildiğinden, ancak 6352 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği -05.07.2012 ta-
rihinden sonra- yapılan icra takipleri üzerine açılacak itirazın iptali davaların-
da, icra inkar tazminatının asgari %20 olarak uygulanacağını, bu tarihten önce
yapılan takipler üzerine açılan itirazın iptali davalarında ise %40 olan tazminat
oranının uygulanması gerekeceğini- 6352 s. Kanunun geçici 10. maddesinde
yer alan ‘takip işlemleri’ ibaresinden takip talebinin anlaşılması gerekeceği-
ni”135 belirtmişken, Yargıtay 7. HD. ise aksi görüşte olup “inkar tazminatını
%20’ye indiren hükmün yayımlandığı tarihten itibaren derhal uygulanması ge-
rektiğini”136 ifade etmiştir.
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LXII. Kanun’un geçici 11. maddesinde;

-“Adalet Bakanlığı’nın, 88 inci maddenin beşinci fıkrası gereğince hukuki
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bir yıl içinde tamamlayacağı, lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye ka-
dar o yerdeki mevcut depo ve garajlarda muhafaza işlemlerine, mevcut yönet-
melik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam olunacağı”,

-“Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazası-
na gerek kalmayan malların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren bir ay içinde teslim alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen
bildirim yapılacağı, ilgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal
geri alınmazsa, üç ay içinde, 88 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü uyarınca
satış işlemi yapılacağı”,

-“Ancak, satış yapılamazsa Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilecek
icra müdürünün başkanlığında kaymakamlık, belediye, ilgili yer baro başkanlığı
ve ticaret odası tarafından bildirilecek birer kişinin katılımıyla oluşturulacak
değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek değer üzerinden, yedieminin
alacağına mahsup için malın mülkiyeti yediemine devredilebileceği; komisyon,
ekonomik bir değerinin kalmadığına karar verirse mal bir tutanakla imha edile-
ceği”,

-“Satılan veya mülkiyeti devredilen malın bedelinden, muhafaza ve diğer
giderler mahsup edildikten sonra varsa artan miktarın talep halinde ilgilisine
ödeneceği”

öngörülmüştür…

LXIII- Uygulamadaki önemi nedeniyle ayrıca belirtelim ki; “ilamsız ta-
kiplere mahsus ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 60. maddesinde -ve “kambiyo
senetlerine mahsus takip yoluna ilişkin ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 168.
maddesinde ve “kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takiplere mahsus
ödeme emri” hakkındaki İİK.’nun 171. maddesinde de; “Borcun ve masrafların
yatırılacağı banka hesabı” na açıklık getirmek amacıyla;”ödeme emri”nde, 7
gün (10 gün), (5 gün) içinde borcun ve masrafların yatırılacağı “icra dairesine
ait banka hesabı” nın da bildirilmesi zorunluluğuna ilişkin değişikliğe paralel bir
değişikliğin, İİK. mad. 32’de de yapılması maalesef unutulmuştur. Aynı unutma
nedeniyle İİK.’nun 146., 149., 149/b., 155. ve 269. maddelerinde de, İİK.’nun
60.,168., 171. maddelerinde yapılmış değişikliğe paralel bir değişikliğe yer ve-
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rilmemiştir. Bu yasal boşluğun en kısa zamanda -bu maddelerde de aynı doğ-
rultuda değişiklik yapılarak- giderilmesi gerekecektir…

LXIV- 6352 sayılı Kanun’un 106. maddesi, bu kanun ile yapılmış olan
değişiklikleri “ne zamandan itibaren uygulanacağı”nı -yani hangi takipler hak-
kında 2004 sayılı İİK.’nun uygulanmasına devam edileceğini, hangi takipler
hakkında ise 6352 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin uygulanacağını- be-
lirtmektedir.

Yapılan düzenlemeye göre;

a) 3 üncü, 4 üncü, 9 uncu, 10 uncu, 17 nci, 21 inci, 23 üncü ila 33 üncü
maddeleri ile 36 ncı ve 37 nci maddeleri, 18 inci maddesiyle değiştirilen 2004
sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin yedinci fıkrası, 38 inci maddesiyle 2004
sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu ve geçici 11 inci maddeleri ile 105 inci
maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi yayımı tarihinden altı ay son-
ra137,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girecektir.

***

 Borçlunun muristen intikal edecek taşınmaz hissesine haciz konul-
duktan sonra, aynı taşınmaz hissesine uygulanan ikinci haciz ile konulan 
ilk haczin düşeceği, bu talebin ilk hacizden vazgeçme anlamına geleceği-

……… Borçlunun	 murisinden	 intikal	 edecek	 hissesine	 haciz	 konulduktan	
sonra alacaklı İİK'nun 110. maddesinde yazılı süre içerisinde ortaklığın gideril-
mesi davası açmak amacıyla icra müdürlüğünden	 yetki	 belgesi	 talebinde	 bu-
lunmuş olup, bu istemi satış talebi niteliğinde olduğundan haciz düşmemiş ise 
de, alacaklının daha sonra aynı taşınmaz hissesine 2. kez haciz koydurduğu gö-
rülmüştür. Bu talep ilk hacizden vazgeçme anlamına geldiğinden 14.06.2012	ta-
rihli haciz sonrası yeniden kıymet takdiri yapılması gerekirken, düşmüş hacze 
dayalı kıymet takdiri esas alınarak ihalenin yapılması usulsüz olup ………..

*
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 Borçlunun İİK’nun 72/3. madde koşullarında menfi tespit davası 
açması halinde alacağın %15’inden aşağı olmamak üzere teminat karşılı-
ğında mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın ala-
caklıya ödenmemesi istenebileceği- Borçlunun, Mahkemece tayin edilen  
teminattan ayrı olarak icra müdürlüğüne talep anına kadar icra dosyasın-
da ferileri ile birlikte hesaplanan dosya borcunun tamamını karşılar ve her 
an paraya çevrilebilir muteber kesin banka teminat mektubu vermesi ha-
linde alacaklı tarafından takibe devam edilemeyeceği-

…Kural olarak, borçlu İİK’nun 72/3. madde koşullarında menfi tespit	dava-
sı açması halinde alacağın %15’inden aşağı olmamak üzere teminat karşılığında 
mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya öden-
memesi	istenebilir.	Borçlu,	Mahkemece	tayin	edilen	 teminattan ayrı olarak icra 
müdürlüğüne talep anına kadar icra dosyasında ferileri ile birlikte hesaplanan 
dosya borcunun tamamını karşılar ve her an paraya çevrilebilir muteber kesin 
banka teminat mektubu vermesi halinde alacaklı tarafından takibe devam edi-
lemez..…….

*

 “Kıymet takdiri raporu"nun -"satış ilanı"ndan farklı olarak- tapu-
daki ilgililere tebliğ edilmesi gerektiğine ilişkin icra ve iflas kanununda bir 
hüküm bulunmadığı-

…..İİK.'nun 128/2. maddesi gereğince, icra dairesi satışa hazırlık işlemleri 
sırasında taşınmazın kıymetini ehil bilirkişiler aracılığı ile tayin ve tespit ettirir-
ken, taşınmazın üzerindeki yükümlülüklerin de kıymete olan etkisini dikkate 
alır. Kesinleşen kıymet takdiri, taşınmazın satışı sırasında İİK'nun 129. madde-
sinde öngörülen ve satışın en az hangi bedelle yapılacağını saptayan önemli bir 
işlemdir. Kıymet takdirine ilişkin rapor; borçluya, haciz koydurmuş alacaklıya 
ve diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bildi-
rilmiş bulunması hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut adresleri esas	
alınmak suretiyle tebliğ edilir. Bu maddede tapudaki ilgililere kıymet takdir ra-
porunun tebliğ edilmesi gerektiğine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır……

*

 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-
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mede yargılamayı gerektirdiği- TBK’ nun 583. ve 584. maddelerinde belir-
tilen şartlarda düzenlenmediği anlaşılan icra kefalet tutanağının geçersiz 
olduğunu ve icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekeceği-

…Şikayetçi icra kefili, icra mahkemesine başvurusunda; “07.02.2013 
tarihli icra kefalet işleminin geçersiz olduğunu” ileri sürerek “anılan işlemlerin 
iptali” isteğinde bulunmuş, mahkemece, yapılan yargılama sonunda, “şikayetçi-
nin kendi el yazısıyla yazılmış ifadesini içermeyen ve evli eşin rızası alınmadan 
düzenlenmiş icra kefalet sözleşmesinin geçerli sayılmayacağı” gerekçesi ile “şi-
kayetin kabulüne” karar verilmiştir.

İİK.’nun 38. maddesi gereğince icra dairesindeki kefaletler ilamların ic-
rası hakkındaki hükümlere tabi olup; icra kefaletinin geçersizliği nedeniyle ipta-
li istemi yargılamayı gerektirdiğinden, genel mahkemede ileri sürülebilecek bir 
husus olup, şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurularak iptali talep edile-
mez.

Ancak, İİK.'nun 38. maddesi uyarınca ilam hükmünde olan icra kefalet 
işleminin, ilamlı icra takibine konu edilebilmesi, bir diğer ifade ile icra kefiline 
icra emri tebliğ edilebilmesi için icra kefaletinin yasada öngörülen şekil şartları-
na uygun olarak yapılmış olması gerekir.

Bu durumda, şikayetçi, icra kefilliğinin iptali isteminde bulunmuş ise 
de; bu hususun incelenmesinin genel mahkemede yargılamayı gerektirdiği ve 
dar	yetkili	icra	mahkemesinde	dinlenemeyeceği açıktır.

Öte yandan, 07.02.2013 tarihli icra kefalet tutanağında; sorumlu olunan 
azami miktarın ve kefalet tarihinin kefilin kendi el yazısı ile yazılmadığı ve ke-
falet tarihinde evli olduğu anlaşılan şikayetçinin eşinin kefilliğe ilişkin rızasının 
bulunmadığı görülmekte olup; bu haliyle, kefalet tutanağının, kefaletin şeklini 
düzenleyen Türk Borçlar Kanunu'nun 583. ve 584. maddelerinde belirtilen şart-
larda düzenlenmediği anlaşılmaktadır. Esasen bu husus, mahkemenin de kabu-
lündedir.

Hal	böyle	olunca, mahkemece, yalnız icra emrinin iptaline karar veril-
mesi ile yetinilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir…….

*
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 İİK’nun 36. madde gereğince Yargıtay’dan ‘icranın geri bırakılma-
sı’ yönünde karar getirmesi için borçluya mehil verilmesi halinde icra ta-
kibinin olduğu yerde duracağı, bu tarihten önce konulan hacizlerin geçerli-
liğini koruyacağı (bu hacizlerin kaldırılmasına karar verilemeyeceği)-

……İİK'nun 36. maddesi gereğince; ilâma karşı istinaf veya temyiz yo-
luna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo 
edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahke-
mesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya ta-
şınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun	hükmolu-
nan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için 
bölge adliye Mahkemesi veya Yargıtay’dan karar alınmak üzere icra müdürü ta-
rafından kendisine	uygun	bir	süre	verilir.

Haciz işlemi, 25.04.2012'de yapıldıktan sonra teminat	mektubunun	yatı-
rılması üzerine 02.05.2012'de 90 günlük mehil vesikası verilmiş ve borçlu veki-
lince 13.07.2012'de araçların kaydına konan hacizlerin de fekki talep edilmiştir.

Mehil vesikası verilmesi ve bilahare tehiri icra kararının sunulması sa-
dece takibi olduğu yerde durdurur, daha önce yapılmış hacizlerin kaldırılmasını 
sağlamaz…..

*

 İhalede satılmış (satın alınmış)  taşınmaz  üzerinde alıcı-alacaklının 
yaptığı takip nedeniyle koydurduğu  hacizden/ipotekten  önce, başka ala-
caklılar tarafından konulmuş başka hacizler/ipotekler varsa, alacaklının-
para yatırmadan “alacağına mahsuben” bu taşınmazı satın almak istemesi 
halinde; ileride sıra cetveli yapılacağından ve henüz sıra cetveli yapılmamış 
olduğundan, “alacaklının alacağının, ihale bedelini karşılayıp karşılamadı-
ğı, icra dosyasına yatırılması gereken arada bir  fark  bulunup bulunmadı-
ğı” ancak yapılacak (ve kesinleşecek) “sıra cetveli” ile belli olacağından, 
alacağına mahsuben taşınmazı satın almış olan alıcı-alacaklıya “ihale bede-
lini yatırması için” icra dairesince 10 günlük süre verilemeyeceği, bu süre-
nin “yapılacak ‘sıra cetveli’ kesinleştikten sonra” verilmesi gerekeceği-

…İhale konusu taşınmaz veya taşınır üzerine haciz koyduran ya da ipo-
tek hakkı bulunan alacaklı, sözkonusu taşınmaz veya taşınırı ihale ile satın alıp, 
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mede yargılamayı gerektirdiği- TBK’ nun 583. ve 584. maddelerinde belir-
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kendisinden önce başka alacaklı bulunmaması halinde alacağı oranında satış 
bedelini ödemekten kaçınabilir, satış bedelini alacağına mahsup edebilir. İhale 
konusu taşınmaz veya taşınır üzerinde alıcının yaptığı takip nedeniyle	koydur-
duğu hacizden ya da ipotekten başka haciz bulunması halinde de, yukarıda be-
lirtilen İİK.nun 140.maddesi gereğince sıra cetveli yapılması gerekecektir. Ala-
caklıların ne miktar hak sahibi olacakları yapılacak sıra cetvelinin kesinleşmesi	
ile	belirlenecektir. Sıra cetveli yapılıp, ihale alıcısı alacaklı aleyhine fark doğ-
duğunun tespit edilmesi, diğer bir ifade ile alacaklının ihale bedelini yatırması-
nın gerekip gerekmediğinin belirlenmesi gerekir. Henüz sıra cetveli yapılmadan	
ve	 haciz	 koyduran	 üçüncü	kişilerin alacaklarının miktarlarının ne olduğu dahi 
belirlenmeden, alacaklıdan ihale bedelini yatırmasının istenmesi doğru değildir.

Somut olayda, alacaklının ihale konusu taşınmazı 12/06/2013 tarihli 
ihalede 103.600,00 TL bedelle alacağına mahsuben aldığı, dosyada mevcut tapu 
kaydına göre taşınmaz üzerinde birden fazla haciz bulunduğu, alacaklının hac-
zinin ilk sırada yer aldığı, ihale bedelinin, ihale alıcısı şikayetçinin alacağını da-
hi karşılamadığı görülmektedir. Bu durumda, yukarıda açıklandığı üzere birden	
fazla alacaklı bulunduğundan ve ihale bedeli alacakları karşılamadığından 
İİK.nun 140.maddesi gereğince sıra cetveli yapılması zorunludur. İcra müdürlü-
ğünün sıra cetveli yapılması kararında yasaya uymayan bir yön yoktur. Ancak, 
sıra cetveli yapılmadan, sıra cetvelinin yapılabilmesi için ihale bedelinin yatı-
rılmasının istenmesi doğru değildir.

O halde, mahkemece, birden fazla alacaklı bulunması nedeniyle İİK.nun 
140. maddesi 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 gerekirken 
yazılı gerekçe ile şikayetin reddi	isabetsizdir…….

*

 Borçlunun, kendisine gönderilen ödeme emrine itiraz etmeyip, ta-
kip konusu borcu kabul edip, hakkındaki takibi kesinleştirip, üzerine haciz 
konması için taşınmazlarına ait tapu kaydı bilgilerini alacaklıya vermesi-
nin, davacı alacaklının alacağının tahsilini engellemek amacıyla yapılmış 
muvazaalı bir işlem olması nedeniyle iptali gerekeceği-
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……….Davacı banka ile dava dışı asıl borçlu arasında 4.6.2003 tarihin-
de taşıt kredisi sözleşmesi yapılmış, 29.8.2003 tarihinde asıl borçlu hakkında,	
11.11.2003 tarihinde ise kefiller A. A. ve G. A. hakkında icra takibi başlatılmış-
tır. Bu sırada davalı H. H. Ç. tarafından 28.8.2003 tarihinde kefillerden A. A. 
hakkında icra takibi başlatılmış, aynı gün elden tebliğ edilen ödeme emri üzeri-
ne	kefil	mal	beyanında bulunmuş ve yine aynı gün elden takipli olarak dava dışı 
kefile ait araç üzerine haciz müzekkeresi yazılmıştır. Aracın satılması üzerine, 
satış bedeli davalıya ödenmiş, davacı banka ikinci sırada bulunduğu için satış 
bedelinden	tahsilat	yapamamıştır.

Yukarıda anlatılan icra takibi süreci, davalı tarafından yapılan icra ta-
kiplerine dava dışı kefilin tutumu dikkate alındığında, davalı tarafından yapılan 
icra	 takibinin, davacı banka alacağının tahsilini engellemek amacıyla yapılmış 
muvazaalı bir takip olduğu açıktır. Şu durumda "davanın kabulüne" karar ve-
rilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru 
görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir…….

*

 Tasarrufun iptali davalarında ihtiyati tedbir talebinde bulunulsa 
dahi bu istemin ihtiyati haciz talebi olarak değerlendirilerek,  olumlu ya da 
olumsuz bir karar verilmesi gerekeceği-

………Dava, İİK. 277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış ta-
sarrufun iptali istemine ilişkindir.

Dava	dilekçesinde	“tasarrufun	 iptaline	karar	verilmesi	ve	dava	konusu	
taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir uygulanması” talep edilmiştir. Tasarrufun iptali 
davasında taşınmazın aynı ile ilgili bir çekişme bulunmadığı ve iptal davası sa-
bit olduğu takdirde, davacıya tasarruf konusu mal üzerinde	 cebri	 icra	 yolu	 ile	
hakkını alma yetkisinin verileceği ve tasarruf konusu taşınmaz mal ise davalı 
üçüncü şahıs üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek olmadan o taşınmazın ha-
ciz ve satışının istenebileceği (İİK.md.283/1) açıktır. Bu nedenle tasarrufun ip-
tali	davalarında ihtiyati tedbir talebinde bulunulsa dahi bu istemin ihtiyati haciz 
talebi olarak değerlendirilerek müsbet ya da menfi bir karar verilmesi gerekir. 
Hal böyle olunca davacının dava dilekçesindeki talebinin ihtiyati haciz istemi 
olduğu kabul edilerek bir karar verilmesi yerine, istemin yalnızca ihtiyati tedbir 
olarak yorumlanıp yazılı şekilde karar verilmesi isabetli değildir………
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kendisinden önce başka alacaklı bulunmaması halinde alacağı oranında satış 
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davasında taşınmazın aynı ile ilgili bir çekişme bulunmadığı ve iptal davası sa-
bit olduğu takdirde, davacıya tasarruf konusu mal üzerinde	 cebri	 icra	 yolu	 ile	
hakkını alma yetkisinin verileceği ve tasarruf konusu taşınmaz mal ise davalı 
üçüncü şahıs üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek olmadan o taşınmazın ha-
ciz ve satışının istenebileceği (İİK.md.283/1) açıktır. Bu nedenle tasarrufun ip-
tali	davalarında ihtiyati tedbir talebinde bulunulsa dahi bu istemin ihtiyati haciz 
talebi olarak değerlendirilerek müsbet ya da menfi bir karar verilmesi gerekir. 
Hal böyle olunca davacının dava dilekçesindeki talebinin ihtiyati haciz istemi 
olduğu kabul edilerek bir karar verilmesi yerine, istemin yalnızca ihtiyati tedbir 
olarak yorumlanıp yazılı şekilde karar verilmesi isabetli değildir………
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*

 ‘Takip konusu senedin sahteliği’nin iddia edilmesi (senetteki   y a –
z ı veya  i m z a n ı n  inkar edilmesi) halinde, HMK.’nun 209/(1) maddesi 
uyarınca takibin durup durmayacağı-

……..6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, icra ve İflas Kanu-
nu'nda bir hüküm olmayan hallerde, ancak İcra ve İflas Kanunu’nda açıkça 
gönderme olması (ÎÎK 50, 68/a-4	 gibi)	 veya	 bu	 kanunun özel	 veya	 genel	 hü-
kümlerine aykırı olmaması (zorunlu dava arkadaşlığı) hallerinde uygulanabilir. 
Bu ilkeler ışığında HMK'nun 209/1. maddesinin ilamsız icra takiplerine etkisi 
değerlendirilmelidir. Bu maddeye göre “adi bir senetteki yazı veya imza inkar 
edildiğinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar, o senet herhangi bir işleme 
esas alınamaz.” Bu maddenin icra takiplerinde uygulanması gerektiğine ilişkin 
olarak icra ve İflas Kanununda bir hüküm bulunmamaktadır. .

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yapılan takipte, takibe konu 
kambiyo senedi altındaki imzaya itiraz, İİK’nun 170. maddesinde özel olarak 
düzenlendiğinden, imza inkarı nedenine dayalı sahtelik iddiası hakkında, sonra-
ki	genel	kanun	olan	HMK'nun	209.	maddesi	uygulanamaz. İmza itirazı, İİK'nun 
170/1. maddesi uyarınca satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz. 
Ancak icra mahkemesi itirazla ilgili kararına kadar, “takibin geçici olarak dur-
durulmasına” karar verebilir (İİK170/2).

Öte	yandan	sahtelik iddiasının “imza itirazı” dışındaki bir nedene (yazı-
da sahtelik) dayanması halinde, Dairemiz, “İcra ve İflas Kanunu'nda bir düzen-
leme bulunmadığından HMK’nun 209. maddesinin uygulanması gerektiği” gö-
rüşünde iken, daha sonra içtihat değişikliğine gidilerek,	senet	üzerinde	bulunan	
yazıdaki sahtelik iddiasının “borca itiraz” niteliğinde olup, bu konunun da 
İİK’nun 169/a maddesinde düzenlenmiş olması nedeniyle, “HMK.nun 209. 
maddesinin bu yönden de uygulama yerinin olmadığı” görüşü benimsenmiştir. 
İcra mahkemesi, önüne gelen itiraz ve şikayetleri, İcra ve İflas Kanunu'nda dü-
zenlenen özel usul kurallarını uygulayarak takip hukuku bakımından kesin 
hükme bağladığından, anılan mahkemenin kararlan kural olarak maddi anlamda 
kesin hüküm niteliği taşımaz. Bu nedenle icra	mahkemeleri	borca	veya	imzaya	
itirazın incelenmesi sırasında ‘sahtelik iddiasına dayalı olarak genel mahkeme-
lerde açılan davaları’ bekletici mesele yapamayacağı gibi, ‘takibin durdurulma-
sı’na da karar veremez.
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Sadece İİK’.nun 169/a-2. maddesi uyarınca “itirazın esası hakkındaki 
kararına kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına” karar verebilir. İcra 
mahkemesince takibe konu alacakla ilgili bir karar verilmiş olması, aynı alacak 
hakkında genel mahkemelerde dava açılmasına engel oluşturmaz.

Borçlunun sahtelik nedenine dayalı olarak açtığı menfi tespit davası, 
İİK'nun 72. maddesi kapsamında bir dava olup, anılan maddedeki usule göre 
mahkemeden alınacak ihtiyati tedbir kararı ile icra takibi durdurulabilir. Sahte-
lik nedeniyle açılan menfi tespit davası gibi, Cumhuriyet Savcılığına aynı ne-
denle yapılan şikayet ve ceza mahkemesinde açılan dava da kendiliğinden icra 
takibini durdurmaz ve bekletici mesele yapılamaz. Cumhuriyet savcılığı veya 
ceza mahkemesince tedbir kararı verilirse icra takibi durdurulabilir.

Yukarıda açıklanan ilke ve kurallar ışığında, takibin kesinleşmesi öncesi 
veya sonrasında takibe konu senedin sahteliğinin iddia edilmesi, HMK'nun 209. 
maddesi uyarınca ve takibin durdurulması sonucunu doğurmaz. Anılan hüküm, 
genel	mahkemelerde	açılan davalarla ilgili olarak senedin hiçbir işleme esas alı-
namayacağını, başka bir anlatımla delil olarak kullanılamayacağım öngörmekte 
olup,	icra	takibine	etkisi	yoktur…….

*

 Kişinin (borçlunun), ad ve soyadını kitap harfleri ile yazmakla ye-
tinmiş olması ‘imza’ yerine geçer mi?

a) Kitap harfleri ile senedin altına «isim ve soyadı»ndan ibaret olarak 
yazılan yazının borçlu tarafından yazıldığı kanıtlansa dahi «imza» olarak 
kabul edilemeyeceği ve bu nedenle düzenlenen senedin ne «bono» ve ne de 
«adi senet» olarak geçerli olmayacağı–

……bonoda yer alan ve kitap harfleriyle yazılan F. E. yazısının biri açığa, 
diğeri pul üzerine gelecek şekilde iki kere yazılmış olsa dahi imza olarak kabulü 
mümkün değildir. Bu nedenle de icra tetkik merciince Adli Tıp Kurumundan 
alınan ve bu dosyada da konulan 18.12.1991 tarihli bilirkişi raporunda F. E. ya-
zısının davacının eli mahsulü olduğunun belirtilmesi neticeye müessir görüle-
mez.	Zira	bir	senedin	bono	olarak	kabul	edilebilmesi	için	TTK’nun	688.	madde-
sinde	gösterilen	yasal	unsurları taşımakta olması gerekir ki, anılan yasa hükmü-
nün f.7’de keşidecinin imzasını ihtiva etmesi aranmıştır. Oysa BK’nun 13. 
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İİK’nun 169/a maddesinde düzenlenmiş olması nedeniyle, “HMK.nun 209. 
maddesinin bu yönden de uygulama yerinin olmadığı” görüşü benimsenmiştir. 
İcra mahkemesi, önüne gelen itiraz ve şikayetleri, İcra ve İflas Kanunu'nda dü-
zenlenen özel usul kurallarını uygulayarak takip hukuku bakımından kesin 
hükme bağladığından, anılan mahkemenin kararlan kural olarak maddi anlamda 
kesin hüküm niteliği taşımaz. Bu nedenle icra	mahkemeleri	borca	veya	imzaya	
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maddesine göre senette davacının imzası bulunmamakta, kocası F. E.’ün ismi 
yer almaktadır. Bu itibarla söz konusu belgenin bir borç	senedi	ve	bono	olarak	
kabulü mümkün olmadığından davalının bu belgeye dayanarak, davacıdan bir 
hak talep etmesi düşünülemez.

Davacı, her ne kadar iddiasında senetteki imzanın (F. E. yazısının) 
müvekkilesine ait olmadığını belirterek sahtelik iddiasına dayanmış ise de, 
4.6.1958 gün ve 15/6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da kabul 
edildiği gibi HUMK’nun 74, 75 ve 76. maddelerine göre hâkim bir davada sa-
dece tarafların ileri sürdükleri maddi olgular ve sonuçtaki istemleri ile bağlı 
olup,	dayanılan yasal hükümler ya da olguların hukuki yönden nitelendirilmesi 
(hukuki tavsif) ile bağlı değildir. Davacının hukuki tanımlamadaki yanılğısı hâ-
kimi bağlamaz. Hâkim HUMK’nun 76. maddesi uyarınca uygulanacak yasa 
hükmünü	 kendisi	 belirleyip,	 uygulamak	 yükümlülüğündedir. Davacı dava di-
lekçesinde «senetteki imzanın (F. E. yazısının) sahte ve senedin bedelsiz oldu-
ğunu» öne sürerken, «bu yazının kendisini bağlamayacağını» da anlatmak iste-
mektedir. Esasen icra takibi de senede dayanılıp kambiyo senetlerine mahsus 
yol ile yapıldığından, mahkemenin açılan işbu menfi tesbit davasında senedin 
bono vasfında olup olmadığını araştırması HUMK’nun 76. maddesi hükmü ge-
reğidir.

Bu itibarla mahkemece yukarda açıklanan hususlar dikkate alınıp, F. E. 
yazısının davacı tarafından yazılmış olması ile yetinilmeyip, «bu yazının dava-
cının imzası olarak kabul edilemeyeceği ve dolayısı ile belgenin bono vasfında 
olmadığı ve aynı nedenle adi senet olarak dahi değerlendirilemeyeceği» düşü-
nülmeden…..

b) Borçlunun sadece ad ve soyadını yazarken imza atmayı amaç 
edinmiş olup olmadığı ve öteden beri sadece ad ve soyadını yazmak suretiy-
le imzasını atma konusunda bir alışkanlığı (uygulaması) bulunup bulun-
madığı araştırılarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği-

……Şirket kaşesi altına atılmış aynı imza kompozisyonu, şahsi kefalet 
olarak nitelendirilerek muteriz hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesine neden 
olan ve kefil sıfatı dahi belirtilmeksizin kitap harfleri ile (Tuğrul YEĞENAĞA) 
yazılmış ad ve soyadının bulunduğu sözleşmenin son sayfasında dahi mevcut-
tur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.12.1993 tarih, 1993/19-596	 E.,	 ve	
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1993/802 K. sayılı kararıyla “kişinin adının kitap harfleri ile yazılmasının imza 
yerine geçmeyeceği” kabul edilmiş olduğu da dikkate alınarak mahkemece “iti-
razın kabulüne” karar vermek gerekirken, somut olaya uygun düşmeyen gerekçe 
ile yazılı şekilde itirazın reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı ge-
rektirmiştir…..

*

 Gerek İcra ve İflas Kanun ve gerekse 6183 sayılı Amme Alacakla-
rının Tahsili Usulü Hakkında(ki) Kanun hükümlerine göre gönderilen ha-
ciz ihbarnamelerinin ancak ihbarnamenin 3. kişi konumundaki bankaya 
ulaştığı tarihte borçlu adına mevcut olan hesaptaki meblağ hakkında(bu 
hesapta para varsa) hüküm ifade edeceği (yani bankaca ancak bu hesapta-
ki para üzerine haciz konulabileceği) bankaca bu hesaba daha sonra gele-
cek para(lar) üzerine haciz konulamayacağı, eğer böyle bir haciz uygulan-
mışsa borçlunun haciz süresince bu parayı kullanamaması nedeniyle uğra-
dığı zararı bankanın tazmin etmekle yükümlü olacağı-

…… Bilindiği üzere, gerek İİK ve gerekse de Amme Alacaklarının 
Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gönderilen haciz ihbarnamele-
ri,	ancak ihbarnamenin üçüncü kişi konumundaki bankaya ulaştığı tarihte borçlu 
adına mevcut hesaptaki meblağ hakkında hüküm ifade eder niteliktedir. Söz ko-
nusu hesaba, belli bir kaynaktan ve öteden beri gelmekte olan paralar dışında, 
hesaba sonradan intikal edecek para yahut para ile ifade edilebilecek değerler 
üzerine haciz ve/veya bankaca bloke uygulaması yapılması olanağı bulunma-
maktadır. Yargıtay’ın ve Dairemizin konuyla ilgili yerleşik uygulaması bu bi-
çimdedir. Şu halde, davacının davalı bankadaki hesabına ihbarnamenin ulaştığı 
06.08.2004 tarihinden sonra intikal eden 13.000 TL tutarındaki meblağa banka-
ca bloke uygulanması işleminde yasaya uyarlılık bulunmadığı gibi bu biçimde 
yapılan bloke işleminin 10.11.2006 tarihine kadar devam ettirilmesi, davalı 
bankanın kusurlu davranışı niteliğindedir ve davalı bankayı bu süre içinde olu-
şan zarardan kural olarak sorumlu	tutmak	gerekir.

Şu halde mahkemece, davacının hesabındaki parayı en erken 
05.10.2004	tarihinde çekmek istemesi, kendisine bloke işlemi nedeniyle ödeme 
yapılmamış olmasına karşın bu paraya hesaba intikal ettiği tarihten itibaren va-
desiz	mevduat	 faizi	 işletilmeye devam edilmiş olması, blokenin çözülerek he-
saptaki bakiyenin davalı bankaca SGK’ya transfer edildiği 10.11.2006 tarihin-
den önce, davacının, SGK’ya olan borcunu başkaca kaynaklarını kullanılmak 
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maddesine göre senette davacının imzası bulunmamakta, kocası F. E.’ün ismi 
yer almaktadır. Bu itibarla söz konusu belgenin bir borç	senedi	ve	bono	olarak	
kabulü mümkün olmadığından davalının bu belgeye dayanarak, davacıdan bir 
hak talep etmesi düşünülemez.
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(hukuki tavsif) ile bağlı değildir. Davacının hukuki tanımlamadaki yanılğısı hâ-
kimi bağlamaz. Hâkim HUMK’nun 76. maddesi uyarınca uygulanacak yasa 
hükmünü	 kendisi	 belirleyip,	 uygulamak	 yükümlülüğündedir. Davacı dava di-
lekçesinde «senetteki imzanın (F. E. yazısının) sahte ve senedin bedelsiz oldu-
ğunu» öne sürerken, «bu yazının kendisini bağlamayacağını» da anlatmak iste-
mektedir. Esasen icra takibi de senede dayanılıp kambiyo senetlerine mahsus 
yol ile yapıldığından, mahkemenin açılan işbu menfi tesbit davasında senedin 
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edinmiş olup olmadığı ve öteden beri sadece ad ve soyadını yazmak suretiy-
le imzasını atma konusunda bir alışkanlığı (uygulaması) bulunup bulun-
madığı araştırılarak, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği-

……Şirket kaşesi altına atılmış aynı imza kompozisyonu, şahsi kefalet 
olarak nitelendirilerek muteriz hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesine neden 
olan ve kefil sıfatı dahi belirtilmeksizin kitap harfleri ile (Tuğrul YEĞENAĞA) 
yazılmış ad ve soyadının bulunduğu sözleşmenin son sayfasında dahi mevcut-
tur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.12.1993 tarih, 1993/19-596	 E.,	 ve	
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1993/802 K. sayılı kararıyla “kişinin adının kitap harfleri ile yazılmasının imza 
yerine geçmeyeceği” kabul edilmiş olduğu da dikkate alınarak mahkemece “iti-
razın kabulüne” karar vermek gerekirken, somut olaya uygun düşmeyen gerekçe 
ile yazılı şekilde itirazın reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı ge-
rektirmiştir…..

*

 Gerek İcra ve İflas Kanun ve gerekse 6183 sayılı Amme Alacakla-
rının Tahsili Usulü Hakkında(ki) Kanun hükümlerine göre gönderilen ha-
ciz ihbarnamelerinin ancak ihbarnamenin 3. kişi konumundaki bankaya 
ulaştığı tarihte borçlu adına mevcut olan hesaptaki meblağ hakkında(bu 
hesapta para varsa) hüküm ifade edeceği (yani bankaca ancak bu hesapta-
ki para üzerine haciz konulabileceği) bankaca bu hesaba daha sonra gele-
cek para(lar) üzerine haciz konulamayacağı, eğer böyle bir haciz uygulan-
mışsa borçlunun haciz süresince bu parayı kullanamaması nedeniyle uğra-
dığı zararı bankanın tazmin etmekle yükümlü olacağı-

…… Bilindiği üzere, gerek İİK ve gerekse de Amme Alacaklarının 
Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gönderilen haciz ihbarnamele-
ri,	ancak ihbarnamenin üçüncü kişi konumundaki bankaya ulaştığı tarihte borçlu 
adına mevcut hesaptaki meblağ hakkında hüküm ifade eder niteliktedir. Söz ko-
nusu hesaba, belli bir kaynaktan ve öteden beri gelmekte olan paralar dışında, 
hesaba sonradan intikal edecek para yahut para ile ifade edilebilecek değerler 
üzerine haciz ve/veya bankaca bloke uygulaması yapılması olanağı bulunma-
maktadır. Yargıtay’ın ve Dairemizin konuyla ilgili yerleşik uygulaması bu bi-
çimdedir. Şu halde, davacının davalı bankadaki hesabına ihbarnamenin ulaştığı 
06.08.2004 tarihinden sonra intikal eden 13.000 TL tutarındaki meblağa banka-
ca bloke uygulanması işleminde yasaya uyarlılık bulunmadığı gibi bu biçimde 
yapılan bloke işleminin 10.11.2006 tarihine kadar devam ettirilmesi, davalı 
bankanın kusurlu davranışı niteliğindedir ve davalı bankayı bu süre içinde olu-
şan zarardan kural olarak sorumlu	tutmak	gerekir.

Şu halde mahkemece, davacının hesabındaki parayı en erken 
05.10.2004	tarihinde çekmek istemesi, kendisine bloke işlemi nedeniyle ödeme 
yapılmamış olmasına karşın bu paraya hesaba intikal ettiği tarihten itibaren va-
desiz	mevduat	 faizi	 işletilmeye devam edilmiş olması, blokenin çözülerek he-
saptaki bakiyenin davalı bankaca SGK’ya transfer edildiği 10.11.2006 tarihin-
den önce, davacının, SGK’ya olan borcunu başkaca kaynaklarını kullanılmak 
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suretiyle ödeme olanağı olup olmadığı gibi olgular ve somut olayın özellikleri 
nazara alınarak, hesaba bloke konulması ile blokenin kaldırılıp SGK'ya ödeme-
nin yapıldığı 10.11.2006 tarihleri arasındaki süreçte davacının zararının ne ol-
duğu, ne şekilde tazmin edilmesi gerekeceği, zarar kalemi olarak ileri sürülen	
hususlardan hangisinin veya hangilerinin kabule şayan olduğu hususları üzerin-
de durulmak ve gerekirse tüm bu hususları da kapsayacak şekilde bilirkişi ince-
lemesi yaptırılmak suretiyle sonucuna göre bir karar vermek	gerekirken…….

*

 Kural olarak (kira alacakları, istihkak alacakları dışında) ileri do-
ğacak hak ve alacaklar için haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği, 
İİK.’nun 89. maddesi uyarınca 3. kişiye, borçlunun ‘doğmuş ve doğacak’ 
hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, 
üçüncü kişinin sorumluluğunun haciz ihbarnamesinin kendisine ulaştığı 
tarihteki mevcut fiili durumla sınırlı olduğu, bu aşamada doğması muhte-
mel hak ve alacağın 3. Kişilerce net olarak bilinmesi mümkün olmadığın-
dan haciz ihbarnamesinin ‘muhtemel alacaklar’ açısından sonuç doğurma-
yacağı; buna karşın borçlunun üçüncü kişiler nezdinde ileride doğması 
muhtemel alacaklarının haczinin ancak İİK.’nun 78. maddesi uyarınca 
gönderilecek ‘haciz yazısı’ ile mümkün olabileceği-

……… Kural olarak, ilerde doğacak bir hak	için	haciz	ihbarnamesi	gönde-
rilmesi mümkün değildir. İİK’ nun 89. maddesi gereğince üçüncü şahsa, borç-
lunun, nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczi şeklinde haciz 
ihbarnamesi çıkarılması halinde, üçüncü şahsın sorumluluğu, haciz müzekkere-
sinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut (fiili) durumla sınırlıdır. Rutin ödeme-
ler	(kira alacakları vs.) dışında ileride doğacak, doğması muhtemel bihakkın bu 
aşamada üçüncü şahıslara net olarak bilinmesi mümkün olmadığından, haciz ih-
barnamesi	muhtemel alacaklar açısından sonuç doğurmaz.   

Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının 
haczi ise ancak İİK.nun 78.maddesi gönderilecek haciz yazısı ile mümkündür.

Somut olayda, alacaklı tarafından şikayetçi şirkete İİK' nun 78. maddesi	
uyarınca gönderilen haciz müzekkeresi ile borçluların doğacak her türlü hak ve 
alacakları üzerine haciz konulduğu görülmüştür. Borçlu şirketlerin şikayetçi 
üçüncü kişi nezdinde doğacak alacaklarının bu şekilde haczi mümkün olduğun-
dan kanuna aykırılık bulunmamaktadır……
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*
 Her ne kadar üzerine haciz konulmuş olan paraların paraya çev-

rilmesi söz konusu olmaz ise de, alacaklı tarafından haciz tarihinden itiba-
ren bir yıllık (şimdi; altı aylık) süre içinde icra dosyasına getirtilmemesi (is-
tenmemesi) halinde, üzerlerindeki haczin kalkacağı-

……… Borçlunun üçüncü kişi... Bank A,Ş, İzmir Ege Ticari Şubesindeki 
mevduatına 27/07/2006 tarihinde haciz konmuştur, İİK'nun "paraya çevirme" 
baslığını taşıyan 106 ve devamı maddelerinde taşınır ve taşınmaz malların satış
usulü düzenlenmiştir. Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil 
bankadaki paraya konmuştur. Her ne kadar alacak ve para	menkul	hükümlerine	
göre haczedilir ise de, bu paranın satılarak paraya çevrilmesi söz konusu	olama-
yacağından satış isteme açısından İİK.nun l06 ve 110. maddelerinin tatbi-
ki düşünülemez. Ancak yasada para alacağı üzerine konulan haczin ne kadar sü-
reyle mevcudiyetini koruyabileceği yönünde bir açıklık bulunmadığından 
İİK.’nun 106. maddesinde menkul mallar için Öngörülen l yıllık sürenin	 para	
alacakları yönünden hacizden itibaren parama	istenmesi	için	gerekli	azami	süre	
olarak kıyasen uygulanması gerekmektedir. Somut olayda alacaklı banka, 
4.7.2007 tarihinde icra müdürlüğüne başvurarak, haczedilen paranın dosyaya 
gönderilmesi	 için talepte bulunmuş, icra müdürlüğünce de talep doğrultusunda 
üçüncü kişiye müzekkere yazılmıştır. Bu burumda alacaklı tarafından haciz ta-
rihinden itibaren 1 yıllık süre içinde paranın istenmesi keyfiyetinin yerine geti-
rildiği görülmektedir, O halde belirtilen nedenlerle mahkeme kararının onanma-
sı gerekirken bozulduğu anlaşılmakla alacaklı vekilinin karar düzeltme istemi-
nin kabulü gerekmiştir……..

*

 İİK.'nun 83/c. maddesinin uygulanabilmesi için; ipotekli taşınmazın 
eklentisi (teferruatı) niteliğindeki taşınır malların ayrıca "ipotek akik tab-
losunda sayılmış (yazılı)" olması gerektiği-

…….. Kural olarak eklentinin taşınmazdan ayrı olarak haczi mümkündür.	
Yani alacaklılar fabrika binasını satmadan, binada bulunan eklenti niteliğindeki 
malları (Türk Medeni Kanunun 686. maddesine göre eklenti olduğu bilirkişiler-
ce saptandığı takdirde) ayrı ayrı haczedilebilir ve satabilirler. Çünkü eklentinin 
taşınmaz yok edilmeden, zarara uğratılmadan veya yapısı değiştirilmeden	ondan	
ayrılması mümkündür. Ayrıca, İİK.nun 83/c maddesi gereğince ipotek akit tab-
losunda sayılan eklentilerin bu madde gereğince taşınmazdan ayrı olarak haczi 
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suretiyle ödeme olanağı olup olmadığı gibi olgular ve somut olayın özellikleri 
nazara alınarak, hesaba bloke konulması ile blokenin kaldırılıp SGK'ya ödeme-
nin yapıldığı 10.11.2006 tarihleri arasındaki süreçte davacının zararının ne ol-
duğu, ne şekilde tazmin edilmesi gerekeceği, zarar kalemi olarak ileri sürülen	
hususlardan hangisinin veya hangilerinin kabule şayan olduğu hususları üzerin-
de durulmak ve gerekirse tüm bu hususları da kapsayacak şekilde bilirkişi ince-
lemesi yaptırılmak suretiyle sonucuna göre bir karar vermek	gerekirken…….

*

 Kural olarak (kira alacakları, istihkak alacakları dışında) ileri do-
ğacak hak ve alacaklar için haciz ihbarnamesinin gönderilemeyeceği, 
İİK.’nun 89. maddesi uyarınca 3. kişiye, borçlunun ‘doğmuş ve doğacak’ 
hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, 
üçüncü kişinin sorumluluğunun haciz ihbarnamesinin kendisine ulaştığı 
tarihteki mevcut fiili durumla sınırlı olduğu, bu aşamada doğması muhte-
mel hak ve alacağın 3. Kişilerce net olarak bilinmesi mümkün olmadığın-
dan haciz ihbarnamesinin ‘muhtemel alacaklar’ açısından sonuç doğurma-
yacağı; buna karşın borçlunun üçüncü kişiler nezdinde ileride doğması 
muhtemel alacaklarının haczinin ancak İİK.’nun 78. maddesi uyarınca 
gönderilecek ‘haciz yazısı’ ile mümkün olabileceği-

……… Kural olarak, ilerde doğacak bir hak	için	haciz	ihbarnamesi	gönde-
rilmesi mümkün değildir. İİK’ nun 89. maddesi gereğince üçüncü şahsa, borç-
lunun, nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczi şeklinde haciz 
ihbarnamesi çıkarılması halinde, üçüncü şahsın sorumluluğu, haciz müzekkere-
sinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut (fiili) durumla sınırlıdır. Rutin ödeme-
ler	(kira alacakları vs.) dışında ileride doğacak, doğması muhtemel bihakkın bu 
aşamada üçüncü şahıslara net olarak bilinmesi mümkün olmadığından, haciz ih-
barnamesi	muhtemel alacaklar açısından sonuç doğurmaz.   

Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının 
haczi ise ancak İİK.nun 78.maddesi gönderilecek haciz yazısı ile mümkündür.

Somut olayda, alacaklı tarafından şikayetçi şirkete İİK' nun 78. maddesi	
uyarınca gönderilen haciz müzekkeresi ile borçluların doğacak her türlü hak ve 
alacakları üzerine haciz konulduğu görülmüştür. Borçlu şirketlerin şikayetçi 
üçüncü kişi nezdinde doğacak alacaklarının bu şekilde haczi mümkün olduğun-
dan kanuna aykırılık bulunmamaktadır……
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*
 Her ne kadar üzerine haciz konulmuş olan paraların paraya çev-

rilmesi söz konusu olmaz ise de, alacaklı tarafından haciz tarihinden itiba-
ren bir yıllık (şimdi; altı aylık) süre içinde icra dosyasına getirtilmemesi (is-
tenmemesi) halinde, üzerlerindeki haczin kalkacağı-

……… Borçlunun üçüncü kişi... Bank A,Ş, İzmir Ege Ticari Şubesindeki 
mevduatına 27/07/2006 tarihinde haciz konmuştur, İİK'nun "paraya çevirme" 
baslığını taşıyan 106 ve devamı maddelerinde taşınır ve taşınmaz malların satış
usulü düzenlenmiştir. Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil 
bankadaki paraya konmuştur. Her ne kadar alacak ve para	menkul	hükümlerine	
göre haczedilir ise de, bu paranın satılarak paraya çevrilmesi söz konusu	olama-
yacağından satış isteme açısından İİK.nun l06 ve 110. maddelerinin tatbi-
ki düşünülemez. Ancak yasada para alacağı üzerine konulan haczin ne kadar sü-
reyle mevcudiyetini koruyabileceği yönünde bir açıklık bulunmadığından 
İİK.’nun 106. maddesinde menkul mallar için Öngörülen l yıllık sürenin	 para	
alacakları yönünden hacizden itibaren parama	istenmesi	için	gerekli	azami	süre	
olarak kıyasen uygulanması gerekmektedir. Somut olayda alacaklı banka, 
4.7.2007 tarihinde icra müdürlüğüne başvurarak, haczedilen paranın dosyaya 
gönderilmesi	 için talepte bulunmuş, icra müdürlüğünce de talep doğrultusunda 
üçüncü kişiye müzekkere yazılmıştır. Bu burumda alacaklı tarafından haciz ta-
rihinden itibaren 1 yıllık süre içinde paranın istenmesi keyfiyetinin yerine geti-
rildiği görülmektedir, O halde belirtilen nedenlerle mahkeme kararının onanma-
sı gerekirken bozulduğu anlaşılmakla alacaklı vekilinin karar düzeltme istemi-
nin kabulü gerekmiştir……..

*

 İİK.'nun 83/c. maddesinin uygulanabilmesi için; ipotekli taşınmazın 
eklentisi (teferruatı) niteliğindeki taşınır malların ayrıca "ipotek akik tab-
losunda sayılmış (yazılı)" olması gerektiği-

…….. Kural olarak eklentinin taşınmazdan ayrı olarak haczi mümkündür.	
Yani alacaklılar fabrika binasını satmadan, binada bulunan eklenti niteliğindeki 
malları (Türk Medeni Kanunun 686. maddesine göre eklenti olduğu bilirkişiler-
ce saptandığı takdirde) ayrı ayrı haczedilebilir ve satabilirler. Çünkü eklentinin 
taşınmaz yok edilmeden, zarara uğratılmadan veya yapısı değiştirilmeden	ondan	
ayrılması mümkündür. Ayrıca, İİK.nun 83/c maddesi gereğince ipotek akit tab-
losunda sayılan eklentilerin bu madde gereğince taşınmazdan ayrı olarak haczi 
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mümkün bulunmamaktadır. Bu maddenin uygulanabilmesi için mahcuzun hem 
ipotek akit tablosunda yazılı olması, hem de Medeni Kanunun 686.maddesinde 
tarif edilen şekilde eklenti niteliğini taşıması zorunludur (HGK.nun 25.12.2002 
tarih	ve	2002/12-1098 E.–2002/1108	K.).

Somut olayda, iflas idare memurları Bursa 5. İcra Müdürlüğünün 
2008/15410 esas sayılı  dosyasından yazılan talimat  doğrultusunda  İnegöl 1.
İcra  Müdürlüğünün 2009/242 esas sayılı dosyasında 06.03.2009 tarihinde hac-
zedilen menkulün taşınmazdan ayrı haczedilemeyeceğini ileri sürdüğünden,  
ipotek akit tablosu celbedilerek mahcuzların ipotek akit tablosunda yazılı ve ek-
lenti niteliğinde olup olmadığına yönelik olarak   konusunda ehil bir  bilirkişi-
den  rapor alınarak   sonucuna	göre	bir	karar	verilmelidir…….

*

 Alacaklının, "para borcuna veya teminat verilmesine dair ilam"a 
dayalı olarak ilamsız icra takibi yapamayacağı-

…… İcra İflas Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca, alacaklı tarafından para 
borcuna	veya	teminat	verilmesine	dair	ilam	icra	dairesine	verilince	icra	memuru	
borçluya bir icra emri tebliğ eder. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup, ic-
ra memurunun aksi yöndeki işlemleri kamu düzenine aykırılık oluşturacağın-
dan, süresiz şikayete tabi olacağı gibi hakim tarafından da re’sen gözetilmelidir.

Alacaklının takip talebine eklediği belgenin para borcuna veya teminat ve-
rilmesine dair ilam olması halinde icra memurunun borçluya örnek 4-5 nolu icra	
emri tebliğ etmesi yasal zorunluluktur. Alacaklının talebi üzerine ya da kendili-
ğinden ilamsız icra takiplerine İlişkin ödeme emri göndermesi açıkça yasanın 
emredici hükmüne aykırı olacaktır.

Pek tabidir ki elinde ilam olan bir alacaklının flama dayalı olarak ilamsız 
icra takibi yapması da hayatın olağan akışı ile bağdaşmayacaktır. Nitekim ilamlı 
icra takibinde borçlunun İtirazı takibi durdurmayacağı gibi itfa ve imhal itirazla-
rının ispatı ancak "yetkili mercilerce re'sen yapılmış veya usulüne göre	 tasdik	
edilmiş yahut İcra dairesinde veya tetkik merciinde veya mahkeme önünde ikrar 
olunmuş senette" (ÖK. m 33) mümkün olacaktır. Halbuki İlamsız icra takibinde 
itiraz üzerine takip duracak ve alacaklının itirazın kaldırılması için icra mahke-
mesine başvurarak olumlu karar alması gerekecektir. Yine ilamlı icra takibini 
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alacaklı istediği icra dairesinde yapabilecekken(İİK. m34), ilamsız icra takibin-
de genel yetki kurallarına göre (TİK. m.50) takçı yapması gerekecektir.

O	zaman	elinde	 ilam	olan	bir	alacaklı bu kadar avantajlar var iken neden 
ilamsız icrayı tercih eder? Burada ilk akla gelen ilamlı icra takiplerinde uygula-
nan İİK.nun 36.maddesini bir diğer anlatımla borçlunun icranın geri bırakılması 
kararı alarak takibi durdurmasını bertaraf etmek olabilir. Bir diğer neden de 
ilamın bozulması halinde takibin durmasının ve sonrasında alacağın olmadığı ya 
da daha az olduğunun Damla belirlenmesi halinde icranın iadesinin yolunu ka-
patmak olarak düşünülebilir (ÎÎK. m 40). İcra ve İflas Kanunu'nda hüküm bu-
lunmayan hallerde bu kanuna aykırı düşmediği ölçüde genel nitelikte olan Hu-
kuk Muhakemeleri Kanununun hükümlerinin icra takipleri hakkında da uygu-
lanması gerekir. 6100 sayılı HMK’nun 29/1.maddesine göre ise taraflar, dürüst-
lük kuralına uygun davranmak zorundadırlar,	Buna	 göre	 elinde	 ilam	o	 lan	bir	
alacaklının ilamlı İcra takibi yapmak yerme ilamsız İcra takibi yapmasının an-
dan maddede düzenlenen dürüstlük kurak ile bağdaşmayacağı muhakkak.

Kaldı ki mahkemeye başvurup alacağını Hama bağlayan bir kişinin ilamlı 
takip yapmak yerine ilamsız takibi yapması tercih etmek suretiyle borçlunun 
yapabileceği itiraz üzerine yeniden kirazın kaldırılması ya da iptali amacıyla 
mahkemeye başvurması ve bu şekilde Devletin yargı organlarının gereksiz şe-
kilde meşgul edilmesi anlamına da geleceğinden kabulü mümkün değildir.          

Şu hale göre alacaklının para borcuna veya teminat verilmesine dair ilama 
dayalı olarak İlamsız icra takibi yapması en başta İİK.nun 32.maddesi amir 
hükmüne aykırılık teşkil edeceği gibi, dürüstlük kuralı ile de bağdaşmayacağın-
dan hukuk düzeni tarafından korunamaz. Bu doğrultuda, Dairemizin yeni oluşan 
içtihatları ile ilama  dayalı olarak ilamsız icra takibi yapılamayacağı sonucuna 
varılmıştır…..

*

 Alacaklının itirazın iptali ilamını ibraz ederek ilk takip dosyası olan 
ilamsız icra dosyası üzerinden icra emri göndererek veya muhtıra tebliğ et-
tirerek ilamdan kaynaklanan tüm alacaklarına kavuşma imkanı varsa ay-
rıca yeni takip açılmasının usul ekonomisine ve yasal düzenlemeye ters dü-
şeceği-
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mümkün bulunmamaktadır. Bu maddenin uygulanabilmesi için mahcuzun hem 
ipotek akit tablosunda yazılı olması, hem de Medeni Kanunun 686.maddesinde 
tarif edilen şekilde eklenti niteliğini taşıması zorunludur (HGK.nun 25.12.2002 
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*

 Alacaklının, "para borcuna veya teminat verilmesine dair ilam"a 
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icra takibinde borçlunun İtirazı takibi durdurmayacağı gibi itfa ve imhal itirazla-
rının ispatı ancak "yetkili mercilerce re'sen yapılmış veya usulüne göre	 tasdik	
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alacaklı istediği icra dairesinde yapabilecekken(İİK. m34), ilamsız icra takibin-
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yapabileceği itiraz üzerine yeniden kirazın kaldırılması ya da iptali amacıyla 
mahkemeye başvurması ve bu şekilde Devletin yargı organlarının gereksiz şe-
kilde meşgul edilmesi anlamına da geleceğinden kabulü mümkün değildir.          

Şu hale göre alacaklının para borcuna veya teminat verilmesine dair ilama 
dayalı olarak İlamsız icra takibi yapması en başta İİK.nun 32.maddesi amir 
hükmüne aykırılık teşkil edeceği gibi, dürüstlük kuralı ile de bağdaşmayacağın-
dan hukuk düzeni tarafından korunamaz. Bu doğrultuda, Dairemizin yeni oluşan 
içtihatları ile ilama  dayalı olarak ilamsız icra takibi yapılamayacağı sonucuna 
varılmıştır…..
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…….	Somut	olayda	İzmir 12. İcra Müdürlüğü'nün 2008/14439 sayılı dos-
yasında yapılan ilamsız takibe itiraz edilmiş itirazın iptali istemi üzerine Asliye 
Ticaret Mahkemesi'nce itirazın iptaline, takibin devamına %40 inkar tazminatı 
55.515,60 TL'nin 1.179,70 TL harcın 12.777,34	TL	vekalet	ücretinin	1.395,85	
TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesi yönünde karar 
verilmiştir.

Ticaret Mahkemesi'nin bu kararı da eda hükmünü içeren inkar tazminatı 
yargılama gideri avukatlık ücreti ve harç alacağı İzmir 4. İcra Müdürlüğü'nün 
2013/2564 Esas sayılı dosyası ile ilamlı takibe konu edilmiştir.

Alacaklının itirazın iptali ilamını ibraz etmek sureti ile ilk takip dosyası 
olan ilamsız takip dosyası üzerinden icra emri göndererek veya muhtıra tebliğ 
ettirerek	ilamdan	kaynaklanan tüm alacaklarına kavuşma imkanı bulunmaktadır. 
Buna rağmen yeni bir takip açılması yukarıda yer verilen yasal düzenlemeye 
bağlanmış usul ekonomisi ilkesine ters düştüğü gibi davetin ve hesaplamanın 
tek dosya üzerinden yapılabilme imkanı bulunduğu halde yeni dosyalara açıl-
ması ve her dosyanın değişik şikayetlere konu edilebilmesi nedeniyle iş yoğun-
luğuna da neden olmaktadır. Bu nedenledir ki, itirazın iptali ilamından kaynak-
lanan alacak kalemlerinin ayrı bir takibe konu edilebileceği yönündeki içtiha-
dımızdan dönülme gereği hasıl olmuştur.

O halde Mahkemece şikayetin kabulüne takibin iptaline karar verilmesi ge-
rekirken yazılı gerekçe ile sonuca gidilmesi doğru değildir…..

*

 İpoteğin belirli bir süre için kurulmuş olması halinde, bu sürenin 
sonunda ipoteğin re’sen -alacaklı alacağını almış olmadıkça- kaldırılama-
yacağı-

……. «Kamuya açıklık kuralı» taşınmaz ipoteğinin sona ermesinde de ha-
kim olduğundan; taşınmaz rehni (ipotek) terkin ile sona erer (MK. 858). Tapu 
sicilinde bir tescil olduğu sürece, tescil edilmiş rehin hakkının mevcudiyeti ka-
rine	olarak	kabul	edilir	(MK’nun	madde	992/c-1).

Rehin hakkı sahibinin yazılı terkin talebi ile (terkine rıza) terkin yapılır. 
Terkin için ayrıca hukuki bir sebep aranmaksızın, rehin hakkı sahibinin tek ba-
şına muvafakatı yeterlidir. İpotek hakkı sahibinin terkine muvafakat borcu ol-
masına rağmen, yazılı terkine muvafakat beyanında bulunmaktan kaçınırsa, ta-
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şınmaz maliki, mahkemeye başvurarak «ipoteğin fekkine» ilişkin alacağı ilamla, 
tapu	memurundan	terkini	talep	edebileceği gibi İİK’nun 153. maddesi koşulla-
rında da icra dairesinden terkin talebinde bulunabilir. (Alacaklı gaip, ikametgahı 
meçhul veya alacağını almıyorsa borçlu İİK’nun 153. maddesi gereği ipotek be-
delini	icra	dairesine	depo	ederek,	icra	mahkemesinden	takip koşulu aranmaksı-
zın ipoteğin fekkini talep etmesi gibi).

Rehinli alacaklının «geçerli yazılı talebi» üzerine yapılan terkin, kurucu bir 
fonksiyon yerine getirir. Taşınmaz rehni gerek şekli, gerek maddi açıdan terkin-
le sona erer. (Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman	- Prof.	Dr.	Özer	Seliçi	- Prof.	Dr.	
Saibe	Oktay	- Özdemir, Eşya Hukuku, s: 655). MK. rehinli taşınmazın tamamen 
yok olması halinde, rehnin sicil dışı sona erdiğini kabul etmesi (MK’nun madde 
858/f-1) ve MK. 858/2. fıkrası (kamulaştırma)’daki nedenler haricinde,	 ipote-
ğin, feragat, teminat altına alınan alacağın sona ermesi durumunda taşınmaz 
rehni doğrudan doğruya sona ermez. Tescil maddi değerini kaybetmiş olsa dahi, 
maddi durum sicil dışı değiştiğinden, tapu kütüğü gerçek duruma uymasa da, ta-
şınmaz rehni sicildeki kayıt sürdüğü sürece «şekli bakımdan» tapu kütüğündeki 
hukuki varlığını sürdüreceğinden, terkin bu gibi halde de düzeltici bir görev ola-
rak zorunludur. Her taşınmaz açısından ipotek yukarıda açıklanan özel durumlar 
dışında terkinle sona erer.

Somut olayda, gözlendiği gibi ipoteğin belirli bir süre için kurulmuş olma-
sı, bu sürenin sonunda ipoteğin re’sen fekkini gerektirmeyeceğinden ve tapu 
kaydında müşteki ipotek alacaklısının ipoteği de halen tescilli olduğundan, 
İİK’nun 134. maddesinde açıklanan	 ihalenin	 feshini	 isteyebilecek	 ilgililerden	
olduğu nazara alınarak, icra mahkemesince şikayetin esasının incelenmesi gere-
kirken, yazılı şekilde «ipotekte belirlenen sürenin dolması nedeniyle ipoteğin 
ortadan	kalktığı»ndan bahisle istemin incelemesiz reddi	isabetsizdir….

*

 İpotek akit tablosunda yer alan “beş yıl müddetle” cümlesinin, faiz-
siz olan dönemi ifade etmekte olup, beş yıllık sürenin sona ermesine kadar 
“faiz istenmeyeceğini ve icra takibi yapılamayacağını” ifade ettiği-

……. Taraflar arasında Yazıhan Tapu Sicil Müdürlüğünce tanzim edilen 
4.6.2009 tarih ve 1279 yevmiye nolu ipotek akit tablosu içeriğine göre, ipoteğin, 
Mustafa Paşayiğit'ten faizsiz ve ödünç olarak alınmış 50.000 TL'sına karşılık 5 
yıl müddetle borçluya ait taşınmazlarda birinci derecede,	50.000	TL	bedelle	te-
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…….	Somut	olayda	İzmir 12. İcra Müdürlüğü'nün 2008/14439 sayılı dos-
yasında yapılan ilamsız takibe itiraz edilmiş itirazın iptali istemi üzerine Asliye 
Ticaret Mahkemesi'nce itirazın iptaline, takibin devamına %40 inkar tazminatı 
55.515,60 TL'nin 1.179,70 TL harcın 12.777,34	TL	vekalet	ücretinin	1.395,85	
TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesi yönünde karar 
verilmiştir.

Ticaret Mahkemesi'nin bu kararı da eda hükmünü içeren inkar tazminatı 
yargılama gideri avukatlık ücreti ve harç alacağı İzmir 4. İcra Müdürlüğü'nün 
2013/2564 Esas sayılı dosyası ile ilamlı takibe konu edilmiştir.

Alacaklının itirazın iptali ilamını ibraz etmek sureti ile ilk takip dosyası 
olan ilamsız takip dosyası üzerinden icra emri göndererek veya muhtıra tebliğ 
ettirerek	ilamdan	kaynaklanan tüm alacaklarına kavuşma imkanı bulunmaktadır. 
Buna rağmen yeni bir takip açılması yukarıda yer verilen yasal düzenlemeye 
bağlanmış usul ekonomisi ilkesine ters düştüğü gibi davetin ve hesaplamanın 
tek dosya üzerinden yapılabilme imkanı bulunduğu halde yeni dosyalara açıl-
ması ve her dosyanın değişik şikayetlere konu edilebilmesi nedeniyle iş yoğun-
luğuna da neden olmaktadır. Bu nedenledir ki, itirazın iptali ilamından kaynak-
lanan alacak kalemlerinin ayrı bir takibe konu edilebileceği yönündeki içtiha-
dımızdan dönülme gereği hasıl olmuştur.

O halde Mahkemece şikayetin kabulüne takibin iptaline karar verilmesi ge-
rekirken yazılı gerekçe ile sonuca gidilmesi doğru değildir…..

*

 İpoteğin belirli bir süre için kurulmuş olması halinde, bu sürenin 
sonunda ipoteğin re’sen -alacaklı alacağını almış olmadıkça- kaldırılama-
yacağı-

……. «Kamuya açıklık kuralı» taşınmaz ipoteğinin sona ermesinde de ha-
kim olduğundan; taşınmaz rehni (ipotek) terkin ile sona erer (MK. 858). Tapu 
sicilinde bir tescil olduğu sürece, tescil edilmiş rehin hakkının mevcudiyeti ka-
rine	olarak	kabul	edilir	(MK’nun	madde	992/c-1).

Rehin hakkı sahibinin yazılı terkin talebi ile (terkine rıza) terkin yapılır. 
Terkin için ayrıca hukuki bir sebep aranmaksızın, rehin hakkı sahibinin tek ba-
şına muvafakatı yeterlidir. İpotek hakkı sahibinin terkine muvafakat borcu ol-
masına rağmen, yazılı terkine muvafakat beyanında bulunmaktan kaçınırsa, ta-
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şınmaz maliki, mahkemeye başvurarak «ipoteğin fekkine» ilişkin alacağı ilamla, 
tapu	memurundan	terkini	talep	edebileceği gibi İİK’nun 153. maddesi koşulla-
rında da icra dairesinden terkin talebinde bulunabilir. (Alacaklı gaip, ikametgahı 
meçhul veya alacağını almıyorsa borçlu İİK’nun 153. maddesi gereği ipotek be-
delini	icra	dairesine	depo	ederek,	icra	mahkemesinden	takip koşulu aranmaksı-
zın ipoteğin fekkini talep etmesi gibi).

Rehinli alacaklının «geçerli yazılı talebi» üzerine yapılan terkin, kurucu bir 
fonksiyon yerine getirir. Taşınmaz rehni gerek şekli, gerek maddi açıdan terkin-
le sona erer. (Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman	- Prof.	Dr.	Özer	Seliçi	- Prof.	Dr.	
Saibe	Oktay	- Özdemir, Eşya Hukuku, s: 655). MK. rehinli taşınmazın tamamen 
yok olması halinde, rehnin sicil dışı sona erdiğini kabul etmesi (MK’nun madde 
858/f-1) ve MK. 858/2. fıkrası (kamulaştırma)’daki nedenler haricinde,	 ipote-
ğin, feragat, teminat altına alınan alacağın sona ermesi durumunda taşınmaz 
rehni doğrudan doğruya sona ermez. Tescil maddi değerini kaybetmiş olsa dahi, 
maddi durum sicil dışı değiştiğinden, tapu kütüğü gerçek duruma uymasa da, ta-
şınmaz rehni sicildeki kayıt sürdüğü sürece «şekli bakımdan» tapu kütüğündeki 
hukuki varlığını sürdüreceğinden, terkin bu gibi halde de düzeltici bir görev ola-
rak zorunludur. Her taşınmaz açısından ipotek yukarıda açıklanan özel durumlar 
dışında terkinle sona erer.

Somut olayda, gözlendiği gibi ipoteğin belirli bir süre için kurulmuş olma-
sı, bu sürenin sonunda ipoteğin re’sen fekkini gerektirmeyeceğinden ve tapu 
kaydında müşteki ipotek alacaklısının ipoteği de halen tescilli olduğundan, 
İİK’nun 134. maddesinde açıklanan	 ihalenin	 feshini	 isteyebilecek	 ilgililerden	
olduğu nazara alınarak, icra mahkemesince şikayetin esasının incelenmesi gere-
kirken, yazılı şekilde «ipotekte belirlenen sürenin dolması nedeniyle ipoteğin 
ortadan	kalktığı»ndan bahisle istemin incelemesiz reddi	isabetsizdir….
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 İpotek akit tablosunda yer alan “beş yıl müddetle” cümlesinin, faiz-
siz olan dönemi ifade etmekte olup, beş yıllık sürenin sona ermesine kadar 
“faiz istenmeyeceğini ve icra takibi yapılamayacağını” ifade ettiği-

……. Taraflar arasında Yazıhan Tapu Sicil Müdürlüğünce tanzim edilen 
4.6.2009 tarih ve 1279 yevmiye nolu ipotek akit tablosu içeriğine göre, ipoteğin, 
Mustafa Paşayiğit'ten faizsiz ve ödünç olarak alınmış 50.000 TL'sına karşılık 5 
yıl müddetle borçluya ait taşınmazlarda birinci derecede,	50.000	TL	bedelle	te-
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sis edildiği anlaşılmakta olup ayrıca, sözleşmenin mahiyetine göre iş bu ipote-
ğin kayıtsız şartsız borç (karz) ipoteği olduğu kararlaştırılmıştır. MK.nun 
875.maddesi gereğince alacaklı, ipoteğin fekki için, anaparanın dışında takip	
masraflarını ve geçen günlerin faizlerini de isteyebilir. Bundan sonra MK.nun 
883. ve İİK.nun 153.maddesi gereğince borçlu ipoteğin kaldırılması için, icra 
dairesine doğrudan başvurabilecektir.

Somut olayda ipotek akit tablosunda yer alan "5 yıl müddetle"	cümlesi,	bila	
faizli	olan	dönemi	(4.6.2009	- 04.06.2014) tarihine kadar geçecek olan zamanı 
ifade etmekte olup bu tarihe kadar yapılacak takiplerde faiz istenemeyeceği, fa-
kat 4.6.2014 tarihine kadar faiz istenmeksizin ipoteğin paraya çevrilmesi yoluy-
la takip yapılabileceği şeklinde anlaşılacağı Dairemizin müstakar içtihatlarıyla 
sabittir…….

*

 Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka kamu düzenine, kişilik 
haklarına (TBK. mad. 27) veya dürüstlük kurallarına aykırı (TMK. mad. 
2)  olduğu için geçersiz sayılan Avukatlık Ücret Sözleşmeleri- (TBK.’nun 
26 ve 27. maddelerinin, avukatlık ücret sözleşmeleri bakımından da geçerli 
sınırlamalar olup, bu sözleşmeler bakımından da uygulanması gerektiği; 
avukatlık ücret sözleşmelerinin de ahlaka, kamu düzenine ve hukuka aykı-
rı olmaması gerektiği, bunun tesbiti için, tarafların sözleşme ile amaçladık-
ları çıkarların dengede olması gerektiği gözönünde bulundurularak, söz-
leşme ile bir taraf için sağlanan hak ve menfaate denk düşmeyen ve fahiş 
olan menfaatin karşı tarafa sağlanmış olmasının -örneğin; sözleşmede ka-
rarlaştırılmış olan ücretin, müddeabihin tamamına yakın olmasının-
iyiniyet kurallarına aykırı sayılacağı ve avukatlık ücret sözleşmesini geçer-
siz kılacağı)-

…. Davacı, işçilik alacaklarının tahsili için davalı avukatlara	vekalet	verdi-
ğini, bu kapsamda davalıların kendisine vekaleten Samsun İş Mahkemesinin 
2002/500 esas sayılı dosyası ile dava açıp alınan ilamı Samsun 1.İcra Müdürlü-
ğünün 2006/1448 esas sayılı dosyası ile icra takibine koyduklarını, davalıların 
28.3.2006	 tarihinde	 50.351,36	 TL’yi	 dosyadan	 tahsil	 ederek	 kendisine	
21.925TL	ödediklerini,	20.962TL	vekalet	ücreti	kesmek	suretiyle	%50’nin	üze-
rinde vekalet ücreti aldıklarını, Avukatlık Kanununun 164.maddesi gereğince 
%5-15 oranına göre vekalet ücreti isteyebileceklerini,	 fazladan	 kesilen	
14.024,05TL’nin tahsili için başlattığı icra takibine davalıların haksız olarak iti-
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raz ettiklerini  ileri sürerek, davalıların icra takibine vaki itirazlarının iptali ile 
icra	inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalılar, Avukatlık Kanununun 40.maddesinde öngörülen 1 yıllık zama-
naşımı süresinin dolduğunu, aralarında yazılı sözleşme bulunduğunu, sözleşme-
de düzenlenen ücret dışında dava ve icra takibi için karşı tarafa yükletilen veka-
let ücreti ve yaptıkları masrafların da kendilerine ödenmesi gerektiğini savuna-
rak	davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraflarca 
temyiz edilmiştir.

1-Davacı, davalı avukatların kendisine vekaleten işçilik alacaklarının tahsi-
li	için	dava açarak alınan ilamı icra takibine koyduklarını, icra dosyasından tah-
sil	 ettikleri	 paradan	 fazla	 miktarda	 vekalet	 ücreti	 kesmek	 suretiyle	 kendisine	
ödeme yaptıklarını, fazladan yapılan kesintinin tahsili için başlattığı icra takibi-
ne davalıların haksız olarak itiraz ettiklerini ileri sürerek, davalıların icra takibi-
ne vaki itirazlarının iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Davalılar, aralarında 
yazılı ücret sözleşmesi bulunduğunu savunmuşlardır. Taraflar arasında yazılı 
ücret sözleşmesi imzalandığı hususu çekişmesiz olup davacı, sözleşmenin son-
radan doldurulması ve ücretin fahiş olması nedeniyle geçersiz olduğunu savun-
muştur. Taraflar arasında düzenlenen tarihsiz “Avukatlık Ücret Mukavelename-
si” başlıklı sözleşmede tazminat davasının yürütülmesi için 20.000.000.000 
TL(eski) avukatlık ücreti ödeneceği kararlaştırılmıştır. Avukatlık Kanununun 
163. ve 164. maddeleri hükmü gereğince, avukatlık ücreti avukatla iş sahibi ara-
sında serbestçe kararlaştırılır ve bu ücretin belli bir miktarı kapsaması gerekli-
dir. Olayımızda da ücret maktu olarak kararlaştırılmış olmakla  kural olarak söz-
leşme geçerlidir. Kanunun koyduğu kural bu olmakla birlikte ücret sözleşmesi 
Borçlar Kanununun 19.maddesine aykırı düşmemelidir. Sözleşmenin yapıldığı 
tarihte tarafların amaçladıkları çıkarların dengede olduğu kabul edilmelidir. 
Sözleşme ile bir taraf için sağlanan hak ve menfaate denk düşmeyen ve fahiş 
olan menfaatin karşı tarafa sağlanmış olması iyi niyet ( M.K mad. 2 ) kuralları-
na, hak ve nesafete, ahlak kurallarına aykırıdır. Somut olayda sözleşmenin ko-
nusunu oluşturan davada toplam 28.844.295.000 TL(eski) tazminat istenmiş, 
yargılama sonucu 22.083.043.254 TL(eski) üzerinden davanın kısmen kabulüne 
karar verilmiştir. Öyle olunca sözleşmede kararlaştırılan ücret müddeabihin ta-
mamına yakın kısmını içermekte olup iyiniyet ve ahlak kuralları ile bağdaşmaz. 
Bu nedenle ücret sözleşmesi geçersizdir. Yazılı bir ücret sözleşmesinin bulun-
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sis edildiği anlaşılmakta olup ayrıca, sözleşmenin mahiyetine göre iş bu ipote-
ğin kayıtsız şartsız borç (karz) ipoteği olduğu kararlaştırılmıştır. MK.nun 
875.maddesi gereğince alacaklı, ipoteğin fekki için, anaparanın dışında takip	
masraflarını ve geçen günlerin faizlerini de isteyebilir. Bundan sonra MK.nun 
883. ve İİK.nun 153.maddesi gereğince borçlu ipoteğin kaldırılması için, icra 
dairesine doğrudan başvurabilecektir.

Somut olayda ipotek akit tablosunda yer alan "5 yıl müddetle"	cümlesi,	bila	
faizli	olan	dönemi	(4.6.2009	- 04.06.2014) tarihine kadar geçecek olan zamanı 
ifade etmekte olup bu tarihe kadar yapılacak takiplerde faiz istenemeyeceği, fa-
kat 4.6.2014 tarihine kadar faiz istenmeksizin ipoteğin paraya çevrilmesi yoluy-
la takip yapılabileceği şeklinde anlaşılacağı Dairemizin müstakar içtihatlarıyla 
sabittir…….

*

 Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka kamu düzenine, kişilik 
haklarına (TBK. mad. 27) veya dürüstlük kurallarına aykırı (TMK. mad. 
2)  olduğu için geçersiz sayılan Avukatlık Ücret Sözleşmeleri- (TBK.’nun 
26 ve 27. maddelerinin, avukatlık ücret sözleşmeleri bakımından da geçerli 
sınırlamalar olup, bu sözleşmeler bakımından da uygulanması gerektiği; 
avukatlık ücret sözleşmelerinin de ahlaka, kamu düzenine ve hukuka aykı-
rı olmaması gerektiği, bunun tesbiti için, tarafların sözleşme ile amaçladık-
ları çıkarların dengede olması gerektiği gözönünde bulundurularak, söz-
leşme ile bir taraf için sağlanan hak ve menfaate denk düşmeyen ve fahiş 
olan menfaatin karşı tarafa sağlanmış olmasının -örneğin; sözleşmede ka-
rarlaştırılmış olan ücretin, müddeabihin tamamına yakın olmasının-
iyiniyet kurallarına aykırı sayılacağı ve avukatlık ücret sözleşmesini geçer-
siz kılacağı)-

…. Davacı, işçilik alacaklarının tahsili için davalı avukatlara	vekalet	verdi-
ğini, bu kapsamda davalıların kendisine vekaleten Samsun İş Mahkemesinin 
2002/500 esas sayılı dosyası ile dava açıp alınan ilamı Samsun 1.İcra Müdürlü-
ğünün 2006/1448 esas sayılı dosyası ile icra takibine koyduklarını, davalıların 
28.3.2006	 tarihinde	 50.351,36	 TL’yi	 dosyadan	 tahsil	 ederek	 kendisine	
21.925TL	ödediklerini,	20.962TL	vekalet	ücreti	kesmek	suretiyle	%50’nin	üze-
rinde vekalet ücreti aldıklarını, Avukatlık Kanununun 164.maddesi gereğince 
%5-15 oranına göre vekalet ücreti isteyebileceklerini,	 fazladan	 kesilen	
14.024,05TL’nin tahsili için başlattığı icra takibine davalıların haksız olarak iti-

87

raz ettiklerini  ileri sürerek, davalıların icra takibine vaki itirazlarının iptali ile 
icra	inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalılar, Avukatlık Kanununun 40.maddesinde öngörülen 1 yıllık zama-
naşımı süresinin dolduğunu, aralarında yazılı sözleşme bulunduğunu, sözleşme-
de düzenlenen ücret dışında dava ve icra takibi için karşı tarafa yükletilen veka-
let ücreti ve yaptıkları masrafların da kendilerine ödenmesi gerektiğini savuna-
rak	davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraflarca 
temyiz edilmiştir.

1-Davacı, davalı avukatların kendisine vekaleten işçilik alacaklarının tahsi-
li	için	dava açarak alınan ilamı icra takibine koyduklarını, icra dosyasından tah-
sil	 ettikleri	 paradan	 fazla	 miktarda	 vekalet	 ücreti	 kesmek	 suretiyle	 kendisine	
ödeme yaptıklarını, fazladan yapılan kesintinin tahsili için başlattığı icra takibi-
ne davalıların haksız olarak itiraz ettiklerini ileri sürerek, davalıların icra takibi-
ne vaki itirazlarının iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Davalılar, aralarında 
yazılı ücret sözleşmesi bulunduğunu savunmuşlardır. Taraflar arasında yazılı 
ücret sözleşmesi imzalandığı hususu çekişmesiz olup davacı, sözleşmenin son-
radan doldurulması ve ücretin fahiş olması nedeniyle geçersiz olduğunu savun-
muştur. Taraflar arasında düzenlenen tarihsiz “Avukatlık Ücret Mukavelename-
si” başlıklı sözleşmede tazminat davasının yürütülmesi için 20.000.000.000 
TL(eski) avukatlık ücreti ödeneceği kararlaştırılmıştır. Avukatlık Kanununun 
163. ve 164. maddeleri hükmü gereğince, avukatlık ücreti avukatla iş sahibi ara-
sında serbestçe kararlaştırılır ve bu ücretin belli bir miktarı kapsaması gerekli-
dir. Olayımızda da ücret maktu olarak kararlaştırılmış olmakla  kural olarak söz-
leşme geçerlidir. Kanunun koyduğu kural bu olmakla birlikte ücret sözleşmesi 
Borçlar Kanununun 19.maddesine aykırı düşmemelidir. Sözleşmenin yapıldığı 
tarihte tarafların amaçladıkları çıkarların dengede olduğu kabul edilmelidir. 
Sözleşme ile bir taraf için sağlanan hak ve menfaate denk düşmeyen ve fahiş 
olan menfaatin karşı tarafa sağlanmış olması iyi niyet ( M.K mad. 2 ) kuralları-
na, hak ve nesafete, ahlak kurallarına aykırıdır. Somut olayda sözleşmenin ko-
nusunu oluşturan davada toplam 28.844.295.000 TL(eski) tazminat istenmiş, 
yargılama sonucu 22.083.043.254 TL(eski) üzerinden davanın kısmen kabulüne 
karar verilmiştir. Öyle olunca sözleşmede kararlaştırılan ücret müddeabihin ta-
mamına yakın kısmını içermekte olup iyiniyet ve ahlak kuralları ile bağdaşmaz. 
Bu nedenle ücret sözleşmesi geçersizdir. Yazılı bir ücret sözleşmesinin bulun-

87



madığı veya sözleşme bulunmakla birlikte geçerli olmadığı durumlarda, avuka-
tın hak kazandığı ücret tutarının Avukatlık kanunu 164. maddesi hükümlerine 
göre	saptanarak hüküm altına alınması gerekir. Somut olayda taraflar arasındaki 
ücret sözleşmesi geçerli olmadığına göre, mahkemece davalı avukatların yaptığı 
hukuki yardımın 2002 yılında başladığı hususu da dikkate alınarak davalıların 
hak ettiği vekalet ücreti 2002 yılında yürürlükte bulunan Avukatlık Kanununun 
164.maddesine göre belirlenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekir-
ken yanlış değerlendirme ile sözleşmeye geçerlilik tanınarak yazılı şekilde	hü-
küm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir……

*

 İİK’nun 128/a maddesinin taşınır ihalelerinde de kıyasen uygulana-
cağı-

…. Şikayetçi borçlular vekilinin icra mahkemesine başvurusunda, 
18.01.2012 tarihinde yapılan ihalenin, ilk kıymet takdirinin üzerinden bir yıl 
geçmeden	yeniden yapılan kıymet takdirindeki değer üzerinden satış yapılması 
ve sair nedenlerle feshini talep ettiği, mahkemece; alacaklının yeniden kıymet 
takdiri yapılmasına ilişkin talebinin icra müdürlüğünce reddi üzerine mahkeme-
ce müdürlüğün ret kararının kaldırılması üzerine müdürlükçe mahkeme kararı-
nın uygulanması zorunluluğu ile yeniden kıymet takdiri yapılmasının ihalenin 
feshi nedeni olmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiştir.

Taşınır satışlarında da uygulanması gereken İİK'nun 128/a-3	 maddesine	
göre; “Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedik-
çe	yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki 
çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdi-
ri	istenebilir.”

Somut olayda; ihale konusu taşınırların kıymet takdirinin 03.6.2011 tari-
hinde yapıldığı ve dosya kapsamına göre yukarıda belirtildiği şekilde taşınırla-
rın değerini önemli ölçüde etkileyecek doğal afet vb. bir durum olmadığı halde, 
ihalenin yapıldığı 18.01.2012 tarihi itibariyle İİK'nun 128/a-3	maddesinde	ön-
görülen iki yıllık süre henüz dolmadan 25.11.2011'de yeniden kıymet takdiri 
yapıldığı ve ihalenin de söz konusu ikinci kıymet takdirinde belirlenen değer 
esas alınarak gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.
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O halde mahkemece, İİK'nun 128/a-3 maddesine aykırılık nedeniyle şika-
yetin kabulü ile  ihalenin feshine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile şi-
kayetin	reddi	yönünde	hüküm	tesisi	isabetsizdir……

*

 Mahkemece verilen karar gereği trafik kaydına "ihtiyati haciz ne-
vinden ihtiyati tedbir" konulmuş olması halinde, bu kararın ihtiyati haciz 
olarak değerlendirilemeyeceği ve bunun sonucu olarak sıra cetvelinde bu 
alacaklıya pay ayrılamayacağı-

……… Şikayetçi vekili, müvekkilinin içinde yolcu olarak bulunduğu araca 
borçlu Battal Deveci'ye ait 42 YP 969 plakalı aracın çarpması sonucu borçlu 
aleyhine Konya Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açıldı-
ğını, mahkemece kazaya karışan aracın trafik kaydına ihtiyati haciz	 nevinden	
ihtiyati tedbir konulduğunu, davanın derdest olduğunu, buna rağmen borçluya 
ait aracın satılması sonrası düzenlenen sıra cetvelinde, müvekkilinin ihtiyati 
haczinin kesinleşmemesi ve alacak miktarının bildirilmemesi nedeniyle pay ay-
rılmadığını, derece kararının yasaya aykırı olduğunu, müvekkilinin alacağı ka-
dar pay ayrılması gerektiğini ileri sürerek, sıra cetvelinin iptali ile müvekkilinin	
alacağının yazılmasına karar verilmesini talep ve şikayet etmiştir
……………………………………………………………………………………
……

İcra Mahkemesince, Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/447 
Esas sayılı dosyasında borçlu Battal Deveci'ye ait 42 YP 969 plakalı araca iliş-
kin verilen ihtiyati tedbir kararının ihtiyati haciz olarak değerlendirilemeyeceği 
gerekçesiyle şikayetin reddine	karar verilmiştir.

Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, şikayetçi vekilinin 
temyiz	itirazları yerinde görülmemiştir……

*

 Somut olayda, alacaklı tarafından takipte istenen %60 işleyecek fa-
iz oranının, takip tarihinde geçerli olan ticari veya yasal faiz oranına denk 
gelmediğinin ve bu oranların oldukça üzerinde olduğunun görüldüğü, bu 
nedenle alacaklının talebinin ticari faiz olduğu sonucuna varılamayacağı, 
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madığı veya sözleşme bulunmakla birlikte geçerli olmadığı durumlarda, avuka-
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temyiz	itirazları yerinde görülmemiştir……

*

 Somut olayda, alacaklı tarafından takipte istenen %60 işleyecek fa-
iz oranının, takip tarihinde geçerli olan ticari veya yasal faiz oranına denk 
gelmediğinin ve bu oranların oldukça üzerinde olduğunun görüldüğü, bu 
nedenle alacaklının talebinin ticari faiz olduğu sonucuna varılamayacağı, 
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borçlunun yasal sürede ödeme emrinde talep edilen faiz oranına itiraz et-
memesi üzerine kesinleşen bu oran üzerinden faiz hesaplanmasının gereke-
ceği-

………. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, aynı Kanun'un 648. maddesi 
gereğince 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6101 Sayılı Türk 
Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 7. mad-
desinde, görülmekte olan davalara ilişkin olarak, "Türk Borçlar Kanununun ka-
mu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralları ile geçici ödemelere ilişkin 76., fa-
ize	ilişkin 88'inci, temerrüt faizine ilişkin 120. ve aşırı ifa güçlüğüne ilişkin 138. 
maddesi, görülmekte olan davalarda da uygulanır" şeklinde düzenleme getiril-
miştir. İcra takibi de dava gibi düşünüleceğinden, 6098 Sayılı TBK'nun anılan 
hükümlerinin henüz sonuçlanmamış icra takiplerinde de uygulanması gerekir 
(HGK'nun	12.09.2012	tarihli,	2012/19-314 E, 2012/557 K. Sayılı kararı).

6098 Sayılı TBK'nun faiz ve temerrüt faizine ilişkin 88. ve 120. maddeleri 
gereğince değişen oranlarda faiz oranlarının uygulanabilmesi için talep edilen 
faiz oranının takip tarihi itibariyle ticari veya yasal faiz oranına denk olması ge-
rekir. Böyle bir durumda alacaklının ticari ya da yasal faiz istediğinin kabulü 
gerekeceğinden, faizin anılan faiz türlerine göre değişen oranlarda hesaplanması 
gerekmektedir

Ancak, ödeme emrinde talep edilen faiz oranının yasal ve ticari faizin üze-
rinde olması ve itiraz edilmeksizin kesinleşmesi durumunda anılan faizin uygu-
lanması gerekecektir.

Somut	olayda,	alacaklı tarafından takipte istenen %60 işleyecek faiz oranı-
nın, takip tarihinde geçerli olan ticari veya yasal faiz oranına denk gelmediği ve 
bu oranların oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle alacaklının ta-
lebinin ticari faiz olduğu sonucuna varılamaz.

Borçlunun yasal sürede ödeme emrinde talep edilen faiz oranına itiraz et-
memesi üzerine kesinleşen bu oran üzerinden faiz hesaplanması gerekir……..

*
 "Borçlu" ile "onunla işlemde bulunmuş (borçlunun taşınmazını 

ondan satın almış) üçüncü kişi" hakkında açılan tasarrufun iptali davası-
nın kabulü sonucunda mahkemece verilen "....avukatlık ücreti ve yargıla-
ma giderlerinin davalılardan müştereken ve mütelsesilen tahsiline ilişkin 
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hükmün (ilamın) üçüncü kişi hakkında -taraf olmadığı- "asıl takip dosya-
sı"ndan takibe konulmayıp, kendisi hakkında ayrı icra takibi yapılması ge-
rekeceği-

……. Önceki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere şikayete konu Bursa 14. 
İcra  Dairesinin  2012/662 sayılı  takip dosyasında alacaklı Bursa 3. Asliye Ti-
caret	Mahkemesinin	 29.12.2011 tarih  2011/146 Esas 2011/123 Karar  sayılı 
ilamında  müştereken  müteselsilen  borçlu  gösterilen  Karabacak  Tekstil  
Gastronomi  Gıda  Turizm San. Tic. A.Ş. ile  Özcan  Konuk  hakkında  ilamdan  
doğan  ve borçlulardan müştereken müteselsilen  tahsiline	karar	verilen		alacak-
lılar için takip başlatmıştır. Asıl icra dosyalarında yapılan  takipler ise sadece 
borçlu  Özcan  Konuk  hakkında başlatılmış  olup  Karabacak  Tekstil  Gastro-
nomi  Gıda  Turizm San. Tic. A.Ş. bu takiplerde taraf değildir. Taraf olmadığı  
takipte kendisi için anılan ilâm nedeniyle takibe  devam olunması  olanaklı de-
ğildir.

Bu durumda  asıl takibe nazaran  üçüncü şahıs  durumunda   olan  şikayet-
çinin  şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü  ile  takibe konu  
alacakların asıl icra dosyası üzerinden tahsilinin  talep edilebileceği yönünde  
hüküm  oluşturulması  isabetsiz olup kararın bozulması gerekirken onandığı an-
laşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir……

*

 İİK.'nun 366. maddesinde "karar düzeltme yoluna gidilmesi halin-
de satışın kendiliğinden duracağı" na dair bir hüküm bulunmadığından, 
icra mahkemelerinin takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında vermiş 
olduğu kararların onanmasından sonra satışın (ihalenin) yapılabileceği-

……. İİK.nun 364/3. maddesi gereğince temyiz, satıştan başka icra işlem-
lerini durdurmaz ise de, aynı kanunun 366. Maddesinde “karar	düzeltme	yoluna	
gidilmesi halinde, satışın kendiliğinden durdurulacağına” dair bir hüküm bu-
lunmamaktadır. Bu durumda “haczedilmezlik şikayetinin reddine” ilişkin kara-
rın onanmasından sonra, satışın yapılmasında yasaya aykırılık yoktur. Taşınma-
zın daha önce yapılamayan satış işlemleri sırasında imar durumu getirtildiği 
için, imar durumunda bir değişiklik olduğu da iddia edilmediğine göre, merciin	
bu hususa yönelik fesih gerekçesi de doğru görülmemiştir. O halde “şikayetin 
reddine”	karar	verilmesi	gerekirken,	kabulü	isabetsizdir……

*
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 "Eşin ancak diğer eşin rızası ile kefil olabileceğini" düzenleyen 
TBK' nun 584. maddesinin, kambiyo senedini kefil/aval sıfatıyla imzalayan 
eşler hakkında -şikayet üzerine veya resen- uygulanamayacağı-

……	Takibe	konu	çekin	incelenmesinde;	Türk	Ticaret	Kanunu	hükümleri-
ne göre düzenlenmiş olup, kambiyo vasfını taşıdığı, borçluların aval veren ol-
duğu görülmektedir. 6102 Sayılı T.T.K.nun 702 (6762 Sayılı TTK.nun 
614).maddesi hükmüne göre, avalist kimin için taahhüt altına girmiş ise tıpkı 
onun	gibi	sorumludur. Türk Ticaret Kanunu'nda taahhüt altına girmek için eşin 
rızası koşulu düzenlenmemiştir. Kıymetli evraklar 6102 sayılı Türk Ticaret Ka-
nunu'nun 3. (6762 Sayılı TTK.nun 3.) maddesine göre ticari iş sayıldıklarından, 
Türk Ticaret Kanunu hükümleri karşısında genel hüküm sayılan Borçlar Kanu-
nu	584.	maddesinin	 somut	olayda	uygulama	yeri	 yoktur.	O	halde	mahkemece	
şikayetin reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm tesisi isa-
betsizdir……

*
 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 olmadığı-

…….. 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakeme-
leri	Kanunu	(HMK) 114/g maddesinde gider avansı dava şartı olarak düzenlen-
miştir.

6100 sayılı HMK 448. maddesine göre “Bu Kanun hükümleri, tamamlan-
mış işlemleri etkilememek kaydıyla derhâl uygulanır.” 450. maddesinde “(1) 
18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri	Kanunu	ek	ve	de-
ğişiklikleri ile birlikte tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır.” düzenlemesi mevcut-
tur.

O halde dilekçelerin teati aşamasının geride kalıp, tahkikat aşamasına ge-
çilmiş bulunduğu dönemde sadece HMK’nun 324. maddesi uyarınca delil avan-
sı istenebilir. Gider avansının yatırılmaması nedeni ile gider avansı yokluğun-
dan davanın reddine karar	verilemez.	(HGK	12.12.2012	tarih	ve	2012/9-1202 E-
2012/1218	K)

93

2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 6352 sayılı kanunla değişik 18/1 maddesi 
gereğince icra mahkemesine arzedilen hususlar ivedi işlerden sayılır ve bu işler-
de basit yargılama usulü uygulanır.

Uyuşmazlığa konu şikayetin 27.04.2010 tarihinde 1086 sayılı HUMK za-
manında yapılmış ve tahkikat aşamasına geçilmiş bulunduğu bu nedenle, artık 
sadece	HMK’ nun 324 maddesi uyarınca delil avansı istenebileceği gözden ka-
çırılarak, gider avansı istenmesi yerinde olmadığı gibi; mahkemenin davanın 
reddine	dayanak aldığı, şikayetçi tarafa verilen kesin süreye ilişkin ara kararında 
"50 TL diğer masraf" denilmek sureti ile alınması gereken avansın hangi işlere 
ilişkin olduğunun açıkça belirtilmemesi de doğru değildir…….

*

 Alacaklı vekilinin, hacizli taşınmazlardan sadece birisine ilişkin 
haczin kaldırılması talebinde bulunması, başka bir ifade ile diğer taşınmaz-
lar üzerinde haczin devam etmesi halinde, bu durumun alacağın haricen 
tahsil edildiğine karine oluşturmayacağı-

……. Tüm hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine 
karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılması için anılan yasa hükmüne	uy-
gun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur.															

Somut olayda, borçluya ait bir araç ile yine borçlu adına kayıtlı dört adet 
taşınmazın kayden haczedildiği, şikayete konu işlem tarihinden önce, araç ile 
bir adet taşınmaz üzerine konulan hacizlerin alacaklı vekilinin talebi ile kaldırıl-
dığı, diğer üç taşınmaz üzerindeki haczin ise devam ettiği görülmektedir. Ala-
caklı vekilinin hacizli taşınmazlardan sadece birisine ilişkin haczin kaldırılması 
talebinde bulunması, başka bir ifade ile diğer taşınmazlar üzerinde haczin de-
vam etmesi halinde yukarıda açıklanan kural uygulanamaz. Bu durumda, bir ta-
şınmaz yönünden haczin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine 
karine oluşturmaz……….

*

 İcra takibi de vekil vasıtasıyla yapıldığına göre alacaklı yararına 
İİK. nun 138. maddesi uyarınca avukatlık ücreti hesaplanacağından, icra 
takibinde, icra vekalet ücreti istenmesinde yasaya aykırılık olmadığı;  ve-
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 Alacaklı vekilinin, hacizli taşınmazlardan sadece birisine ilişkin 
haczin kaldırılması talebinde bulunması, başka bir ifade ile diğer taşınmaz-
lar üzerinde haczin devam etmesi halinde, bu durumun alacağın haricen 
tahsil edildiğine karine oluşturmayacağı-

……. Tüm hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine 
karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılması için anılan yasa hükmüne	uy-
gun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur.															

Somut olayda, borçluya ait bir araç ile yine borçlu adına kayıtlı dört adet 
taşınmazın kayden haczedildiği, şikayete konu işlem tarihinden önce, araç ile 
bir adet taşınmaz üzerine konulan hacizlerin alacaklı vekilinin talebi ile kaldırıl-
dığı, diğer üç taşınmaz üzerindeki haczin ise devam ettiği görülmektedir. Ala-
caklı vekilinin hacizli taşınmazlardan sadece birisine ilişkin haczin kaldırılması 
talebinde bulunması, başka bir ifade ile diğer taşınmazlar üzerinde haczin de-
vam etmesi halinde yukarıda açıklanan kural uygulanamaz. Bu durumda, bir ta-
şınmaz yönünden haczin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine 
karine oluşturmaz……….

*

 İcra takibi de vekil vasıtasıyla yapıldığına göre alacaklı yararına 
İİK. nun 138. maddesi uyarınca avukatlık ücreti hesaplanacağından, icra 
takibinde, icra vekalet ücreti istenmesinde yasaya aykırılık olmadığı;  ve-
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kalet ücretinin tahsili için vekil vasıtasıyla yapılan icra takibinde icra veka-
let ücreti verilmeyeceğine ilişkin yasal bir düzenlemenin de bulunmadığı-

….. HUMK. nun 423/6. maddesinde avukatlık ücreti, yargılama giderleri 
arasında sayılmıştır. Aynı yasanın 424. maddesinde de yargılama gideri olarak 
hükmolunan avukatlık ücretinin ancak “yargılamanın tarafları” arasında geçerli	
olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 164/son madde-
sinde; “dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek veka-
let ücreti avukata aittir” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm	vekil	ile	müvekkil	
arasında çıkacak ve iç ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkları düzenlemek ama-
cıyla öngörülmüştür (HGK. 07.04.2004 tarih ve 2004/12–213	 esas,	 2004/215	
karar).

Somut olayda, ilamın davalısı lehine hükmedilen ücreti vekaletin avukata 
ait	 olduğu tartışmasız ise de yukarıda açıklanan gerekçelerle ödenmeyen avu-
katlık ücretinin tahsili ancak asil adına takibe konabilir.  İcra takibi de vekil va-
sıtasıyla yapıldığına göre alacaklı yararına İİK. nun 138. maddesi uyarınca avu-
katlık ücreti	hesaplanacağından, icra takibinde, icra vekalet ücreti istenmesinde 
yasaya aykırılık yoktur. Öte yandan, vekalet ücretinin tahsili için vekil vasıta-
sıyla yapılan icra takibinde icra vekalet ücreti verilmeyeceğine ilişkin yasal bir 
düzenleme de bulunmamaktadır………..

*

 Davaya konu icra takibinin saat 14:39'da başlatıldığı, davacının ta-
kip konusu borcu saat 15:41'de banka aracılığıyla davalının hesabına öde-
diği, davacının ödemesinin icra takibinden sonra olması sebebiyle, davalı-
nın masrafı ve takip vekalet ücretine hak kazanacağı-

…… Davacı vekili, davalının, müvekkilinden 23.796.-TL'lik	 senet	 nede-
niyle alacağı bulunduğundan bahisle icra takibi başlattığını, oysa senet bedelinin 
yapılan görüşmeler neticesinde, takip tarihi olan 14.08.2008 tarihinde davalının 
banka	 hesabına yatırıldığını, buna rağmen davalının kötüniyetli olarak takip 
başlatıp, müvekkilinin 23.796.-TL'yi haricen ödediğini 19.08.2008 tarihinde ic-
ra dosyasına beyan ettiğini, takibin işlemiş faiz, icra giderleri, vekalet ücreti ve 
protesto	masrafları üzerinden devam ettiğini bildirerek, ödenen miktar dışındaki 
takip bakiyesinden borçlu olmadığının tespitine, %40 kötüniyet tazminatının 
davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
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Davalı vekili, takibin davacı tarafça yapılan ödeme öncesinde başlatıldı-
ğından haklı olup, vekalet ücreti ve masrafın tahsil edilmesi gerektiğini bildire-
rek	davanın reddini istemiştir.

……………………………………………………………………………..
Davaya konu icra takibinin saat 14.39'da başlatıldığı, davacının takip konu-

su	borcu	saat	15.41'de	banka aracılığıyla davalının hesabına ödediği hususunda 
uyuşmazlık bulunmamaktadır. Böylelikle, davacının ödemesinin icra takibinden	
sonra olduğu, bu nedenle davalının icra takibinde haklı bulunduğu ve ödemeden 
önce takibe girişilmiş olması nedeniyle takip masrafları ve takip vekalet ücreti-
ne de hak kazandığı gözetilmeden, mahkemece yazılı şekilde hüküm tesisi doğ-
ru görülmemiştir. )……

*

 Haciz tarihi itibari ile yürürlükte bulunan İİK'nun değişiklik öncesi 
106. maddesine göre, satış isteme süresinin menkullerde 1 yıl  (gayrimen-
kullerde 2 yıl) olduğu, mahkemece, haciz tarihi ile birlikte, usulüne uygun 
satış talebi ve satış isteme süreleri dikkate alınarak ihale tarihinde mahcuz-
lar üzerindeki haczin düşüp düşmediği tespit edildikten sonra oluşacak so-
nuca göre karar verilmesi gerekeceği-

…… Somut olayda, satışa konu menkullerin 03.07.2008 tarihinde ihtiyati 
haciz kararına dayanılarak haczedildiği ve 10.09.2012 tarihli ihale ile satıldıkla-
rı görülmektedir. Haciz tarihi itibari ile yürürlükte bulunan İİK'nun değişiklik	
öncesi 106. maddesine göre menkullerde satış isteme süresi 1 yıldır. Buna göre 
mahkemece, haciz tarihi ile birlikte, usulüne uygun satış talebi ve satış isteme 
süreleri dikkate alınarak ihale tarihinde mahcuzlar üzerindeki haczin düşüp 
düşmediği tespit edildikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmelidir. Bu 
durumda şayet mahcuzlar üzerindeki hacizler İİK'nun 110. maddesi gereği 
kalkmış ise geçerli bir haciz olmaksızın yapılan ihalenin feshine karar verilmesi, 
şayet hacizler devam ediyor ise bu hususun fesih sebebi yapılmaması gerekmek-
tedir……

*

 Ticari hayatta sürekli olarak alım ve satıma konu olan minibüs hat-
larının ekonomik bir değerinin bulunmadığının ileri sürülemeyeceği, hat-
tın, plakadan ayrı (bağımsız) olarak hacze konu olamayacağı, ticari plakalı 
bir minibüs hattının haczinin, plakaya konacak haciz ile gerçekleşeceği di-
ğer bir ifade ile minibüs hatlarının plakaya bağlı olup onun ayrılmaz par-
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çası olduğu, hat plaka için verilmiş olduğundan, hattın haczinin, plakanın 
haczi ile gerçekleşmiş olacağı, aynı şekilde plaka satıldığında hattında satı-
şının gerçekleşmiş olacağı, hat ve plakanın ayrı ayrı kıymet takdirleri yapı-
larak, birbirinden bağımsız olarak satılmalarının düşünülemeyeceği-

…… İcra ve İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre asılolan	alacak-
lının alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçluların tüm 
mallarının haczi mümkündür. Bir malın haczedilememesi için yasal düzenleme-
nin bulunması zorunludur. Haczedilmezlik istisnai bir durum olduğundan, bu 
yöndeki	 düzenlemelerin de dar yorumlanması gerekir. Somut olayda borçluya 
ait 34 M 5865 plaka sayılı aracın fiilen haczinin yapılarak makine değeri ile 
araca ait hattın değeri tespit edilmiştir. Ticari hayatta sürekli olarak alım ve sa-
tıma konu olan minibüs hatlarının ekonomik bir değerinin bulunmadığı ileri sü-
rülemez. Hattın, satışa esas muhammen bedelinin 500.000 TL olarak tespit 
edilmiş olması da bunun ayrı bir göstergesidir. Ancak hat, plakadan ayrı olarak  
bağımsız bir hacze konu olamaz. Ticari plakalı bir minibüs hattının haczi	plaka-
ya konacak haciz ile gerçekleşir. Diğer bir ifadeyle minibüs hatları, plakaya 
bağlı olup onun mütemmim cüzüdür. Hat, plaka için verildiğinden, hattın haczi 
de, plakanın haczi ile gerçekleşmiş olur. Aynı doğrultuda plaka satıldığında hat-
tın da satışı gerçekleşmiş olur. Bunların birlikte satılmasını zorunlu kılan eko-
nomik	bütünlük olduğundan hat ve plakanın ayrı ayrı kıymet taktirleri yapılarak 
birbirlerinden bağımsız olarak satılmaları düşünülemez.

Yapılan bu genel açıklamalardan sonra somut olayın incelenmesinde, tali-
mat icra müdürlüğünce 23.08.2010 tarihinde yapılan fiili haciz ve kıymet takti-
rinde 34 M 5865 plakalı aracın hat değerinin 500.000 TL olarak tespit edildiği 
ve tespit edilen bu değer üzerinden ihalesinin gerçekleştirildiği, yapılan bu	 iş-
lemde bir usulsüzlük bulunmadığı, ihalenin feshini gerektiren bir durum olma-
dığı görülmektedir. İcra Mahkemesi'nin 34 M 5865 plakalı araca ait hatta ilişkin 
olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (M) ve (TM) Seri Plakalı ve Hat1ı Ticari 
Minibüs	Yönergesi uyarınca minibüs hatlarının devrinin ve satışının özel düzen-
lemelere tabi kılındığı, bu nedenle minibüs hattının cebri icraya konu yapılama-
yacağına yönelik gerekçesi yerinde değildir. Satış işlemlerinde uyulacak esaslar, 
İİK'nun menkul malların satışını düzenleyen 112 ve devamı maddelerinde gös-
terilmiştir. Kaldı ki, söz konusu yönergede cebri satışı engelleyen bir düzenleme 
de	bulunmamaktadır.
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O halde mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsizdir……..

*

 Satışa konu taşınmazın paydaşlarından birinin satıştan önce ölmesi 
halinde mirasçılarına satış ilanın tebliği gerekeceği; satıştan önce mirasçı-
ların satış gününü öğrenip, bu günden önce kendi adlarına satışa girmek 
üzere bir vekil etmeleri ve bu vekilin satış günü artırmaya katılıp pey sür-
müş olması halinde de yapılmış olan ihalenin bu nedenle feshine karar ve-
rilmesi gerekeceği-

……. Alacaklı vekilinin, borçlu Hüseyin Eskici'nin de dahil olduğu (11) 
borçluya karşı başlattığı icra takibinde, borçluların elbirliği halinde malik olduk-
ları taşınmaza haciz koydurduğu, İİK.nun 121. maddesi uyarınca taşınmazın 
borçlulara intikal edecek hisselerinin satışının yapılarak ortaklığın giderilmesi 
hususunda dava açmak için İzmir 8. İcra Mahkemesinden yetki alarak ortaklığın 
giderilmesi davasını açtığı, dava sonunda taşınmaz ortaklığının satışı sureti ile 
giderilmesine karar verildiği, 8.1.2009 tarihinde yapılan ihalenin feshinin borçlu 
hissedarlar	vekilince 15.1.2009 tarihinde istendiği görülmektedir.

Takip	borçlusu	ve	taşınmaz paydaşı Hüseyin Eskici'nin 10.10.2008'de vefat 
ettiği, mirasçı olarak geriye Nihat Eskici ile Zinet Kaya'yı (Eskici'yi) bıraktığı, 
Urla	Sulh	Hukuk	Mahkemesinin	24.12.2008	tarih	2008/739	E,	2008/759	K	sayı-
lı veraset ilamı ile sabittir. Paydaş Hüseyin Eskici'nin vefatından sonra TK'nun 
21. maddesi hükümlerine göre kendisine 24.11.2008 de yapılan satış ilanı tebli-
gatı geçersizdir.

Dairemizin süreklilik kazanan içtihatlarına göre paydaşlardan birinin satış-
tan önce ölmesi halinde onun mirasçılarına satış ilanı tebliği şarttır. Murisin mi-
rasçılarının satıştan haberdar edilmesi halinde ihalede pey sürebilecekleri, müş-
teri bulabilecekleri ve talebi artırıcı faliyet gösterecekleri tartışmasızdır. Paydaş 
Hüseyin Eskici'nin mirasçıları Nihat Eskici ve Zinet Kaya’nın da dahil olduğu 
tüm şikayetçilerin, Av. Ercüment Kılınc'a 5.1.2009 tarihli vekaletname vermele-
ri ve bu vekilin şikayete konu ihalede şikayetçiler adına pey sürmesi anılan mi-
rasçıların satışlarından haberdar olduğu şeklinde yorumlanamaz. Paydaşın mi-
rasçılarına satış ilanı tebligatının yapılmaması başlı başına ihalenin feshi nedeni 
olup şikayetin	kabulü	yerine	reddi	isabetsizdir.……

*
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terilmiştir. Kaldı ki, söz konusu yönergede cebri satışı engelleyen bir düzenleme 
de	bulunmamaktadır.
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O halde mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsizdir……..

*

 Satışa konu taşınmazın paydaşlarından birinin satıştan önce ölmesi 
halinde mirasçılarına satış ilanın tebliği gerekeceği; satıştan önce mirasçı-
ların satış gününü öğrenip, bu günden önce kendi adlarına satışa girmek 
üzere bir vekil etmeleri ve bu vekilin satış günü artırmaya katılıp pey sür-
müş olması halinde de yapılmış olan ihalenin bu nedenle feshine karar ve-
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lı veraset ilamı ile sabittir. Paydaş Hüseyin Eskici'nin vefatından sonra TK'nun 
21. maddesi hükümlerine göre kendisine 24.11.2008 de yapılan satış ilanı tebli-
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Dairemizin süreklilik kazanan içtihatlarına göre paydaşlardan birinin satış-
tan önce ölmesi halinde onun mirasçılarına satış ilanı tebliği şarttır. Murisin mi-
rasçılarının satıştan haberdar edilmesi halinde ihalede pey sürebilecekleri, müş-
teri bulabilecekleri ve talebi artırıcı faliyet gösterecekleri tartışmasızdır. Paydaş 
Hüseyin Eskici'nin mirasçıları Nihat Eskici ve Zinet Kaya’nın da dahil olduğu 
tüm şikayetçilerin, Av. Ercüment Kılınc'a 5.1.2009 tarihli vekaletname vermele-
ri ve bu vekilin şikayete konu ihalede şikayetçiler adına pey sürmesi anılan mi-
rasçıların satışlarından haberdar olduğu şeklinde yorumlanamaz. Paydaşın mi-
rasçılarına satış ilanı tebligatının yapılmaması başlı başına ihalenin feshi nedeni 
olup şikayetin	kabulü	yerine	reddi	isabetsizdir.……

*
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 Kıymet takdirine ilişkin talep edilen kıymete itirazın, İİK’nun 106. 
maddedeki süreleri kesmeyeceği-

………. Bedeli paylaşıma konu taşınmaz davalı alacaklı tarafından 
4.8.1997 tarihinde haczedilmiştir. İİK’nun 106 ve 110. maddeleri uyarınca hac-
zedilen taşınmazın iki yıl içinde satışının istenmemesi halinde haciz düşer. 
Kıymet takdirine ilişkin talep ve takdir edilen kıymete itiraz, İİK’nun 106. mad-
desindeki	süreleri kesmez. Zira kıymet takdirine itiraz satışın istenmesine engel 
değildir. Ancak satış itiraz karara bağlandıktan sonra yapılmalıdır. Davalı ala-
caklının 21.9.1999 tarihli satış talebi iki yıllık süreden sonra yapıldığından, ha-
ciz düşmüştür. Merci Hakimliğince bu yönler gözetilerek «şikayetin kabulü» 
gerekirken, yazılı gerekçeyle reddinde isabet görülmemiştir………..

*

 İİK.'nun 94/II. maddesine dayalı olarak yükleniciden alacaklı olan 
kişilerce yükleniciye ait olan dairelerin yüklenici adına tescili için açılan 
davalarda mahkemece yüklenici ile arsa sahibi (sahipleri) arasında yapıl-
mış olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yükleniciye ait olacağı öngörül-
müş inşaatı tamamlanmış dairelerin yüklenici adına tesciline karar verile-
bilmesi için "yüklenicinin sözleşme gereği edimlerini yerine getirmiş olma-
sı" ve "sözleşme gereği kendisine verilmesi gereken bağımsız bölümlerin 
halen taşınmaz (arsa) sahibi (sahipleri) adına tescil edilmiş durumda bulu-
nuyor olmasının gerekli olduğu-

…… İİK'nun 94/2. maddesine dayalı arsa sahipleri adına kayıtlı 10, 14 ve 
15 no.lu bağımsız bölümlerin tapularının iptali ile tescili, birleşen 2008/41 Esas 
sayılı dava dosyası ise, teminat bonosuna dayalı alacak istemine ilişkindir.

İİK'nun 94/2.maddesine dayalı olarak açılan davalarda, yüklenicinin söz-
leşme gereği edimlerini yerine getirmiş olması, sözleşme gereği kendisine ba-
ğımsız bölümlerin taşınmaz sahibi adına tescilli olması gereklidir.06.06.2005 ta-
rihli Gayrımenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine 
göre, imal edilecek 15 bağımsız bölümün altı adetinin taşınmaz sahiplerine, do-
kuz adetinin yükleniciye verileceği, bunlardan 1, 5, ve 8 nolu olanların davalı 
taşınmaz sahibi Rüştü Merih'e, 2, 6 ve 7 nolu olanların ise davalı taşınmaz sahi-
bi Mehmet Duman'a, kalan bağımsız bölümlerin ise yükleniciler Adnan Özkan 
ve Ahmet Akay'a verileceği kararlaştırılmıştır. 16.03.2006 tarihli noterde düzen-
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lenen ek sözleşme ile, davalı taşınmaz sahibi Mehmet Duman'a verilmesi karar-
laştırılan altı nolu bağımsız bölüm ile yüklenici adına isabet	eden	15	nolu	ba-
ğımsız bölüm takas edilmiştir. Yüklenici ise altı nolu bağımsız bölümü davadışı 
Süleyman	Yalçın'a satmıştır.

Öte yandan, yükleniciler ile taşınmaz sahibi Rüştü Merih arasında noterde 
yapılan 25.12.2007 tarihli Düzenleme Şeklinde Gayrımenkul Satış Vaadi Söz-
leşmesi ile yüklenici adına isabet edecek olan 14 nolu bağımsızı bölümün ta-
şınmaz sahibine satılması vaad edilmiştir. Mahkemece davalı arsa sahiplerinin 
bu yöndeki savunmaları üzerinde durulup tartışılmadan yazılı şekilde karar ve-
rilmesi doğru değildir……

*

 Takibin tarafı olmayan üçüncü kişi konumundaki eşin, haczedilmiş 
taşınmaz üzerinde lehine aile konutu şerhi verilmiş olduğundan dolayı İİK. 
82/12 maddesindeki haczedilmezlik şikayetinde bulunma imkanının olma-
dığı, üçüncü kişi eşin bu şikayetinin 'aktif dava ehliyetsizliği nedeniyle' 
reddedilmesi gerekeceği-

…… TMK.nun 194.maddesi aynen "Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası 
bulunmadıkça aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez,	aile	konutunu	
devredemez ve aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz" hükmünü içermek-
tedir.	Yasal	bu	düzenleme,	aile	konutunun	tapu	sicilinde	maliki	olan	borçlunun	
borcundan dolayı alacaklıların yapacakları bir icra takibi sonucu satışına engel 
teşkil	etmemektedir.

İİK.nun 82/12.maddesinden faydalanma hakkı sadece takip borçlusuna ait 
bulunmaktadır.

Somut olayda, takipte taraf olmayan şikayetçinin bu hakka dayanarak hac-
zedilmezlik şikayetinde bulunmasına yasal imkan bulunmamaktadır……….

*

 İcra memuruna sadece haczi talep edilen mal veya hakların haczi-
nin caiz olup olmadığına yönelik bir taktir hakkı tanındığı (-6352 s. K. 
mad. 16 ile değişik- İİK. mad 82/son), ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz-
lüğü ancak ilgilisi tarafından İİK.  mad. 16. uyarınca yasal sürede icra 
mahkemesinde şikayet yoluyla ileri sürülmesi halinde değerlendirilebilecek 
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bir husus olduğu, bu hususun icra müdürlüğünce kendiliğinden nazara alı-
nıp tebligatın usulsüz olduğu değerlendirilerek alacaklının haciz isteminin 
reddine karar verilemeyeceği-

……. 02.07.2012 (05.07.2012 olması lazım) tarih ve 6352 sayılı Kanunun 
16. maddesi ile değişik İİK'nun 82/son maddesinde icra memuruna tanınan tak-
tir hakkı, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığına 
yöneliktir.	 Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü ancak ilgilisi tarafından 
İİK'nun 16. maddesi uyarınca yasal sürede icra mahkemesinde şikayet yoluyla 
ileri	sürülmesi halinde değerlendirilebilecek bir husus olup, icra müdürlüğünce 
kendiliğinden nazara alınıp tebligatın usulsüz olduğu değerlendirilerek alacaklı-
nın haciz isteminin reddine karar verilemez……

*

 İcra müdürünün, artık, alacaklı tarafından haczi talep edilen eşya-
nın haczi kabil olup olmadığını değerlendirerek talebin kabulü veya reddi-
ne karar verme yetkisine sahip olduğu (6352 s. Kanun mad. 16 ile değişik 
İİK. mad.  82/son)- Tarafların şikayeti üzerine icra müdürünün bu konuda 
verdiği kararı denetleyecek olan icra mahkemesinin mahallinde keşif ve bi-
lirkişi incelemesi yapılmak sureti ile söz konusu icra müdürlüğü işleminin 
İİK. mad. 82/3’e uygun olup olmadığını değerlendirmesi gerekeceği, eksik 
inceleme ile hüküm tesisi isabetsiz olacağı-

…… 6352 sayılı Kanun'un 16. maddesi ile değişik İİK'nun 82/3. maddesi 
gereğince para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası 
gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile 
bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması 
durumunda	bunlardan	biri	haczedilemez.

Takip hukukunda, asıl olan borcun ödenmesi olup, alacaklının alacağına 
kavuşması için gerekli takip işlemleri yapılırken borçlunun ve birlikte yaşadığı 
diğer aile fertlerinin yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan eşyaların hac-
zedilmeyerek kendilerine bırakılması gerekir. Maddeyle, alacaklı ile borçlu ara-
sındaki menfaat dengesinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, 
haczinde	ekonomik	yarar	bulunmayan ya da muhafazasında ve satışında güçlük 
çekilen eşyaların hacizlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ancak borçlu ve aile	
bireyleri için gerekli olan eşyaların lüzumlu olup olmadığı tespit edilirken, ala-
caklının da alacağına fiilen kavuşmasını engelleyecek amacı aşan uygulamalar-

101

dan kaçınmak ve taraflar arasındaki menfaatler dengesini de hukuk düzeni için-
de	korumak	gerekir.

Mahkeme gerekçesinde kabul edildiği gibi icra müdürü, alacaklı tarafından 
haczi talep edilen eşyanın haczi kabil olup olmadığını değerlendirerek talebin 
kabulü veya reddine karar verme yetkisine sahiptir. Ancak tarafların şikayeti 
üzerine	 icra	müdürünün bu konuda verdiği kararın icra mahkemesince denet-
lenmesi	mümkündür……

*

 İİK.nun 277 vd maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davala-
rında, davalı üçüncü kişinin “borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin 
muvazaalı olduğunu” ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın ince-
lenmesi gerekeceği, çünkü iptal davasının dinlenebilirlik koşullarından bi-
risinin de tasarrufta bulunan kişinin “borçlu” durumda olması, başka bir 
deyişle alacaklının gerçekten “alacaklı” sıfatını taşıması gerektiği–

……. Hükmüne	 uyulan bozma ilamında, “davacı tarafından İİK’nın 143. 
maddesi gereğince, kesin aciz belgesinin dosyaya sunulmadığı, masraflar hariç 
olmak üzere 12/05/2005 tarihinde 204.750 YTL üzerinden başlatılan takibin ke-
sinleşmiş olduğu ve borçlunun adresinde yapılmış olan borçlunun da hazır bu-
lunduğu 03/06/2005 tarihli haciz sırasında mevcut malların borca yeter miktarda 
olmadığı ve başkaca haczi kabil mal olmadığı belirlenmiş, yine icra dosyasına 
verilen mal beyanı dilekçesine göre mevcut malların borcu karşılayacak değerde 
olmadığı vurgulanarak aciz halinin varlığı kabul edilip, davanın diğer şartlarının 
araştırılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gereğine” değinilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda, “borcun doğu-
munun	dava	konusu	tasarruftan sonra olduğu ve satışın icra takibinden yaklaşık 
iki yol önce yapıldığı, davalılar arasında herhangi bir yakınlık belirlenemediği, 
3. kişinin taşınmaz için satış tarihinde ödemeler yaptığı ayrıca satın alınan ta-
şınmazlarda tadilat yapılarak oturulmaya devam olunduğu” gerekçesi ile dava-
nın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, İİK.nın 277 vd. maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkin-
dir.
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bir husus olduğu, bu hususun icra müdürlüğünce kendiliğinden nazara alı-
nıp tebligatın usulsüz olduğu değerlendirilerek alacaklının haciz isteminin 
reddine karar verilemeyeceği-

……. 02.07.2012 (05.07.2012 olması lazım) tarih ve 6352 sayılı Kanunun 
16. maddesi ile değişik İİK'nun 82/son maddesinde icra memuruna tanınan tak-
tir hakkı, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığına 
yöneliktir.	 Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü ancak ilgilisi tarafından 
İİK'nun 16. maddesi uyarınca yasal sürede icra mahkemesinde şikayet yoluyla 
ileri	sürülmesi halinde değerlendirilebilecek bir husus olup, icra müdürlüğünce 
kendiliğinden nazara alınıp tebligatın usulsüz olduğu değerlendirilerek alacaklı-
nın haciz isteminin reddine karar verilemez……

*

 İcra müdürünün, artık, alacaklı tarafından haczi talep edilen eşya-
nın haczi kabil olup olmadığını değerlendirerek talebin kabulü veya reddi-
ne karar verme yetkisine sahip olduğu (6352 s. Kanun mad. 16 ile değişik 
İİK. mad.  82/son)- Tarafların şikayeti üzerine icra müdürünün bu konuda 
verdiği kararı denetleyecek olan icra mahkemesinin mahallinde keşif ve bi-
lirkişi incelemesi yapılmak sureti ile söz konusu icra müdürlüğü işleminin 
İİK. mad. 82/3’e uygun olup olmadığını değerlendirmesi gerekeceği, eksik 
inceleme ile hüküm tesisi isabetsiz olacağı-

…… 6352 sayılı Kanun'un 16. maddesi ile değişik İİK'nun 82/3. maddesi 
gereğince para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası 
gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile 
bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması 
durumunda	bunlardan	biri	haczedilemez.

Takip hukukunda, asıl olan borcun ödenmesi olup, alacaklının alacağına 
kavuşması için gerekli takip işlemleri yapılırken borçlunun ve birlikte yaşadığı 
diğer aile fertlerinin yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan eşyaların hac-
zedilmeyerek kendilerine bırakılması gerekir. Maddeyle, alacaklı ile borçlu ara-
sındaki menfaat dengesinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, 
haczinde	ekonomik	yarar	bulunmayan ya da muhafazasında ve satışında güçlük 
çekilen eşyaların hacizlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ancak borçlu ve aile	
bireyleri için gerekli olan eşyaların lüzumlu olup olmadığı tespit edilirken, ala-
caklının da alacağına fiilen kavuşmasını engelleyecek amacı aşan uygulamalar-
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dan kaçınmak ve taraflar arasındaki menfaatler dengesini de hukuk düzeni için-
de	korumak	gerekir.

Mahkeme gerekçesinde kabul edildiği gibi icra müdürü, alacaklı tarafından 
haczi talep edilen eşyanın haczi kabil olup olmadığını değerlendirerek talebin 
kabulü veya reddine karar verme yetkisine sahiptir. Ancak tarafların şikayeti 
üzerine	 icra	müdürünün bu konuda verdiği kararın icra mahkemesince denet-
lenmesi	mümkündür……

*

 İİK.nun 277 vd maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davala-
rında, davalı üçüncü kişinin “borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin 
muvazaalı olduğunu” ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın ince-
lenmesi gerekeceği, çünkü iptal davasının dinlenebilirlik koşullarından bi-
risinin de tasarrufta bulunan kişinin “borçlu” durumda olması, başka bir 
deyişle alacaklının gerçekten “alacaklı” sıfatını taşıması gerektiği–

……. Hükmüne	 uyulan bozma ilamında, “davacı tarafından İİK’nın 143. 
maddesi gereğince, kesin aciz belgesinin dosyaya sunulmadığı, masraflar hariç 
olmak üzere 12/05/2005 tarihinde 204.750 YTL üzerinden başlatılan takibin ke-
sinleşmiş olduğu ve borçlunun adresinde yapılmış olan borçlunun da hazır bu-
lunduğu 03/06/2005 tarihli haciz sırasında mevcut malların borca yeter miktarda 
olmadığı ve başkaca haczi kabil mal olmadığı belirlenmiş, yine icra dosyasına 
verilen mal beyanı dilekçesine göre mevcut malların borcu karşılayacak değerde 
olmadığı vurgulanarak aciz halinin varlığı kabul edilip, davanın diğer şartlarının 
araştırılması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gereğine” değinilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda, “borcun doğu-
munun	dava	konusu	tasarruftan sonra olduğu ve satışın icra takibinden yaklaşık 
iki yol önce yapıldığı, davalılar arasında herhangi bir yakınlık belirlenemediği, 
3. kişinin taşınmaz için satış tarihinde ödemeler yaptığı ayrıca satın alınan ta-
şınmazlarda tadilat yapılarak oturulmaya devam olunduğu” gerekçesi ile dava-
nın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, İİK.nın 277 vd. maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkin-
dir.
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Borçlunun aciz ya da iflasından önce yaptığı iptale tabi tasarrufları, üç grup 
altında ve İİK.nın 278, 279 ve 280. maddelerinde düzenlenmiştir. Ancak, bu 
maddelerde	 iptal	edilebilecek	bütün	 tasarruflar, sınırlı olarak sayılmış değildir. 
Kanun, iptale tabi bazı tasarruflar için genel bir tanımlama yaparak hangi tasar-
rufların iptale tabi olduğu hususunun tayinini hakimin takdirine bırakmıştır 
(İİK. md. 281). Bu yasal nedenle de davacı tarafından İİK.nun 278, 279 ve 280. 
maddelerden	birine	dayanılmış olsa dahi mahkeme bununla bağlı olmayıp diğer 
maddelerden	 birine	 göre iptal kararı verebilir (Y.H.G.K.25.11.1987 Tarih, 
1987/15-380 Esas ve 1987/872 Karar sayılı ilamı). Genelde, borçlunun iptal edi-
lebilecek tasarrufları, alacaklılarından mal kaçırılmasına yönelik olarak yapılan 
ivazsız veya aciz halinde yapılan tasarruflar ile alacaklılarına zarar verme kas-
tıyla yapılan tasarruflardır.

Tasarrufun iptali davası sırasında, 3. kişi tarafından davacı alacağının ger-
çek bir alacak olmadığının ileri sürülmesi mümkündür. 3. kişinin bu durumu ile-
ri sürmesinde hukuki yararı olduğu da tartışmasızdır. Hal böyle olunca, öncelik-
le davacı alacağının gerçek bir alacak olup olmadığı yönünde davalı 3. kişinin 
delillerinin nelerden ibaret olduğu sorulmalı, davacı tarafın alacağının kaynağı-
na ilişkin delilleri toplanmalı ve davacı alacağının doğum tarihinin takip daya-
nağı bononun vade tarihi değil tanzim tarihi olduğu da dikkate alınarak netice-
sine göre bir karar verilmesi gerekir. Eksik inceleme ile karar verilmesi doğru 
değildir……

*

 Haczedilmesi istenen koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinası, 
bulaşık makinası, halı vb. gibi ev eşyaları birer adet olup lüzumlu eşya ola-
rak haczedilmeleri mümkün değil ise de; fırın gibi 2'şer adet bulunduğu 
anlaşılan bir kısım eşyalardan değerinin düşük olanının borçluya bırakıl-
ması, diğerinin ise haczedilmesi gerekeceği (6352 s. Kanun mad. 16 ile deği-
şik İİK. mad. 82/3)-

………. İİK'nun 82/3. (Değişik: 6352 sayılı Kanun madde 16)  maddesi ge-
reğince; para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası 
gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile 
bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması 
durumunda	bunlardan	biri	haczedilemez.

103

Takip hukukunda, asıl olan borcun ödenmesi olup, alacaklının alacağına 
kavuşması için gerekli takip işlemleri yapılırken borçlunun ve birlikte yaşadığı 
diğer aile fertlerinin yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan eşyaların hac-
zedilmeyerek kendilerine bırakılması gerekir. Maddeyle, alacaklı ile borçlu ara-
sındaki menfaat dengesinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, 
haczinde	ekonomik	yarar	bulunmayan ya da muhafazasında ve satışında güçlük 
çekilen eşyaların hacizlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ancak borçlu ve aile 
bireyleri için gerekli olan eşyaların lüzumlu olup olmadığı tespit	edilirken,	ala-
caklının da alacağına fiilen kavuşmasını engelleyecek amacı aşan uygulamalar-
dan kaçınmak ve taraflar arasındaki menfaatler dengesini de hukuk düzeni için-
de	korumak	gerekir.

Somut olayda; haczedilmesi istenen koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır 
makinası, bulaşık makinası, halı vb. gibi ev eşyaları birer adet olup lüzumlu eş-
ya olarak haczedilmeleri mümkün değil ise de; fırın gibi bir kısım eşyalardan 
2'şer adet bulunduğu anlaşılmaktadır. Haczi istenen aynı eşyalardan birden fazla 
bulunması durumunda bunlardan değerinin düşük olanının borçluya bırakılması, 
diğerinin ise haczedilmesi gerekir. O halde mahkemece istemin birden fazla bu-
lunan eşyalar yönünden kısmen kabulü yerine yazılı gerekçelerle tümden reddi 
yönünde	hüküm	tesisi	isabetsizdir…….

*

 6352 s. Kanunla değiştirilen İİK. m. 82/III gereğince, borçlu ve aynı 
çatı altında yaşayan aile bireyleri için ‘lüzumlu’ olan buzdolabı, çamaşır 
makinesi, televizyon, koltuk takımı, ütü, fırın, halı, bulaşık makinesi gibi 
insan onuruna yakışan hayatın sürdürülmesi için varlığı zorunlu olan ev 
eşyaları haciz konusu yapılamayacağı ve bu konuda, haciz konusu malın 
borçlunun haline uygun olup olmadığı ölçütünün değerlendirmeye alına-
mayacağı – Evde bulunan koşu makinesi, fotokopi makinesi ve yazıcının 
haczedilebileceği, tüplü televizyonun ise borçluya bırakılıp aynı amaca 
hizmet eden değeri daha yüksek ve satışı kolay olacak olan LCD televizyo-
nun haczedilmesi ile aynı gerekçe ile tüplü bilgisayarın ve kasasının haciz 
dışı tutularak borçluya bırakılması ve marka bilgisayar kasası, LCD bilgi-
sayar monitörü ile tablet bilgisayar ve dizüstü bilgisayarın haczinin ise ka-
nuna uygun olacağı-

…….. İİK'nun 6352 sayılı Kanun'un 16. maddesi ile değişik 82. maddesi-
nin üçüncü fıkrasına göre; "Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, anti-
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Borçlunun aciz ya da iflasından önce yaptığı iptale tabi tasarrufları, üç grup 
altında ve İİK.nın 278, 279 ve 280. maddelerinde düzenlenmiştir. Ancak, bu 
maddelerde	 iptal	edilebilecek	bütün	 tasarruflar, sınırlı olarak sayılmış değildir. 
Kanun, iptale tabi bazı tasarruflar için genel bir tanımlama yaparak hangi tasar-
rufların iptale tabi olduğu hususunun tayinini hakimin takdirine bırakmıştır 
(İİK. md. 281). Bu yasal nedenle de davacı tarafından İİK.nun 278, 279 ve 280. 
maddelerden	birine	dayanılmış olsa dahi mahkeme bununla bağlı olmayıp diğer 
maddelerden	 birine	 göre iptal kararı verebilir (Y.H.G.K.25.11.1987 Tarih, 
1987/15-380 Esas ve 1987/872 Karar sayılı ilamı). Genelde, borçlunun iptal edi-
lebilecek tasarrufları, alacaklılarından mal kaçırılmasına yönelik olarak yapılan 
ivazsız veya aciz halinde yapılan tasarruflar ile alacaklılarına zarar verme kas-
tıyla yapılan tasarruflardır.

Tasarrufun iptali davası sırasında, 3. kişi tarafından davacı alacağının ger-
çek bir alacak olmadığının ileri sürülmesi mümkündür. 3. kişinin bu durumu ile-
ri sürmesinde hukuki yararı olduğu da tartışmasızdır. Hal böyle olunca, öncelik-
le davacı alacağının gerçek bir alacak olup olmadığı yönünde davalı 3. kişinin 
delillerinin nelerden ibaret olduğu sorulmalı, davacı tarafın alacağının kaynağı-
na ilişkin delilleri toplanmalı ve davacı alacağının doğum tarihinin takip daya-
nağı bononun vade tarihi değil tanzim tarihi olduğu da dikkate alınarak netice-
sine göre bir karar verilmesi gerekir. Eksik inceleme ile karar verilmesi doğru 
değildir……

*

 Haczedilmesi istenen koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinası, 
bulaşık makinası, halı vb. gibi ev eşyaları birer adet olup lüzumlu eşya ola-
rak haczedilmeleri mümkün değil ise de; fırın gibi 2'şer adet bulunduğu 
anlaşılan bir kısım eşyalardan değerinin düşük olanının borçluya bırakıl-
ması, diğerinin ise haczedilmesi gerekeceği (6352 s. Kanun mad. 16 ile deği-
şik İİK. mad. 82/3)-

………. İİK'nun 82/3. (Değişik: 6352 sayılı Kanun madde 16)  maddesi ge-
reğince; para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası 
gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile 
bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması 
durumunda	bunlardan	biri	haczedilemez.
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Takip hukukunda, asıl olan borcun ödenmesi olup, alacaklının alacağına 
kavuşması için gerekli takip işlemleri yapılırken borçlunun ve birlikte yaşadığı 
diğer aile fertlerinin yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan eşyaların hac-
zedilmeyerek kendilerine bırakılması gerekir. Maddeyle, alacaklı ile borçlu ara-
sındaki menfaat dengesinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, 
haczinde	ekonomik	yarar	bulunmayan ya da muhafazasında ve satışında güçlük 
çekilen eşyaların hacizlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Ancak borçlu ve aile 
bireyleri için gerekli olan eşyaların lüzumlu olup olmadığı tespit	edilirken,	ala-
caklının da alacağına fiilen kavuşmasını engelleyecek amacı aşan uygulamalar-
dan kaçınmak ve taraflar arasındaki menfaatler dengesini de hukuk düzeni için-
de	korumak	gerekir.

Somut olayda; haczedilmesi istenen koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır 
makinası, bulaşık makinası, halı vb. gibi ev eşyaları birer adet olup lüzumlu eş-
ya olarak haczedilmeleri mümkün değil ise de; fırın gibi bir kısım eşyalardan 
2'şer adet bulunduğu anlaşılmaktadır. Haczi istenen aynı eşyalardan birden fazla 
bulunması durumunda bunlardan değerinin düşük olanının borçluya bırakılması, 
diğerinin ise haczedilmesi gerekir. O halde mahkemece istemin birden fazla bu-
lunan eşyalar yönünden kısmen kabulü yerine yazılı gerekçelerle tümden reddi 
yönünde	hüküm	tesisi	isabetsizdir…….

*

 6352 s. Kanunla değiştirilen İİK. m. 82/III gereğince, borçlu ve aynı 
çatı altında yaşayan aile bireyleri için ‘lüzumlu’ olan buzdolabı, çamaşır 
makinesi, televizyon, koltuk takımı, ütü, fırın, halı, bulaşık makinesi gibi 
insan onuruna yakışan hayatın sürdürülmesi için varlığı zorunlu olan ev 
eşyaları haciz konusu yapılamayacağı ve bu konuda, haciz konusu malın 
borçlunun haline uygun olup olmadığı ölçütünün değerlendirmeye alına-
mayacağı – Evde bulunan koşu makinesi, fotokopi makinesi ve yazıcının 
haczedilebileceği, tüplü televizyonun ise borçluya bırakılıp aynı amaca 
hizmet eden değeri daha yüksek ve satışı kolay olacak olan LCD televizyo-
nun haczedilmesi ile aynı gerekçe ile tüplü bilgisayarın ve kasasının haciz 
dışı tutularak borçluya bırakılması ve marka bilgisayar kasası, LCD bilgi-
sayar monitörü ile tablet bilgisayar ve dizüstü bilgisayarın haczinin ise ka-
nuna uygun olacağı-

…….. İİK'nun 6352 sayılı Kanun'un 16. maddesi ile değişik 82. maddesi-
nin üçüncü fıkrasına göre; "Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, anti-
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ka veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu veya aynı çatı 
altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın 
birden fazla olması durumunda bunlardan biri	haczedilemez."

Aynı maddeye 6352 sayılı Kanun'un 16. maddesi ile eklenen son fıkraya 
göre; "İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup ol-
madığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar	verir."	Bu	hüküm	
icra memurunun mal ve hakların haczi konusunda değerlendirme ve takdir yet-
kisine sahip olduğunu belirtmektedir. İcra müdürü hangi malların haczedileceği 
konusunda takdir yetkisini kullanırken uyacağı ilkeler anılan maddenin gerekçe-
sinde yazılmıştır. Gerekçede; "Maddeyle alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat 
dengesinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerinin korunması, hacizde eko-
nomik yarar bulunmayan ya da muhafazasında ve satışında güçlük çekilen eşya-
ların hacizlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Düzenlemeye göre, (....) borçlu 
ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü eşyanın (...) hac-
zedilemeyeceği hükme bağlanmaktadır" ifadesi yer almaktadır.

İcra müdürü yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde takip alacağına yete-
cek miktarda haciz yaparken yokluğu borçlunun günlük hayatını devam ettirme-
sinde en az sıkıntı verecek ve haczi muhafaza ve satışı en kolay olan mallara 
öncelik vermek zorundadır. Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri 
için "lüzumlu" olan buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, koltuk takımı, ütü, 
fırın, halı, bulaşık makinesi gibi insan onuruna yakışan hayatın sürdürülmesi 
için varlığı zorunlu olan ev eşyaları haciz konusu yapılamaz. Bu konuda, haciz 
konusu malın borçlunun haline uygun olup olmadığı ölçütü değerlendirmeye 
alınamaz. İİK'nun 6352 sayılı Kanunla değişik 82. maddesinin üçüncü fıkrasın-
da lüzumlu eşya da olsa aynı amaçla kullanılan birden fazla eşya olması halinde 
bunlardan biri dışında diğerlerinin haczedilebileceğini öngörmektedir.	Bu	halde	
diğerine oranla daha düşük değerli ve satılması ve paraya çevrilmesi zor olan 
mal, haciz dışında bırakılıp diğer malların haczi gereklidir.

Somut olayda 10.07.2012 tarihinde borçlunun evinde yapılan haciz sırasın-
da bir kısım ev eşyaları haczedilmiş, borçlunun haczedilmezlik şikayeti	üzerine	
haciz tarihi itibariyle uygulanması gereken 6352 Sayılı Kanunla değişik İİK'nun 
82/3. fıkrasına göre; şikayetin kısmen kabul kısmen reddedilerek borçlu ve aile 
bireyleri için gerekli olan ütü ve fırın üzerindeki haczin kaldırılmasına, diğer 
mallara	yönelik	haczedilmezlik şikayetinin reddine karar verildiği anlaşılmakta-
dır.
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Haciz tutanağının incelenmesinde haczedilen "Show" marka tüplü televiz-
yonun borçluya bırakılıp aynı amaca hizmet eden değeri daha yüksek olup satışı 
kolay	 olacak	 olan	 "Vestel"	marka	 LCD	 televizyonun haczedilmesi, yine aynı 
gerekçe ile "Casper" marka tüplü bilgisayarın ve kasasının borçluya bırakılıp 
"Exper" marka bilgisayar kasası ve LCD bilgisayar monitörü ile "Mobee" mar-
ka tablet bilgisayarın ve "HP" marka dizüstü bilgisayarın haczi gereklidir.	Ayrı-
ca yukarıda belirtilen ilkeler uyarınca lüzumlu eşya sayılmayan "Goodmen" 
marka koşu bandı, "HP" marka yazıcı, "Canon" marka fotokopi makinesinin 
haczi	isabetlidir.

Şu duruma göre mahkemece, lüzumlu eşyalardan olan "Show" marka tüplü 
televizyon ve "Casper" marka tüplü bilgisayar ile kasasının haciz dışı bırakılma-
sı gerekirken, haczedildiği için bu mahcuzlar üzerindeki hacizlerin de kaldırıl-
ması yerine, yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir…….

*
 Konusu belli bir miktar para olan ilâmlar (ve her türlü davalarda 

hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri) için, alacaklı vekilinin 
borçlu idareye yazılı olarak bildireceği banka hesabına ödeme yapılacağı 
ve öngörülen yazılı bildirim yapılıp belli süre beklenilmeden doğrudan ge-
nel hükümlere göre idare aleyhine takip yapılmasının usul ve yasaya aykırı 
olacağı, ancak İYUK. mad 28/2'de (6352 s. Kanun mad. 58 ile) öngörülen 
bu değişikliğin adli yargı mahkemeleri tarafından verilen ilamların infa-
zında uygulanma olanağı bulunmadığı-

…… Konya İş Mahkemesi'nin 2011/418 E. 2012/369 K. sayılı alacak ilamı 
borçlu aleyhine takibe konulmuş olup borçlu vekili icra mahkemesine başvuru-
sunda; "müvekkili İdareye 6352 sayılı Yasanın 58. maddesi ile 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2 maddesindeki değişiklik kapsamında alaca-
ğın tahsiline yönelik herhangi bir başvuru yapılmaksızın takip başlatılmasının 
yasal dayanağının olmadığını, bu nedenle takibin iptalini istediği ayrıca, icra 
emrinde kıdem tazminatı ve ücret alacağı için işlemiş faizin fahiş olduğunu, il-
gili	bankalardan faiz oranlarının celbi ile bilirkişi incelemesi yapılmasını ve % 
40 inkar tazminatı verilmesini" talep etmiştir.

Mahkemece, "takip tarihinden evvel 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 
6352 sayılı Kanun'un 58. maddesi ile değiştirilen 2577 sayılı Kanun'un 28/2. 
maddesine göre konusu belli bir miktar para olan ilamlar için alacaklı vekilinin 
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idareye yazılı olarak bildireceği banka hesabına ödeme yapılacağı düzenlenmiş 
ve adı geçen yasada öngörülen yazılı bildirim yapılmadan ve belli	 süre	bekle-
nilmeden doğrudan genel hükümlere göre takip yapılmasının usul ve yasaya ay-
kırı olduğu" gerekçesiyle "şikayetin kabulü" ile "takibin iptaline" karar veril-
miştir.

6352 sayılı Yasa'nın 58. maddesi ile Değişik 2577 sayılı Yasa'nın 28'inci 
maddesinin (2) fıkrasına göre "... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini 
gerektiren	davalarda	hükmedilen	miktar	ile	her	türlü	davalarda	hükmedilen	ve-
kalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazı-
lı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, 
birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada be-
lirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde 
infaz ve icra olunur..." Ancak 2577 sayılı Yasanın 1. maddesi uyarınca; "Danış-
tay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri'nin 
görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, bu Kanunda gösterilen usullere tabi..." 
olup, bu nedenle İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2. maddesindeki	bu	de-
ğişikliğin Adli Yargı Mahkemeleri tarafından verilen ilamların infazında uygu-
lanma olanağı bulunmamaktadır…

*

 05.07.2012 tarihinden önce yapılmış olan icra takipleri üzerine açı-
lan ve açılacak olan menfi tespit davalarında İİK.nun 72/4.maddesindeki
tazminatın asgari % 40 , 05.07.2012 tarihinden sonra yapılan icra takipleri 
üzerine açılacak olan menfi tespit davalarında ise İİK.nun 
72/4.maddesindeki tazminatın asgari % 20 olarak uygulanacağı-

…. İİK.nun 72/4. maddesindeki “yüzde kırkından” ibaresi, 02.07.2012	ta-
rihinde ve 6352 sayılı Kanunun 11.maddesi ile “yüzde yirmisinden” şeklinde 
değiştirilmiştir. İİK.nun 67. maddesinde değişiklik yapan 6352 sayılı Kanunun 
11. maddesi 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6352 sayılı Kanun’un 
38.maddesi	 ile İİK.na eklenen geçici 10.maddeye göre, bu Kanunun ilgili hü-
kümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında 
değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Geçici 10. mad-
dedeki “takip işlemleri” ibaresini “takip talebi”	olarak	anlamak	gerekir.	Bu	du-
rumda 6352 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tarihinden önce ya-
pılmış olan icra takipleri üzerine açılan ve açılacak olan menfi tespit davaların-
da İİK.nun 72/4.maddesindeki tazminat asgari % 40 olarak uygulanacaktır. 
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6352 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tarihinden sonra yapılan icra 
takipleri üzerine açılacak olan menfi tespit davalarında ise İİK.nun 
72/4.maddesindeki tazminat asgari % 20 olarak uygulanacaktır. Somut olayda 
davalının başlattığı icra takibinin tarihi 25.11.2010 olup, 6352 sayılı Kanun’un 
38. maddesi ile İİK.ya eklenen geçici 10.maddesi uyarınca davacı aleyhine % 
40 oranında tazminata hükmedilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme sonucu 
% 20 oranında tazminata hükmedilmesi anılan yasa hükmüne aykırı olup, boz-
mayı gerektirmiştir…..

*

 Borçluya birden fazla kez ödeme emri tebliğ edilmiş olması halinde, 
itiraz süresinin, «ilk tebliğ tarihi»nden değil, «son tebliğ tarihi»nden itiba-
ren işlemeye başlayacağı-

…. Borçlunun	 10	 örnek	 ödeme	 emrinin 31.08.2006 tarihinde tebliğinden 
sonra aynı takip dosyasından alacaklı vekilinin talebi ile borçluya yeniden ikinci 
bir ödeme emri gönderilerek, 12.09.2006 tarihinde tebliğ olunduğu görülmekte-
dir. Bu durumda, borçlunun 18.09.2006 tarihinde harcını ödemek	suretiyle	icra	
mahkemesi nezdinde yaptığı itiraz, yasal 5 günlük sürede olup, itirazın esasının 
incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde «süre 
aşımı nedeniyle reddine» dair hüküm tesisi isabetsizdir…..

*

 Borçlu şirket temsilcisinin imzaladığı senetten dolayı şahsen sorum-
lu olması için, borçlu şirket kaşesi dışında senet üzerinde açığa atılmış bir 
imzasının bulunması gerektiği (sadece şirket kaşesi üzerine temsilci tara-
fından atılan iki imzanın, şirket temsilcisini şahsen sorumlu kılmayacağı)-

…… Hukuk	Genel	Kurulu'nun	5.10.2011	tarih	ve	2011/12-480 sayılı kararı 
ile Dairemizin değişen yeni görüşüne göre, borçlu şirket temsilcisinin imzaladı-
ğı senetten dolayı şahsen sorumlu olması için, borçlu şirket kaşesi dışında senet
üzerinde açığa atılmış bir imzanın bulunması gereklidir. 

Somut olayda, takibe konu bonoda keşideci şirketin yetkilisi olan E. K.'ün 
her iki imzasını da şirket kaşeleri üzerine attığı görülmektedir.  Borçlu E. K.'ün 
her iki imzayı da şirket temsilcisi sıfatı ile attığını ileri sürdüğü, adı geçenin ke-
şideci şirketi temsile yetkili olduğu anlaşılmış  olmakla Dairemizin yukarıda 
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bir ödeme emri gönderilerek, 12.09.2006 tarihinde tebliğ olunduğu görülmekte-
dir. Bu durumda, borçlunun 18.09.2006 tarihinde harcını ödemek	suretiyle	icra	
mahkemesi nezdinde yaptığı itiraz, yasal 5 günlük sürede olup, itirazın esasının 
incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde «süre 
aşımı nedeniyle reddine» dair hüküm tesisi isabetsizdir…..

*

 Borçlu şirket temsilcisinin imzaladığı senetten dolayı şahsen sorum-
lu olması için, borçlu şirket kaşesi dışında senet üzerinde açığa atılmış bir 
imzasının bulunması gerektiği (sadece şirket kaşesi üzerine temsilci tara-
fından atılan iki imzanın, şirket temsilcisini şahsen sorumlu kılmayacağı)-

…… Hukuk	Genel	Kurulu'nun	5.10.2011	tarih	ve	2011/12-480 sayılı kararı 
ile Dairemizin değişen yeni görüşüne göre, borçlu şirket temsilcisinin imzaladı-
ğı senetten dolayı şahsen sorumlu olması için, borçlu şirket kaşesi dışında senet
üzerinde açığa atılmış bir imzanın bulunması gereklidir. 

Somut olayda, takibe konu bonoda keşideci şirketin yetkilisi olan E. K.'ün 
her iki imzasını da şirket kaşeleri üzerine attığı görülmektedir.  Borçlu E. K.'ün 
her iki imzayı da şirket temsilcisi sıfatı ile attığını ileri sürdüğü, adı geçenin ke-
şideci şirketi temsile yetkili olduğu anlaşılmış  olmakla Dairemizin yukarıda 
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zikredilen yeni içtihadı karşısında mahkemece itirazın kabulüne karar verilmesi 
gerekirken	reddi	yönünde	hüküm	tesisi	isabetsizdir…..

*

 İİK.nun 277 vd. maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davala-
rında, davalı üçüncü kişinin "borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin 
muvazaalı olduğunu" ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın ince-
lenmesi gerekeceği, çünkü iptal davasının, dinlenebilirlik koşullarından bi-
risinin de tasarrufta bulunan kişinin "borçlu" durumunda olması, başka 
bir değişle alacaklının gerçekten "alacaklı" sıfatını taşıması gerektiği-

…… Diğer bir yönüyle de konu ele alındığında da, İİK.277.vd maddelerine 
göre açılan iptal davalarında takip borçlusundan hak iktisap eden 3.Kişilerin da-
vacının takip borçlusundan alacaklı olmadığına ilişkin savunmasının araştırıl-
masında zorunluluk vardır. Aksi takdirde takip alacaklısıyla anlaşarak veya na-
sıl olsa kendisinin borca batık olması nedeniyle gerekli çabayı göstermeyerek 
icra takibine itiraz etmeyen, itiraz üzerine durması söz konusu olmayan kambi-
yo senetlerine dayalı takibe karşı menfi tespit davası açmayan takip	borçlusunun	
bu davranışı karşısında borçludan mal edinen 3. Kişilerin yargı eliyle zarara uğ-
ratılması söz konusu olur ki bunun kabulüne olanak yoktur.  Hatta tasarrufta bu-
lunurken borçlu olmayan kötü niyetli kişilerin malvarlığındaki bir unsuru iyi ni-
yetli 3.Kişilere devrettikten sonra hileli işbirliği halinde olduğu kimselere eski 
tarihli borç senedi vererek elinden çıkardığı malları iptal davası yoluyla dolaylı 
olarak geri alması dahi imkan dahiline sokulabilir. Elbette	 ki	 bunlar	 yasaca	
amaçlanan durumlar değildir. Tasarrufun iptali davalarında alacaklıya alacağını 
tahsil olanağı sağlanırken bu alacaklının alacağının şeklen varlığının değil, ger-
çekliğinin amaçlandığını göz ardı etmemek	gerekir.

Şu halde tasarruf iptali davalarında davacının gerçekten alacaklı olmadığı-
na ilişkin 3. kişilerce ileri sürülen savunmanın bu davalarda tartışılamayacağına 
ilişkin düşüncenin kabulüne olanak bulunmayıp, bu düşünce  hukukun temel il-
kelerinden olan iki kişinin 3. kişi aleyhine açık veya zımni biçimde anlaşması-
nın 3. kişiyi bağlamayacağı prensibine de aykırıdır.

Ayrıca, dosya kapsamında takibe karşı açılmış bir itirazın iptali davası ve 
bu konuda verilmiş bir hüküm de bulunmayıp, buna değinen daire kararı maddi 
hataya dayanmaktadır.
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Açıklanan nedenlerle Mahkemenin direnmesi usul ve yasaya uygun 
olup,	yerindedir…..

*
 Takip tarihinde ölü olan borçlu hakkında dava (icra takibi) açıla-

mayacağı hk. İçt. Bir. K.–
Not: 6100 sayılı yeni HMK’ nun 124/4 maddesindeki  “dava dilekçesinde 
tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanı-
yorsa, hakim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini 
kabul edebilir.” şeklindeki yeni düzenleme nedeniyle, bu İçtihadı Birleş-
tirme Kararı önemini yitirmiştir…

…. Dava dilekçesinde bulunması gerekli hususlar Usulün 179. madde-
siyle 7201 sayılı Tebligat Kanununda gösterilmiştir. Açılan davaya karşı ilk iti-
razları düzenleyen usulün 187 nci maddesinin 7. bendinde «dava arzuhalinin 
veya	davetiye varakasının veyahut cevap layihasının tanziminde kanunî noksan-
lar bulunduğu ve tebliğin usulüne muvafık olmadığı iddiası» yer almaktadır. 
193. maddesinin 1. fıkrası uyarınca da mahkemece taline karar verilen dava di-
lekçesinin yerine yeniden bir dilekçe düzenleyip vermeye davacı mecburdur. 
Gerek Medeni Kanun gerekse Usul Kanunu hükümleri, dava açıldığı zaman ha-
yatta	 bulunan	 taraflarla ilgili düzenlemeleri öngörmektedir. Ölmüş veya mev-
hum kimseler hakkında açılan davalar için hükümler getirilmemiştir. Dava açıl-
dıktan sonra taraflardan birisinin ölümü halinde yapılacak işlemler Usulün 41. 
Medeni	Kanunun	581.	maddelerinde	belirtilmiştir. Ölen bir kimse hakkında açı-
lan davaya bakılmasına, davacı tarafın isteği üzerine mirasçıların duruşmaya 
davalı olarak çağırılmalarına, yahut ıslah yolu ile, kendilerinin davalı sayılması-
na mevzuatımız yer vermemiş Bu nedenlerle mirasçılar hakkında ayrı bir dava 
açılması zorunludur. Temel kural budur. Hak aramak durumunda bulunan dava-
cının, davasını açarken davalı olarak gösterdiği kimsenin hayatta olup olmadı-
ğını özenle araştırması ödevidir.

Kamu düzeniyle ilgili hususlarda yorum yolu ile işlem yapmak,	görev	
ve yetki daraltmak veya genişletmek olanağı bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar karşısında davalının, davadan önce öl-
düğünün saptanması halinde, halefi olan mirasçıların davalı olarak mahkemeye 
çağrılmaları veya davanın bu yolda ıslah edilmesi görüşü benimsenmemiştir…..

*
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zikredilen yeni içtihadı karşısında mahkemece itirazın kabulüne karar verilmesi 
gerekirken	reddi	yönünde	hüküm	tesisi	isabetsizdir…..

*

 İİK.nun 277 vd. maddelerine göre açılan tasarrufun iptali davala-
rında, davalı üçüncü kişinin "borçlu ile alacaklı arasındaki icra takibinin 
muvazaalı olduğunu" ileri sürmesi halinde, mahkemece bu iddianın ince-
lenmesi gerekeceği, çünkü iptal davasının, dinlenebilirlik koşullarından bi-
risinin de tasarrufta bulunan kişinin "borçlu" durumunda olması, başka 
bir değişle alacaklının gerçekten "alacaklı" sıfatını taşıması gerektiği-

…… Diğer bir yönüyle de konu ele alındığında da, İİK.277.vd maddelerine 
göre açılan iptal davalarında takip borçlusundan hak iktisap eden 3.Kişilerin da-
vacının takip borçlusundan alacaklı olmadığına ilişkin savunmasının araştırıl-
masında zorunluluk vardır. Aksi takdirde takip alacaklısıyla anlaşarak veya na-
sıl olsa kendisinin borca batık olması nedeniyle gerekli çabayı göstermeyerek 
icra takibine itiraz etmeyen, itiraz üzerine durması söz konusu olmayan kambi-
yo senetlerine dayalı takibe karşı menfi tespit davası açmayan takip	borçlusunun	
bu davranışı karşısında borçludan mal edinen 3. Kişilerin yargı eliyle zarara uğ-
ratılması söz konusu olur ki bunun kabulüne olanak yoktur.  Hatta tasarrufta bu-
lunurken borçlu olmayan kötü niyetli kişilerin malvarlığındaki bir unsuru iyi ni-
yetli 3.Kişilere devrettikten sonra hileli işbirliği halinde olduğu kimselere eski 
tarihli borç senedi vererek elinden çıkardığı malları iptal davası yoluyla dolaylı 
olarak geri alması dahi imkan dahiline sokulabilir. Elbette	 ki	 bunlar	 yasaca	
amaçlanan durumlar değildir. Tasarrufun iptali davalarında alacaklıya alacağını 
tahsil olanağı sağlanırken bu alacaklının alacağının şeklen varlığının değil, ger-
çekliğinin amaçlandığını göz ardı etmemek	gerekir.

Şu halde tasarruf iptali davalarında davacının gerçekten alacaklı olmadığı-
na ilişkin 3. kişilerce ileri sürülen savunmanın bu davalarda tartışılamayacağına 
ilişkin düşüncenin kabulüne olanak bulunmayıp, bu düşünce  hukukun temel il-
kelerinden olan iki kişinin 3. kişi aleyhine açık veya zımni biçimde anlaşması-
nın 3. kişiyi bağlamayacağı prensibine de aykırıdır.

Ayrıca, dosya kapsamında takibe karşı açılmış bir itirazın iptali davası ve 
bu konuda verilmiş bir hüküm de bulunmayıp, buna değinen daire kararı maddi 
hataya dayanmaktadır.
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Açıklanan nedenlerle Mahkemenin direnmesi usul ve yasaya uygun 
olup,	yerindedir…..

*
 Takip tarihinde ölü olan borçlu hakkında dava (icra takibi) açıla-

mayacağı hk. İçt. Bir. K.–
Not: 6100 sayılı yeni HMK’ nun 124/4 maddesindeki  “dava dilekçesinde 
tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanı-
yorsa, hakim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini 
kabul edebilir.” şeklindeki yeni düzenleme nedeniyle, bu İçtihadı Birleş-
tirme Kararı önemini yitirmiştir…

…. Dava dilekçesinde bulunması gerekli hususlar Usulün 179. madde-
siyle 7201 sayılı Tebligat Kanununda gösterilmiştir. Açılan davaya karşı ilk iti-
razları düzenleyen usulün 187 nci maddesinin 7. bendinde «dava arzuhalinin 
veya	davetiye varakasının veyahut cevap layihasının tanziminde kanunî noksan-
lar bulunduğu ve tebliğin usulüne muvafık olmadığı iddiası» yer almaktadır. 
193. maddesinin 1. fıkrası uyarınca da mahkemece taline karar verilen dava di-
lekçesinin yerine yeniden bir dilekçe düzenleyip vermeye davacı mecburdur. 
Gerek Medeni Kanun gerekse Usul Kanunu hükümleri, dava açıldığı zaman ha-
yatta	 bulunan	 taraflarla ilgili düzenlemeleri öngörmektedir. Ölmüş veya mev-
hum kimseler hakkında açılan davalar için hükümler getirilmemiştir. Dava açıl-
dıktan sonra taraflardan birisinin ölümü halinde yapılacak işlemler Usulün 41. 
Medeni	Kanunun	581.	maddelerinde	belirtilmiştir. Ölen bir kimse hakkında açı-
lan davaya bakılmasına, davacı tarafın isteği üzerine mirasçıların duruşmaya 
davalı olarak çağırılmalarına, yahut ıslah yolu ile, kendilerinin davalı sayılması-
na mevzuatımız yer vermemiş Bu nedenlerle mirasçılar hakkında ayrı bir dava 
açılması zorunludur. Temel kural budur. Hak aramak durumunda bulunan dava-
cının, davasını açarken davalı olarak gösterdiği kimsenin hayatta olup olmadı-
ğını özenle araştırması ödevidir.

Kamu düzeniyle ilgili hususlarda yorum yolu ile işlem yapmak,	görev	
ve yetki daraltmak veya genişletmek olanağı bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar karşısında davalının, davadan önce öl-
düğünün saptanması halinde, halefi olan mirasçıların davalı olarak mahkemeye 
çağrılmaları veya davanın bu yolda ıslah edilmesi görüşü benimsenmemiştir…..

*
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 İtirazın iptali davasında; İİK 67/2'deki %40 ibaresi, 02.07.2012 ta-
rihinde ve 6352 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile %20 şeklinde değiştirildi-
ğinden,  ancak 6352 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği -05.07.2012 tarihin-
den sonra- yapılan icra takipleri üzerine açılacak itirazın iptali davaların-
da, icra inkar tazminatının asgari %20 olarak uygulanacağı, bu tarihten 
önce yapılan takipler üzerine açılan itirazın iptali davalarında ise %40 olan 
tazminat oranının uygulanması gerekeceği - 6352 s. Kanunun geçici 10. 
maddesinde yer alan 'takip işlemleri' ibaresinden takip talebinin anlaşıl-
ması gerekeceği- (NOT: Yargıtay 6. HD., 13. HD., 15. HD., 19. HD. ve 23. 
HD. bu görüşte olmasına rağmen, Yargıtay 7. HD. ise aksi görüşte olup
"inkar tazminatını %20'ye indiren hükmün yayımlandığı tarihten itibaren 
derhal uygulanması gerektiği" görüşündedir. 18. HD.'nin görüşü ise tam 
olarak anlaşılamamıştır. Bu Dairelerin bu konudaki içtihatları aşağıda su-
nulmuştur...)

….. Davacı vekilinin icra inkar tazminatına yönelik temyiz itirazlarına ge-
lince;  mahkemece davanın kabulüne, itirazın kaldırılmasına karar verilmiş, ol-
masına göre, 6352 sayılı yasa ile değiştirilen 2004 sayılı  kanunun geçici 10. 
maddesinde; "bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlem-
leri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilece-
ğinin düzenlenmesine göre, kabul edilen asıl alacak miktarı 21.600 TL üzerin-
den %40 oranında  tazminata hükmedilmesi gerekirken  %20 oranında  tazmina-
tına hükmedilmesi doğru değil ise de bu yanlışlığın düzeltilmesi için hükmün 
bozularak yeniden yargılama yapılmasında yarar bulunmadığından, hükmün ic-
ra inkar tazminatına ilişkin 2. bendinde  yazılı olan “%20” ibaresinin çıkarılarak 
yerine “%40 ” ibaresi yazılmak suretiyle hükmün düzeltilmiş bu şekli ile 6100 
sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek 
HUMK 438.maddesi uyarınca düzeltilerek ONANMASINA...   

*

 Tasarrufun iptali davalarının "ticari dava" (TTK. 4,5) olmayıp 
İİK.'nundan kaynaklanan davalar olduğu, bu nedenle görevli mahkemenin 
"ticaret mahkemeleri" olmayıp "asliye hukuk mahkemeleri olduğu-

……. Mahkemece	 iddia, savunma	 toplanan	 delillere	 göre, TTK'nun	
5.maddesine göre davanın mutlak ticari davalardan olması veya her iki tarafın 
tacir ve açılan davanın tarafların ticari işletmeleri ile ilgili bulunması halinde 
açılan davaların Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevi içinde olacağı, açılan 
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davanın ise İİK 'dan kaynaklanan tasarrufun iptali istemine ilişkin olup ticari 
davalardan olmadığı, davanın takip borçluları ile satın alan 3.kişiler yönünden 
birlikte görülmesi gerektiği, görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi ol-
duğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine dava tarihi nazara alınarak 
HMK'nun 20.maddesi gereğince dosyanın tebliğden itibaren iki hafta içinde 
başvuru halinde İstanbul	Nöbetçi	Asliye	Hukuk	Mahkemesine	gönderilmesine	
evrak üzerinden yapılan inceleme sonunda karar verilmiş; hüküm, davacı ve da-
valı borçlular Kenan Güler, Abdulkerim Güler, Gülteks Tekstil Dış Tic.Ve	San.	
Ltd. Şti., Kar-Teks Tekstil ve Deri Ürünleri San ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafın-
dan temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde 
dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön 
bulunmamasına göre, davacı ve davalı borçlular Kenan Güler, Abdulkerim Gü-
ler, Gülteks Tekstil Dış Tic.Ve San. Ltd. Şti., Kar-Teks	Tekstil	ve	Deri	Ürünleri	
San ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının red-
diyle	usul	ve	yasaya	uygun	bulunan	hükmün	ONANMASINA.....

*

 İcra takibinin başlamasından sonra iflasın ertelenmesi kararı ile 
verilen tedbir kararının, davalı hakkında açılan itirazın kaldırılması ve 
tahliye davasını etkilemeyeceği (bu davaların görüleceği) ancak, bu davalar 
sonunda verilen kararların infaz edilemeyeceği- (Not: Bu kararlar gereğin-
ce; “kiracının beş yıllık erteleme süresi boyunca bir kuruş kira bedeli öde-
meden kiralananı kullanmaya devam edeceği” de kabul edilmiş olmakta-
dır..)

….. Dava,	ödenmeyen kira bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibi-
ne vaki itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatının 
tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, “davalı şirketin iflasının ertelenmesi da-
vası kapsamında davalı hakkındaki takiplerin tedbiren durdurulmasına karar ve-
rildiği” gerekçesiyle “itirazın kaldırılması ve tahliye istemlerinin reddine” karar 
verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK.nun 179/b maddesinde "erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 
sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz 
ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesiyle kesilebilen zamana-
şımı ve hak düşürücü müddetler işlemez.
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 İtirazın iptali davasında; İİK 67/2'deki %40 ibaresi, 02.07.2012 ta-
rihinde ve 6352 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile %20 şeklinde değiştirildi-
ğinden,  ancak 6352 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği -05.07.2012 tarihin-
den sonra- yapılan icra takipleri üzerine açılacak itirazın iptali davaların-
da, icra inkar tazminatının asgari %20 olarak uygulanacağı, bu tarihten 
önce yapılan takipler üzerine açılan itirazın iptali davalarında ise %40 olan 
tazminat oranının uygulanması gerekeceği - 6352 s. Kanunun geçici 10. 
maddesinde yer alan 'takip işlemleri' ibaresinden takip talebinin anlaşıl-
ması gerekeceği- (NOT: Yargıtay 6. HD., 13. HD., 15. HD., 19. HD. ve 23. 
HD. bu görüşte olmasına rağmen, Yargıtay 7. HD. ise aksi görüşte olup
"inkar tazminatını %20'ye indiren hükmün yayımlandığı tarihten itibaren 
derhal uygulanması gerektiği" görüşündedir. 18. HD.'nin görüşü ise tam 
olarak anlaşılamamıştır. Bu Dairelerin bu konudaki içtihatları aşağıda su-
nulmuştur...)

….. Davacı vekilinin icra inkar tazminatına yönelik temyiz itirazlarına ge-
lince;  mahkemece davanın kabulüne, itirazın kaldırılmasına karar verilmiş, ol-
masına göre, 6352 sayılı yasa ile değiştirilen 2004 sayılı  kanunun geçici 10. 
maddesinde; "bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlem-
leri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilece-
ğinin düzenlenmesine göre, kabul edilen asıl alacak miktarı 21.600 TL üzerin-
den %40 oranında  tazminata hükmedilmesi gerekirken  %20 oranında  tazmina-
tına hükmedilmesi doğru değil ise de bu yanlışlığın düzeltilmesi için hükmün 
bozularak yeniden yargılama yapılmasında yarar bulunmadığından, hükmün ic-
ra inkar tazminatına ilişkin 2. bendinde  yazılı olan “%20” ibaresinin çıkarılarak 
yerine “%40 ” ibaresi yazılmak suretiyle hükmün düzeltilmiş bu şekli ile 6100 
sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek 
HUMK 438.maddesi uyarınca düzeltilerek ONANMASINA...   

*

 Tasarrufun iptali davalarının "ticari dava" (TTK. 4,5) olmayıp 
İİK.'nundan kaynaklanan davalar olduğu, bu nedenle görevli mahkemenin 
"ticaret mahkemeleri" olmayıp "asliye hukuk mahkemeleri olduğu-

……. Mahkemece	 iddia, savunma	 toplanan	 delillere	 göre, TTK'nun	
5.maddesine göre davanın mutlak ticari davalardan olması veya her iki tarafın 
tacir ve açılan davanın tarafların ticari işletmeleri ile ilgili bulunması halinde 
açılan davaların Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevi içinde olacağı, açılan 
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davanın ise İİK 'dan kaynaklanan tasarrufun iptali istemine ilişkin olup ticari 
davalardan olmadığı, davanın takip borçluları ile satın alan 3.kişiler yönünden 
birlikte görülmesi gerektiği, görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi ol-
duğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine dava tarihi nazara alınarak 
HMK'nun 20.maddesi gereğince dosyanın tebliğden itibaren iki hafta içinde 
başvuru halinde İstanbul	Nöbetçi	Asliye	Hukuk	Mahkemesine	gönderilmesine	
evrak üzerinden yapılan inceleme sonunda karar verilmiş; hüküm, davacı ve da-
valı borçlular Kenan Güler, Abdulkerim Güler, Gülteks Tekstil Dış Tic.Ve	San.	
Ltd. Şti., Kar-Teks Tekstil ve Deri Ürünleri San ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafın-
dan temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde 
dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön 
bulunmamasına göre, davacı ve davalı borçlular Kenan Güler, Abdulkerim Gü-
ler, Gülteks Tekstil Dış Tic.Ve San. Ltd. Şti., Kar-Teks	Tekstil	ve	Deri	Ürünleri	
San ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının red-
diyle	usul	ve	yasaya	uygun	bulunan	hükmün	ONANMASINA.....

*

 İcra takibinin başlamasından sonra iflasın ertelenmesi kararı ile 
verilen tedbir kararının, davalı hakkında açılan itirazın kaldırılması ve 
tahliye davasını etkilemeyeceği (bu davaların görüleceği) ancak, bu davalar 
sonunda verilen kararların infaz edilemeyeceği- (Not: Bu kararlar gereğin-
ce; “kiracının beş yıllık erteleme süresi boyunca bir kuruş kira bedeli öde-
meden kiralananı kullanmaya devam edeceği” de kabul edilmiş olmakta-
dır..)

….. Dava,	ödenmeyen kira bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibi-
ne vaki itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatının 
tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, “davalı şirketin iflasının ertelenmesi da-
vası kapsamında davalı hakkındaki takiplerin tedbiren durdurulmasına karar ve-
rildiği” gerekçesiyle “itirazın kaldırılması ve tahliye istemlerinin reddine” karar 
verilmiş, karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK.nun 179/b maddesinde "erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 
sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz 
ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesiyle kesilebilen zamana-
şımı ve hak düşürücü müddetler işlemez.
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Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle	 temin	
edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir 
veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muha-
faza tedbirleri alınmaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda, 
erteleme süresince işleyecek olup, mevcut rehinle karşılanamayacak faizler te-
minatlandırılmak zorundadır.

206'ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip 
yapılabilir" hükmüne yer verilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 28.09.2012	 tarih	 ve	 2012/6-238-
2012/635 sayılı kararı ile [Görüldüğü üzere, bu hükümde (İİK.nun 179/b mad-
desi kastedilerek) iflasın ertelenmesi kararının davalara etkisinden söz edilme-
miştir. Bu durum karşısında; iflasın ertelenmesi üzerine borçlu hakkında "hiçbir
takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur" ise de, iflasın ertelenmesin-
den önce yapılan (veya tedbiren durdurulan) takiplere ilişkin olarak açılan iflas 
davası dışındaki, itirazın iptali, borçtan kurtulma gibi takiplere ilişkin davalara, 
dava	bir takip işlemi olmadığından erteleme süresi içinde devam edilebileceği, 
ancak bu davalar sonucunda verilen ilama dayanarak takip yapılamayacağı ko-
nusunda doktrinde bir görüş bulunduğu gibi (Pekcanıtez, Hasan; İflas Ertelen-
mesi, İBD 2005/2, s.344; Atalay, Oğuz Borca Batıktık ve İflasın Ertelenmesi, 
İzmir, s.152), benzer konuda Yargıtay kararları da bulunmaktadır. (Y.19.H.D. 
26.01.2010	 gün	 ve	 2009/2694-2010/552;	 Y.15.H.D.	 25.02.2008	 gün	 ve	
2007/4752-2008/1114)] görüşüne yer verilmiştir.

Yukarıda açıklanan kanun hükmü ve Hukuk Genel Kurulu kararına göre, 
iflasın ertelenmesi kararının verilmesinden sonra borçlu aleyhine 6183 sayılı 
Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takibin yapılamayaca-
ğı, öncesinde başlamış bir takip varsa, başlayan takiplerin duracağı, iflasın erte-
lenmesi veya tedbir kararının verilmesinden önce başlatılan takip nedeniyle açı-
lan itirazın kaldırılması, itirazın iptali ya da menfi tespit davalarına iflasın erte-
lenmesi (ya da tedbir) kararının etki etmeyeceği ancak, açılan bu davaların so-
nunda verilen ilamların infazını engelleyeceği anlaşılmaktadır. Öte yandan ifla-
sın ertelenmesi ya da takip yapılmaması yönünde verilen tedbir kararından son-
ra yapılan takip nedeniyle itirazın iptali ya da itirazın kaldırılmasının istenmesi	
durumunda ise, davanın reddine karar verilmesi gerekecektir.

113

Olayımıza gelince; Davacı tarafından davalı hakkında 10.7.2012 tarihinde 
icra takibi başlatılmıştır. Davalı şirket tarafından davalı şirketin iflasının erte-
lenmesi için açılan Bakırköy 5. Asliye Ticaret	Mahkemesi’nin	 2012/338	Esas	
sayılı dosyasında, 11.7.2012 günlü tedbir kararı ile davalı kiracının davadan 
sonraki her türlü takas, mahsup, ilamlı, ilamsız tahliye işlemlerinin durdurulma-
sına karar verilmiştir. Tedbir kararından önce davalı hakkında icra	 takibinin	
başlatıldığı anlaşılmaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı ile de benim-
senen ve yukarıda açıklanan ilkeye göre takibin başlamasından sonra verilen 
tedbir kararı davalı hakkında açılan itirazın kaldırılması ve tahliye davasını etki-
lemez ancak, mercii kararının infazına engel teşkil eder. Mahkemece yukarıda 
açıklanan gerekçeler gözetilerek işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekir-
ken, yazılı gerekçe ile istemin reddine karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu nedenle bozulmalıdır….
*

 Kira sözleşmesini “garantör” (BK. mad. 110, şimdi; TBK. mad 128) 
sıfatıyla imzalayan kişinin sorumluluğunun -“kefil” sıfatıyla- imzalayan ki-
şiden farklı olarak- kira sözleşmesi boyunca devam edeceği-

……. Taraflar arasında düzenlenen 01/03/2008 başlangıç tarihli ve 1 yıl sü-
reli kira sözleşmesi hususunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Aylık kira be-
deli  1750 TL olup her ayın 1 ila 5 i arasında  ödeneceği kararlaştırılmıştır.  Da-
vacı kiralayan 08/02/2012 tarihinde davalılar hakkında başlattığı haciz ve tahli-
ye	istemli icra takibi ile aylık 1.750 TL üzerinden ödenmeyen 2011 Şubat- 2012
Şubat ayları 13 aylık kira bedeli toplamı 22.450.-TL’nin tahsilini istemiş, her iki 
davalıya da 09/02/2012 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine karşı davalılar ve-
kili	“15/02/2012	tarihinde davalıların borcu bulunmadığını, davalı A. D.'in kira 
sözleşmesini kefil sıfatıyla imzaladığını, ödemelere ilişkin dekontların dosyaya 
ibraz edildiğini” ileri sürerek itirazda bulunmuştur. Davacı vekili “kira bedelle-
rinin eksik yatırıldığının banka dekontları ile sabit olduğunu, bakiye alacağın 
mevcut olduğunu” bildirmiştir. Davalı tarafından ibraz edilen belgelerden yapı-
lan ödemelerin hangi ay kirasına ilişkin olduğu belli değildir. Mahkemece 2008 
yılından itibaren davalı tarafından yapılan ödemelere ilişkin ekstrelerin ilgili 
bankadan getirtilip uzman bilirkişi tarafından inceletilerek ödenmeyen kira ala-
cağının belirlenmesi ve bu miktar üzerinden itirazın kaldırılmasına karar veril-
mesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde itirazın kaldırılmasına karar 
verilmesi doğru değildir.
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Ayrıca kira sözleşmesinin 10. maddesinde davalı A. G. D.'in kiracının kefili ve 
aynı zamanda Borçlar Kanunun 110. maddesi anlamında garantörü olduğu ve 
kiracı ile birlikte aynı zamanda kendisi hakkında yasal işlem yapılmasını kabul 
ettiği kararlaştırılmıştır. Adı geçen davalı kira sözleşmesine garantör olarak im-
za attığına göre kira sözleşmesi boyunca sorumluluğu devam eder. Bu durumda 
garantör olan davalının sorumluluğu tespit edilerek sonucuna göre bir karar ve-
rilmesi	gerekirken bu davalı hakkındaki davanın reddine karar verilmesi doğru 
değildir…..

*
 KDV. ve damga vergisinin tarh ve taahhuk işlemleri, anılan vergi-

lerin mükellefi sıfatı ile yapılmakta olduğundan, bu işlemlerden doğan ihti-
lafların çözüm yerinin de vergi mahkemeleri olduğu, bu konuda doğan 
uyuşmazlıkları icra mahkemelerinde görülemeyeceği-

Not: Uyuşmazlık Mahkemesinin ise aksi doğrultuda içtihatları olmuş 
olup, Uyuşmazlık Mahkemesi bu tür uyuşmazlıkların yine icra mahkeme-
lerinde çözümlenmesi gerekeceğini belirtmiştir.(Bknz: UM(Uyuşmazlık 
Mahkemesi) 11.03.2013 T. E: 2012/182, K:321)

…… Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/3-d	maddesine	 göre;	müzayede	
ma-hallerinde yapılan satışlar katma değer vergisine tabidir. Burada satılan ma-
lın ait olduğu kişinin KDV mükellefi olup olmamasının bir önemi bulunmamak-
tadır. Kanun koyucu tarafından bu yerlerdeki satışlar özel olarak KDV ye tabi 
tutulmuştur. KDV Kanunun 40. maddesine 4108 Sayılı Kanunla eklenen (5) 
numaralı fıkra ile Kanunun 17.maddesinin 1. fıkrasında sayılan kurum ve kuru-
luşlara, sadece vergiye tabi işlemlerin bulunduğu dönemler için beyan-name 
verdirme, beyanname yerine kaim olmak üzere işleme esas belgeleri kabul et-
me, bu mükelleflere ait verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin 
usul	ve	esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiş bulun-
maktadır. Söz konusu yetki çerçevesinde Kanunun 1/3-d maddesi uya-rınca mü-
zayede yoluyla satış yapan icra dairelerinin, bu satışlarıyla ilgili KDV'nin beyan 
ve ödenmesi ile ilgili işlemleri, KDV genel tebliğlerinde yer alan açıklamalara 
uygun yürütülür. Bu bağlamda	48	seri	nolu	KDV	genel	tebliğinin (D) bölümün-
de, icra yoluyla yapılan satışlarda verginin mükellefinin satışı gerçekleştiren ic-
ra daireleri olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında; 
damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu; resmi dairelerle	
kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisinin kişilerce ödeneceği 
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açıklandıktan sonra, 8'inci maddesinde bu Kanunda yazılı resmi daireden	mak-
sadın, genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, il özel idareleri, belediyeler	ve	
köyler olduğu vurgulanmıştır. Bu Kanuna ekli, damga vergisinden istisna edilen 
kâğıtlara ilişkin (2) sayılı tablonun kurumlarla ilgili kâğıtları düzenleyen	V	inci	
fıkrasında, bazı resmi kurumlara vergi muafiyeti tanınması da, yukarıda yer alan 
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 3'üncü maddesi uya-rınca resmi dairele-
rin de damga vergisi mükellefi olduğunu göstermektedir. Aynı kanunun,	"resmi	
dairelerin mecburiyeti" başlığını tabyan 26. maddesinde ise; "resmi dairelerin 
ilgili memurları, kendilerine ibraz edilen kâğıtların damga vergisini aramaya ve 
vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye 
ve	bunların tutanağını düzenlemek üzere vergi dairesine göndermeye mecbur-
durlar." düzenlemesine yer verilmiştir.

Buna göre icra müdürlüğünce, KDV ve damga vergisinin tarh ve tahak-kuk iş-
lemleri, anılan vergilerin mükellefi sıfatı ile yapılmakta olup, bu işlem-lerden	
doğan ihtilafların çözüm yeri de vergi	mahkemeleridir.

O halde mahkemece KDV ve Damga Vergisi yönünden yargı yolu ne-deniyle 
şikâyet dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esası ince-lenerek 
yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir…..

*
 Limited şirketlerde borçlu ortağın payının İİK.'nun taşınırlara iliş-

kin hükümlerine göre haczedileceği, bu durumda, icra müdürlüğünün, ala-
caklı tarafından borçlunun üçüncü kişi limited şirketteki hissesinin haczi 
istendiğinde, borçlunun hisse hakları, şirkete haciz yazısı tebliğ olunarak 
haczedilebileceği gibi icra memurunun şirket merkezine bizzat giderek, 
haczi şirkete tebliğ etmek ve pay defterine işlenmesini sağlamak suretiyle 
bu hususu tutanakla tespit ederek çıplak pay haczini yapabileceği, limited 
şirketlerde ispat vasıtası olan pay senedinin teslimi ile ortaklık hakkının 
devir ve temlik edilemeyeceği ve nedenle bu hakların  üzerine rehin ve ha-
ciz konulamayacağı,  pay senedinin haczedilmesinin borçlunun, limited 
şirketteki ortaklık payının haczedildiği sonucunu doğurmayacağı-

….. 6762 Sayılı TTK.nun 145.maddesine göre, limited şirketlerde ortaklar-
dan birinin kişisel alacaklısı, şirket devam ettiği sürece haklarını borçlu şirket 
ortağının şahsi mallarından, şirket bilançosu gereği o ortağa düşen kar	payından 
ve şirket fesholunmuş ise tasfiye payından alabilir. 6762 Sayılı TTK'nun 522 ve 
523.maddelerinde limited şirketlerde cebri icraya ilişkin koşullar düzenlenmiş-
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Ayrıca kira sözleşmesinin 10. maddesinde davalı A. G. D.'in kiracının kefili ve 
aynı zamanda Borçlar Kanunun 110. maddesi anlamında garantörü olduğu ve 
kiracı ile birlikte aynı zamanda kendisi hakkında yasal işlem yapılmasını kabul 
ettiği kararlaştırılmıştır. Adı geçen davalı kira sözleşmesine garantör olarak im-
za attığına göre kira sözleşmesi boyunca sorumluluğu devam eder. Bu durumda 
garantör olan davalının sorumluluğu tespit edilerek sonucuna göre bir karar ve-
rilmesi	gerekirken bu davalı hakkındaki davanın reddine karar verilmesi doğru 
değildir…..

*
 KDV. ve damga vergisinin tarh ve taahhuk işlemleri, anılan vergi-

lerin mükellefi sıfatı ile yapılmakta olduğundan, bu işlemlerden doğan ihti-
lafların çözüm yerinin de vergi mahkemeleri olduğu, bu konuda doğan 
uyuşmazlıkları icra mahkemelerinde görülemeyeceği-

Not: Uyuşmazlık Mahkemesinin ise aksi doğrultuda içtihatları olmuş 
olup, Uyuşmazlık Mahkemesi bu tür uyuşmazlıkların yine icra mahkeme-
lerinde çözümlenmesi gerekeceğini belirtmiştir.(Bknz: UM(Uyuşmazlık 
Mahkemesi) 11.03.2013 T. E: 2012/182, K:321)

…… Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/3-d	maddesine	 göre;	müzayede	
ma-hallerinde yapılan satışlar katma değer vergisine tabidir. Burada satılan ma-
lın ait olduğu kişinin KDV mükellefi olup olmamasının bir önemi bulunmamak-
tadır. Kanun koyucu tarafından bu yerlerdeki satışlar özel olarak KDV ye tabi 
tutulmuştur. KDV Kanunun 40. maddesine 4108 Sayılı Kanunla eklenen (5) 
numaralı fıkra ile Kanunun 17.maddesinin 1. fıkrasında sayılan kurum ve kuru-
luşlara, sadece vergiye tabi işlemlerin bulunduğu dönemler için beyan-name 
verdirme, beyanname yerine kaim olmak üzere işleme esas belgeleri kabul et-
me, bu mükelleflere ait verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin 
usul	ve	esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiş bulun-
maktadır. Söz konusu yetki çerçevesinde Kanunun 1/3-d maddesi uya-rınca mü-
zayede yoluyla satış yapan icra dairelerinin, bu satışlarıyla ilgili KDV'nin beyan 
ve ödenmesi ile ilgili işlemleri, KDV genel tebliğlerinde yer alan açıklamalara 
uygun yürütülür. Bu bağlamda	48	seri	nolu	KDV	genel	tebliğinin (D) bölümün-
de, icra yoluyla yapılan satışlarda verginin mükellefinin satışı gerçekleştiren ic-
ra daireleri olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında; 
damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu; resmi dairelerle	
kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisinin kişilerce ödeneceği 
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açıklandıktan sonra, 8'inci maddesinde bu Kanunda yazılı resmi daireden	mak-
sadın, genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, il özel idareleri, belediyeler	ve	
köyler olduğu vurgulanmıştır. Bu Kanuna ekli, damga vergisinden istisna edilen 
kâğıtlara ilişkin (2) sayılı tablonun kurumlarla ilgili kâğıtları düzenleyen	V	inci	
fıkrasında, bazı resmi kurumlara vergi muafiyeti tanınması da, yukarıda yer alan 
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 3'üncü maddesi uya-rınca resmi dairele-
rin de damga vergisi mükellefi olduğunu göstermektedir. Aynı kanunun,	"resmi	
dairelerin mecburiyeti" başlığını tabyan 26. maddesinde ise; "resmi dairelerin 
ilgili memurları, kendilerine ibraz edilen kâğıtların damga vergisini aramaya ve 
vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye 
ve	bunların tutanağını düzenlemek üzere vergi dairesine göndermeye mecbur-
durlar." düzenlemesine yer verilmiştir.

Buna göre icra müdürlüğünce, KDV ve damga vergisinin tarh ve tahak-kuk iş-
lemleri, anılan vergilerin mükellefi sıfatı ile yapılmakta olup, bu işlem-lerden	
doğan ihtilafların çözüm yeri de vergi	mahkemeleridir.

O halde mahkemece KDV ve Damga Vergisi yönünden yargı yolu ne-deniyle 
şikâyet dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken, işin esası ince-lenerek 
yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir…..

*
 Limited şirketlerde borçlu ortağın payının İİK.'nun taşınırlara iliş-

kin hükümlerine göre haczedileceği, bu durumda, icra müdürlüğünün, ala-
caklı tarafından borçlunun üçüncü kişi limited şirketteki hissesinin haczi 
istendiğinde, borçlunun hisse hakları, şirkete haciz yazısı tebliğ olunarak 
haczedilebileceği gibi icra memurunun şirket merkezine bizzat giderek, 
haczi şirkete tebliğ etmek ve pay defterine işlenmesini sağlamak suretiyle 
bu hususu tutanakla tespit ederek çıplak pay haczini yapabileceği, limited 
şirketlerde ispat vasıtası olan pay senedinin teslimi ile ortaklık hakkının 
devir ve temlik edilemeyeceği ve nedenle bu hakların  üzerine rehin ve ha-
ciz konulamayacağı,  pay senedinin haczedilmesinin borçlunun, limited 
şirketteki ortaklık payının haczedildiği sonucunu doğurmayacağı-

….. 6762 Sayılı TTK.nun 145.maddesine göre, limited şirketlerde ortaklar-
dan birinin kişisel alacaklısı, şirket devam ettiği sürece haklarını borçlu şirket 
ortağının şahsi mallarından, şirket bilançosu gereği o ortağa düşen kar	payından 
ve şirket fesholunmuş ise tasfiye payından alabilir. 6762 Sayılı TTK'nun 522 ve 
523.maddelerinde limited şirketlerde cebri icraya ilişkin koşullar düzenlenmiş-
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tir. Bu düzenlemeler karşısında limited şirketlerde ortağın şahsi borcundan do-
layı, ortaklık payının doğrudan haczi mümkün olmayıp, sadece ortağın kar payı, 
masraf ve avans alacağı veya tasfiye halinde, tasfiye bakiyesine katılma hakla 
haczedilebilir. 6762 Sayılı TTK'nun 522.maddesinde alacaklıya tanınan	borçlu	
ortağın limited şirketteki hissesini haciz hakkı, satış isteme hakkından yoksun-
dur. Zira, limited şirketlerde pay kural olarak bölünmez. Ancak, bunun istisnası 
devir	veya	miras	yolu	ile	intikalde	mümkün	olup,	pay	önce	bölünür,	sonra	devir	
veya intikal edilir. Ayrıca pay kavramı ortaklık hak ve yükümlülüklerinin ta-
mamını ifade eder.

01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 
133.maddesi 6762 Sayılı TTK.nun 145.maddesinden farklı bir düzenlemeye	yer	
vermiştir. Bu düzenlemeye göre, sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, 
o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, 
senede bağlanmış veya bağlanmamış payların, 9/6/1932 tarihli vc 2004 Sayılı 
İcra ve İflas Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini	ve
paraya	çevrilmesini	isteyebilirler,	Haciz, istek üzerine, pay defterine işlenir.

Bunun dışında, alacaklılar, tüm ticaret şirketlerinde alacaklarını, ortağın 
şirketten olan diğer alacaklarından da alabilme ve bunun için haciz yaptırabilme 
yetkisini	de	haizdir.

Yapılan bu değişiklik sonucu, sermaye şirketi olan limited şirketlerde or-
taklardan birinin kişisel alacaklısına, 6762 Sayılı TTK.nun 145.maddesinin ak-
sine, ortağın ortaklık payının haczini ve paraya çevrilmesini isteme hakkı ta-
nınmıştır.

Sözkonusu değişiklik madde gerekçesinde; “6762 Sayılı kanundaki serma-
yesi paylara bölünmüş şirketlerle anonim şirketlere ve hisse senetlerine özgü-
lenmiş bulunan ikinci fıkra “sermaye şirketleri” ibaresi kullanılarak limited şir-
ketleri ve senede bağlanmamış paylan da kapsayacak tarzda genişletilmiştir. 
Haczedilecek ve paraya çevrilecek payın anonim, limited ve paylı komandit şir-
kete	ait	bulunması veya senede bağlanmış olup olmaması, herhangi bir hüküm 
farkı yaratmaz.” şeklinde açıklanmıştır.

Madde	gerekçesinin	devamında da belirtildiği üzere, hükmün diğer bir ye-
niliği, haczin ve paraya çevrilmenin hangi hükümlere göre yapılabileceğinin 
açıklığa kavuşturulmasıdır. 6102 sayılı TTK.nun 133/2.maddesi gereğince, 
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limited şirketlerde borçlu ortağın payı İcra İflas Kanununun taşınırlara ilişkin 
hükümlerine göre haczedilecektir. Bu durumda, icra müdürlüğü, alacaklı tara-
fından borçlunun üçüncü kipi limited şirketteki hissesinin haczi istendiğinde, 
borçlunun hisse haklan, şirkete haciz yazısı tebliğ olunarak haczedilebileccği 
gibi	icra memuru mahalline (şirket merkezine) bizzat giderek, haczi şirkete teb-
liğ etmek ve pay defterine işlenmesini sağlamak suretiyle bu hususu tutanakla 
tespit ederek çıplak	pay	haczini	yapabilir.

Burada üzerinde durulması gereken diğer bir husus da şudur:

6102 Sayılı TTK.nun 593/2.maddesinde getirilen bir diğer yenilikle limited  
şirketlerde, esas sermaye payının, ispat aracı olan bir senede veya nama yazılı 
senede bağlanabilmesine imkan tanınmıştır. Madde gerekçesinde, esas sermaye 
payını içeren nama 9 yazıtı senet çıkarılmasının, paya devir ve dolayısıyla dola-
şım kolaylığı sağlamayacağı, 595 ve devamı hükümlerinin uygulanacağı ifade 
edilmiş ve bu olanağın, limited şirket esas sermaye payını, anonim şirket payına 
dönüştürmeyeceği ve yaklaştırmayacağı, sadece ispatı ile gereğinde -limited	
şirkete ilişkin hükümler çerçevesinde- payın devrinde bazı kolaylıklar sağlaya-
bileceği belirtilmiştir.

O halde, limited şirketlerde pay senetleri birer ispat vasıtası niteliğinde 
olup, pay senedinin teslimi ile ortaklık hakkı devir ve temlik edilemez ve yine 
aynı nedenle bu haklar vs. üzerine	rehin	ve haciz	konulamaz.	Pay	senetlerinin	
kazanılması ile sermaye payı devralınmış olmaz. Esas sermaye payının devredi-
lebilmesi 6102 Sayılı TTK.nun 595 ve 596.maddesi hükümleri şartlarında 
mümkündür.

Buna göre (pay senedinin teslimi ortaklık hakkının devrini sağlamadığın-
dan, pay senedinin haczedilmesi borçlunun, limited şirketteki ortaklık payının 
haczedildiği sonucunu doğurmaz. Yukarıda da belirtildiği üzere, ortaklık payı, 
limited şirkete haciz yazısının tebliği ile haczedilebileceği gibi icra memurunun 
mahalline (şirket merkezine) bizzat giderek, haczi şirkete tebliğ etmek ve pay 
defterine işlenmesini sağlamak suretiyle bu hususu tutanakla tespit ederek pay 
haczini yapması mümkündür.

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelin-
ce;
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tir. Bu düzenlemeler karşısında limited şirketlerde ortağın şahsi borcundan do-
layı, ortaklık payının doğrudan haczi mümkün olmayıp, sadece ortağın kar payı, 
masraf ve avans alacağı veya tasfiye halinde, tasfiye bakiyesine katılma hakla 
haczedilebilir. 6762 Sayılı TTK'nun 522.maddesinde alacaklıya tanınan	borçlu	
ortağın limited şirketteki hissesini haciz hakkı, satış isteme hakkından yoksun-
dur. Zira, limited şirketlerde pay kural olarak bölünmez. Ancak, bunun istisnası 
devir	veya	miras	yolu	ile	intikalde	mümkün	olup,	pay	önce	bölünür,	sonra	devir	
veya intikal edilir. Ayrıca pay kavramı ortaklık hak ve yükümlülüklerinin ta-
mamını ifade eder.

01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 
133.maddesi 6762 Sayılı TTK.nun 145.maddesinden farklı bir düzenlemeye	yer	
vermiştir. Bu düzenlemeye göre, sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, 
o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, 
senede bağlanmış veya bağlanmamış payların, 9/6/1932 tarihli vc 2004 Sayılı 
İcra ve İflas Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini	ve
paraya	çevrilmesini	isteyebilirler,	Haciz, istek üzerine, pay defterine işlenir.

Bunun dışında, alacaklılar, tüm ticaret şirketlerinde alacaklarını, ortağın 
şirketten olan diğer alacaklarından da alabilme ve bunun için haciz yaptırabilme 
yetkisini	de	haizdir.

Yapılan bu değişiklik sonucu, sermaye şirketi olan limited şirketlerde or-
taklardan birinin kişisel alacaklısına, 6762 Sayılı TTK.nun 145.maddesinin ak-
sine, ortağın ortaklık payının haczini ve paraya çevrilmesini isteme hakkı ta-
nınmıştır.

Sözkonusu değişiklik madde gerekçesinde; “6762 Sayılı kanundaki serma-
yesi paylara bölünmüş şirketlerle anonim şirketlere ve hisse senetlerine özgü-
lenmiş bulunan ikinci fıkra “sermaye şirketleri” ibaresi kullanılarak limited şir-
ketleri ve senede bağlanmamış paylan da kapsayacak tarzda genişletilmiştir. 
Haczedilecek ve paraya çevrilecek payın anonim, limited ve paylı komandit şir-
kete	ait	bulunması veya senede bağlanmış olup olmaması, herhangi bir hüküm 
farkı yaratmaz.” şeklinde açıklanmıştır.

Madde	gerekçesinin	devamında da belirtildiği üzere, hükmün diğer bir ye-
niliği, haczin ve paraya çevrilmenin hangi hükümlere göre yapılabileceğinin 
açıklığa kavuşturulmasıdır. 6102 sayılı TTK.nun 133/2.maddesi gereğince, 
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limited şirketlerde borçlu ortağın payı İcra İflas Kanununun taşınırlara ilişkin 
hükümlerine göre haczedilecektir. Bu durumda, icra müdürlüğü, alacaklı tara-
fından borçlunun üçüncü kipi limited şirketteki hissesinin haczi istendiğinde, 
borçlunun hisse haklan, şirkete haciz yazısı tebliğ olunarak haczedilebileccği 
gibi	icra memuru mahalline (şirket merkezine) bizzat giderek, haczi şirkete teb-
liğ etmek ve pay defterine işlenmesini sağlamak suretiyle bu hususu tutanakla 
tespit ederek çıplak	pay	haczini	yapabilir.

Burada üzerinde durulması gereken diğer bir husus da şudur:

6102 Sayılı TTK.nun 593/2.maddesinde getirilen bir diğer yenilikle limited  
şirketlerde, esas sermaye payının, ispat aracı olan bir senede veya nama yazılı 
senede bağlanabilmesine imkan tanınmıştır. Madde gerekçesinde, esas sermaye 
payını içeren nama 9 yazıtı senet çıkarılmasının, paya devir ve dolayısıyla dola-
şım kolaylığı sağlamayacağı, 595 ve devamı hükümlerinin uygulanacağı ifade 
edilmiş ve bu olanağın, limited şirket esas sermaye payını, anonim şirket payına 
dönüştürmeyeceği ve yaklaştırmayacağı, sadece ispatı ile gereğinde -limited	
şirkete ilişkin hükümler çerçevesinde- payın devrinde bazı kolaylıklar sağlaya-
bileceği belirtilmiştir.

O halde, limited şirketlerde pay senetleri birer ispat vasıtası niteliğinde 
olup, pay senedinin teslimi ile ortaklık hakkı devir ve temlik edilemez ve yine 
aynı nedenle bu haklar vs. üzerine	rehin	ve haciz	konulamaz.	Pay	senetlerinin	
kazanılması ile sermaye payı devralınmış olmaz. Esas sermaye payının devredi-
lebilmesi 6102 Sayılı TTK.nun 595 ve 596.maddesi hükümleri şartlarında 
mümkündür.

Buna göre (pay senedinin teslimi ortaklık hakkının devrini sağlamadığın-
dan, pay senedinin haczedilmesi borçlunun, limited şirketteki ortaklık payının 
haczedildiği sonucunu doğurmaz. Yukarıda da belirtildiği üzere, ortaklık payı, 
limited şirkete haciz yazısının tebliği ile haczedilebileceği gibi icra memurunun 
mahalline (şirket merkezine) bizzat giderek, haczi şirkete tebliğ etmek ve pay 
defterine işlenmesini sağlamak suretiyle bu hususu tutanakla tespit ederek pay 
haczini yapması mümkündür.

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelin-
ce;
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Alacaklı tarafından 25.07.2012 tarihinde borçlunun Sasu su ürünleri Ltd. 
Şti firmasındaki hisselerinin haczi için Adana Ticaret Sicil memurluğuna haciz 
müzekkeresi yazılması talep edilmiş, ticaret sicil memurluğu haczin sicil kayıt-
larına tescil edildiğini bildirmiştir. Ayrıca 3. kişi şirkete 03.08.2012 tarihli bi-
rinci haciz ihbarnamesi ile 28.08.2012 tarihli haciz müzekkeresinin gönderildiği 
görülmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere haciz tarihi itibariyle yürürlükte olan 
6102 sayılı TTK.nun 133/2.maddesi gereğince, borçlunun limited şirketteki or-
taklık payının haczi mümkün olup, mahkemece, şikayetin reddine karar veril-
mesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi	isabetsizdir…...

***
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Alacaklı tarafından 25.07.2012 tarihinde borçlunun Sasu su ürünleri Ltd. 
Şti firmasındaki hisselerinin haczi için Adana Ticaret Sicil memurluğuna haciz 
müzekkeresi yazılması talep edilmiş, ticaret sicil memurluğu haczin sicil kayıt-
larına tescil edildiğini bildirmiştir. Ayrıca 3. kişi şirkete 03.08.2012 tarihli bi-
rinci haciz ihbarnamesi ile 28.08.2012 tarihli haciz müzekkeresinin gönderildiği 
görülmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere haciz tarihi itibariyle yürürlükte olan 
6102 sayılı TTK.nun 133/2.maddesi gereğince, borçlunun limited şirketteki or-
taklık payının haczi mümkün olup, mahkemece, şikayetin reddine karar veril-
mesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi	isabetsizdir…...
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