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B. Alacak 

D. Kanuni Terimler



icr atakip

Takibin 



-

-



-41): 

-144/a; 167-170/b; 272-276): Sadece para ve 

-153): 

-268): 
hukuki koruma tedbiri olarak bulunur. 

- Genel Haciz Yolu ile Takip

-

-



1. Konkordato (m. 285-309)
Kooperatiflerin 

309-
-284)



-Takip hukuku, ihlal edilenin, yani cebri icra
hukukunda devletin icra

elde etmesine olur.
Ancak bu durum, takibin sonuna kadar

menfaatine ve
takiple ilgili menfaatinin tamamen

da gelmeyecektir.
- hukukunun ve
menfaatleri korunmaya hassas
bir dengelemektir.
menfaatlerinin mutlak olarak her zaman
menfaat dengesinin gelmez,
aksine bazen adaletsizliklere neden olabilir.



A. Genel Olarak



Hukuk Devleti Etkin hukuki 

-18)

-101)

-83; 25/b)

-81)

- -
( AY m. 22- - HKK m. 5-



1. Genel Olarak
hukukunda gibi, cebri icra hukukunda da

bu hukuk dikkate gereken temel
ilkeler mevcuttur. bir hukukunda
yer icra hukukunda da uygulama bulan ilkelerdir;

ise cebri kendine has ilkeleridir.







-

-

-

-

-

-



Tahsili
Kamu ve

6183 Amme Tahsil
Kanun tahsil

edilmektedir. Ancak, devlet, il idaresi ve
belediyelerin hukuktan kaynaklanan

tahsili ve
.

6183 Kanun, kamu
sadece icra hukukuna
olup kamu iflas yolu ile takip

veya takip yer
ve Kanunu .





ORGANLARI 4)

ORGANLARI

GENEL MAHKEMELER

SAVCI ve ADALET 



1.

-Her asliye hukuk mahkemesinin
yeteri kadar icra dairesi
. Bu durumda icra

mahkemesi .
- dairesinin bir icra

bulunur. yeteri kadar icra
katip, muhasip ve

personel bulunur.



a.Yetkiler
-
-

-
(m.24-

-
-



-

-

-

-
-

-

-

-



a. Olumlu b. Olumsuz 



-

- Tutanaklar resmi belge 

Tutanaklar aksi ispat oluncaya 

edilebilir. 



- icra ve iflas 

-

-
sonunda biter (m. 8/a, VI).



-

-

38; m.92; m.104; m.110). 
-

-

kurtulur. 



1. Kendisinin, 

m

icra mahkemesine bildirmelidir. 
-
m.10/a).
-



-

-
-

-
tespiti istenebilir. 



Sor. (m. 6)

(m. 13)



yerlerde, o yer asliye hukuk mahkemesi, icra mahkemesi 

denetleyebilir.

Tek hakimli, 

-



inceler (m.16-18).

-68/a; 147; 150/a; 269/c; 
275).

-99; 
228)

verir (m.331)

m.26; m. 89;m. 121; m. 153; m. 251; m. 266, m. 285; 
m. 297; m. 318).



-

-322).

-

-

yaparken ceza mahkemesi gibi hareket eder. 

-





-

verir.



gidilemez.  



-

-

sonra yerine getirilmez (m.354). 

-1.1.2017-



A. Genel 
Mahkemeler

m. 67, m.69, m. 72, m. 89/III,
m. 101/II, m.142, m. 258, 
m. 264-265-266, m. 271, 
m. 275/IV-V, m. 276/II, 
m. 277-284.)


