


I. GENEL OLARAK

-Şikâyet (m. 16-18,22), icra takibinin taraflarına veya hukuki 
yararı bulunan diğer kişilere tanınmış ve bu yolla icra ve iflas 
dairelerinin ( veya diğer icra organlarının) Kanun’a veya olaya 
uygun olmayan işlemlerinin iptalini veya düzeltilmesini ya da 
yapmadıkları veya geciktirdikleri işlemlerin yapılmasını 
sağlayan hukuki çaredir. 
- Şikâyet bir hukuki çare olmakla birlikte, bir dava değildir. 
- Şikâyet, şikayete konu işlemi yapan icra dairesinin bağlı 

bulunduğu icra mahkemesince incelenir ve karara bağlanır.



II. ŞİKÂYET KONUSU

• Şikâyetin konusunu, icra ve iflas dairelerince yapılan işlemler 
oluşturmaktadır. 

• Şikâyet ile icra organlarının işlemlerinin hukuka uygunluğunun 
denetlenmesi amaçlanmıştır. 

• Şikâyet, sadece icra ve iflas dairelerinin değil, diğer icra organlarının 
işlemlerine karşı da tanınmış bir yoldur. 



III. ŞİKÂYET NEDENLERİ (m.16)

İşlemin Kanuna 
Uygun 

Olmaması 

İşlemin Hadiseye 
Uygun 

Olmaması

Bir Hakkın 
Yerine 

Getirilmemesi

Bir Hakkın 
Sebepsiz 

Sürüncemede 
Bırakılması 



IV. ŞİKÂYETİN TARAFLARI

Şikâyet Eden 
(Şikâyet Talebinde 

Bulunan) Şikâyet Olunan 
(Karşı Taraf)



V. ŞİKÂYET SÜRESİ

YEDİ GÜNLÜK ŞİKÂYET

*Şikâyet süresi kural olarak 7 gündür. 

*Süre, şikâyet konusu işlemin 
öğrenildiği  tarihten itibaren başlar.

*Hak düşürücüdür.

SÜRESİZ ŞİKÂYET

* Bir hakkın yerine getirilmemesi

* Sebepsiz sürüncemede 
bırakılması

* Kamu düzenine aykırı işlemler



VI. ŞİKÂYET USULÜ
• Şikâyet yolunu kullanacak ilgili kimse, yazılı veya sözlü olarak 

icra mahkemesine başvurur. 

• Ancak, Kanun’da özel olarak düzenlenen durumlarda şikayet 
Kanun’da belirtilen yere yapılır.

• Şikâyette ”basit yargılama usulü” uygulanır. 

• Şikâyet, kendiliğinden takibi DURDURMAZ. Ancak icra 
mahkemesi şikâyetin sonuçlanmasına kadar icranın 
durdurulmasını gerekli görürse, icranın geri bırakılmasına 
karar verir (m. 22). 



Şikâyetin Reddi Şikâyetin Kabulü
- Şikâyet süresi içinde yapılmamışsa               Şikâyet süresinde yapılır 

veya ve şikâyet sebepleri 
-Şikâyet sebebi yerinde görülmezse yerinde bulunursa;  

şikâyet talebi reddedilir. - işlemin iptaline

- işlemin düzeltilmesine

- yapılmayan, geciktirilen 
işlemin yapılmasına (m. 

17)





§4.İCRA HARÇ VE GİDERLERİ
I. İCRA HARÇLARI (HARÇ. K. m. 25)

 Başvurma harcı

 Peşin harç

 Tahsil harcı

 Cezaevi harcı

II. İCRA GİDERLERİ
Posta giderleri, haciz, paraya çevirme, paylaştırma giderleri, haczedilen 

şeyin muhafazası veya işletilmesi için gereken masraflar, bilirkişi ücreti, yol 
giderleri bu kapsamdadır. 

İcra takip giderleri arasında vekalet ücreti önemli bir miktar tutar. İcra 
gideri olan vekalet ücreti, icra müdürü tarafından AV. Asg. Üc. Tarifesine göre 
hesaplanır. 

HARÇ VE GİDERLERDEN SORUMLULUK; m. 15/1, m. 59/1



§5. TEBLİGAT, SÜRELER, TATİL VE TALİK HALLERİ
• I. TEBLİGAT

Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 
hükümlerine göre yapılması gerekir.

• II. SÜRELER

Süreler kural olarak Kanun tarafından belirlenir, bazen sürenin 
belirlenmesi cebri icra organlarına bırakılmıştır.

Sürelerin hesaplanması, başlaması, bitmesi bakımından Kanun’da 
belirtilen ölçüler dikkate alınacaktır (m.19)

İİK’da belirtilen süreler, ilgililer için öngörülenler kesindir. İcra 
organlarına yönelik süreler ise düzenleyicidir. 

İlgililer sözleşme ile süreleri değiştiremezler. 

İcra organları süreye uyulup uyulmadığını kendiliğinden dikkate alır. 



• III. TATİL VE TALİK HALLERİ (m. 51-56)

Tatil ve talik halleri içerisinde kural olarak hiçbir icra takip 
işlemi yapılamaz!

- Tatil günlerinde, haciz ve tebligat yapılabilir, muhafaza 
tedbiri alınabilir (m. 51/I)

- Talik halleri (m. 52-55)
Borçlunun yakınlarından birinin ölümü

Borçlunun ölümü

Borçlunun asker olması

Borçlunun ağır hastalığıdır.

Özel talik halleri; m. 287, m. 317-330

- Talik halleri içerisinde, süreler işlemeye devam eder, ancak 
sürenin bitimi talik gününe rastlarsa, süre, talikin bitiminden 
sonra bir gün daha uzatılmış sayılır. 





İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI

ALACAKLI

BORÇLU

İcra takibinin tarafları; alacaklı ve borçludur. 
- Kural olarak maddi hukuk bakımından icra 

ve iflas hukuku bakımından hak ehliyetine 
sahip olanlar aynı zamanda icra ve iflas 
hukuku bakımından da taraf ehliyetine 
sahiptir. 

- Tüzel kişiliğe sahip olmayan toplulukların 
(adî şirket ve miras şirketleri) taraf ehliyeti 
yoktur. Bu sebeple kural olarak adî şirket 
yerine ortakların birlikte takipte yer 
alması gerekir.

- Fiil ehliyetine sahip olanlar takip ehliyetine 
de sahiptir. 



- Bazı durumlarda, taraf ehliyeti ve takip ehliyeti bulunmakla birlikte, 
tarafın takip işlemi yapma ehliyeti olmayabilir. Örneğin, iflas kararı 
verilen müflis.

- Taraflar takibi “bizzat ya da bir vekil vasıtası ile” yürütebilir.
- Takibin taraflarının 

Hak ehliyeti İcra memuru tarafından kendiliğinden 
Fiil ehliyeti gözetilecek bir durumdur. Bu sebeple 
Vekalet ehliyeti şikâyet yoluna başvurulabilir.

Takip talebinde bulunan alacaklı ve kendisine karşı takip yapılan 
borçlunun gerçekten alacaklı ve borçlu sıfatını taşımaları gerekir. 
Ancak, bu durum icra memuru tarafından dikkate alınacak bir husus 
değildir.







- M. 43:

- İflasa tâbi borçlusu hakkında haciz veya iflas yollarından birini seçmiş 
olan alacaklı, seçtiği bu yolu bir defaya mahsus olmak üzere 
değiştirebilir. 

- Bu durumda yeniden harç ödenmez, aynı dosya üzerinden yeni takip 
yürür. Alacaklı yeni seçtiği yola uygun olarak yeniden takip talebi 
doldurur ve borçluya yeni ödeme emri gönderilir.   



II. TAKİBİN KONUSU
-Genel haciz yolu ile takip sadece para ve teminat alacakları için 
öngörülmüştür (m.42). 

Para alacağı bir kambiyo senedine bağlanmışsa bu durumda, kambiyo 
senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapılabilir (m.167-170/b, 176/a-
176/b).

Genel haciz yolu ile takip yapabilmek için alacağın rehinle temin 
edilmemiş olması gerekir (m.45).

Alacağı rehinle temin edilmiş olan alacaklının kural olarak genel 
haciz yolu ile takibe başvuramamasına ilişkin bu kural kısaca “önce 
rehne başvuru zorunluluğu” şeklinde ifade edilmektedir.  (Ancak, rehin 
tutarı borcu ödemeye yetmezse genel haciz yolu ile takip yapılabilir.)



İlam ve ilam niteliğinde belgeye bağlanmış alacakların genel haciz 
yoluyla takibe konu olamayacağı kabul edilmektedir. ( bkz. İBK 
20.5.2017, 2/3,- RG. 21.7.2017, S. 30130)

Kaynağı ne olursa olsun her türlü para alacağı için genel haciz yoluyla takip mümkündür. Bu 
alacağın sözleşmeden, sebepsiz zenginleşmeden veya haksız fiilden kaynaklanması, maddi 
veya manevi tazminat talebine ilişkin olması önemli değildir. Borcun kaynağı ve bir belgeye 
bağlı olması, özellikle takibe itiraz edilmesi ve itirazın hükümden düşürülmesi aşamasında 
önem taşımaktadır.

 Para ve teminat alacakları dışındaki alacaklar için ilamsız icra 
yoluyla, dolayısı ile genel haciz yoluyla takip yapılamaz.

 6352 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre de, yabancı devlet 
aleyhine ilamsız takip yoluna başvurulamaz.

Altın para kıymetli mal hükmünde olduğundan bu alacak için de 
ilamsız icra yoluna başvurulamaz. Bu alacaklar için ilamlı icra 
yoluna başvurulması gerekir.



III. GÖREV VE YETKİ
• Görev: İlamsız icra takibi icra dairesine yapılır. 

• Yetki: 1086 sayılı HUMK’daki yetkiye ilişkin hükümlere atıf 
yapılmıştır. Ancak, 1086 sayılı HUMK yürürlükten kaldırılmış, 
yerine 6100 sayılı HMK kabul edilmiştir. 

• 6100 sayılı HMK m.447; “Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 
18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa yapılan yollamalar, Hukuk Muhakemeleri 
Kanununun bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelerine 
yapılmış sayılır” hükmü dolayısı ile, 

İİK m. 50’de yapılan yollama da HMK’nın yetkiye ilişkin 
hükümleri (m. 5-19) uygulanır.



Genel Yetkili İcra Dairesi: “Borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu yer icra 
dairesi”dir.

Özel yetkili icra daireleri: ” HMK’da geçerli olan özel yetki kuralları takip 
bakımından da geçerlidir.”

Ayrıca; 

İİK m.50/1 c.2: “ Takibe esas olan sözleşmenin yapıldığı yerdeki icra dairesi 
de takibe yetkilidir.”

• İcra dairesinin yetkisi kamu düzenine ilişkin değildir!

• İcra dairesi yetkisiz olduğunu kendiliğinden gözetemez, borçlunun yetkisiz 
icra dairesi olduğu yönünde ödeme emrine itiraz etmesi gerekir.

• Yetki kamu düzeninden olmadığından, sözleşmenin tarafları tacir veya 
kamu tüzel kişisi olmak koşulu ile yetki sözleşmesi yapılabilir ve yetkisiz 
icra dairesi yetkili hale getirilebilir. 

• Yetkisizliğe süresinde itiraz edilmezse, yetkisiz icra dairesi yetkili hale 
getirilebilir.



IV. TAKİP TALEBİ
• A. GENEL OLARAK

Genel haciz yolu ile takip, alacaklının icra dairesine yaptığı takip talebi 
ile başlar. Alacaklı, takip talebini yetkili icra dairesine yazılı veya sözlü 
olarak ya da elektronik ortamda yapar (m. 58/1).

• Takip talebinde bulunan alacaklıdan; 

-maktu başvurma harcı,

- Nisbi peşin harç

- Ödeme emrinin tebliği ile borçlunun 62. maddeye göre itirazı halinde 
bu itirazın alacaklıya tebliği için gerekli masraflar alınır. 





Takip talebinde nelerin bulunacağı 58. Maddenin İkinci Fıkrasında belirtilmiştir.

• 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 Türkiye’de göstereceği yerleşim 
yeri (Yerleşim yeri gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri 
sayılır.)

• 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, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik 
numarası, şöhret ve yerleşim yerleri; 

• Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin 
miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın 
hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi;

• Senet, senet yoksa borcun sebebi; 

• Takip yollarından hangisinin seçildiği.



Yabancı para alacaklısı takip yaparken, takip talebinde bu yabancı 
parar alacağını Türk parasına çevirmek zorundadır. Bu çeviri takip 
tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınarak 
yapılacaktır. Ancak bu çeviri yapılmasına rağmen, alacaklının yabancı 
para alacağını fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden, yani takibin 
sonunda kendisine ödeme yapıldığı tarihteki kur üzerinden talep 
etmesi de mümkündür. Ancak bunu alacaklının takip talebinde ayrıca 
belirtmesi gereklidir.

Alacaklı, vadesinde ödenmeyen yabancı para alacağını dilerse, vade 
tarihindeki kur üzerinden de talep edebilir( bkz. TBK m.99/III).  

Alacaklı birden fazla borçlu için takip yapıyorsa bunların hepsi için tek 
takip talebi hazırlayabilir. Ancak borçluların takip talebinde ayrı ayrı 
gösterilmesi gerekir. 

Bir borçludan birden fazla alacağı bulunan alacaklı, bu alacaklarını 
talepte ayrı ayrı belirterek tek bir takip talebinde bulunabilir. 



• M. 58/3: “Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya 
alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu 
sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine 
tevdii mecburidir”

• Takip konusu alacak bir belgeye dayanmıyorsa sadece borcun 
sebebi gösterilir.

• Alacak senede dayanıyorsa bu durumda senedin aslının veya 
onaylı bir örneğinin takip talebi ile birlikte verilmesi zorunludur.

• Takibin elektronik otamda açılması durumunda, takibe eklenecek 
belgeler elektronik ortama aktarılarak güvenli elektronik imza ile 
imzalanır (Yön. 21/III)



B. Takipte Bulunmanın Sonuçları
• 1. Takip talebinin Kanuna uygun doldurulup verilmesi ve harçların 

ödenmesi ile icra müdürü ödeme emri düzenleyip borçlu veya borçlulara 
göndermelidir (m.60/1, 61/1).

• 2. İcra dairesi kendiliğinden, takipte bulunan alacaklıya, takip talebinde 
bulunduğunu ve belgelere ve takip giderlerine ilişkin bedava veya pulsuz 
bir belge vermelidir (m.58/IV).

• 3. Alacaklı, yaptığı icra takibinden vazgeçip talip talebini geri alabilir. 
Bunun için borçlunun muvafakatine ihtiyaç yoktur. Şayet bunun icra 
tutanağına yazılmasını istiyorsa bunun için bir harç ödemek zorundadır. 
Bu harç tahsil harcının yarısı kadardır (Harç K. m.23).



• 4. Kanun’da takip hukukuna ilişkin bazı sonuçlar ve süreler, takip 
talebinde bulunulmasına bağlanmıştır. (Örn. m. 72/III; takip 
talebinden sonra açılan menfi tespit davası takibi durdurmaz. 
m.264/I; ihtiyati haciz kararı takip talebinden önce alınıp 
uygulanmışsa, ihtiyati haczin geçerliliğini koruyabilmek için 
alacaklının yedi gün içinde takip talebinde bulunması gerekir)

• 5. Takip talebi ile zamanaşımı kesilir (TBK m 154/I,b 2; TTK 
m.750). Takip dolayısı ile yapılan her işlemle kesilip yeniden 
işleme başlar.

• 6. Borçlu daha önce temerrüde düşürülmemiş ise, takip talebi ile 
( daha doğrusu ödeme emrinin tebliği ile) temerrüde düşürülür.  





I. ÖDEME EMRİ
• İcra müdürünün alacağın varlığı, nereden kaynaklandığı, vadesi veya 

şarta bağlı olup olmadığı, zamanaşımına uğrayıp uğramadığı gibi 
hususları araştırma yetkisi yoktur.

• Ödeme emrinde nelerin bulunacağı m.60’da belirtilmiştir. Ödeme emri 
temelde iki kısımdan oluşur;

• Birinci Kısım: Takip talebinde yer alan alacaklı, borçlu ve takip konusuna 
ilişkin kayıtlar (alacaklı veya vekilinin banka hesap no’su hariç)

• İkinci Kısım: İhtar kısmıdır. Bu ihtarda yer alması gereken hususlar tam 
olarak belirtilmezse borçlu bunun sonuçlarına da katlanamayacaktır. 

• İcra müdürü, ödeme emrini borçlu sayısından bir fazla olacak şekilde 
düzenler. Bu ödeme emrinden birisi icra dairesindeki dosyaya konur, 
diğeri ise borçluya tebliğ edilir. Nüshalar arasında fark varsa, borçluya 
tebliğ edilen nüsha esas alınır (60/III). 





• İhtar kısmında 60/I, c.2 vd.: 
• Borcun ve masrafların yedi gün içinde icra dairesine ait ödeme emrinde 

yazılı olan banka hesabına ödenmesi, borç, teminat verilmesi mükellefiyeti 
ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını, 

• Takibin dayandığı senet altındaki imza kendisine ait değilse yine bu yedi 
gün içinde bu cihetin ayrıca ve açıkça bildirilmesi; aksi halde icra takibinde 
senedin kendisinden sadır sayılacağı, 

• Senet altındaki imzayı reddettiği takdirde icra mahkemesi önünde yapılacak 
duruşmada hazır bulunması; buna uymazsa vakı itirazın muvakkaten 
kaldırılmasına karar verileceği, 

• Borcun tamamına veya bir kısmına yahut alacaklının takibat icrası hakkına 
dair bir itirazı varsa bunu da aynı süre içinde beyan etmesi ihtarını,

• Senet veya borca itirazını bildirmediği takdirde yukarda yazılı yedi günlük 
süre içinde 74 üncü maddeye göre mal beyanında bulunması ve 
bulunmazsa hapisle tazyik olunacağı; mal beyanında bulunmaz veya 
hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarını,

• Borç ödenmez veya itiraz olunmazsa cebri icraya devam edileceği beyanını 
içerir.





• Ödeme emrinin hüküm ve sonuçları, borçluya tebliğ edilmesi ile 
başlar.

• Ödeme emrinin Kanun’a uygun gönderilmemesi halinde borçlu 
şikâyet yoluna başvurabilir.

• Usulüne uygun gönderilmiş ödeme emrine karşı borçlu 2 şekilde 
davranabilir; 

Ödeme emrine (tebliğden itibaren yedi gün içinde)

Süresinde itiraz etmezse     Süresinde itiraz ederse

*Takip kesinleşir. * Takip durur.

Öderse; takip sona erer.          Ödemezse; itiraz süresi içinde 

mal beyanında bulunması gerekir.


