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Ünite 1:  İcra ve İflâs Hukukuna Giriş, Genel Hükümler 

Cebrî  icra,  yani  takip  hukuku,  maddî  hukuktan  kaynaklanan  taleplerin  devlet  kuvveti  yardımıyla  fiilen 
gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyeti ifade eder. 
Hukuk  devletinin  bir  gereği  olarak,  hakkın  icrası  hak  sahibi  tarafında  bizzat  değil;  devlet  organları  tarafından, 
kanunla belirlenmiş  şekilde  yerine  getirilir. Ayrıca,  kural olarak borçlunun  şahsına  veya  kişilik haklarına  yönelik 
icranın yürütülmesi söz konusu olmaz; bugün artık cebrî icranın konusunu, borçlunun malvarlığı oluşturur. 
Cebrî icra prosedürü ancak başvuru üzerine başlatılan ve yürütülen bir prosedürdür; bu prosedürün kendiliğinden 
yürümesi söz konusu değildir. 
 
Takip Hukuku (Cebrî İcra Hukuku)‐İcra ve İflâs Hukuku 
Maddî hukuktan kaynaklanan  taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü  tarafından gerçekleştirilmesine 
hizmet eden  faaliyetin  tümüne  cebrî  icra  faaliyeti; buna  ilişkin  kuralları düzenleyen hukuk dalına  ise  cebrî  icra 
hukuku veya takip hukuku denir.Takip hukuku veya cebrî  icra hukuku, üst ve genel bir kavram olmakla birlikte, 
bugün takip hukukuna icra ve iflâs hukuku da denilmektedir 
 
Takip İşlemi 
Genel anlamda  icra  takiplerine yön ve  şekil veren  işlemlere  takip  işlemleri denir. Takip  işlemleri de  taraf  takip 
işlemleri ve icra takip işlemleri olarak ikiye ayrılır. 
Taraf  takip  işlemi  genel  anlamıyla,  takip  prosedürü  içinde  tarafların  yaptıkları,  takibe  yön  ve  şekil  veren, 
çoğunlukla da icra takip işlemlerinin yapılmasını sağlamaya yönelik işlemlerdir. 
İcra  takip  işlemleri  ise  kural  olarak,  icra  organları  tarafından  borçluya  karşı  yapılan,  cebrî  icranın  ilerlemesini 
sağlayıcı nitelikte işlemlerdir. 
İcra takip işleminin üç unsuru bulunmaktadır: 

i) İcra organları tarafından yapılmalıdır,  
ii) Borçluya karşı yapılmalıdır,  
iii) Cebrî icranın ilerlemesini sağlayacak nitelikte olmalıdır.  

 
Yani,  icra  takip  işlemi  alacaklıyı borçlunun malvarlığından  alacağını  almaya  yaklaştırıcı nitelik  taşımalıdır. Bu üç 
unsuru taşıyan işlem icra takip işlemidir. 
Cebrî İcra Çeşitleri 
Kanunun sistemi içinde, temel olarak, iki cebrî icra çeşidi düzenlenmiştir.  
Bunlardan birisi cüz'i (ferdi) icra (icra takibi), diğeri küllî (toplu) icradır (iflâs takibi). 
İlâmlı İcraKural olarak bir kimsenin hakkı yerine getirilmez veya ihlâl edilirse, bu kimse mahkemeye başvurarak bu 
ihlâlin önüne geçilmesini veya hakkının iade edilmesini talep eder.  
 

İcra Takibi (Cüz’i İcra) 

İcra takibinde borçlunun karşısında bir veya birkaç alacaklı bulunur ve borçlunun malvarlığına dahil olan şeylerden 

bir  veya  bir  kaçı  cebrî  icranın  konusunu  oluşturur.  Alacaklı,  borçluya  karşı  takip  yapar;  takip  kesinleşince, 

borçlunun alacağa yeter miktar malı haczedilir, satılır ve alacaklının alacağı ödenir. 

Çeşitleri; 

İlâmlı İcra 
Kural olarak bir kimsenin hakkı yerine getirilmez veya  ihlâl edilirse, bu kimse mahkemeye başvurarak bu  ihlâlin 
önüne geçilmesini veya hakkının iade edilmesini talep eder. Mahkeme yaptığı yargılama sonunda talepte bulunan 
lehine  karar  verirse, muhatap  davalının  ‐ki  bu  kişi  takip  hukuku  bakımından  borçludur‐  bunu  yerine  getirmesi 
gerekir 
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İlâmsız İcra 
Kanunumuz, ilâmlı icra dışında, sadece para ve teminat alacakları için ilâmsız icra yolu ile takibi de kabul etmiştir. 
Bu  yolda,  alacaklının  alacağının  mahkeme  ilâmı  ile  tespit  edilip  hüküm  altına  alınması  gerekmez.  Alacaklı, 
doğrudan icra dairesine başvurarak borçluya karşı takip yapabilir, 
 
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip 
Rehinli alacakların özelliği sebebiyle kanun koyucu, alacağı rehinle temin edilen alacaklılar  için ayrı bir takip yolu 
öngörmüştür.  Ancak,  bu  yol  diğer  teminatlar  için  değil;  sadece  rehinle  teminat  altına  alınan  alacaklar  için 
geçerlidir. 
 
İflâs (Külli İcra) 
Bu cebrî icra yolunda, cüzi icradan farklı olarak borçlunun karşısında tüm alacaklıları bulunur ve takibin konusunu 
borçlunun tüm malvarlığı oluşturur. 
İhtiyati  haciz,  doğrudan  alacağı  elde  etmeye  yönelik  bir  takip  yolu  olmayıp  alacağı  teminatı  altına  almak  için 
öngörülmüş  geçici  bir  hukuki  korumadır.Konkordato,  herhangi  bir  borçlunun  kendi  teklifi  ya  da  alacaklılardan 
birinin  teklifi  ile alacaklılarının kanunda öngörülen çoğunluğu  ile yaptığı ve mahkemenin  tasdiki  ile hüküm  ifade 
eden bir anlaşmadır. 
 

 

İcra ve İflâs Hukukunun Kaynakları 
İcra ve  iflâs hukukumuzun en önemli kaynağı, önce 1929 yılında 1424  sayılı Kanunla esasen  İsviçre  İcra ve  İflâs 
Kanunu'ndan  iktibas edilen; ancak 1932 yılında önemli değişiklikler yapılarak kabul edilen 2004sayılı  İcra ve  İflâs 
Kanunumuzdur. 
 
 
 



  5 

Amme (Kamu) Alacaklarının Tahsili 
Kamu alacakları, İcra ve İflâs Kanunu'na göre değil, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine  göre  tahsil  edilir.  Ancak,  devlet,  il  özel  idaresi  ve  belediyelerin  özel  hukuktan  kaynaklanan 
alacaklarının tahsili İcra ve İflâs Kanunu'na göre yapılır. 
Maddî hukuktan kaynaklanan hakkın yerine getirilmesini sağlayan, bu çerçevede zor kullanma yetkisi de bulunan 
ve yetkileri kanun tarafından belirlenmiş organlara cebrî icra organları denilmektedir. 
İcra organları  sadece  icra  işleri  için kurulmuş olan asıl  icra organları ve asıl görevlerinden başka  icra  işlerine de 
bakan yardımcı icra organları olarak ikiye ayrılır. 
 
Asıl İcra Organları 
Bunlar icra dairesi, icra mahkemesi ve Yargıtay'ın icra ve iflâs işleri ile görevli daireleridir 

İcra Dairesi 
İcra  teşkilatının  temel  organı,  icra  işlerinde  birinci  derecede  görevli  olan  icra  dairesidir.  Hangi  takip  yoluna 
başvurulmak  istenirse  istensin,  takip  icra  dairesine  başvuru  ile  başlar.Her  asliye  hukuk  mahkemesinin  yargı 
çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. 
 
İcra Mahkemesi 
İcra dairesinin işlemlerinin kanuna uygun ve doğru olup olmadığını denetlemek ve kanunla kendisineverilen diğer 
icra işlerine bakmak üzere, icra dairesinin üstünde icra mahkemesi kurulmuştur. 
 
İcra mahkemesinin belli başlı görevleri şunlardır: 
 İcra dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikâyetleri incelemek 
 Takibe karşı borçlunun ileri sürdüğü itirazları incelemek, itirazların kaldırılması taleplerini karara bağlamak  
 Hacizde ve iflâsta istihkak davalarını incelemek  
 İhalenin feshini şikâyet yolu ile incelemek  
 İcra ve iflâs suçlarını inceleyerek ceza vermek  
 Bu görevleri dışında icra mahkemesi kanunla verilen diğer görevleri yapar 

İcra mahkemesi kararları, hukuki uyuşmazlık hakkında kural olarak maddî anlamda kesin hüküm Oluşturmaz 
İcra mahkemesi  kararlarına  karşı  karar  düzeltme  yoluna  başvurulabilir.  Karar  düzeltme  süresi,  on  gündür(İcra 
takibinin  tarafları alacaklı  ile borçludur. Kural olarak maddi hukuk bakımından hak ehliyetine  sahip olanlar aynı 
zamanda icra ve iflâs hukuku bakımından da taraf ehliyetine sahiptir. 
Şikâyet,  icra veya  iflâs takibinin taraflarına veya hukuki yararı bulunan diğer kişilere tanınmış ve bu yolla  icra ve 
iflâs dairelerinin  kanuna  veya olaya uygun olmayan  işlemlerinin  iptalini  veya düzeltilmesini  ya da  yapmadıkları 
veya geciktirdikleri  işlemlerin yapılmasını sağlayan bir hukuki çaredir. Şikâyet bir hukuki çare olmakla birlikte, bir 
dava değildir. 
 
Şikâyetin Konusu 
Şikâyetin  konusunu  kural  olarak,  icra  ve  iflâs  daireleri  tarafından  yapılan  işlemler  oluşturur.  Şikâyet  ile  icra 

organlarının  işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesi  amaçlanır.  Şikâyet,  icra  ve  iflâs dairesinin  icra  ve 

iflâs  hukukuna  ilişkin  hükümleri  hiç  uygulamaması  veya  yanlış  uygulaması  üzerine  başvurulabilen  bir 

yoldur.Şikâyet, icra ve iflâs dairelerinin işlemlerine kaşı başvurulan kendine özgü bir yol olup bir dava değildir. Bu 

nedenle, şikâyet başvurusunda davacı veya davalı terimleri kullanılmaz. 

Bir Hakkın Yerine Getirilmemesi 
İcra  memurunun  görev  alanı  içerisindeki  bir  işi  yapmayı  reddetmesi  hâlinde  bir  hakkın  yerine  getirilmemesi 
durumu  ortaya  çıkar.  İcra  memuru,  bir  işlemi  yanlış  da  olsa  yaptığı  takdirde,  artık  bir  hakkın  yerine 
getirilmemesine  değil;  kanuna  aykırılık  veya  olaya  uygun  olmama  nedenine  dayanılarak  şikâyet  yoluna 
başvurulabilir  İcra‐iflâs dairesi  kendi  işlemi hakkında  şikâyet  yoluna başvuramaz. Ancak,  şikâyet  süresi  içinde o 
işlemi düzeltebilir veya iptal edebilir. 
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Şikâyet süresi, kural olarak şikâyet edenin şikâyet konusu işlemi öğrendiği tarihten itibaren başlar ve yedi Gündür., 
hak  düşürücü  niteliktedir.  İcra  mahkemesi,  şikâyetin  süresinde  yapılıp  yapılmadığını  kendiliğinden  gözetmek 
zorundadır 
Şikâyet Usulü 
Şikâyet,  icra  mahkemesince  incelenir  ve  karara  bağlanır.  Şikâyetin  icra  dairesine  yapılması  geçerli  olmayıp 
herhangi  bir hukuki  sonuç doğurmaz;  ayrıca  icra mahkemesi  yerine  icra dairesine  şikâyet  yoluna başvurulması 
durumunda şikâyet süresi korunmuş olmaz. 
 
Şikâyetin Sonuçları 
Şikâyet,  süresi  içinde yapılmamışsa veya  şikâyet nedenleri yerinde değilse,  icra mahkemesi,  şikâyet  talebini,  ilk 
durumda usulden,  ikinci durumda esastan  reddeder.  Şikâyet  incelemesi esnasında  icranın durdurulmasına karar 
verilmişse, şikâyetin reddi üzerine icraya devam olunur. Buna karşılık icra mahkemesi, şikâyet nedenlerini yerinde 
görürse  şikâyeti kabul eder. Şikâyetin kabulü, sadece  şikâyet eden  ilgili  için değil; diğer tüm  ilgililer hakkında da 
hüküm ifade eder. 
 
İCRA HARÇ VE GİDERLERİ 
İcra takibinin yürütülmesi ve sonuçlanması için harcanan paraların tamamına icra harç ve giderleri denir. 

 
İcra Harçları 
Devletin icra hukuku alanındaki faaliyetine karşılık olarak aldığı paraya icra harcı denir İcra ve İflâs Kanunu'na göre 
icra ve iflâs harçları kanun tarafından belirlenir. 
 
İcra harçlarının en önemlileri şunlardır: 
 Takip talebinde bulunan alacaklıdan alınan ve maktu olan başvurma harcı. 
 İlâmsız  icrada  takip  talebinde  bulunan  alacaklıdan  alınan  alacak miktarının  binde  beşi  oranında  alınan 

peşin harç  
 Takibin başarı ile sonuçlanması üzerine alınan tahsil harcı 

Bunların dışında  icra takibinin sonunda alacaklıdan alınan cezaevi harcı Peşin olarak ödenmesi gereken harçların 
tamamı ödenmedikçe harca konu işlem yapılmaz 
İcra Giderleri 
İcra giderleri, icra organlarının icra takibini tam ve doğru şekilde yürütmeleri için harcanan paralardır. 
Bunlar, harçlardan farklı olarak, icra takibine ilişkin iş veya hizmetin gerektirdiği ücret olup bu işi veya 
hizmeti yapan kişiye ödenir. 

Tebligat 
İcra  ve  İflâs  Kanunu’nda  tebligat  konusunda  ayrı  bir  düzenleme  yoktur.  İcra  işlemlerinin  birçoğunun  sonuç 
doğurabilmesi veya ilgili sürelerin işlemeye başlayabilmesi için, tebliğ edilmesi gerekir. 
 

Süreler 
İcra ve  iflâs  işlerinin çabuk sonuçlanmasını sağlayabilmek  için Kanunda bir  takım süreler öngörülmüştür. Süreler 
genellikle  Kanun  tarafından  belirlemiş  olmakla  birlikte,  kanun  koyucu  sürenin  belirlenmesi  bazen  cebrî  icra 
organlarına bırakmıştır. 
 
 
 
 

Bu özetin Devamı için tıklayınız 
 
 
 

https://www.kolaysinavlar.com/sinavlar/aof-bolumler/adalet/adalet-ivyariyil-bahar-donemi/icra-iflas-hukuku-ady212u

