
                       

                        İCRA TUTANAKLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  

 

TUTANAK KAVRAMI  

Tutanak, meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya 

geçirilmesi, tutulga, zabıt, zabıtname; belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler 

tarafından imzalanan belge, zabıt varakası anlamlarına gelmektedir. 

Tutanaklar, yalın ve açık bir üslupla, kişisel görüş ve yorumlara yer verilmeden aynen yazılır. 

Tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar hukuken geçerli belgelerdir. Bilgisayar ve daktiloda 

yazılabileceği gibi, okunaklı olmak şartıyla el yazısı ile de yazılabilir. Tutanak elle 

yazılacaksa dolma kalem veya tükenmez kalem kullanılır. 

 

İCRA TUTANAKLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  

Tutanak, icra iflas dairelerinin işlemlerinin veya tarafların talep ve beyanlarının geçerli olması 

için düzenlenen, kurucu nitelikte bir belge olmayıp; yapılan işlemin, talebin, beyanın ispat 

edilebilmesine yarayan bir belge olarak nitelendirilmektedir. 

İcra İflas Kanunu m. 8’e göre, icra ve iflas daireleri yaptıkları işlemlerle kendilerine gelen 

talep ve beyanlar hakkında bir tutanak düzenler. Tutanakları ilgililerin görüp örnek 

alabilmeleri, tutanakların aleniyeti ile ilgilidir. Tutanakların aksi ispat edilene kadar geçerli 

olmaları da onların ispat edici işlevini göstermektedir. 

İcra tutanaklarına ilişkin İİK m. 8’in düzenlemesi şu şekildedir: 

 “icra ve iflas daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vakı talep ve beyanlar hakkında bir 

tutanak yaparlar. 

 Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları ilgililer ve icra müdürü veya yardımcısı veya katibi 

tarafından imzalanır.  

icra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır. İlgililer bu 

tutanakları görebilir ve bunların örnegini alabilir.  

icra ve iflas dairelerinin tutanakları, hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir’’. 

 

İCRA TUTANAKLARININ DELİL NİTELİĞİ TAŞIMASI 

İcra tutanaklarının delil niteliğini açıklarken ilk olarak söylememiz gereken, bu belgelerin 

resmi belge oldukları ve resmi belgelerin ispat gücüne sahip olduklarıdır. Bu tutanaklar 

hukuki işlem ihtiva ettiğinde (borçlu icra tutanağında borçlu olduğunu ikrar etmiş, üçüncü kişi 

icra kefili olmuşsa) ve gerekli imzaları taşıdığı takdirde senet niteliğini kazanmaktadır. 

Tutanakların delil olarak kullanılabilmeleri için tutanaklarda düzenlenen işlemlerin 

düzenleyen memurun menfaatine olmaması gerekmektedir(İİK m. 10) 



Usulüne uygun olarak düzenlenmiş, imza sahibi aleyhine kesin delil niteliğinde olan icra 

tutanağı, kayıtsız şartsız para borcu içerdiği takdirde İİK m. 68 anlamındaki belgelerden kabul 

edilmelidir. Çünkü, bu belgelerde imza, resmi bir makam ya da memur huzurunda atılmış 

olduğundan noterlikçe onaylı senetlere kıyaslamak gerekmektedir. Hatta, bu belgelerdeki 

imzalar, resmi bir makam veya memur huzurunda atılmış olduğundan, imzası noterlikçe 

onaylı senetlere göre daha kuvvetli olduğu da ifade edilmektedir. Kanun koyucu, icra 

tutanaklarına bazı hallerde özel nitelik yükleyebilmektedir. Borçlunun haczedilebilecek malı 

bulunmadığında, bu kaydı içeren haciz tutanağı kesin aciz vesikası hükmünde kabul 

edilmektedir (İİK m. 105/1). Borçlunun haczedilen malları alacağı ve giderleri karşılamaya 

yetmezse, bu kayıtlar İİK m. 102’ye göre tutanağa yazılır ve bu tutanak geçici aciz vesikası 

hükmündedir (İİK m. 105/2). Haciz tutanağı aciz vesikası hükmünde olduğunda ayrıca aciz 

vesikası düzenlenmez, haciz tutanağının kendisi aciz vesikası hükmünde olur. 

Tutanakta silinmiş yerler olup, şüphe uyandırıyorsa tutanak delil niteliğinde olmayabilecektir. 

Kanunun belirli bir şekilde yapılmasını kabul ettiği işlemler o şekilde yapılmadığı takdirde 

tutanakla ispat edilse bile geçerli hale getirilemez. 

İİK m. 8/3 c. 2’de tutanakların aksinin ispat edilene kadar geçerli olduğu ifadesi ve İcra ve 

İflas Kanunu’nda geçerli tutanak düzenlemenin işlemin geçerliliğini sağlayacağı yönünde 

düzenleme olmaması dikkate alındığında, bir işlemle ilgili tutanak düzenlenmediğinde ya da 

düzenlenen tutanak geçerli olmadığında bu işlemin geçerli olmayacağı sonucuna kural olarak 

varmamak gerekmektedir. Ancak, bu kabul her zaman geçerli değildir. Tutanak bir ispat 

vasıtası olmakla beraber, tutanak düzenlemenin işlemin kurucu unsuru olduğu haller de 

bulunabilmektedir. 

 

İCRA TUTANAKLARININ İSPATLAYICI ETKİSİ 

İİK m. 8/3 c. 2’de tutanakların aksinin ispat edilene kadar geçerli olduğu ifadesi ve İcra ve 

İflas Kanunu’nda geçerli tutanak düzenlemenin işlemin geçerliliğini sağlayacağı yönünde 

düzenleme olmaması dikkate alındığında, bir işlemle ilgili tutanak düzenlenmediğinde ya da 

düzenlenen tutanak geçerli olmadığında bu işlemin geçerli olmayacağı sonucuna kural olarak 

varmamak gerekmektedir. Ancak, bu kabul her zaman geçerli değildir. Tutanak bir ispat 

vasıtası olmakla beraber, tutanak düzenlemenin işlemin kurucu unsuru olduğu haller de 

bulunabilmektedir. 

Tutanağın ispat aracı olduğu durumlarda, tutanak icra iflas dairelerinin işlemlerinin tek ispat 

aracı değildir; tutanakla ispatı yapılamayan işlemlerin başka delillerle ispatı mümkün 

olabilmektedir. Ancak bazı hallerde icra tutanağı münhasır delildir. Haciz tutanağı, haczin 

yapıldığını ispata yarayan tek ispat aracıdır; haciz tutanağında haczedilmiş olarak 

gösterilmeyen şeyler gerçekte haczedilmiş olsalar dahi haczedilmiş oldukları başka delillerle 

ispat edilemez. İcra tutanaklarının kurucu nitelikte olmalarına örnek olarak icra kefaletlerini 

verebiliriz. Üçüncü kişilerin icra dairesi önünde takip borçlusunun borcuna kısmen veya 

tamamen kefil olması mümkündür. İcra kefaletinin geçerli olabilmesi için, TBK m. 583 ve 

584’teki şartlara uygun olarak kefil olunması gerekmektedir. Kefilin beyanının icra tutanağına 

geçirilmesi, kefil olunan miktarın, kefalet tarihinin tutanağa kefil tarafından kendi el yazısıyla 

yazılması, kefilin eşinin yazılı rızasının alınması ve tutanağın altının kefil tarafından 

imzalanması gerekmektedir. 



Sonuç olarak, icra tutanakları ispat edici nitelikte olmakla beraber istisnai olarak kurucu etki 

de gösterebilmektedir. Tutanakların kurucu nitelikte olduğunun kabulü, icra kefaletlerinde 

olduğu gibi, kanunun yazılılık şartını aradığı hallerde söz konusu olabilmektedir. 

 

İCRA TUTANAKLARININ AKSİNİ İSPAT 

İİK m. 8/3 yer alan “icra ve iflas dairelerinin tutanakları, hilafı sabit oluncaya kadar 

muteberdir” hükmünde tutanakların aksini ispat söz konusudur. İcra tutanaklarının aksini 

ispat, TMK m. 7’nin “Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir 

hüküm bulunmadıkça, her hangi bir şekle bağlı değildir” hükmü gereğince özel bir şekle bağlı 

değildir. Bu hükümle birlikte, HMK m. 201 ele alınmalıdır. HMK m. 201’de resmi senetler 

kapsama alınarak, senede karşı senetle ispat zorunluluğu kabul edilmiştir. TMK m. 7’de ifade 

edilen kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça ifadesi, HMK m. 201’i göstermekte ve her 

iki maddeyi ele aldığımızda sonuç şu olmaktadır: Resmi belgelerin konusu bir hukuki işlem 

ise bunun aksi HMK m. 202 ve 203’teki istisnalar hariç tanıkla ispat edilemez, senetle ispat 

edilmek zorundadır. Resmi belgelerin konusu bir maddi fiil ise, TMK m. 7’deki düzenleme 

anlam bulur ve bunların aksi tanıkla ispat edilebilir. 

İcra tutanağı bir hukuki işlemi belgelendiriyorsa ve tutanak borçlu tarafından imzalanmışsa 

tutanağın aksini ispat etmek, ancak kesin delille mümkün olabilir. Borçlu ödeme emrinin 

tebliği üzerine icra dairesine giderek borcu ikrar etmiş, beyanı tutanağa geçirilerek altı borçlu 

ve icra müdürü, yardımcısı veya katibi tarafından imzalanmışsa borçlunun borçlu olmadığını 

kesin delille ispat etmesi gerekmektedir. Tutanak hakkındaki iddia maddi bir olaya 

dayanıyorsa aksinin ispatı tanıkla mümkün olabilir. Örnek olarak, ihale tutanağına fazla 

artırım bedelinin satış memuru tarafından geçirilmediği, istihkak iddiasının haciz tutanağına 

yazılmadığı gibi durumlar verilebilir. 

Yargıtay bazı kararlarında, icra tutanaklarının aksini ispatta her delilin kullanılamayacağı 

yönünde karar vermektedir. İlan askı tutanağında taşınmaz açık artırma ilanının bir suretinin 

adliye ilan panosuna asıldığının aksinin fotoğraflarla ya da tanık beyanıyla ispat 

edilemeyeceğine karar verilmiştir. Bir başka kararda, borcun doğum tarihinden sonra yapılan 

iş yeri devrinin alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik danışıklı işlem niteliğinde olduğunda, 

haciz devredilen işyerinde yapılmakta ve haciz tutanağı o işyerinde tutulmaktadır. Danışıklı 

işlemden dolayı da devredilen iş yerinde tutulan haciz tutanağının aksi işletmenin 

devredildiğinin ispatıyla ispatlanamamıştır. 

Tutanakların aksini ispat faaliyetinde, irade bozukluğu hallerine de değinmemiz 

gerekmektedir. Özellikle, ihtiyati haciz esnasında yapılan borç ikrarının baskı altında yapılıp 

yapılmadığı tartışılmaktadır. Yargıtay, ihtiyati haciz esnasında yapılan borç ikrarının baskı 

altında yapılmış olduğuna karar vermekte, baskı altında yapıldığının ayrıca ispatını 

aramamaktadır.Maddi hukukta irade bozukluğunu düzeltme imkanını kanun açıkça 

düzenlerken ve HMK m. 203’te senetle ispat zorunluluğunun istisnaları arasında “Hukuki 

işlemlerde irade bozukluğu ile aşırı yararlanma iddiaları” diyerek bu halde tanık 

dinlenebileceğini ifade ederken, usuli işlemler ve icra işlemleri için aynı yönde bir 

düzenlemeye yer vermemiştir 

 



Sonuç olarak ;  

İcra tutanakları, TMK m. 7 kapsamında resmi belge niteliğindedir. İcra tutanakları, hukuki 

işlem içerdiğinde resmi senet niteliği kazanabilmektedir. Tutanaklar maddi fiil içeriyorsa her 

türlü delille tutanakların aksini ispat mümkünken, hukuki işlem içerdiğinde tutanakların 

aksinin kesin delille ispat edilmesi gerekmektedir. 

 

 

Hazırlayan 

Stj.Av.Orhan Yavuz 


