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III. Sıra Cetveline Karşı Şikayet ve İtiraz 
1. “Dosya borçlusunun ipotekle temin edilmiş borcunun 67.000,00 TL'lik kısmını 30.04.2010 tarihinde alacaklı A. Bankası 

A.Ş.'ye ödediğini, aynı gün alacaklı A. Bankası A.Ş.’nin İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'nün 2009/5298 Esas sayılı ipotek dosyasının 
67.000 TL'lik kısmını, müvekkili şirkete temlik ettiğini, alacaklı Armada Bilgisayar ...... Tic. A.Ş. tarafından İstanbul 10. İcra 
Müdürlüğü'nün 2015/ 2092 Esas sayılı dosyasından yapılan takip sonucunda dava dışı A. Bankası A.Ş.'ye ipotekli taşınmazın 
satıldığını, satıştan elde edilen paranın icra müdürlüğünce sıra cetveli yapılmadan bir kısmının A. Bankası A.Ş.'ye, bir kısmının 
alacaklıya ödendiği…” (12. HD. 23.05.2019 T. E: 2018/1095, K: 9020).  

2. “Şikayetçi vekili, borçlu adına kayıtlı aracın satılarak bedelinin paylaşıma konu edildiğini, şikayet olunanların 
yedieminlik ücretinden kaynaklanan alacakları nedeniyle Mudanya İcra Müdürlüğü tarafından düzenlenen derece kararı ile satış 
bedelini tamamının şikayet olanlara ödendiğini ancak şikayetçi idarenin alacağının MTV alacağı olduğundan bahisle rüçhanlı 
olduğunu öne sürerek derece kararının iptalini talep ve şikayet etmiştir”. (23. HD. 08.05.2019 T. E: 2016/3668, K: 1761).  

3. “Davacı vekili, Ümraniye 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2010/3 Satış dosyasında düzenlenen 
25/07/2011 tarihli sıra cetvelinin satış memuru tarafından değil S.M.Mali Müşavir bilirkişi tarafından hazırlanarak 
imzalandığını, inceleme ve tetkike uygun olmadığını sıra cetvelinde yer alan alacaklıların dayanağı olan dosya numaralarının 
ilanların bu cetvelde gösterilmesi gerekirken yapılmadığını, buna bağlı olarak harç, masraf ve vekalet ücretlerinin 
hesaplamalarının uygun olup olmadığının belli olmadığını, sıra gösterilmeksizin sadece numaralandırma yapılarak sıra 
cetvelinin düzenlenmiş olduğunu, D.. Yapı Taahhüt Mobilya Day.Tük.Mal.San.Tic.Ltd.Şti.ne neye istinaden pay ayrıldığının belli 
olmaması ve bunun gösterilmemesinin hatalı olduğunu, sıra cetvelinin usule uygun olmadığını ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir” (23. HD. 20.02.2019 T. E: 2018/2492, K: 578). 

4. “Somut olayda davacı sıra cetvelinde birinci sırada yer alması gerektiğini ayrıca davalıların alacaklarının muvazaalı 
olduğunu ileri sürmüştür” (23. HD. 14.02.2019 T. E: 2016/1824, K: 464). 

5.  “Davacı vekili; Mudanya İcra Müdürlüğünün 2015/2245 sayılı dosyasından başlatılan icra takibinde borçlu İ... Grup 
Endüstriyel Proje Müt. Taah. ve Tic. A.Ş. adına kayıtlı 4... plaka sayılı aracın satışının yapıldığı ve ihale bedelinden rüçhanlı 
alacak olan yediemin ve satış masrafları alacaklarının karşılandığını ve dosyada para kalmaması nedeniyle söz konusu aracın 
aynından kaynaklanan Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunun karşılanmadığının bildirildiğini, Motorlu Taşıtlar Vergisinin rüçhanlı 
olmadığından bahisle mevzuata aykırı olarak sıra cetveli düzenlenmediğini belirterek Mudanya İcra Müdürlüğünün 2015/2245 
esas sayılı dosyasında 02.11.2015 tarihli karar tensip tutanağı ile yapılan paylaştırma işleminin iptaline karar verilmesini talep 
ve dava etmiştir” (23. HD. 28.01.2019 T. E: 2016/2021, K: 188). 

6. “Davacı vekili, sıra cetvelinde bedeli paylaşıma konu aracın satış bedelinin öncelikle olarak davalı kuruma ödendiğini, 
oysa ki davalı alacağının, eşyanın aynından doğan kamu alacağı niteliğinde olmadığını, müvekkiline ilk sırada pay ayrılması 
gerektiğini ileri sürerek sıra cetvelinin iptalini istemiştir” (23. HD. 07.02.2019 T. E: 2016/2244, K: 326). 

7. “Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, icra dosyasında depo edilmesine karar verilen 1.000,00 
TL satış avansını şikayet olunan alacaklının süresinde dosyaya yatırmasına rağmen icra müdürlüğünce yasal şartları 
oluşmadığından satış talebinin reddine dair verilen karara karşı şikayet yoluna başvurmadığından satış talebinin kanunen geçerli 
bir satış talebi niteliğinde olmadığı ve şikayet olunanın haczinin düştüğü, bu nedenle sıra cetvelinde 2. sırada yer verilmesinin 
hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle şikayetin kabulü ile sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir” (23. HD. 07.02.2019 T. E: 
2016/2469, K: 352). 

8. İspat Yükü:  
a. “Somut olayda, davalı tarafın, takip konusu bonoya bağlanan temel ilişki hakkında açıklama yapmadığı, dosya 

kapsamında bono dışında alacağın varlığını ispata elverişli delil bulunmadığı anlaşılmıştır” (23. HD. 07.02.2019 T. E: 
2016/7327, K: 336).  

b.  “Davacı vekili, müvekkili tarafından borçlu Mustafa aleyhine icra takibi başlatıldığını, Denizli 3. İcra 
Müdürlüğünün 2008/6143 Esas sayılı dosyasının muvazaalı olduğunu, borçlunun çalışmakta olduğu yerlere maaş haczi 
yaptırdığını ileri sürerek Denizli 3. İcra Müdürlüğünün 2008/6143 Esas sayılı dosyadaki alacağın muvazaalı olduğunun kabulü 
ile sıra cetvelinde nazara alınmamasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece iddia, savunma ve dosya 
kapsamında, ispat yükünün davalı tarafa ait olduğu, davalı alacaklının takibinin dayanağının senet olmasının muvazaa iddiasını 
bertaraf etmeyeceği, senedin taraflar arasında her zaman düzenlenebileceği, davalı tarafından alacağın muvazaalı olmadığının 
kesin ve inandırıcı olarak ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir” (23. HD. 12.02.2019 T. E: 
2016/2118, K: 405). 

9. Hukuki Yarar: 
a. “Mahkemece dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, davacı tarafça yalnızca sıra derece kararının ilk 

sırasında yer alan alacağın muvazaalı olduğunun iddia edildiği ikinci ve sonraki sırada yer alan alacakların muvazaalı olduğuna 
yönelik bir iddia olmadığı gibi bu alacakla ilgili herhangi bir dava açılmadığı, bu itibarla ilk alacağın muvazaalı olduğu 
ispatlansa dahi davacının alacağının ilk sıraya alınmasının mümkün olmadığı, diğer sıra alacaklıların öncelikle yararlanacağı, 
davacının takiplerinin ise sonraki sıralarda olduğu gerekçesiyle hukuki yarar yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir” 
(23. HD. 16.01.2019 T. E: 2016/2801, K: 70). 

b. “Dosya kapsamından sırasına itiraz edilmeyen alacaklıların alacak miktarları nazara alındığında satış bedelinin 
şikayetçinin alacaklı olduğu dosya alacağına isabet etmesinin mümkün olmadığı, satış bedelinden kendisine ödeme 
yapılamayacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle şikayetçinin bu davayı açmakta hukuki yararı bulunmamaktadır. Mahkemece, 
hukuki yarar yokluğu gerekçesiyle "şikayetin usulden reddine" karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde "şikayetin kabulüne" 
karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir” (23. HD. 15.01.2019 T. E: 2018/2223, K: 35). 


