yapılması gerekir. Sıra cetvelinin ise ilk haciz koyan icra dairesince yapılması gerekir. Ancak
satışın ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılması ve ipoteğin ilk sırada olması dunımunda
ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibin yapıldığı icra müdürlüğünce sıra cetvelinin
düzenlenmesi tabiidir. Dolayısıyla icra müdürlüğiirıün Bursa 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin
2013/799E.-782 K. sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis etmesi gerekirken, paranın ilk
haczi uygulayan Bursa 13. İcra müdürlüğünün 2013/4341 sayılı icra dosyasına göndermesi
doğru değildir. " gerekçesi ile sıra cetvelinin satışı yapan ilk sıradaki rehin dosyasından
yapılması gerektiğine karar verilmiştir.
Yargıtay kararı ve mevzuat birlikte değerlendirildiğinde; rehin bedelinin
paylaştırılmasında, diğer rehin alacaklıları ile hacze iştirak eden alacaklılar, kendisinden
önceki haciz veya rehin alacaklarının sırasına veya miktarına itiraz ya da şikayet hakkını,
ancak sıra cetvelinin tebliği ile kazanabilmektedir. Bu kapsamda, birinci sıradaki rüçhanlı
rehin alacağının sıra cetveli yapılmaksızın ve rehin alacağının varlığına veya miktarına karşı,
diğer alacaklılara, kanun yollarına başvurma olanağı tanınmadan ödeme yapılmaması
gerektiği nedeniyle sıra cetvelinin satışı yapan birinci sıradaki rehin alacağına ait dosyadan
yapılmasının uygun olacağı, konunun yargıya intikal etmesi halinde yargılama makamlarının
vereceği karara göre işlem tesis edilmesinin gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin Mersin 7 nci İcra Müdürlüğüne tebliği, bilgileri
açısından icra mahkemesine duyurulması hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.

" Bu evrak, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır, fiziki olarak gönderilmeyecektir.
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ile erişebilirsiniz.

müdürlüğünün 2013/4341 sayılı icra dosyasına göndermesi doğru değildir.
ESAS NO
: 2014/15865
KARAR NO : 2014/17794
O halde mahkemece şikayetin kabulü ile, icra müdürlüğünün Bursa 2. İcra Hukuk
Mahkemesi'nin 2013/799E.-782 K. sayılı kararı doğrultusunda sıra cetveli düzenlemesi
yönünde karar verilmesi gerekirken yazıl şekilde hüküm tesisi isabetsizidir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı
nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin
alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 1O gün içinde karar düzeltme
yolu açık olmak üzere, 18.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.

