
 
 

 

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA 

İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ 

 

 

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para 

Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” yayınlanmıştır. Bu Kanun 

abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının tahsili için tüketici aleyhine 

başlatılacak olan haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin Merkezi Takip Sistemi üzerinden 

yapılmasını düzenlemektedir.  

 

Abonelik sözleşmeleri tüketicinin elektrik, su, doğal gaz, iletişim gibi temel mal veya hizmeti 

edinebilmelerine imkân sağlayan sözleşmelerdir. Temel ve zaruri mal ya da hizmet 

sunulduğundan günümüzde pek çok tüketici bu nitelikte sözleşmeler akdedilmektedir. Bu 

düzenleme ile abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takiplerin 

diğer takiplerden ayrı şekilde ve daha pratik olması planlanan Merkezi Takip Sistemi 

üzerinden başlatılması düzenlenmiştir. Bu düzenleme 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren 

yürürlüğe girecektir. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından abonelik 

sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin avukat aracılığıyla yapılan icra 

takipleri yalnızca bu usulle başlatılarak haciz aşamasına getirilecektir. Alacaklının 

kendisi ise -vekil olmaksızın- bu tür alacaklarını İcra İflas Kanununda belirtilen 

usullerle takip edebilecektir.  

 

Düzenlenme konusu olan icra takibine ilişkin aşamaları ve konuyla ilgili 

değerlendirmemizi bültenimizde bulabilirsiniz.  

 

1. İcra Takibinin Açılması 

 

Alacaklının avukatı tarafından e – imza ile sistem üzerinden takip talebinde yer alan bilgileri 

ve alacak tutarını girerek takip konusu alacağa ilişkin fatura vb. belgeleri sisteme yükler. 

Bilgilerin işlenmesi ve belgelerin yüklenmesinden sonra takip kaydedilerek sistem tarafından 

ödeme emri otomatik olarak oluşturulur. Bu tür takiplerde icraya başvurma ve tahsil harcı 

yerine Merkezi Takip Sistemi harcı alınır. 

 

Ödeme emri sistem üzerinden doğrudan PTT’ye gönderilerek tebliğe çıkarılır. Tebliğ ile ilgili 

mazbata PTT tarafından ilgili icra dairesine gönderilir. Bu işlem için takip başlangıcında 

tebliğ ücretinin yatırılması gerekmektedir.  

 

Ödeme emrinin borçluya tebliğinin ardından borcun ve diğer masrafların alacaklının Merkezi 

Takip Sistemi ile ilişkilendirilmiş hesabına ödenmesi ile birlikte takip sona erecektir.  

 

2. Cebri İcra İşlemleri 

 

Borçlunun takipte belirtilen adresine ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı adrese tebliğ 

yapılamaması veya borçlunun yurtdışında olduğunun anlaşılması üzerine; eksik harçlar 

giderilerek takibe icra dairesinden devam edilir. Aynı şekilde borca itiraz edilmesi, borcun 

kesinleşmesine rağmen ödenmemesi durumda cebri icra işlemlerine icra dairesi aracılığıyla 

devam edilir. Alacaklı vekili sistem üzerinden borçlunun malvarlığını sorgulayabilir ancak 



 
çıkan sonuç detaylı değil genel olarak kişinin adına kayıtlı herhangi bir malvarlığı olup 

olmadığı yönündedir. Alacaklı vekili bu malvarlıklarına ilişkin haciz işlemlerini ise icra 

dairesi aracığıyla yapmalıdır.  

 

3. İcra Takibine İtiraz 

 

Söz konusu takiplerde borçlu itirazını icra daireleri aracılığıyla ya da Merkezi Takip Sistemi 

üzerinden e – imza ile yapabilir. İtirazın sisteme yüklenmesini izleyen 5. günün sonunda 

alacaklı avukatına tebliğ edilmiş sayılmaktadır. Bu durum itirazın kaldırılması veya iptali 

davalarının açılması için gereken süreler bakımından önem taşımaktadır.  

 

4. Dosyanın İşlemden Kaldırılması 

 

Ödeme emrinin tebliğinden başlayarak iki yıl içerisinde dosyada haciz talep edilmezse takip 

düşecektir. Dosyanın işlemden kaldırılması İcra İflas Kanununda düzenlenen icra takipleri 

için bir yıl olarak düzenlenmişti.  

 

5. Değerlendirme 

 

Henüz uygulamaya geçilmemiş olsa da ilk anda dikkat çeken husus; belirli nitelikteki 

alacakların takibine pratiklik getirmek amacıyla, hukuksal güvenlik ve alacaklılara eşit 

muamele ilkeleri göz ardı edildiğidir. Bu nitelikteki takiplerin uygulamaya geçmesinin 

ardından ilerleyen süreçte daha doğru bir değerlendirilebilecektir.    

 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

 
* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 

 


