İcra Ve İflas Kanunu’nda Yapılması Öngörülen
Değişiklikler Hakkında Çalışma
Hazırlayan: Av. Hüseyin Sarı
İstanbul 09.02.2012
2004 sayılı 19.06.1932 tarihli İcra ve İflas Kanunumuz yayınlandığı günden bu yana toplam
14 kez değişikliğe uğramış olup bu değişikliklerin yakın tarihte olanları;
13.06.2000 tarihinde 4578 sayılı kanun ile yapılan,
30.07.2003 tarihinde 4949 sayılı kanun ile yapılan
21.02.2004 tarihinde 5092 sayılı kanun ile yapılan
21.07.2004 tarihinde 5219 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerdir.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve aşağıda inceleyeceğimiz son değişiklik tasarısının
gerekçesinde; “Anayasanın 141 inci maddesinin son fıkrasında “Davaların en az giderle ve
mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” hükmüne yer verilmiş, İnsan
Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasında da herkesin, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının “makul süre
içinde” görülmesini isteme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.
Son yıllarda yargının iş yükünün aşırı şekilde ağırlaşması ve yargılama sürecinin yavaş
işlemesi, Anayasamızın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kabul ettiği makul sürede
yargılanma hakkı ve devletin makul sürede yargılama yükümlülüğünün gereğinin yerine
getirilmesini önemli derecede engellemektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlâli
nedeniyle Türkiye’nin tazminat ödemek zorunda kaldığı fiillerin önemli bir kısmının da
makul sürede yargılama ilkesinin ihlâliyle ilgili olduğu düşünüldüğünde, makul sürede
yargılama yükümlülüğünün önemi daha da artmaktadır.
Yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bugüne kadar yapılan düzenlemelerin
devamı niteliğinde olan bu Tasarı, icra-iflas, ceza ve idarî yargı mevzuatının
uygulanmasından kaynaklanan bazı sorunlara çözüm getirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Yukarıda belirtilen değerlerin korunmasına yönelik olarak mevzuatımızda önemli bir
kısım değişiklikler yapılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda olmak
üzere aşağıda ifade edilen mevzuat değişiklikleri yapılmıştır.
İcra-iflas mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında;
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2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir çok
değişiklikler yapılmış olmakla birlikte, bunlar köklü ve kapsamlı bir boyuta ulaşmamıştır. Bu
nedenle, Kanun günün şartlarına ve ihtiyaçlarına gereği gibi cevap vermekte yetersiz
kalmıştır. Ayrıca doktrinde ve uygulamada, Kanunun aksayan yönleri hakkında getirilen
eleştiriler yanında, toplumda da alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesinin bulunmadığı
yönünde şikayetler sıkça dile getirilmektedir.
Bu nedenle, Kanunun uygulanmasına ilişkin engellerin ortadan kaldırılması, yargının
hızlandırılarak günümüzün değişen sosyal ve ekonomik koşullarına uyum sağlanması,
alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesinin korunması ve uygulamada yaşanan
aksaklıkların giderilmesi amaçlanmıştır.
Tasarıda; daha modern bir icra teşkilâtı kurulması, icra dairelerindeki işlemlerde Ulusal
Yargı Ağı Bilişim Sisteminin kullanılması, icra ve iflas dairelerinin para ile ilişiğinin zorunlu
haller dışında tamamen ortadan kaldırılması, asgari ücret tutarının altında kalan alacakların
takibi için ilamsız takibe başlamadan önce, borçlunun bilinen en son adresine ödemeye davet
yazısı gönderilmesi, borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü ev
eşyası hacizlerinin önlenmesi, paraya çevrilme masraflarını karşılamayacak nitelikteki
malların yediemin depolarına götürülmesinin önüne geçilmesi, yediemin depolarının daha
verimli işletilebilmesine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır” denilmektedir.

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nda (aşağıda kısaca İİK olarak anılacaktır) yapılması öngörülen
esaslı değişiklikler kısaca şu başlıklar halinde görülmektedir:

1 – Yeterli ve Yetkin Personel:
İcra dairelerinin iş yükünü göz önüne alarak yeni daireler açılması ve mevcut dairelerdeki
kadro eksiklerinin tamamlanması, yetkin ve yeterli personel hedeflenmektedir.
2 – Gerekçeli Karar :

Tasarıda, 2004 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.

“İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.”

İcra ve iflas dairelerince daha önce sadece “talibin kabulüne” veya “talebin reddine” şeklinde
karar verilmekte iken, tasarı ile verilen kararlar “gerekçeli olarak” tutanaklara yazılacaktır.
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3 – Elektronik İşlemler:
Tasarıda 2004 sayılı Kanunun 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/a maddesi
eklenmiştir.

“Elektronik işlemler
MADDE 8/a- İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde Ulusal
Yargı Ağı Bilişim Sistemi kullanılır, her türlü veri, bilgi, belge ve karar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim
Sistemi vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.
Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir.
Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli elektronik imza,
kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş olan işlemler dışında, elle
atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belge ve kararlarda,
kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve mühürleme işlemini öngören hükümler
uygulanmaz.
Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, yetkili kişilerce
güvenli elektronik imzayla imzalanarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine aktarılır ve gerektiğinde
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde elektronik ortama
aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları, gönderen icra ve iflas dairesinde saklanır,
ayrıca fiziki olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın aslının incelenmesinin zorunlu olduğu
hâller saklıdır.
Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde, icra müdürü veya
görevlendirdiği personel tarafından belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek, imzalanır ve mühürlenir.
Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
Elektronik işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla yapılmasına dair usul ve
esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

Madde metninde de açıkça görüleceği üzere günümüzde kullanılan ve dosyalarda muhafaza
edilen her türlü evrakın, bilgi ve belgenin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (kısaca UYAP)
üzerinden gerçekleştirilmesi ve evrak, dosya karmaşası ile kırtasiye yükünün ortadan
kaldırılması hedeflenmektedir.

4 – Tüm Ödemelerin Banka Kanalı İle Yapılması (İcra Dairelerinin Nakit Para İle
İlişiğinin Kesilmesi) :
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“Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası:
MADDE 9- İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakanlığınca
uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. Haciz sırasında, borçlu
veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın
yapıldığı günü takip eden ilk işgünü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra
veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.
İcra ve iflas dairelerince yapılması gereken her türlü nakdi ödeme, ilgilisinin gösterdiği banka
hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen bankaya verilecek talimat gereği yapılır.
Talimat, paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç işgünü sonuna kadar
verilir.
İcra ve iflas daireleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında, zorunlu hallerde ise
kiralanacak banka kasalarında muhafaza ederler.”

Uygulamada, icra dairelerince yapılan tahsilatlar alacaklı ve/veya vekillerine ödenir iken icra
müdürleri tarafından elden reddiyat makbuzu imzalatmak sureti ile (nakit veya çek) ödeme
yapılmakta iken, tasarı ile tüm tahsilatların tahsilat tarihinden itibaren en geç üç iş günü
sonuna kadar alacaklı ve/veya vekilinin banka hesabına ödenmesi hedeflenmektedir. Bu
durum elden ödemenin yaratmakta olduğu her türlü şaibeyi ortadan kaldıracağı gibi,
tahsilatların alacaklı/veya vekiline geç ödenmesi nedeni ile ortaya çıkan hak kayıplarına da
son verecektir. Ayrıca, vergi kontrolü anlamında da ödemeler ve vekalet ücretlerinin kayıt
altına alınmasını sağlayacaktır.

5 – Ödemeye Davet Yazısı:
Tasarıda, 2004 sayılı Kanunun 42 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Haciz yoluyla ilamsız takiplere başlanmadan önce, asıl alacak tutarı Asgari Ücret Tespit
Komisyonu tarafından onaltı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret
tutarının altında ise alacaklı, borçlunun bilinen en son adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla
meşruhatlı ödemeye davet yazısı göndermek zorundadır. Bu ödemeye davet yazısında;
1. Alacaklının adı soyadı, varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik
numarası, adresi,
2. Talebe konu alacak veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda talep
edilirse faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi
tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi,
3. Alacak, belge veya senede dayandırılıyor ise sureti, yoksa borcun sebebi,
4. Bu ödemeye davet yazısı için harcanan posta gideri,
5. Ödemenin yapılması istenen banka adı ile alacaklıya ait hesap numarası,
6. Tebliğ tarihinden itibaren beş işgünü içinde (2) numaralı bent gereği belirlenen tutar ile
ödemeye davet yazısı için harcanan posta giderinin ödenmesi gerektiği,
7. Beş işgünü içinde (6) numaralı bent gereği ödenmesi gereken tutarın ödenmemesi halinde
cebri icra yoluna başvurulacağı,
hususları bildirilir.
Ödemeye davet yazısının tebliğ edilememesi veya bu davete rağmen beş işgünü içinde ödeme
yapılmaması halinde icra takibine başlanabilir.
Bu maddede düzenlenen hususları incelemek görev ve yetkisi icra müdürüne aittir.”
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Ödemeye Davet Yazısı, mevcut İİK’n da yer almayan yeni bir müessesedir. Burada, ilamsız
icra takibine konu edilebilecek alacakların ikiye ayrıldığı görülmektedir. Küçük denebilecek
ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından onaltı yaşından büyükler için her yıl belirlenen
aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan alacaklar için ilamsız icra takibine
başlamadan önce borçlu adresine madde metninde detaylı açıklanan bir ödemeye davet
yazısının iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi şartı getirilmiştir. Bu yazı ile borçlu a 5 günlük
bir ödeme süresi verilmekte ve icra masrafları, vekalet ücreti gibi masrafları ödemek zorunda
kalmadan borcunu kapatabilme imkanı getirilmektedir. Ayrıca, küçük miktarlı bu alacakların
ödenmesi halinde icra daireleri de lüzumsuz iş yükünden kurtulmuş olacaktır. Gönderilen
yazının borçlunun adresinden geri gelmesi veya tebliğ edilmesine rağmen 5 günlük süre
içinde ödenmemesi halinde alacak icra takibine konu edilebilecektir.
Kanun metninde belirlenen miktarın üzerinde kalan alacakların ise günümüzdeki
gibidoğrudan icra takibine konu edilmesi söz konusu olacaktır.

6 – Takip Talebi, Yazılı, Sözlü veya Elektronik Ortamda Yapılması ve Takip Talebinde
Alacaklının Banka Hesap Bilgilerinin Yer Alması :

Takip talebinin mevcut uygulamaya ek olarak Elektronik Ortamda yapılabilmesi getirilmekte
ve ayrıca yapılacak tahsilatların alacaklı/veya vekiline banka kanalı ile ödenebilmesi için
banka hesap bilgilerinin yer alması istenilmektedir.

7 – Menkul Eşya (Ev ve işyerlerinde) Haczine Büyük Sınırlama Getirilmektedir:

İİK.88.madde de yer alan Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar’ın kapsamı genişletilmiştir. Eski
kanunda sayılan haller yanında;
“a) Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini
sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
b) Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,
hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu her türlü eşya,”
“Öğrenci bursları” haczi caiz olmayan (haczedilemez) mallar ve haklar arasına girmiştir.
“Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak muhafaza altına alınır. Alacaklı
muvafakat ederse, istenildiği zaman verilmek şartıyla, muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs
nezdinde bırakılabilir. Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedildiğinde, üçüncü şahsın
kabulü hâlinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır. Haczedilen taşınır malların toplam değeri
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından onaltı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık en
yüksek brüt asgari ücret tutarının beş katından az ise muhafaza altına alınmaz, borçlu veya üçüncü
kişiye yediemin olarak bırakılır. Mallar satış mahalline getirilmediği takdirde muhafaza altına
alınabilir veya yediemin değişikliği yapılabilir.”
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Uygulamada “ev haczi” “işyeri haczi” olarak anılan menkul haciz işlemine büyük sınırlamalar
getirilmiştir.

Küçük esnaf olarak anabileceğimiz, ekonomik faaliyeti sermayeden ziyade bedeni çalışmaya
dayalı olan borçlunun işyerinde mesleğini ifa için kullandığı tüm eşyalar haczi kabil olmaktan
çıkarılmıştır, haczedilemez hale gelmiştir.
Ev hacizlerinde, para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi
kıymetli şeyler hariç olmak üzere borçlu ile aynı çatı altında yaşayan tüm aile fertlerinin
kullandığı eşyalar (aynı türden birden fazla olmaması halinde) haczi kabil olmaktan çıkmıştır.
Bir başka deyiş ile borçlunun evindeki buzdolabı, televizyonu, çamaşır makinesi gibi
uygulamada çok haczedilen ve muhafaza altına eşyaların artık haczedilmesine imkan
olmayacaktır. Bu eşyaların aynısından birden çok var ise (örneğin 3 adet televizyon)
bunlardan birisi haczedilemeyecek, diğer fazla olan ikisi haczedilebilecektir. Ancak burada da
ikinci kriter devreye girecek ve bu haczedilen eşyaların muhafaza altına alınabilmesi için
haczedilen taşınır malların toplam değerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından onaltı
yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının beş
katından yüksek olması şartı aranacaktır. Haczedilen malın değeri bu kriterden az ise borçluya
veya üçüncü kişiye yediemin olarak bırakılması gerekecektir.
Yine işyeri hacizlerinde de haciz tatbik edilebilecek menkul eşya var ise bu ikinci kriter
aranacak ve hacizli malların muhafaza altına alınabilmesi için değerlerinin aylık brüt asgari
ücret tutarının beş katından fazla olması şartı aranacak, eşyaların değeri bu şartın altında
kalıyor ise muhafaza işlemi yapılamayacaktır.

8 – Üçüncü şahsın zilyetliği – Madde 99 tamamen değiştirilmiştir.

“Üçüncü şahsın zilyetliği:
MADDE 99- Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya diğer bir
ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal
muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra mahkemesinde istihkak davası açması
için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra mahkemesine istihkak davası açılmaz ise
üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya
kadar, hacizli malın satışı yapılamaz. Haczin, üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi
lehine istihkak iddiasında bulunulması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.”

Haczedilen malın borçlunun değil üçüncü şahsın elinde bulunması halinde , üçüncü şahıs
yeddieminliği kabul eder ise muhafaza işlemi yapılamayacaktır. Haczi yapan alacaklı
hacizden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesine istihkak davası açmalı ve bu sürede dava
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açmaz ise haciz kendiliğinden kalkacaktır. Davanın açılması halinde dava sonuçlanıncaya
kadar hacizli malın satışı yapılamayacaktır. Çok önemli bir değişiklik olarak ise haciz
esnasında üçüncü şahıs mevcut olmasa dahi, başka birisinin üçüncü şahıs lehine istihkak
iddiasında bulunulması imkanı getirilmiş ve bu halde de madde metninin aynen uygulanacağı
getirilmiştir.

9 – Satış İsteme Süreleri Kısaltılmıştır:
Tasarıda, 106 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir
yıl içinde satılmasını isteyebilir.”

Mevcut İİK’n da taşınır (menkul) mallarda hacizden itibaren bir yıl olan satış isteme süresi
altı aya, taşınmaz (gayrımenkul) mallarda iki yıl olan satış isteme süresi ise bir yıla
indirilmiştir.
Burada hacizli malların sürüncemede kalmadan bir an önce paraya çevrilmeleri ve işlemlerin
hızlanması amaçlanmaktadır. Ancak bu durum alacaklı ve vekillerine dosyalarını çok yakın
takip etme yükümlülüğü getirmektedir.
10 – Süresinde Satış İstenmemesi ve Haczin Düşmesi Halinde Alacaklıya Sorumluluk
Getirilmiştir:
Tasarıda, Kanunun 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 110- Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürünce
verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni
müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir
defa geri alınabilir.
Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda
haczinin kalktığının tespit edilmesi halinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve
işlem ilgili icra dairesine bildirilir.
Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik olarak, haczin
konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.”

106.madde de ve 110.madde de yapılan bu değişiklikler ile menkul mallarda hacizden itibaren
6 ay içinde, gayrımenkul mallarda hacizden itibaren bir yıl içinde satış istenilmesi ve gider
avansının onbeş gün içinde depo edilmesi şartları getirilmiş, bu şartlara uyulmaması halinde
hacizlerin kalkması/düşmesi öngörülmüştür. Ciddi bir yenilik olarak, böyle bir durumda,
haczin kalkmasına sebep veren alacaklının “haczin konulması ve muhafazası” gibi tüm
giderlerden sorumlu olacağı kuralı getirilmiştir. Uygulamada, alacaklılar tarafından haciz
işlemi yapılmakta ve kanuni süreler bir yana uzunca yıllar satış talep edilmemekte, özellikle
taşınmaz mallarda tapu kütüğü üzerinde bir çok hacizler görülmektedir. Bu durum, haciz
yapacak alacaklıların dosyalarını çok ciddi ve yakın takip etmelerini gerektirecek, aksi halde
ciddi giderlerden sorumlu olmaları sonucunu doğuracaktır.
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11 – Menkul Satışlarında Köklü Değişiklikler:
•
•
•
•
•

Elektronik Ortamda Satış İlanı,
Elektronik Ortamda Teklif Verme,
İki İhale Arası Sürenin En Az On Gün Olması,
Malın Değerinin %50’sinin Altında Satılamayacağı,
%20 Teminat Şartı

Tasarıda , Kanunun 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır.”
“Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif
verme, birinci ihale tarihinden on gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün
sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci
gün başlar, en az on gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün
sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde
ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi
nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satılığa çıkarılan taşınır üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda
ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.”

Mevcut İİK’nda var olmayan yeni müesseseler getirilmektedir.
Menkul mallara ilişkin satışlarda, hacizli malın değeri göz önüne alınarak icra müdürünün
gerek görmesi halinde gazete yolu ile satış ilanı yapılmaktadır. Bunun yanında ilanın
elektronik ortamda da yapılacağı hükmü getirilmektedir. Bir başka deyiş ile, hacizli malın
değerinin az olması, gazete ilanına gerek duyulmaması veya değerinin yüksek olup gazete
ilanı yapılması hallerinde mutlaka aynı zamanda “elektronik ortamda”da ilan yapılacaktır.
Önemli ikinci değişiklik; açık artırmaya elektronik ortamda teklif verilmesi imkanıdır. Bu ,
mevcut yasada var olmayan bir düzenlemedir. Birinci ihale tarihinden on gün öncesinden
başlayarak, ihale gününden önceki gün sona ermek üzere ilgilenenler, elektronik ortamda
tekliflerini gönderebileceklerdir. Birinci ihalede malın satılmaması halinde, birinci ihaleden
beş gün sonra başlamak ve ikinci ihale tarihinden önceki gün sona ermek üzere ilgililer ikinci
ihale için tekliflerini yine elektronik ortam üzerinden gönderebileceklerdir.
Üçüncü değişiklik; mevcut yasada menkul mal satışlarında birinci ve ikinci ihale arası beş gün
iken bu süre “en az on gün”e çıkarılmaktadır. İki ihale arasında en az on günlük bir süre
aranacaktır. Birinci ihalede malın satılamaması halinde en az on gün sonrasına ikinci ihale
günü belirlenecek, birinci ihaleden sonraki beş gün teklife kapalı olacak, beşinci günden
itibaren ilgililer, ikinci ihale gününden önceki güne kadar tekliflerini yine elektronik ortam
üzerinden gönderebileceklerdir.
Dördüncü değişiklik; malın her iki ihalede de değerinin %50’sinin altında teklif
verilemeyeceği prensibi getirilmektedir. Mevcut yasada birinci ihale günü malın değerinin
%60’ı ve satılamaması halinde ikinci ihale günü %40’ı üzerinden ihalenin başlayacağı hükmü
bulunur iken bu oranlar kaldırılmaktadır. Yeni düzenlemede, her iki ihalede de, elektronik
ortamda verilecek teklifler malın değerinin %50’sinin altında olamayacaktır.
8

Beşince değişiklik; mevcut İİK’n da, menkul satışlarında teminat şartı aranmaz iken, bu kez
ihaleye katılacak olanlardan malın değerinin %20’si tutarında teminat şartı aranmaktadır. Bu,
ihaleye iştirak edeceklerin niyetlerinin ciddi olmasını ve bakiye ihale bedellerinin süresinde
ödenmesi ile ihalelerin hızlı ve düzenli olmasını sağlayacaktır.
12 – Menkul İhalesinin Yapılması:
Tasarıda, Kanunun 115 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İhalenin yapılması:
MADDE 115- Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve
saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satılığa çıkarılan mal üç defa
bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana
ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan
alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması
masraflarını aşması gerekir.
Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru
tarafından geri bırakılır.
İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.”

Yukarıda da belirtildiği üzere mevcut yasada, birinci ihale malın değerinin %40’ı ve
satış masrafları, ikinci ihale ise malın değerinin %60’ı ve satış masrafları (rüçhanlı alacaklar
var ise bu meblağın aşılması) prensipleri geçerli iken, tasarıda, bu oranlar kaldırılmış, tek oran
getirilmiş ve gerek birinci, gerek ikinci ihalede; elektronik ortamda verilen (ve malın
değerinin %50’sini aşması gereken) en yüksek tekliften ihalenin açılacağı, en çok artırana
ihale edileceğidir. Artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle
rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve
paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekecektir.
13 – Daire Dışında Yapılan Tüm Tahsilatlar Mutlaka Banka Hesabına Yatırılacaktır:
Tasarıda, Kanunun 118 inci maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
“Daire dışında tahsil edilen paralar en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk işgünü çalışma saati
sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere, icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.”

Daha öncede belirtildiği gibi tüm tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka kanalı ile yapılması ve
icra dairelerinin nakit para ile ilişiğinin sona erdirilmesi amaçlanmaktadır.
14 – Satış Talebinden İtibaren İşleyen Müddetler Uzatılmıştır:
Tasarıda, Kanunun 112 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir ay” ibaresi “iki ay”, 123 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki ay” ibaresi “üç ay” şeklinde değiştirilmiştir.
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Taşınırların satışına dair 112.madde de “Taşınır mallar, satış talebinden nihayet bir ay içinde
satılır” hükmündeki bir aylık süre İKİ ay olarak değiştirilmiştir.
Taşınmazların satışına dair 123.madde de “Taşınmazlar, satış talebinden nihayet iki ay içinde
icra dairesi tarafından açık artırma ile satılır” hükmündeki iki ayık süre ÜÇ ay olarak
değiştirilmiştir.
15 – Taşınmaz Satışlarında Şartnamenin Açık Bulundurulması:
Tasarıda, Kanunun 124 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Şartnameye, artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi
nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda
teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği, elektronik ortamda verilen
tekliflerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamayacağı ve elektronik ortamda
teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır.”

Tasarı metninde yer alan elektronik teklif verme ve verilen tekliflerin muhammen bedelin
%50’sinden az olamayacağı prensiplerine paralel olarak madde metninde değişikliğe
gidilmiştir.
16 – Gayrımenkul Satışlarında Artırmanın İlanı ve İlgililere İhtar:
Tasarıda, Kanunun 126 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Artırmanın ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:
MADDE 126- Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve
saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan
maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen
düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise
daha önce ilan edilen günden yedi işgünü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme
ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti,
bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin
hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın
teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği
hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını,
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine
bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin
paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif
verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün
sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci
gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün
sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde
ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi
nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı
oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.
114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır.”
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•
•
•
•
•

•

Taşınmaz satışlarında da, elektronik ortamda teklif verme imkanı getirilmiştir.
Teklif vereceklerin muhammen bedelin %20’si tutarında teminat göstermeleri
gerekecektir.
Elektronik ortamda verilecek teklifler muhammen bedelin %50’sinden az
olamayacaktır.
Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlayacak,
ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erecektir.
İkinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün
başlayacak, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı
günden önceki gün sonunda sona erecektir.
İki ihale arasındaki süre mevcut yasada 10 gün iken tasarıda en az 20 güne
çıkarılmıştır.

17 – Adres Kayıt Sistemindeki Adreslere Yapılacak Tebligatlar Yeterli Olacaktır:
Tasarıda, Kanunun 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 127- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı
bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda
kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir.
Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı
tebligat yerine geçer.”

İlgililere yapılacak tebligatlarda, tapuda kayıtlı adres var ise bu adreslere tebligat yapılacaktır.
Tapuda kayıtlı adres olmaması halinde “adres kayıt sistemi”nde ki adresler geçerli kabul
edilecektir. Bunların dışında ayrıca bir adres araştırılmasına gidilmeyecek ve gazete ilanı veya
elektronik ortamda yapılan satış ilanı geçerli tebligat olarak kabul edilecektir.
18 – Gayrımenkul İhalesi:
Tasarıda, Kanunun 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 129- Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve
saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan
sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin
alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların
mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını
aşması gerekir.
Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru
tarafından geri bırakılır.
İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.”

•
•

İhale elektronik ortamda verilen ve muhammen bedelin %50’sinden az olamayacak,
en yüksek teklif üzerinden başlatılacaktır.
En çok artırana ihale edilecektir.
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•

•
•

Artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle
rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme
ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekecektir.
Birinci ihalede bu şartlar gerçekleşmez ise ikinci ihalede yine aynı şartlar aranacaktır.
İkinci ihalede de bu şartlar gerçekleşmez ise satış düşecektir.

19 – Paraya Çevirme Müddetleri Kısaltılmıştır:
Tasarıda, Kanunun 150/e maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren altı ay içinde, taşınmaz
rehnin satışını da aynı tarihten itibaren bir yıl içinde isteyebilir.”

Mevcut yasada taşınır rehninin satışını istemek için var olan bir yıllık süre altı aya, taşınmaz
rehni (ipotek) satışını istemek için var olan iki yıllık süre bir yıla indirilmiştir. Burada tasarıda
var olan menkul ve gayrımenkul hacizlerinde satış isteme süreleri ile paralellik sağlanmaya
çalışılmıştır. Yine yukarıda belirttiğimiz üzere, sürelerin kısalması alacaklı ve vekillerine
dosyalarını çok yakın takip etme ve sürelere azami dikkat etme sorumluluğu yüklemektedir.
Tasarının tam metni aşağıda yer almaktadır.

Av. Hüseyin Sarı
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YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA
İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ
HAKKINDA KANUN TASARISI

MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesi
başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İcra daireleri:
MADDE 1- Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur.
Her icra dairesinde Adalet Bakanlığınca atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra
müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları
tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur.
İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığınca yaptırılacak yazılı sınav ve
Adalet Bakanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. İcra katipleri arasından
Adalet Bakanlığınca yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığınca yapılacak mülakat
sonucuna göre de icra müdür veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına atama yapılabilir.
İcra katipliğine ilk defa atanacaklar, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için
yapılacak merkezi sınavda başarılı olanlar arasından Adalet Bakanlığının bu konuda yetki
vereceği adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından yapılacak uygulama
ve sözlü sınav sonucuna göre; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama ve sözlü
sınav sonucuna göre atanırlar. Unvan değişikliği suretiyle icra katipliğine atanacaklar tahsis
edilen kadronun yüzde ellisini geçemez.
İcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin, sınav, mülakat,
görevlendirme, nakil, unvan değişikliği, görevde yükselme ve diğer hususları yönetmelikle
düzenlenir.
İcra dairelerinde, gerektiğinde, Adalet Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde,
adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca zabıt katibi, mübaşir ve hizmetli
görevlendirilir.
İcra müdürü, icra müdür yardımcısı veya icra katibinin herhangi bir nedenden dolayı
yokluğu halinde görev ve yetkileri, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu
tarafından görevlendirilecek yazı işleri müdürü veya zabıt katibi tarafından yerine getirilir.
Adalet Bakanlığı, icra dairelerini bir arada bulundurmaya ve aynı icra mahkemesine
bağlamaya yetkilidir.”
MADDE 2- 2004 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.”
MADDE 3- 2004 sayılı Kanunun 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/a
maddesi eklenmiştir.

“Elektronik işlemler
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MADDE 8/a- İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kullanılır, her türlü veri, bilgi, belge ve karar, Ulusal Yargı
Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla işlenir, kaydedilir ve saklanır.
Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet
hükmündedir. Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir. Güvenli
elektronik imza, kanunlarda güvenli elektronik imza ile yapılamayacağı açıkça belirtilmiş
olan işlemler dışında, elle atılan imza yerine kullanılabilir. Güvenli elektronik imzayla
oluşturulan belge ve kararlarda, kanunlarda birden fazla nüshanın düzenlenmesi ve
mühürleme işlemini öngören hükümler uygulanmaz.
Zorunlu nedenlerden dolayı fiziki olarak düzenlenen belge veya kararlar, yetkili
kişilerce güvenli elektronik imzayla imzalanarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine aktarılır
ve gerektiğinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla ilgili birimlere iletilir. Bu şekilde
elektronik ortama aktarılarak ilgili birimlere iletilen belge ve kararların asılları, gönderen icra
ve iflas dairesinde saklanır, ayrıca fiziki olarak gönderilmez. Ancak, belge veya kararın
aslının incelenmesinin zorunlu olduğu hâller saklıdır.
Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde, icra müdürü veya
görevlendirdiği personel tarafından belgenin aslının aynı olduğu belirtilerek, imzalanır ve
mühürlenir.
Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.
Elektronik işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla yapılmasına dair usul
ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
MADDE 4- 2004 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Paranın ödenmesi ve değerli eşyanın muhafazası:
MADDE 9- İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet
Bakanlığınca uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır.
Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen
paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk işgünü çalışma saati sonuna kadar
banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.
İcra ve iflas dairelerince yapılması gereken her türlü nakdi ödeme, ilgilisinin gösterdiği
banka hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen bankaya verilecek talimat
gereği yapılır. Talimat, paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç
işgünü sonuna kadar verilir.
İcra ve iflas daireleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında, zorunlu
hallerde ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza ederler.”
MADDE 5- 2004 sayılı Kanunun 13/a maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, diğer
örneğinin ise en geç o ayın sonunda Adalet Bakanlığına gönderilmesi” ibaresi yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 6- 2004 sayılı Kanunun 42 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
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“Haciz yoluyla ilamsız takiplere başlanmadan önce, asıl alacak tutarı Asgari Ücret
Tespit Komisyonu tarafından onaltı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık en yüksek
brüt asgari ücret tutarının altında ise alacaklı, borçlunun bilinen en son adresine iadeli
taahhütlü posta yoluyla meşruhatlı ödemeye davet yazısı göndermek zorundadır. Bu ödemeye
davet yazısında;
1. Alacaklının adı soyadı, varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik
numarası, adresi,
2. Talebe konu alacak veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda
talep edilirse faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise
alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi,
3. Alacak, belge veya senede dayandırılıyor ise sureti, yoksa borcun sebebi,
4. Bu ödemeye davet yazısı için harcanan posta gideri,
5. Ödemenin yapılması istenen banka adı ile alacaklıya ait hesap numarası,
6. Tebliğ tarihinden itibaren beş işgünü içinde (2) numaralı bent gereği belirlenen tutar
ile ödemeye davet yazısı için harcanan posta giderinin ödenmesi gerektiği,
7. Beş işgünü içinde (6) numaralı bent gereği ödenmesi gereken tutarın ödenmemesi
halinde cebri icra yoluna başvurulacağı,
hususları bildirilir.
Ödemeye davet yazısının tebliğ edilememesi veya bu davete rağmen beş işgünü içinde
ödeme yapılmaması halinde icra takibine başlanabilir.
Bu maddede düzenlenen hususları incelemek görev ve yetkisi icra müdürüne aittir.”
MADDE 7- 2004 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının
(1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır.”
“1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya
vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası veya vergi kimlik numarası; şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı
memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri (Yerleşim yeri gösteremezse icra
dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır.);
2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yeri;
Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı,
soyadı, biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret
ve yerleşim yerleri;”
“Kanunun 42 nci maddesinin ikinci ve devamı fıkralarında düzenlenen ödemeye davetle
ilgili bilgi ve belgelerin, takip talebi anında icra dairesine tevdii zorunludur.”
MADDE 8- 2004 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının
(1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İcra müdürü takip talebinin bu Kanunda öngörülen şartları içerdiğine karar verirse
ödeme emri düzenler. Talebin kabul edilmemesi halinde verilen karar tutanağa yazılır.”
“1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, 58 inci
maddeye göre takip talebine yazılması lazım gelen kayıtları,
2. Borcun ve masrafların yedi gün içinde icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi,
borç teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde gösterilmesi ihtarını,”
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MADDE 9- 2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (3)
numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (13) ve (14) numaralı
bentler ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“2. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan borçlunun
mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,
3. a) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli
şeyler,
b) Aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,
hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu her
türlü eşya,”
“13. Öğrenci bursları,
14. Diğer kanunlarda haczi yasaklanan mal ve haklar.”
“İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını
değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir.”
MADDE 10- 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak muhafaza altına alınır.
Alacaklı muvafakat ederse, istenildiği zaman verilmek şartıyla, muvakkaten borçlu yedinde
veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılabilir. Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar
haczedildiğinde, üçüncü şahsın kabulü hâlinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır.
Haczedilen taşınır malların toplam değeri Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından onaltı
yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının beş
katından az ise muhafaza altına alınmaz, borçlu veya üçüncü kişiye yediemin olarak bırakılır.
Mallar satış mahalline getirilmediği takdirde muhafaza altına alınabilir veya yediemin
değişikliği yapılabilir.”
“Hacizli mallar, Adalet Bakanlığı tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait
lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilir. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler, bu
yetkilerini Adalet Bakanlığının onayıyla alt işleticilere aynı standartları sağlamak koşuluyla
devredebilirler. Bu devir, yetki verilen gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluklarını ortadan
kaldırmaz. Bu depoların yönetmelikte belirlenen nitelik ve şartlara uygunluğunun saptanması
sonucunda işletme belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilir. Haczedilen malların muhafaza
işlemleri; lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari
niteliklere, depo için alınacak teminata, mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak
sigortaya; işletici olma niteliklerine, işletici lisansına, Adalet Bakanlığı tarafından bu lisansın
verilmesine; Adalet Bakanlığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine; faaliyetin
durdurulması ya da iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara; bu depoların denetimine ve diğer
hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte
düzenlenir. Haczedilen malların muhafazası aşamasındaki ücretler Adalet Bakanlığınca
düzenlenecek tarifeyle belirlenir.”
“İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetlerince yakalanan araçlar, en geç üç
işgünü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim edilir. Aracı teslim alan icra müdürlüğü
aracın yakalanmasını isteyen icra müdürlüğüne bildirimde bulunur.”
MADDE 11- 2004 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“Üçüncü şahsın zilyetliği:
MADDE 99- Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya
diğer bir ayni hak iddia eden üçüncü kişi nezdinde bulunursa, bu kişi yedieminliği kabul ettiği
takdirde bu mal muhafaza altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra
mahkemesinde istihkak davası açması için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra
mahkemesine istihkak davası açılmaz ise üçüncü kişinin iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı
tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar, hacizli malın satışı yapılamaz. Haczin,
üçüncü kişinin yokluğunda yapılması ve üçüncü kişi lehine istihkak iddiasında bulunulması
halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.”

MADDE 12- 2004 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden
itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.”
MADDE 13- 2004 sayılı Kanunun 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 110- Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürünce
verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da
kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması
yönündeki talep bir defa geri alınabilir.
Haczedilen resmi sicile kayıtlı malların, icra dairesiyle yapılacak yazışmalar sonucunda
haczinin kalktığının tespit edilmesi halinde, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi terkin
edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilir.
Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına sebebiyet veren alacaklı o mala yönelik
olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur.”
MADDE 14- 2004 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki
cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır.”
“Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda
teklif verme, birinci ihale tarihinden on gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden
önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci
ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az on gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin
tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler
hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce,
hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi
zorunludur.
Satılığa çıkarılan taşınır üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada
yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.”
MADDE 15- 2004 sayılı Kanunun 115 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“İhalenin yapılması:
MADDE 115- Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün
ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satılığa çıkarılan
mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de
değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin
edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer
alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla
olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması
gerekir.
Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra
memuru tarafından geri bırakılır.
İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi
düşer.”
MADDE 16- 2004 sayılı Kanunun 118 inci maddesinin birinci fıkrasına ikinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkranın son cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
“Daire dışında tahsil edilen paralar en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk işgünü
çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere, icra veya mahkeme kasalarında
muhafaza edilir.”
MADDE 17- 2004 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir
ay” ibaresi “iki ay”, 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki ay” ibaresi “üç ay”
şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 18- 2004 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Şartnameye, artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde
yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri,
elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri gerektiği,
elektronik ortamda verilen tekliflerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az
olamayacağı ve elektronik ortamda teklif vermeye ilişkin hususlar yazılır.”
MADDE 19- 2004 sayılı Kanunun 126 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Artırmanın ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:
MADDE 126- Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer,
gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir
olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin
hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden
az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi işgünü sonrası için tespit edilecek
günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ
edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti,
bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak
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edeceklerin hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya
milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne
suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin
taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı
müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları
tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir.
Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda
teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden
önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci
ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin
tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler
hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce,
hacizli malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi
zorunludur.
Satılığa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada
yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.
114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da
uygulanır.”
MADDE 20- 2004 sayılı Kanunun 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 127- İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline
kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.
Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat
adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya
elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.”
MADDE 21- 2004 sayılı Kanunun 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 129- Birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer,
gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç
defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en
çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde
ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin
edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka
paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.
Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra
memuru tarafından geri bırakılır.
İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi
düşer.”
MADDE 22- 2004 sayılı Kanunun 150/e maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren altı ay
içinde, taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren bir yıl içinde isteyebilir.”
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MADDE 23- 2004 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine
yazılması lazım gelen kayıtlar,”
MADDE 24- 2004 sayılı Kanunun 171 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1. Alacaklının veya vekilinin banka hesap numarası hariç olmak üzere, takip talebine
yazılması lazım gelen kayıtlar,”
MADDE 25- 2004 sayılı Kanunun 243 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “116
ve 242 nci maddeler” ibaresi “242 nci madde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 9- 9 uncu maddenin ikinci fıkrası gereği ödeme yapılabilmesi için
ilgilisi tarafından, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde banka
hesap numarasının bildirilmesi gerekir.
GEÇİCİ MADDE 10- Bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce
başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam
olunur.
GEÇİCİ MADDE 11- Adalet Bakanlığı, 88 inci maddenin dördüncü fıkrası gereğince
hukuki ve teknik her türlü altyapıyı anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
içinde tamamlar. Lisanslı yediemin depoları faaliyete geçinceye kadar o yerdeki mevcut depo
ve garajlarda muhafaza işlemlerine, mevcut yönetmelik ve ücret tarifeleri çerçevesinde devam
olunur.
Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek
kalmayan malların, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde teslim
alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen bildirim yapılır.
İlgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal geri alınmazsa, üç ay içinde,
88 inci maddenin beşinci fıkrası hükmü uyarınca satış işlemi yapılır.
Ancak, satış yapılamazsa Bakanlıkça görevlendirilecek icra müdürünün başkanlığında
kaymakamlık, belediye, ilgili yer baro başkanlığı ve ticaret odası tarafından bildirilecek birer
kişinin katılımıyla oluşturulacak değer tespit komisyonunca tespit edilecek değer üzerinden,
yedieminin alacağına mahsup için malın mülkiyeti yediemine devredilebilir; komisyon,
ekonomik bir değerinin kalmadığına karar verirse mal bir tutanakla imha edilir.
Satılan veya mülkiyeti devredilen malın bedelinden, muhafaza ve diğer giderler mahsup
edildikten sonra varsa artan miktar talep halinde ilgilisine ödenir.”
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