
1

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ YENİ DÜZENLEME İLE 
GETİRİLEN YENİLİKLER

Değişiklik öncesi böyle bir kurum düzenlenmemişti.
İcra Başmüdürü bu yeni düzenleme ile takip
hukukuna gelmiştir. 

Yeni düzenlemeye göre, iş yoğunluğunun
gerektirdiği ölçüde, icra dairelerinin yetki
çerçevesinde İcra Daileri Başmüdürlükleri
kurulacaktır. İcra Dairesi Başmüdürü Adalet
Bakanlığı tarafından görevlendirilecektir.
Başmüdürlüklerin amacı; dairenin düzenli, uyumlu ve
verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Kısacası;
artık bu yeni düzenleme ile İcra Müdürlüklerinde,
gerektiği zamanlarda Adalet Bakanlığı tarafından
İcra Dairesini düzenlemek ve işlerin daha sağlıklı 
ve daha hızlı sonuçlanması adına icra
Başmüdürü görevlendirilecektir. 

Bu değişiklikten önce böyle bir kurum uygulamada
ve yasada mevcut değildi. Bu yeni düzenleme ile
yeni kurum hukuk sistemimize kazandırılmıştır. 

“İş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla
olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından, yetki
çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla
icra daireleri başkanlığı kurulabilir” şeklinde yeni bir
düzenleme yapılmıştır. Anılan düzenleme uyarınca
İcra Müdürlüklerinin hiyerarşik yapısında yeni bir
düzenleme gidilmiştir. Hiyerarşik olarak amir
konumunda İcra Daireleri Başkanlıklarının kurulması
öngörülmüştür. Bu düzenleme ile hedeflenen amaç;
Başkanlığın icra dairelerinin gözetim ve denetimlerini
yapar, idari işlerine bakar; mevzuatla verilen görevleri 
yerine getirmesidir. Bu düzenleme ile, İcra
Dairelerinde aksayan veya kanuna aykırı
işlemlerin önlenmesi ve iş ve işlemlerin
hızlanması hedeflenmiştir. İcra Daire
Başkanlıklarının oluşturulmayacağı yerlerde İcra
Mahkemeleri aynı sıfatla görevleri yerine
getirecektir. 

İCRA ve İFLAS KANUNUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER
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Yapılan değişiklik öncesi İİK madde 36’da tehiri icra
kararlarının usul ve esasları düzenlenmişti. Anılan
düzenleme ile icranın geri bırakılması kararlarının
“Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay ”dan
alınabileceği şeklinde düzenlenmişti. Anılan
kanunun devamında ise, eski halinde, İstinaf
başvurunun esastan reddine karar verdiği halinde
alacaklının istemi üzerine para kendisine veriliyordu.
Eski düzenlemeye göre Yargıtay tarafından verilen
bozma kararı neticesinde teminatın sahibine iade
edilip edilmeyeceği hususunda kararı Yargıtay
verecek idi.

Yapılan yeni düzenleme ile tehiri icra kararları artık
“takibin yapıldığı yer icra mahkemesinden”
alınacaktır şeklinde düzenleme getirilmiştir. Yeni
düzenleme sonrasında artık İstinafın ancak kesin
olarak esastan red kararı vermesi halinde alınan
teminatın alacaklıya verilebileceği düzenlenmiştir.
Yeni düzenleme sonrasında Yargıtayca bozulan
kararlar sonrasında yatırılmış teminatın, borçluya 
geri verilip verilmeyeceğine ilk kararı veren ilk
derece mahkemesince, kesin olarak karar
verilecektir. 

Yenilik öncesi İİK madde 87’de haczi yapan
memurun, malın değerini takdir edeceği hüküm
altına alınmıştı. 

Yenilik sonrası ise madde metnine eklemeler
yapılmış ve pratik hayatta uygulanan usul kanun
metni içerisinde alınmıştır. Yeni düzenleme sonrası,
haciz sırasında sicili kayıtlı olmayan malların
kıymetinin memur tarafından takdir edileceği
belirtilmiştir. Gemi, taşınmaz ve araç gibi sicile
kayıtlı mallarda ise, bu malların kıymetinin tespit
edilmesinde kanun gereği Adalet Bakanlığınca
belirlenmiş bilirkişilere başvurulması
zorunluluğu getirilmiştir. 

İİK madde 88’de düzenlenmiş haczedilen mallara
ilişkin yedieminlik müessesinin eski halinde, malların
muhafaza altına alınmasının gerekliliği hususunda
bir düzenleme yoktu.

Yeni düzenleme ile İİK madde 88’in ikinci fıkrasının
son cümlesine, haczedilen malların satışı, bu
malların muhafaza altına alınmasına yahut ihale
alıcısına teslim hazır hale getirilmesi şartına
bağlanmıştır. 

Değişiklik öncesi İİK madde 97/a’da İstihkak
iddiasında bulunulması halinde eşyaların muhafaza
altına alınmasına ilişkin bir düzenleme
bulunmamaktaydı.

Yeni düzenleme ile İİK madde 97/a uyarınca;
istihkak iddiasında bulunan üçüncü şahsın
yedieminliği kabul ettiğinde, malların muhafaza
altına alınamayacağı şeklinde bir düzenleme
yapılmıştır. Ancak İcra Mahkemesi takibin devamına
hükmeder ise mal muhafaza altına alınacaktır.
Böylelikle İstihkak iddiası durumunda malın haksız
olarak yediemine bırakılmaması ve pratik hayatta
çokça karşılaşılan mal kaçırma durumu önlenmek
istenmiştir. 
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Haczedilen mallarının satışısının usul ve esaslarının
düzenlendiği İİK madde 106’da değişiklikten önce;
taşınır varlıklar için hacizden itibaren 6 ay,
taşınmazlar için ise hacizden itibaren 1 yıllık sürenin
sonunda satış isteme hakkının düşeceği ön
görülmüştü. 

İİK 106. maddesindeki yeni düzenleme ile
haczedilen şeyler için taşınır taşınmaz ayrımı
gözetilmeksizin satış isteme süresi, hacizden
itibaren 1 yıl olarak düzenlenmiştir. Yapılan yeni
düzenleme ile maddenin devamına eklenen fıkralar
uyarınca: haczedilen malın satışı 1 yıl içinde
istenmiş ancak ihalede satışı
gerçekleştirilememiş ise satış isteme süresi
kendiliğinden 1 yıl daha uzayacaktır. 1 yıl uzama
ise satış isteme süresinin bitiminden itibarendir.
Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış
giderlerinin tamamının peşin yatırılması gerektiği
düzenlenmiş olmakla birlikte satış sırasında
yatırılan miktarın eksik olduğu anlaşılırsa
tamamlatılması için satış isteyene 15 günlük
süre verilecektir. Sicile kayıtlı motorlu kara araçları
bakımından kıymet takdiri ve satış talebi birlikte
yapılmalı ve giderler nakit olarak ödenmelidir. Anılan
kanun maddesi uyarınca giderler peşin yatırılmaz
yahut eksiklik belirtilen sürede giderilmez ise Satış
Talebi vaki olmamış sayılacaktır. Eski kanun
zamanındaki araçların satışını isteme süresi 6 aydan 
1 yıla çıkartılarak alacaklılar lehine olumlu bir 

Düzenleme öncesi İİK madde 110 uyarınca
haczedilen malın satışına ilişkin giderlerin
tamamlatılması için 15 günlük süre icra müdürü
tarafından verilebilmekteydi. 

Yeni düzenleme ile icra müdürüne tanınan 15
günlük, satış giderlerinin ikmali için verilebilecek süre
kanun madde metninden çıkartılmış benzer bir
düzenleme ufak farklılarda içererek madde 106’ya
getirilmiştir. Bu değişiklik ile uygulamada sıkça
karşılaşılan eksik gider avansı probleminin
önlenmesi hedeflenmiştir. 

Düzenleme öncesi borcun taksitlendirilmesi için
hüküm ihtiva eden madde 111’de vergilendirmeye
ilişkin bir hüküm yoktu. 

Yeni düzenleme uyarınca İİK madde 111’e eklenen
fıkraya göre: borçlunun, borcunu taksitlendirme
usulüne ilişkin yapılacak tüm sözleşmeler
“Damga Vergisinden” muaf tutulmuştur.  
Borçlunun halini gözeterek, kanun koyucunun
vergilendirme açısından borçlu lehine bir düzenleme
yaptığı söylenebilir. 
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Yeni düzenleme öncesi “borçluya satış yetkisi
verilmes i” gibi kurum bulunmamaktaydı. 

Değişiklik ile borçluya satış yetkisi verilmesi gibi bir
kurum düzenlenerek büyük ve çok önemli bir
değişiklik yapılmıştır. Yeni düzenleme kanunun
111/1 maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna
göre borçlu, kıymet takdirinin kendisine
tebliğinden itibaren 7 gün içinde satış için
kendisine yetki verilmesi talebinde bulunabilir.  
Kıymet takdiri yapılmamış ise borçlu da kıymet
takdiri yapılmasını isteyebilir. Bununla birlikte
borçluyla anlaşan alıcı, satış bedelini 15 gün içinde
icra dosyasına öder ise İcra Müdürü bu satışın
onaylanması için dosyayı İcra Mahkemesine
gönderecektir. Nihai olarak bu düzenleme ile satış
yapılmış olsa bile İcra Mahkemesine bu satışı
denetleme ve gerekli görürse onay vermeme hakkı
tanınarak denetleme ve düzenleme dengesi
gözetilmek istenmiştir. 

Düzenleme öncesi açık arttırmaların elektronik
ortamda yapılabileceğine ilişkin bir düzenleme
bulunmamaktaydı.

İİK madde 111/b düzenlemesi uyarınca açık
arttırmaların artık elektronik ortam üzerinden,
UYAP sistemi kullanılarak yeni oluşturularak
entegre satış portalı vasıtasıyla da yapılabileceği
ön görülmüştür. Buna göre açık arttırmalarda
katılımın artması ve ihaleye fesat karıştırma gibi
suçların azaltılması ön görülmüş, değişen ve gelişen
dünyadaki teknolojik yeniliklere ayak uydurulması
açısından isabetli ve faydalı bir değişiklik olmuştur.
Değişiklik uyarınca açık arttırma süresinin son
10 dakikası yeni bir teklif verilmesi halinde açık
arttırmanın bir defaya mahsus 10 dakika daha
uzatılacağı düzenlenmiştir. 
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Düzenleme öncesi İİK madde 114’te ihale usulü
satışların ilanına ilişkin elektronik ortamda verilecek
tekliflerin de mahiyeti göz önüne alınarak usul ve
esasları düzenlenmiş idi. 

Madde metnindeki değişiklik esas olarak, 111/b
maddesi ile hayatımıza giren ihalelere elektronik
ortamda katılma usul ve esaslarının gerektirdiği
düzenlemeleri konu almaktadır. İİK madde 114 yeni
metnine göre birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı
gün ve saat aralığı, attırma başlangıcından en az
15 gün önce ilan edilecektir. Elektronik satış
portalından yapılacak ilan, arttırma bitene kadar
internet ortamından görülebilecektir. Bu
düzenlemenin yanına madde metninde elektronik
ortamlardaki ilanlarda bulunması gerekli zorunlu
hususlar belirtilmiştir. Açık arttırma ilanlarının eski
usul ilanı halen korunmuş olmakla birlikte ilanlar
arasında çelişki bulunması halinde elektronik
portalda bulunan ilanın doğruluğunun esas
alınacağı belirtilmiştir. Bu düzenlemeler kanun
koyucu tarafından elektronik ortamların
kullanılmasının önemi, UYAP sisteminin daha da
aktif ve hayatın her alanında kullanıma açılacak
olması, yeni dünyadaki teknolojik gelişmelerin takibi
adına çok önemli ve umut vadedicidir.

İİK madde 115, ihalenin yapılması kenar başlığını
taşımaktadır. Bu madde esas olarak ihalede açık
arttırma usulüne ilişkin ve kimlerin nasıl ihaleyi
kazancağı gibi konuları düzenlemekteydi. Değişiklik
öncesi ihale internetten sunulan en yüksek teklif ile
başlamaktaydı.

İİK madde 115’in yeni şekline göre, esas olarak
daha önce de belirtildiği gibi elektronik ortamdaki
ihale usulüne göre adaptasyon çalışması yapılmıştır. 
Buna göre önemli bir değişiklik, ihalenin malın
muhammen kıymetinin %50 üzerinden
başlayacağıdır. Bununla birlikte bir başka önemli
değişiklik ise teklif verme süresine kadar borcun
tamamının ödenmesi halinde satışın duracağıdır. Bu 
durumda da borçlular lehine önemli bir düzenleme
yapıldığı görülmektedir. Maddedeki yeni
düzenlemeye göre, elektronik ortamda ihalenin
son 10 dakikası teklif verilmesinin mümkün
olmadığına dair bir sorunla karşılaşılması
halinde, icra müdürü arttırma süresinin bir gün
daha uzayacağına karar verecektir. Bu tespitin
yapılabilmesi için ise durumun elektronik verilerden
kolaylıkla tespit edilebileceği kanun metnine
eklenmiştir. 

İİK madde 118’de değişiklik öncesi satış bedelinin
yatırılma usulü ve satış bedeli yatırılmaz ise bu
sebeple ihalenin feshine sebep olunması halinde
müeyyide ön görülmüş idi. 

İİK madde 118’deki değişikliğe göre made metni
kısaltılmış ve yalın bir hal alması sağlanmıştır. Buna
göre; ihale alıcısının ihalenin feshi talep edilmiş
olsa dahi 7 gün içinde ihale bedelini ödemek
zorunda olduğu düzenlenmiştir. Ancak ihale
kesinleşmeden satılan malın teslim
edilemeyeceği belirtilmiştir. 

Değişiklik öncesi madde 124 uyarınca şartnamenin
içeriğine dair yazılması gerekli hususların bir kısmı
belirtilmişti.

İİK madde 124’teki yapılan değişiklik uyarınca ihale
şartnamesinin içeriğini düzenleyen maddenin 2, 3 ve
4. fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Madde 128/a’nın 4. fıkrasında değişiklik öncesi
yetkisizlik kararının verilmesi durumunda ancak talep
üzerine yetkili icra mahkemesine gönderileceği
düzenlenmişti. 

Yapılan değişiklik ile 128/a uyarınca verilen
yetkisizlik kararları neticesinde dosyanın re’sen
yetkili icra mahkemesine gönderileceği
düzenlenmiştir. 

Değişiklik öncesi İİK madde 130’da ihale sonrası
satış bedelinin peşin ödeneceği ve bu ödeme için
icra memurunun 10 günlük bir süre verebileceği
şeklinde bir düzenleme bulunmaktaydı.

Yapılan değişiklik ile İhalenin feshi talep edilmiş
olsa dahi alıcının parayı nakden ve arttırma
sonuç tutacağının ilanından itibaren 7 gün içinde
ödemek zorunda olduğu düzenlenmiştir. Bu
değişiklik ile ihalenin feshi talebi bulunsa dahi alıcıya
parayı ödeme yükümlülüğü getirilmiştir. Bununla
birlikte icra memuru tarafından verilebilecek 10
günlük süre kanuni olarak 7 günlük zorunlu bir
müddete indirilmiştir. 

Değişiklik öncesi İİK madde 134’de ihalenin feshi
düzenlenmişti. Ancak burada bir değişiklikten ziyade
maddeye yenilikler ile eklemeler yapılmıştır. Bu
nedenle yenilik olarak getirilen durumlar
kıyaslanmaktan ziyade izah edilmiştir. 

Yapılan değişiklik ile İİK madde 134 uyarınca artık
ihaleden taşınmaz iktisap eden bir kimse,
Taşınmazın içinde kiracı bulunması halinde yahut 
içinde bir kimse kullanıyorsa bilirkişi marifetiyle
kira tespitinin yapılarak, kira bedelinin icra
dairesine ödenmesini talep edebilecektir. Yenilik
ile ihalenin feshini artık TBK madde 281 hükmü saklı
kalmak kaydı ile; yalnız satış isteyen alacaklı,
borçlu, mahcuzun resmi sicilinde kayıtlı olan
ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri talep
edebilecektir. Yenilik ile bu kişiler dışındaki kimseler
tarafından talep edilen ihalenin feshi hallerinde dava 
nispi harca tabi kılınmıştır. Yine bu kimseler hariç
ihalenin feshi talebinde bulunurken, ihale bedelinin
%5 oranında teminat gösterilmesi gerekmektedir.
İhalenin feshi talep edilmiş ise icra
mahkemesinin 20 gün içerisinde duruşma yapıp
yada usulden red halleri varsa duruşmasız, taraf
yokluğunda dahi karar vermesi gerekmektedir.  
Yukarıda sayılan kişiler dışındaki kimselerce
ihalenin feshinin talep edilmesi, yine bu kişiler
haricindekiler tarafından davadan feragat
edilmesi halinde yahut işin esasına girilerek
ihalenin feshi talebi reddedilirse, talep eden ihale
bedelinin %10’u ile cezalandırılacaktır. İhale
kesinleşmeden yahut şey teslim edilmeden ihale
bedeli alacaklılara ödenmeyecektir. 

İİK madde 135’te değişiklik ile yeni bir cümle
eklenmiştir. 

Maddeye eklenen yenilik ile artık ihaleden bir
taşınmaz satın alan kişiden bu taşınmazı iktisap
edenler de, taşınmaz tahliye edilmemiş ise
tahliye talebinde bulunabilecektir.
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İİK madde 142/a değişiklik öncesi teminat karşılığı
ödeme başlıklı maddesinin ilk fıkrası uyarınca,
Borçlu aleyhine düzenlenmiş sıra cetvelinde, sıra
cetveline karşılık bir itirazın yapılmış olması halinde
ve bir bankaya ait kesin teminat mektubunu dosyaya 
ibraz ederek alacak hakkına kavuşabilmekteydi.

İİK madde 142/a ‘daki değişiklik ile artık alacaklı, İİK 
madde 142 uyarınca sıra cetveline karşı dava ve
itiraz olmaksızın yalnızca sıra cetvelinin
düzenlenmiş olması münasebetiyle, bir bankadan 
alınmış kesin ve süresiz teminat mektubunu
dosyaya ibraz ederek payına düşen alacağını
tahsil edebilmektedir. 

İİK madde 242’de değişiklik öncesi Satış ilanında
satışın yeri ve gününün yazılacağı, satışı istenen
malın taşınmaz olması halinde ilanın satıştan en az
1 ay önceden yapılacağı düzenlenmişti. 

Yeni düzenleme ile İİK madde 242’nin birinci fıkrası
değiştirilmiş ve yalnızca arttırma ilanın ve hazırlık
tedbirlerinin madde 126’ya atıfla yapılacağı
belirtilmiştir. Madde 126’da ise madde 114’e atıf
yapılmış ve ilanın madde 114’e göre yapılacağı
düzenlenmiştir. 

Değişiklik öncesi İİK’da düzenlenen ve kenar
başlıkları ile birlikte verilen kanun maddeleri
yürürlükten kaldırılmıştır : 25- Çocuk teslimi
25/a- Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamin
icrası
25/b- Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki
kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman
bulundurulması
133 - halenin feshi ve farkının tahsili
341 - Çocuk teslimi emrine muhalefetin cezası

Değişiklik ile yürürlükten kaldırılan maddelere dair ve
özellikle çocuklarla ilgili düzenlemeler,
03.07.2005 tarihli 5395 Sayılı Çocuk Koruma
Kanuna alınmıştır. Bu tabloda sadece İİK
kanundaki yeni düzenlemeler yer verildiğinden
anılan kanundaki yeniliklere burada yer verilmemiştir. 


