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Günümüzde bilişim teknolojileri alanında meydana gelen değişim ve gelişim, sosyal ve
ekonomik hayatın her alanını doğrudan etkilemektedir. Bilişim teknolojilerinin getirdiği
imkânlar, kamu hizmetinin daha hızlı bir şekilde ve daha az maliyetle sunulmasını
ağlamaktadır. Yargı alanında da bu imkânlardan istifade etmek amacıyla Ulusal Yargı Ağı
Bilişim Sistemi (UYAP) geliştirilmiş ve bu çerçevede hukuk ve ceza yargılama usulüyle ilgili
kanunlarda UYAP’a ilişkin önemli hükümler kabul edilmiştir. Son olarak 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda. 7251 sayılı Kanunla yapılan
değişiklikler de bu amacı gerçekleştirmeye yönelik düzenlemeler olarak karşımıza çıkmaktadır.
İcra ve İflas Kanununa göre icra ve iflas dairelerince yapılan işlemler UYAP
kullanılmak suretiyle elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede elektronik
ortamda; takip işlemleri başlatılmakta, her türlü veri, bilgi, belge ve karar işlenmekte
kaydedilmekte ve saklanmakta, borçlunun mal, hak ve alacağı sorgulanmakta ve
haczedilmekte, mahcuz malın satışı için açık artırmaya başlanmakta ve teklif verilmektedir.
Bilindiği gibi mahcuz malın satışı için açık artırma işlemleri, elektronik ortamda teklif
verme suretiyle başlatılmakta ise de ihaleler fiziki ortamda, bir başka ifadeyle mezat
salonlarında yapılan açık artırmayla tamamlanmaktadır. İcra ve iflas işlemlerinin önemli bir
kısmının elektronik ortamda yapıldığı dikkate alındığında, açık artırma işlemlerinin de
"tamamen elektronik ortamda yapılması” bu alana ilişkin kamu hizmetinin daha etkin bir
şekilde verilmesine katkı sağlayacaktır. Teklifle İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca, açık
artırmanın fiziki ortamda tamamlanması usulünden vazgeçilerek, mezat salonlarında yapılan
bölümü de dâhil olmak üzere bütünüyle elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
İcra satışlarının tamamen elektronik ortamda yapılması neticesinde; açık artırmalara
internete erişim olan her yerden çok daha fazla kişi katılabilecek, isteyen herkes açık artırmada
kolay bir şekilde teklif verebilecek, mezat salonlarına gelme ve oradaki teklifleri takip etme
ihtiyacı ortadan kalkacak ve böylece mahcuz mal veya hak rayiç değerinde satılabilecektir. Bu
şekilde alacaklı ve borçlu menfaati en üst seviyede korunmuş olacaktır.
Teklifle ayrıca cebri icra sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla önemli başka
değişiklikler de yapılmaktadır. Bu kapsamda; sicile kayıtlı taşınır ve taşınmaz malların kıymet
takdirine ilişkin esaslar yeniden belirlenmekte, haczedilen taşınır malların satış isteme süreleri
taşınmazlarda olduğu gibi bir yıl olarak kabul edilmekte ve hacizli malların kıymet takdiri ile
satış giderlerinin tarifeyle belirlenmesi hüküm altına alınmaktadır.
Ayrıca hacizli malların en az masraf ve en yüksek bedelle satışını sağlamak amacıyla,
satış talebiyle birlikte tarifeyle belirlenecek giderin ödenmesinin zorunlu olacağı ve giderin
yatırılmaması halinde satış talebinin vaki olmamış sayılacağı açıkça hüküm altına alınmaktadır.
Böylece satış yapılmaksızın malın uzun süre hacizli kalmasına ve alacaklı ile borçlu arasında
gözetilmesi gereken menfaat dengesinin zedelenmesine neden olan bir uygulamaya da son
verilmiş olacaktır. Mahcuz malın uzun süre muhafaza altında kalması, malın kıymetinin
düşmesine, yediemin ücretinin artmasına ve böylece alacaklı ve borçlunun zarara uğramasına
neden olmaktadır. Öte yandan hacizli malın uzun süre atıl bir vaziyette kalması, malın
yıpranmasına ve ülke ekonomisinin zarar görmesine de sebebiyet vermektedir.
Özellikle motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin
birlikte yapılması zorunlu hale getirilerek araçların en kısa süre içinde ve değerinde satılması
sağlanacaktır. Sonuçta araçların yedieminlerde kalma süresi kısalacak, değer kaybetmesi
önlenecek ve yediemin masraflarının artması engellenmiş olacaktır.
Yine Teklifle cebri icra sisteminde ilk defa kabul edilen usule göre borçluya, haczedilen
malını rızaen satma imkânı verilmektedir.

Ayrıca ihale uygulamasında yaşanan ve özellikle takibin tarafları ile ihale alıcısını
mağdur eden birtakım sorunlara çözüm bulmak amacıyla ihalenin feshini talep etmeye ilişkin
usul ve esaslarda değişiklik yapılmaktadır.
Teklifle yapılan önemli bir değişiklik ise çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki
kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkindir.
Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararları,
yükümlüsü tarafından rızaen yerine getirilmediği takdirde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun
25, 25/a ve 25/b maddelerine göre icra dairesi tarafından zorla yerine getirilmektedir. Özellikle
kişisel ilişki kurulmasına dair kararların icra dairelerince zorla yerine getirilmesi, bir yandan
çocuğun üstün yararına riayet edilmediği yönünde şikâyetlere neden olurken diğer yandan bu
süreçte hak sahibini mali külfet altında bıraktığı eleştirilerine sebep olmaktadır. Mali külfet,
ekonomik imkânı kısıtlı olan anne veya babalar bakımından çocuğunu görememesi nedeniyle
annelik veya babalık duygusunun tatminini engellemekte; çocuk bakımından ise ruhsal ve
bedensel gelişim sürecinde anne veya babasının sevgi ve şefkatini yeterince hissedememesine
yol açabilmektedir.
Mevcut sistemde çocukla kişisel ilişki kurulması süreci eşler ve hatta aileleri arasında
başkaca yeni ihtilafların doğmasına da sebebiyet verebilmektedir. Teklifle, söz konusu ilam
veya tedbir kararlarının yerine getirilmesi sürecinde yaşanan bu ve benzeri şikâyetlerin
giderilmesi amaçlanmaktadır.
Kanun Teklifiyle, çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam veya
tedbir kararlarının icrası, icra sistemi dışına çıkarılarak yeniden düzenlenmektedir.
Değişiklikle, çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin işlemlerin, Adalet
Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince ve
taraflara mali bir külfet yüklenmeksizin yerine getirilmesi kabul edilmektedir. Bu kapsamda,
ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, mahkemeler ile adli
destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin görev ve yetkileri, tarafların hak ve
yükümlülükleri, teslime ilişkin emre muhalefet nedeniyle disiplin hapsine ve diğer hususlara
yönelik hükümler sevk edilmektedir.
Uygulamada teslim yükümlüsünün çocuk teslimine ilişkin ilam veya tedbir kararının
gereğini rızaen yerine getirmemek suretiyle velâyet hakkını kötüye kullandığı da müşahede
edilmektedir. Bu çerçevede Teklifle, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 182 ve 324 üncü
maddelerinde de değişiklik yapılmaktadır. Buna göre, velâyet hakkına sahip anne veya babanın,
kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklerini yerine getirmemesi halinde çocuğun
menfaatine aykırı olmamak şartıyla velâyet sahibi değiştirilebilecek ve bu husus kişisel ilişkiye
dair mahkeme kararında taraflara ihtar edilecektir.
Sonuç olarak düzenlemeyle çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulması süreci
çocuğun üstün yararı gözetilerek, taraflara herhangi bir mali külfet yüklenmeksizin ve yeni
ihtilaflara yol açmayacak şekilde yürütülebilecektir.

