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(19 Soruda) 

24.11.2021 TARİHLİ VE 7343 SAYILI “İCRA ve İFLAS KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”UN GETİRDİĞİ 
     YENİLİKLER  

 

 
1) Yeni düzenlemeye göre “tehiri icra kararı” nasıl alınır?  
 
 CEVAP: 
 
 -Tehiri icra kararı (icranın geri bırakılması kararı) verilmesi, 
İİK’nun 36.maddesinde yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeden 
önce, borçluya bu kararı getirmesi için istinaf mahkemesine ve 
Yargıtay’a başvurması için icra dairesince ‘uygun bir süre’ 
verilmekteydi.  
 - Yeni düzenlenmede, icra dairesi(icra müdürü) borçluya tehiri 
icra kararı (icranın geri bırakılması kararı) getirmesi için, o 
yerdeki icra mahkemesine başvurmasını istemektedir.. 
 - İlama karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu;  

• Hükmolunan para veya eşyanın, resmi bir merciiye depo 
edildiğini ispat eder,  

• Yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra 
mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya 
hisse senedi veya taşınmaz rehni veya banka teminat 
mektubu gösterirse,  

• Yahut borçlunun hükmolunan para veya eşyayı karşıla-
yacak malı hacizli ise,  

İcra müdürü, kendisine icra mahkemesinden karar getirme-
si için uygun bir süre verir. 

 -Bölge adliye mahkemesince, başvurunun haklı görülmesi 
halinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilir. 
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 -Yargıtayca hükmün bozulması halinde, borçlunun başvurması 
üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip 
verilmeyeceğine, bozma sonrası esası inceleyecek mahkemece kesin 
olarak karar verilir. 

 - Bölge Adliye Mahkemesince, ‘başvurunun kesin olarak esastan 
reddine’ karar verilmesi veya Yargıtayca ‘hükmün onanması’ halinde 
alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın, teminata 
konu olan para alacaklıya ödenir.  

-  Bölge Adliye Mahkemesi’nin ‘başvurunun esastan reddine 
ilişkin kararına karşı temyiz yolunun açık olması halinde’ temyiz 
yoluna başvurma süresinin dolmasına kadar, icranın geri bırakılması 
kararının etkisi devam eder. 

* 
 

2) Borçlu ile üçüncü kişinin taşınır malı “birlikte” ellerinde 
bulundurmaları halinde bu taşınır mal, alacaklı tarafından 
haczedildikten sonra muhafaza altına alınabilir mi? Nasıl? 
 

CEVAP:  
 

 Bu husus İİK.’nun 97/a maddesine eklenen; “borçlu ile üçüncü 
şahısların taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde, 
üçüncü şahıs yedieminliği kabul ettiği taktirde, bu mal muhafaza 
altına alınmaz.” şeklindeki yeni hükümle düzenlenmiştir.  
 Bilindiği gibi; istihkak davalarına konu olan olaylarda, ya taşınır 
mal borçlunun elindedir (bu durumda alacaklı, borçlunun elindeki bu 
malı isterse borçlunun elinde bırakır, isterse muhafaza altına alır.) 
veya taşınır mal üçüncü kişinin elindedir (üçüncü kişi yedieminliği 
kabul ettiği taktirde, alacaklı üçüncü kişinin elindeki malı muhafaza 
altına alamaz.) ya da taşınır malı borçlu ile üçüncü kişi birlikte 
ellerinde bulundururlar, bu durumda üçüncü kişi yedieminliği kabul 



3 
 

ettiği taktirde mal muhafaza altına alınamaz. Ancak icra 
mahkemesince İİK. m. 97/1 uyarınca ‘takibin devamına karar 
verilmesi halinde’ mal muhafaza altına alınabilir.  
 Bu yeni düzenlemeden önce “borçlu ile üçüncü şahısların malı 
birlikte ellerinde bulundurmaları halinde, üçüncü şahsın yedieminliği 
kabul etmesi halinde malın muhafaza altına alınamayacağı”na dair 
hüküm kanunda yer almadığı için uygulamada, alacaklının 
‘haczettirdiği malı muhafaza altına almak istemesi’ ciddi sorunlar 
yaratıyordu..  

 
* 
 

3) Bir yıllık satış isteme süresi içinde satışı istenip de satışın 
gerçekleşmemesi halinde, alacaklı hacizli malın satışını tekrar ne 
zaman isteyebilir?  
 

CEVAP:  
 

 Bu husus İİK.’nun 106/2. maddesinde açıkça düzenlenmiştir. 
Gerçekten bu fıkrada “bir yıllık süre içinde satışı istenip de arttırma 
sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkındaki satış isteme 
süresinin, birinci fıkrada belirtilen sürenin, yani bir yıllık sürenin 
sona ermesinden itibaren satış isteyen alacaklı bakımından bir yıl 
daha uzayayacağı” hükme bağlanmaktadır. 
 Buna göre; bir yıllık satış isteme süresi içerisinde bir kez satış 
istemiş olan alacaklı, satış isteme süresini durdurmuş olacak, satışın 
gerçekleşmeme anına kadar bir yıllık satış isteme süresi işlemeyecek, 
satış talebinden itibaren durmuş olan bu süre satışın gerçekleşmeme 
anından itibaren yeniden işlemeye başlayacaktır.  
 

* 
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4) Hacizli malların satışını istemiş olan alacaklı, satışın yapılabilmesi 
için “ne kadar”  ve “ne zaman” satış masrafı yatıracaktır?  
 

CEVAP:  

 Bu hususta İİK. m.106’nın III, IV, V ve VI. fıkralarında 
düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre;  

- “Satış talebi ile birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin 
tamamının peşin olarak yatırılması zorunludur.” 

- Sicile kayıtlı motorlu araçlar bakımından ayrıca muhafaza 
altına alma giderlerinin de tamamının peşin olarak yatırılması 
zorunludur.  

- Satış talebi ile birlikte peşin olarak yatırılan bu miktarların 
satış işlemleri sırasında yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü 
tarafından satış isteyene 15 günlük süre verilir ve bu sürede eksik 
miktar tamamlanmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.  

- Yatırılacak giderler adalet bakanlığınca her yıl yürürlüğe 
konulacak olan tarife ile belirlenir.    

  
* 
 

5) “Borçluya satış yetkisi verilmesi”  hangi takiplerde mümkündür? 
Borçluya nasıl satış yetkisi verilir? 
 

CEVAP:  
 

 Bu konu, İİK’ya yeni eklenen 111/a maddesinde düzenlenmiş 
olup hemen yürürlüğe girmiştir. 
 Bu düzenlemeye göre; 
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 - Borçlu, kıymet takdirinin icra dairesince kendisine tebliğinden 
itibaren 7 gün içinde “haczedilen malının rızaen satışı için kendisine 
yetki verilmesini” talep edebilir. 
 -Borçlu, hacizli malına henüz kıymet takdiri yapılmamışsa, 
borcunun kendisi de “kıymet takdiri yapılmasını” icra dairesinden 
talep edebilir. 
 - İcra müdürü yapılan kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra, 
borçluya “kendi taşınmazını satma konusunda 15 günlük süre” verir.  
 - Borçlunun bulduğu müşterinin, satılık olan taşınıra/taşınmaza 
“takdir edilmiş olan kıymetinin %90’nı karşılaması (eğer o mal 
üzerinde satış isteyenin alacağından daha önce gelen rehinli alacaklılar 
varsa bu alacakların tamamını karşılaması) + takip masraflarının 
toplamından az olmaması” gerekir. 
 - Borçlunun bulduğu alıcının, satış bedelini 15 gün içinde 
dosyaya ödemesi halinde, icra müdürü bu satışı onaylaması için 
dosyayı, icra takibinin yapıldığı yerdeki icra mahkemesine gönderir. 
 -Mahkeme en geç 10 gün içinde incelemesini yapar ve sonunda, 
dosya üzerinden “talebin kabulüne veya reddine” kesin olarak karar 
verir.  
 -Kabul kararıyla, malın mülkiyeti alıcıya geçer ve tüm hacizler 
kaldırılarak devir teslim işlemi gerçekleştirilir. 
 -Mahkemece red kararı verilmesi halinde, yatırdığı bedel 
alıcıya iade edilir. 
 - Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet 
Bakanlığınca yapılacak yönetmelikle belirlenir. 

 
* 
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6) Elektronik ortamda “açık artırma suretiyle satış”  nasıl yapılır? 
 

CEVAP:  
  
  - “Elektronik ortamda açık arttırma suretiyle satış”ın 
nasıl yapılacağı İİK.’na yeni eklenen 111/b maddesinde 
düzenlenmiştir. 
 

-Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim 
Sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırma 
suretiyle yapılır. 
 

-Açık artırmada teklif verme süresi yedi gündür. 
 

-Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve 
teklif verme yoluyla yapılır. Teklif verenlerin kişisel bilgileri, 
artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri 
hariç hiç kimse tarafından görülemez ve bilişim sisteminde 
gösterilemez. 
 

-Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın 
muhammen kıymetinin binde birinden ve her hâlde yüz Türk 
lirasından az olamaz. 
 

-Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi 
içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini 
çekemez ve teminatını alamaz. 
 

-Açık artırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir 
teklifin verilmesi hâlinde açık artırma bir defaya mahsus olmak 
üzere on dakika uzatılır. 
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Bu hüküm hemen Türkiye’nin her yerinde yürürlüğe girmemiş, 
ancak Adalet Bakanlığı’nın uygun gördüğü il ve ilçelerde yürürlüğe 
girecektir.  

 
* 

 
 
7) Satış talebi, alacaklı ya da vekili tarafından ne zaman geri 
alınabilir?  
 

CEVAP:  
 
  Bu husus İİK.’nda yeniden düzenlenen 115. maddenin V. 
fıkrasında düzenlenmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre; 
“Satış talebi, teklif verme başladıktan sonra geri alınamaz. Teklif 
verme süresinin bitimine kadar borcun tamamen ödenmesi halin-
de satış durdurulur.” 

 
* 

 
8) İhale alıcısı, en yüksek teklifi verip de ihale konusu mal kendisine 
ihale edildikten sonra,  süresi içinde ihale bedelini yatırmazsa, icra 
dairesince ne yapılır?  
 

CEVAP:  
 

 Bu konu, İİK.’nun 114. maddesinin 5. fıkrasının 9. bendinde 
düzenlenmiştir. 
 Yeni düzenlemeye göre; 
“İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de, süresi içinde ihale 
bedelini yatırmaması halinde, alınan teminat iade edilmeyip, 
öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına 
mahsuben hak sahiplerine ödenir.”  
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* 
 

9) Hacizli malın, birinci ve ikinci ihalede satılabilmesi için hangi 
koşulların gerçekleşmesi gerekir? 
 

CEVAP:  
 

 Bu konu, İİK.’nun 114. maddesinin 5. fıkrasının 8. bendinde 
düzenlenmiştir: 
“Hacizli malın birinci ve ikinci ihalede satılabilmesi için, tahmin 
edilen kıymetinin %50’si ile, o malla güvence altına alınan ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi 
fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya 
çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi” gerekecektir. 

 
* 

 
10) Satılan taşınır mal, ne zaman alıcısına “teslim” edilir, ne zaman 
alıcısı adına “tescil” edilir? 
 

CEVAP:  
 

 Bu husus, İİK.’nun “ihale bedelinin ödenmesi ve malın 
teslimi” başlıklı 118/2. maddesinde yeniden düzenlenmiştir: 
 “Satılan mal, ihale kesinleşmeden teslim olunmaz ve resmi 
sicilde alıcı adına tescil edilmez.”  
 Kanunda açıkça “satılmış olan taşınır malın ihale alıcısına hem 
t e s l i m i  ve hem de t e s c i l i  için, ihalenin kesinleşmiş olması” 
öngörülmüştür. 
 

* 
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11) Satılan taşınmaz, ne zaman alıcısına “teslim” edilir, ne zaman 
alıcısı adına “tescil” edilir? 
 

CEVAP:  
 

 Bu konu, İİK.’nun 135. maddesinin 1. Fıkrasında düzenlenmiş 
olup son yapılan değişiklik sırasında bu maddeye hiç 
dokunulmamıştır. İİK. m.135/1’de; “ihalede satılmış olan taşınmaz 
için alıcıdan ihale bedeli alındıktan sonra taşınmazın alıcı adına tescil 
edilebilmesi için ihalenin kesinleşmesinin bekleneceği” öngörül-
müştür. 
 Buna karşın ihalede satılan taşınmazın alıcıya ne zaman 
t e s l i m  edileceği hakkında açık bir düzenleme İİK. m.135/I’de 
bulunmamaktadır. Ancak Yargıtay; “ihalede taşınmazı satın almış 
olan alıcıya ihale kesinleşmeden taşınmazın teslim edilemeyeceği.” 
görüşündedir. 

 
* 

 
12) İhalede satın alınan taşınırlar ile taşınmazların ihale bedeli ne 
zaman yatırılır? 
 

CEVAP:  
 

 İhalede satın alınan taşınırların ihale bedeli yedi gün içinde 
ve nakden ödenir. Bu husus, İİK.’nun 118. maddesinin I. fıkrasında 
açıkça belirtilmiştir. 
 İhalede satın alınan taşınmazların –ihalenin feshi talep edilmiş 
olsa dahi- ihale bedeli sonuç tutanağının ilanından itibaren derhal 
veya yedi gün içinde, nakden ödenir.  
  

* 
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13) Sıra cetveli düzenlendikten sonra, sıra cetvelinde hak sahibi 
görünen her alacaklı, teminat mektubu karşılığında, payına düşen 
parayı alabilirken, teminat mektubu temin edemeyen alacaklıların 
payları bankada nemalandırılabilir mi? 
 

CEVAP:  
 

 Sıra cetveli düzenlendikten sonra, sıra cetvelinde hak sahibi 
görünen ancak teminat mektubu gösteremediği için payına düşen 
parayı alamayan alacaklının payı maalesef bankada nemalandırıl-
mamaktadır. Çünkü İİK. m.142’de buna olanak veren bir düzenleme 
bulunmamaktadır. 
 En kısa zamanda bu konudaki bir değişikliğin kanunda 
yapılmasını temenni ederiz. 

 
* 

 
14) Kimler ihalenin feshini isteyebilir? 
 

CEVAP:  
 

 Bu husus İİK.’nun 134. maddesinin 2. fıkrasında yeniden 
düzenlenmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre şu kişiler ihalenin feshini 
isteme yetkisine sahiptir: 
 i. Yalnız satış isteyen alacaklı, 
 ii. Borçlu, 
 iii. Hacizli malın resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer. (Eski 
kanunda “tapu sicilindeki ilgililer” şeklinde idi.) 
 iv. Sınırlı ayni hak sahipleri, 
 v. Pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler. 

 
* 
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15) Kimler “nisbi harç” yatırarak ihalenin feshini isteyebilir? 
 
 CEVAP:  
 
 İİK.’nun yeniden düzenlenmiş olan 134. maddesinin III. 
fıkrasına göre;  
 “Pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler” ihale bedeli 
üzerinden nisbi harç yatırarak ihalenin feshini isteyebilirler. 
 Bu harcın yarısı talepte bulunulurken peşin olarak yatırılır. 
İhalenin feshi talebinin kabulü halinde, bu harç başka bir kimseye 
yüklenmez ve istem halinde iade edilir. Talebin reddi halinde ise 
alınan bu harç iade edilmez ve harcın kalan kısmı ihalenin feshini 
isteyenden tahsil edilir. 
 
 

* 
 
16) Kimler “teminat” yatırarak ihalenin feshini isteyebilir? 
 

 CEVAP:  

İİK.’nun yeniden düzenlenmiş olan 134. maddesinin III. 
fıkrasına göre;  

Pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler, ilgili kişilerin 
muhtemel zararına karşılık olmak üzere ihale bedelinin %5’i oranında 
teminat göstermek zorundadırlar. 

 
* 
 

17) İhalenin feshi talebi reddedilen şahıslardan hangileri, yüzde ona 
kadar para cezasına mahkum edilir? 
 

CEVAP:  
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 İcra mahkemesi; 

a) i. Yalnız satış isteyen alacaklı, 

  ii. Borçlu, 
  iii. Hacizli malın resmi sicilinde kayıtlı olan ilgililer. (Eski     

kanunda “tapu sicilindeki ilgililer” şeklinde idi.) 
  iv. Sınırlı ayni hak sahipleri, 
  v. Pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler, 

dışında kalan kişilerce ihalenin feshi istenmiş ve talep reddedilmişse; 

b) Satış isteyen alacaklı, borçlu, hacizli malın resmi sicilinde 
kayıtlı olan ilgililer ve sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişiler 
bakımından feragat nedeniyle ihalenin feshi talebinin reddine karar 
verilirse,   

c) İşin esasına girerek ihalenin feshi talebinin reddine karar 
verirse, 

ihalenin feshini talep etmiş olan kişiyi, feshi istenen ihale bedelinin 
%10’una kadar para cezasına mahkûm eder. 

* 
 

18) Hangi durumlarda ihale bedeli nemalandırılır? 
  
CEVAP:  
 

 İcra müdürü İİK.’nun 134. maddesinin 8. Fıkrası uyarınca; 
“İhalenin feshine yönelik şikayet sonucunda verilecek karar kesin-
leşinceye kadar, ödenen ihale bedelini bankalarda nemalandırır. 
İhalenin feshine ilişkin ‘şikayetin kabulüne’ veya ‘reddine’ ilişkin 
kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemalarıyla birlikte hak 
sahibine ödenir.” 
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* 
 

19) Bir yıllık ihalenin feshini isteme süresi, hangi durumlarda söz 
konusu olur? Bu süre ne zaman işlemeye başlar? 
 

 CEVAP:  

 İİK.’nun 134. Maddesinin X. fıkrası uyarınca; 

a- Satış ilanı tebliğ edilmemişse, 

b- veya; satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede 
fesada bilahare vakıf olunmuşsa,  

ŞİKAYET MÜDDETİ İHALE TARİHİNDEN başlar. 

Ancak, bu bir yıllık müddet “ihalenin yapıldığına ilişkin kararın 
elektronik satış portalında ilan edildiği tarihten itibaren” bir seneyi 
geçemez.   


