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Kanun No. 7343                                                                                                       Kabul Tar�h�: 24/11/2021
MADDE 1 – 9/6/1932 tar�hl� ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 �nc� maddes�ne �k�nc� fıkrasından sonra

gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�ş ve mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlığının” �bares� “Bakanlığı veya
Bakanlığın” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“İş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu �cra da�reler�nde da�ren�n düzenl�, uyumlu ve ver�ml�
b�r şek�lde çalışmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından �cra müdür ve müdür yardımcıları arasından,
�cra müdürünün yetk�ler�n� ha�z b�r �cra başmüdürü görevlend�r�leb�l�r. Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve
esaslar, yönetmel�kle düzenlen�r.”

MADDE 2 – 2004 sayılı Kanuna 3 üncü maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“İcra da�reler� başkanlığı:
MADDE 3/a – İş yoğunluğunun veya �cra da�res� sayısının fazla olduğu �llerde Adalet Bakanlığı tarafından,

yetk� çevres� de bel�rlenmek suret�yle b�r veya b�rden fazla �cra da�reler� başkanlığı kurulab�l�r.
Başkanlıkta b�r başkan �le yeter� kadar başkan yardımcısı bulunur. Başkan b�r�nc� sınıf olmuş, başkan

yardımcısı �se b�r�nc� sınıfa ayrılmış adl� yargı hâk�m ve Cumhur�yet savcıları arasından muvafakatler� alınarak
Bakanlıkça atanır. Ayrıca başkanlıkta, yeter� kadar �cra başmüdürü, �cra müdürü, �cra müdür yardımcısı, �cra kât�b� ve
memur Adalet Bakanlığı tarafından görevlend�r�l�r.

İcra da�reler� başkanı ve başkan yardımcıları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 24/2/1983
tar�hl� ve 2802 sayılı Hâk�mler ve Savcılar Kanununun Adalet Bakanlığı merkez kuruluşunda çalışan hâk�mlere �l�şk�n
hükümler� uygulanır.

Başkanlık, �cra da�reler�n�n gözet�m ve denet�mler�n� yapar, �dar� �şler�ne bakar; mevzuatla ver�len görevler�
yer�ne get�r�r.

Bu madde hükmü �flas da�reler� �le �flas da�reler�nde çalışan görevl�ler hakkında da uygulanır.
Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmel�kle

bel�rlen�r.”
MADDE 3 – 2004 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının son cümles�ne “�t�razları �nceler,”

�bares�nden sonra gelmek üzere “�cra da�reler� başkanlığı kurulmayan yerlerde” �bares� eklenm�şt�r.
MADDE 4 – 2004 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�ne “esaslara göre”

�bares�nden sonra gelmek üzere “�cra da�reler� başkanlığının, bu başkanlığın kurulmadığı yerlerde” �bares� eklenm�şt�r.
MADDE 5 – 2004 sayılı Kanunun 36 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “bölge adl�ye mahkemes�

veya Yargıtaydan” �bares� “tak�b�n yapıldığı yer �cra mahkemes�nden” şekl�nde ve üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş; beş�nc� fıkrasının �k�nc� cümles�ne “ver�lmeyeceğ�ne” �bares�nden sonra gelmek üzere “bozma sonrası
esası �nceleyecek” �bares� eklenm�ş; altıncı fıkrasının b�r�nc� cümles�ne “başvurunun” �bares�nden sonra gelmek üzere
“kes�n olarak” �bares� ve fıkraya �k�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.

“Ücret� �lg�l�ler tarafından ver�l�rse �cra mahkemes�nce �cranın ger� bırakılması hakkındak� karar, hükmü veren
mahkemeye ve �cra da�res�ne en uygun vasıtalarla b�ld�r�l�r.”
“Bölge adl�ye mahkemes�n�n başvurunun esastan redd�ne �l�şk�n kararına karşı temy�z yolunun açık olması hâl�nde,
temy�z yoluna başvurma süres�n�n dolmasına kadar �cranın ger� bırakılması kararının etk�s� devam eder.”

MADDE 6 – 2004 sayılı Kanunun 87 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 87 – Hacz� yapan memur, s�c�le kayıtlı mallar har�ç olmak üzere haczett�ğ� malın kıymet�n� takd�r

eder. İcabında b�l�rk�ş�ye müracaat edeb�l�r.
S�c�le kayıtlı malın kıymet takd�r�n�n b�l�rk�ş�l�k bölge kurulu l�stes�nde kayıtlı ve bu konuda Adalet

Bakanlığınca �z�n ver�len b�l�rk�ş�lere, bunların bulunmaması hâl�nde l�stede kayıtlı d�ğer b�l�rk�ş�lere yaptırılması
zorunludur.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmel�kle
bel�rlen�r.”

MADDE 7 – 2004 sayılı Kanunun 88 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasının son cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve fıkraya aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Haczed�lm�ş ancak muhafaza altına alınmamış mallar satış taleb� üzer�ne muhafaza altına alınır veya �hale alıcısına
tesl�me hazır hâle get�r�l�r, aks� takd�rde satış yapılamaz.”
“S�c�le kayıtlı motorlu kara araçları bakımından 106 ncı madde hükmü saklıdır.”

MADDE 8 – 2004 sayılı Kanunun 97/a maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına �k�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere
aşağıdak� cümleler eklenm�şt�r.



“Bu hâlde üçüncü şahıs yed�em�nl�ğ� kabul ett�ğ� takd�rde bu mal muhafaza altına alınmaz. Ancak 97 nc� madden�n
b�r�nc� fıkrası uyarınca tak�b�n devamına karar ver�lmes� hâl�nde mal muhafaza altına alınab�l�r.”

MADDE 9 – 2004 sayılı Kanunun 106 ncı maddes� başlığıyla b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Talep �ç�n müddetler ve g�derler�n yatırılması:
MADDE 106 – Alacaklı veya borçlu, hac�zden �t�baren b�r yıl �ç�nde haczolunan malın satışını �steyeb�l�r.

Borçlunun üçüncü şahıslardak� alacağı da bu hükme tab�d�r.
B�r yıllık süre �ç�nde satışı �sten�p de artırma sonucu satışı gerçekleşt�r�lemeyen mahcuz hakkındak� satış

�steme süres�, satış �steyen alacaklı bakımından b�r�nc� fıkrada bel�rt�len süren�n sona ermes�nden �t�baren b�r yıl daha
uzar.

Satış taleb�yle b�rl�kte kıymet takd�r� ve satış g�derler�n�n tamamının peş�n olarak yatırılması zorunludur.
S�c�le kayıtlı motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet takd�r� ve satış taleb�n�n b�rl�kte yapılması ve

bunlara �l�şk�n g�derler�n tamamının b�rl�kte ve peş�n olarak yatırılması zorunludur.
Kıymet takd�r� ve satış g�derler�n�n, s�c�le kayıtlı motorlu kara araçları bakımından �laveten muhafaza

g�der�n�n tamamı, satış taleb�yle b�rl�kte peş�n olarak yatırılmazsa satış taleb� vak� olmamış sayılır.
Yukarıdak� fıkralar uyarınca satış taleb�yle b�rl�kte peş�n olarak yatırılan m�ktarın satış �şlemler� sırasında

yeters�z kaldığı anlaşılırsa �cra müdürü tarafından satış �steyene on beş günlük süre ver�l�r ve bu sürede eks�k m�ktar
tamamlanmazsa satış taleb� vak� olmamış sayılır.

Bu maddede bel�rt�len g�derler Adalet Bakanlığınca her yıl yürürlüğe konulan tar�fede bel�rlen�r.”
MADDE 10 – 2004 sayılı Kanunun 110 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “�cra müdürü tarafından

ver�lecek karar gereğ� gerekl� g�der onbeş gün �ç�nde depo ed�lmezse veya” �bares� madde metn�nden çıkarılmıştır.
MADDE 11 – 2004 sayılı Kanunun 111 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Borçlunun borcunu muntazam taks�tlerle ödemey� taahhüdü veya alacaklı �le borçlunun hac�zden önce ya da

hac�zden sonra borcun taks�tlend�r�lmes� �ç�n yapacakları sözleşme neden�yle �cra da�res�nde düzenlenecek tutanak
veya kâğıt, damga verg�s�nden �st�snadır.”

MADDE 12 – 2004 sayılı Kanuna 111 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Borçluya satış yetk�s� ver�lmes�:
MADDE 111/a – Borçlu, kıymet takd�r�n�n tebl�ğ�nden �t�baren yed� gün �ç�nde haczed�len malının rızaen

satışı �ç�n kend�s�ne yetk� ver�lmes�n� talep edeb�l�r. Kıymet takd�r� yapılmadığı durumlarda borçlu da kıymet takd�r�
yapılmasını �steyeb�l�r. İcra müdürü, kıymet takd�r�n�n kes�nleşmes�nden sonra cebrî satış �şlemler�n� durdurarak
borçluya on beş günlük süre ver�r. Borçluya ver�len süren�n başlangıcından üçüncü fıkra uyarınca ver�len �cra
mahkemes�n�n kararına kadar geçen sürede alacaklı bakımından satış �steme süres� �şlemez.

Rıza� satışta bedel, malın muhammen kıymet�n�n yüzde doksanına karşılık gelen m�ktarı �le o malla güvence
altına alınan ve satış �steyen�n alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hang�s� fazla �se bu m�ktarı ve ayrıca bu
m�ktara �lave olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz �ç�n yapılan tak�p masrafları toplamından az olamaz.

Borçluyla anlaşan alıcının bel�rlenen bedel� b�r�nc� fıkra uyarınca borçluya ver�len on beş günlük süre �ç�nde
dosyaya ödemes� hâl�nde �cra müdürü, gerekl� b�lg� ve belgeler� tem�n ett�kten sonra yukarıda bel�rt�len şartların
bulunduğunu tesp�t ederse satışın onayı �le malın dev�r ve tesl�m �şlemler�n�n yapılmasına karar ver�lmes� �ç�n dosyayı
derhâl �cra mahkemes�ne gönder�r. Mahkeme, en geç on gün �ç�nde yapacağı �nceleme sonucunda dosya üzer�nden
taleb�n kabulüne veya redd�ne kes�n olarak karar ver�r. Kabul kararıyla malın mülk�yet� alıcıya geçer ve tüm hac�zler
kaldırılarak dev�r ve tesl�m �şlemler� gerçekleşt�r�l�r. Ret kararı ver�lmes� hâl�nde yatırdığı bedel alıcıya �ade ed�l�r.

Bu madde uyarınca yapılacak satışlar hakkında n�tel�ğ�ne uygun düştüğü ölçüde bu Kanunun d�ğer hükümler�
uygulanır.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmel�kle
bel�rlen�r.”

MADDE 13 – 2004 sayılı Kanuna 111 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Elektron�k ortamda açık artırma suret�yle satış:
MADDE 111/b – Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı B�l�ş�m S�stem�ne entegre elektron�k satış

portalında açık artırma suret�yle yapılır.
Açık artırmada tekl�f verme süres� yed� gündür.
Açık artırma, �landa bel�rt�len gün ve saat aralığında ve tekl�f verme yoluyla yapılır. Tekl�f verenler�n k�ş�sel

b�lg�ler�, artırma süres� �ç�nde b�l�ş�m s�stem�n� �şleten kamu görevl�ler� har�ç h�ç k�mse tarafından görülemez ve
b�l�ş�m s�stem�nde göster�lemez.

Tekl�fler arasındak� fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymet�n�n b�nde b�r�nden ve her hâlde yüz Türk
l�rasından az olamaz.

Açık artırmada en yüksek tekl�f� veren, artırma süres� �ç�nde kend�s�nden yüksek b�r tekl�f ver�lmed�kçe
tekl�f�n� çekemez ve tem�natını alamaz.

Açık artırma süres�n�n son on dak�kası �ç�nde yen� b�r tekl�f�n ver�lmes� hâl�nde açık artırma b�r defaya mahsus
olmak üzere on dak�ka uzatılır.



Elektron�k satış portalında satış �şlemler�n�n güvenl� b�r şek�lde gerçekleşt�r�lmes�n� engelleyen veya
elektron�k satış s�stem� �le �hale alıcılarının hak ve menfaatler�ne zarar veren �nternet s�teler� hakkında, 4/5/2007 tar�hl�
ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmes� ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Ed�lmes� Hakkında Kanunun 8/A maddes� hükümler� uygulanır.

Elektron�k satış portalının �şley�ş�n� ya da güvenl�ğ�n� tehl�keye sokan veya satış portalına er�ş�m� engelleyen
ya da zorlaştıran n�tel�kte eylemlerde bulunan gerçek ve tüzel k�ş�ler�n, satış portalına g�r�ş� Adalet Bakanlığınca üç ay
süreyle engellen�r. Engelleme �şlem�, derhâl uygulanmaya başlanır ve satış portalının �lg�l� k�ş�ler�n göreb�leceğ� b�r
bölümünde duyurulur. Bu �şleme karşı, duyuru tar�h�nden �t�baren on beş gün �ç�nde 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu hükümler� uyarınca sulh ceza hâk�ml�ğ�ne başvurulab�l�r. Hâk�m, başvuruyu �ved� olarak karara
bağlar. Başvurunun yapılmış olması �halen�n tamamlanmasını engellemez.

Tekl�f verme süres� �ç�nde b�l�ş�m s�stem�n�n bakımı veya �y�leşt�r�lmes� �ç�n gerekl� olan �şlemler yapılab�l�r.
Bu �şlemler, �halen�n geçerl�l�ğ�n� etk�lemez.

Bu madden�n uygulanmasına ve mahcuzların elektron�k ortamda açık artırma suret�yle satışına �l�şk�n usul ve
esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmel�kle bel�rlen�r.”

MADDE 14 – 2004 sayılı Kanunun 114 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 114 – Satış açık artırma �le yapılır.
B�r�nc� ve �k�nc� artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, artırmaya başlangıç tar�h�nden en az on beş gün

önce �lan ed�l�r. Elektron�k satış portalında yapılacak �lan, artırmanın b�t�m�ne kadar er�ş�me açık tutulur. İk�nc�
artırmanın başlangıç tar�h�, b�r�nc� artırmanın b�t�m� tar�h�nden �t�baren b�r ayı geçmeyecek şek�lde bel�rlen�r.

İlanın şekl� ve gazete �le yapılıp yapılmayacağı �cra da�res�nce alakadarların menfaatler�ne en muvafık gelen�
nazarı d�kkate alınarak tay�n olunur. İlanın yurt düzey�nde yayımlanan b�r gazete �le yapılmasına karar ver�lmes�
hâl�nde bu �lan satış taleb� tar�h�nde t�rajı ell�b�n�n (50.000) üzer�nde olan ve yurt düzey�nde dağıtımı yapılan
gazetelerden b�r�yle yapılır.

Gazete �le yapılacak �lanlara satış şartnames� eklent�s�yle geç�r�lmey�p, satılacak şey�n c�ns�, mah�yet�, öneml�
vasıfları, muhammen kıymet� ve bulunduğu yer, b�r�nc� ve �k�nc� artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı �le artırmaya
�l�şk�n b�lg�ler�n yer aldığı elektron�k satış portalı yazılmakla �kt�fa olunur. İcra da�res�nce yapılması zarur� �lanlar
dışında, taraflar elektron�k satış portalında yer alan �lan metn�n�, masrafı kend�ler�ne a�t olmak üzere, d�led�kler�
vasıtalarla �lan edeb�l�r. Ancak husus� mah�yettek� bu �lan resmî muameleye tes�r etmez.

İlan ed�len met�nler arasında farklılık bulunması hâl�nde elektron�k satış portalında �lan ed�len met�n esas
alınır. Şu kadar k�, gazetede veya elektron�k satış portalında �lanı yapılan met�ndek� hatalar, �hale tar�h�
değ�şt�r�lmeks�z�n sadece elektron�k satış portalında �lanen düzelt�l�r. Bu düzeltme �lanı �lg�l�lere ayrıca tebl�ğ ed�lmez.

Elektron�k satış portalında yapılacak �landa aşağıdak� hususlar yer alır:
1. Satılacak şey�n c�ns�, mah�yet�, öneml� vasıfları, muhammen kıymet�, bulunduğu yer ve varsa görseller� �le

artırma şartnames�nde yer alan d�ğer b�lg�ler�.
2. Artırmaya katılab�lmek �ç�n mahcuzun kıymet�n�n yüzde onunu karşılayacak tutardak� tem�natın satışı

yapan �cra da�res�n�n banka hesabına yatırılmasının zorunlu olduğu, tem�natın nak�t olması durumunda en geç artırma
süres�n�n b�t�m�nden öncek� gün saat 23:30’a kadar yatırılması gerekt�ğ�.

3. Göster�lecek tem�natın tem�nat mektubu olması hâl�nde, artırmaya katılacakların, en geç artırma süres�n�n
b�t�m�nden öncek� �ş günü mesa� b�t�m�ne kadar satışa konu mahcuzun kıymet�n�n yüzde onunu karşılayacak tutarda
kes�n ve süres�z banka tem�nat mektubunu, satışı yapan �cra da�res�ne tevd� etmeler�n�n zorunlu olduğu.

4. Tems�lc� vasıtasıyla artırmaya katılacakların, en geç artırma süres�n�n b�t�m�nden öncek� �ş günü mesa�
b�t�m�ne kadar satışı yapan �cra da�res�ne müracaat etmeler�n�n zorunlu olduğu.

5. H�ssel� satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı bel�rl� paylarla satın almak �steyen
müşterek alıcıların, en geç artırma süres�n�n b�t�m�nden öncek� �ş günü mesa� b�t�m�ne kadar satışı yapan �cra da�res�ne
müracaat etmeler�n�n zorunlu olduğu.

6. Satış talep eden ve artırmaya katılmak �steyen alacaklı �le ortaklığın satış suret�yle g�der�lmes�nde artırmaya
katılmak �steyen pay sah�b�n�n, en geç artırma süres�n�n b�t�m�nden öncek� �ş günü mesa� b�t�m�ne kadar satışı yapan
�cra da�res�ne müracaat etmeler� hâl�nde alacağın veya ortaklık payının tem�natı karşıladığı m�ktar kadar kend�ler�nden
tem�nat alınmayacağı.

7. Şartlar yer�ne gelm�şse malın en yüksek tekl�f verene �hale ed�leceğ�.
8. Elektron�k satış portalında ver�lecek tekl�fler�n haczed�len malın muhammen kıymet�n�n yüzde ell�s� �le o

malla güvence altına alınan ve satış �steyen�n alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hang�s� fazla �se bu
m�ktarı ve ayrıca bu m�ktara �lave olarak paraya çev�rme ve paylaştırma masraflarını geçmes� gerekt�ğ�.

9. İhale alıcısının en yüksek tekl�f� ver�p de süres� �ç�nde �hale bedel�n� yatırmaması hâl�nde, alınan tem�natın
�ade ed�lmey�p öncel�kle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sah�pler�ne ödeneceğ�.

10. Asgar� �hale bedel�n�n tekl�f ed�lmemes� neden�yle �halen�n yapılamadığı veya en yüksek tekl�f veren�n
�hale bedel�n� yatırmaması sebeb�yle �halen�n �ptal ed�ld�ğ� hâllerde �k�nc� artırmanın �lk açık artırmadak� şartlar
çerçeves�nde tekrar yapılacağı.



11. İhale alıcısının, satış bedel�n�n tamamını �halen�n gerçekleşt�ğ�ne �l�şk�n tutanağın elektron�k satış
portalında �lan ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren en geç yed� gün �ç�nde �cra da�res� hesabına ödemes� gerekt�ğ�.

12. Satışa katılanların bütün ekler�yle b�rl�kte şartnamey� görmüş ve �çer�ğ�n� kabul etm�ş sayılacakları.
13. İhalen�n kes�nleşmes� üzer�ne malın tesc�l ve tesl�m �şlemler�n�n yapılacağı.
İhalen�n kes�nleşmes� üzer�ne taşınırın �hale alıcısına tesl�m� veya s�c�le kayıtlı malın �hale alıcısı adına tesc�l�,

damga verg�s� ve katma değer verg�s�n�n yatırılmasından sonra gerçekleşt�r�l�r.”
MADDE 15 – 19/3/1969 tar�hl� ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 24 – 59 uncu madden�n beş�nc� fıkrası, bu maddey� �hdas eden Kanunun yayımlandığı

tar�hten �t�baren on beş gün �ç�nde talep etmek koşuluyla avukatların, avukatlık veya Türk�ye Barolar B�rl�ğ� ya da
baroların organlarındak� görevler�nden doğan veya görev sırasında �şled�kler� suçlar neden�yle bölge adl�ye
mahkemes� ceza da�reler�nce 15/7/2020 tar�h�nden önce ver�lm�ş kes�n n�tel�ktek� kararları hakkında da uygulanır. Bu
madden�n uygulandığı hâlde, cezası �nfaz ed�lmekte olan hükümlüler�n, Ceza Muhakemes� Kanununun 100 üncü
maddes� uyarınca tutukluluğunun devam ed�p etmeyeceğ� hususu, hükmü veren �lk derece mahkemes�nce
değerlend�r�l�r.”

MADDE 16 – 24/2/1983 tar�hl� ve 2802 sayılı Hâk�mler ve Savcılar Kanununun 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (g) bend�nde yer alan “, alışılmışın dışında çevren�n yadırgayacağı şek�lde konuşma ve organlarının
hareket�n� kontrol zorluğu çekmek g�b� engel�” �bares� madde metn�nden çıkarılmıştır.

MADDE 17 – 2004 sayılı Kanunun 115 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 115 – B�r�nc� ve �k�nc� �hale, �cra müdürü tarafından, �landa bel�rlenen gün ve saatte, haczed�len

malın muhammen kıymet�n�n yüzde ell�s� üzer�nden başlatılır. Şartların yer�ne gelmes� hâl�nde mal, en yüksek tekl�f
verene �hale ed�l�r. Şu kadar k�, artırma bedel�n�n haczed�len malın muhammen kıymet�n�n yüzde ell�s� �le o malla
güvence altına alınan ve satış �steyen�n alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hang�s� fazla �se bu m�ktarı ve
ayrıca bu m�ktara �lave olarak paraya çev�rme ve paylaştırma masraflarını da geçmes� şarttır.

Artırmanın sona erd�ğ� gün ve saatte şartların bulunması hâl�nde, mal en yüksek tekl�f verene �hale ed�lm�ş
olur ve malın mülk�yet� �hale alıcısına geçer.

İhale alıcısının en yüksek tekl�f� ver�p de süres� �ç�nde �hale bedel�n� yatırmaması hâl�nde alınan tem�nat �ade
ed�lmey�p öncel�kle satış masraflarından düşülmek üzere hak sah�pler�ne alacaklarına mahsuben öden�r.

İcra müdürü, elektron�k satış portalında artırma b�tt�kten sonrak� �lk �ş gününde artırmanın sonucuyla �lg�l� b�r
artırma sonuç tutanağı düzenler ve bu tutanaktak� b�lg�ler� aynı gün satış portalında �lan eder. Tutanakta; �halen�n
hang� gün ve saatte tamamlandığı, şartlar yer�ne gelm�şse en yüksek tekl�f� verene malın �hale ed�ld�ğ�, tutanağın
�lanından �t�baren yed� gün �ç�nde �hale bedel�n�n �cra da�res� hesabına yatırılması gerekt�ğ� ve şartlar yer�ne gelmed�ğ�
takd�rde �halen�n hang� gerekçeyle yapılamadığı bel�rt�l�r.

Satış taleb� tekl�f verme başladıktan sonra ger� alınamaz. Tekl�f verme süres�n�n b�t�m�ne kadar borcun
tamamen ödenmes� hâl�nde satış durdurulur.

İcra müdürü, asgar� �hale bedel�n�n tekl�f ed�lmed�ğ�, en yüksek tekl�f veren�n �hale bedel�n� yatırmadığı veya
tekl�f verme süres�n�n b�t�m�nden önce borcun ödend�ğ� hâllerde, �halen�n yapılamadığını veya �ptal ed�ld�ğ�n�
tutanakla tesp�t eder. Asgar� �hale bedel�n�n tekl�f ed�lmed�ğ� veya en yüksek tekl�f veren�n �hale bedel�n� yatırmadığı
hâllerde �k�nc� artırma, b�r�nc� artırmadak� şartlar çerçeves�nde daha önce �lan ed�len tar�hte başlar.

Artırmada, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse alacaklı, öncek� satış taleb�nden
kalan satış �steme süres� �ç�nde satış günü ver�lmes�n� talep edeb�l�r. Satış �steme süres� satış taleb�yle b�rl�kte durur ve
duran bu süre, �halen�n yapılamadığına veya �ptal ed�ld�ğ�ne �l�şk�n tutanak tar�h�nden �t�baren kaldığı yerden �şlemeye
başlar.

İcra müdürü, artırma b�tt�kten sonrak� �lk �ş gününde elektron�k satış portalından kaynaklanan tekn�k
sebeplerle, artırmanın son on dak�kası �ç�nde tekl�f ver�lemed�ğ�n� satış portalı kayıtlarından tesp�t ederse artırma
süres�n�n b�r gün uzatılmasına karar ver�r; kararda artırmanın başlayacağı ve b�teceğ� tar�h ve saatler� göster�r ve tüm
bu hususları satış portalında derhâl duyurur. Bu durumda artırmanın başlangıç tar�h�, artırma süres�n�n uzatılmasına
karar ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren üç günü geçemez. Bu süre �ç�nde, daha önce en yüksek tekl�f veren tekl�f�yle bağlı
olacağı g�b� yen� �stekl�ler de tem�natı yatırmak suret�yle artırmaya katılab�l�r.”

MADDE 18 – 2004 sayılı Kanunun 118 �nc� maddes� başlığıyla b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“İhale bedel�n�n ödenmes� ve malın tesl�m�:
MADDE 118 – İhale alıcısı, �halen�n fesh� talep ed�lm�ş olsa dah� artırma sonuç tutanağının �lanından �t�baren

yed� gün �ç�nde satış bedel�n� nakden ödemek zorundadır.
Satılan mal, �hale kes�nleşmeden tesl�m olunmaz ve resmî s�c�lde alıcı adına tesc�l ed�lmez.”
MADDE 19 – 2004 sayılı Kanunun 124 üncü maddes�n�n başlığı “1 – Şartname:” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve

�k�nc�, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 20 – 2004 sayılı Kanunun 126 ncı maddes� başlığıyla b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Artırma hazırlık tedb�rler�:
MADDE 126 – 114 üncü madde hükmü, taşınmazın açık artırma hazırlık tedb�rler� hakkında da uygulanır.



Elektron�k satış portalında yapılacak satış �lanında; 114 üncü maddede bel�rt�len hususlarla b�rl�kte varsa
�potek sah�b� alacaklılar �le d�ğer �lg�l�ler�n taşınmaz üzer�ndek� haklarını, husus�yle fa�z ve masrafa da�r olan
�dd�alarını evrakı müsb�teler�yle on beş gün �ç�nde �cra da�res�ne b�ld�rmeler� gerekt�ğ�, aks� hâlde hakları tapu s�c�l�yle
sab�t olmadıkça, satış bedel�n�n paylaşmasından har�ç kalacakları ve bu hususların �rt�fak hakkı sah�pler� �ç�n de
geçerl� olacağı bel�rt�l�r.”

MADDE 21 – 2004 sayılı Kanunun 127 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “elektron�k ortamda”
�bares� “elektron�k satış portalında” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 22 – 2004 sayılı Kanunun 128/a maddes�n�n dördüncü fıkrasında yer alan “kararı ver�r” �bares�
“kararı ver�r ve masrafını g�der avansından karşılamak suret�yle dosyayı resen yetk�l� �cra mahkemes�ne gönder�r”
şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 23 – 2004 sayılı Kanunun 129 uncu maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 129 – 115 �nc� madde hükmü, taşınmazın �hale ed�lmes� hakkında da uygulanır.”
MADDE 24 – 2004 sayılı Kanunun 130 uncu maddes� başlığıyla b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“İhale bedel�n�n ödenmes�:
MADDE 130 – İhale alıcısı, �halen�n fesh� talep ed�lm�ş olsa dah� artırma sonuç tutanağının �lanından �t�baren

yed� gün �ç�nde satış bedel�n� nakden ödemek zorundadır.”
MADDE 25 – 1136 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasında yer alan “kovuşturma altında

bulunması” �bares� “dolayı hakkında kamu davası açılmış olması” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
MADDE 26 – 13/12/2004 tar�hl� ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenl�k Tedb�rler�n�n İnfazı Hakkında Kanunun

geç�c� 9 uncu maddes�n�n beş�nc� fıkrasında yer alan “dokuz kez” �bares� “on�k� kez” şekl�nde ve altıncı fıkrasında yer
alan “30/11/2021” �bares� “31/5/2022” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 27 – 2004 sayılı Kanunun 134 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� cümleler eklenm�ş, �k�nc�
fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, maddeye �k�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkralar eklenm�ş,
mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “�k�nc� fıkrada” �bares� “beş�nc� fıkrada” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş, mevcut dördüncü
fıkrasına “kararı ver�r” �bares�nden sonra gelmek üzere “ve masrafını g�der avansından karşılamak suret�yle dosyayı
resen görevl� veya yetk�l� �cra mahkemes�ne gönder�r” �bares� eklenm�ş, mevcut altıncı fıkrası aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, mevcut yed�nc� fıkrasının �k�nc� cümles�nde yer alan “�haleden” �bares� “�halen�n yapıldığına �l�şk�n
kararın elektron�k satış portalında �lan ed�ld�ğ� tar�hten” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
“İhale alıcısının taleb� üzer�ne �cra da�res�, satışı yapılan taşınmazda k�ra sözleşmes�ne bağlı olarak oturan k�ş�ye k�ra
bedel�n�, d�ğer hâllerde �se taşınmazı kullanan k�ş�ye b�l�rk�ş� mar�fet�yle tesp�t ed�len aylık kullanım bedel�n� �cra
da�res�ne yatırmasını emreder. İlg�l�, �htara rağmen k�rayı veya bel�rlenen bedel� �cra da�res�ne yatırmazsa hakkında
356 ncı madde hükmü kıyasen uygulanır. Bu şek�lde depo ed�len bedel, �halen�n sonucuna göre hak sah�b�ne öden�r.”

“İhalen�n fesh�n�, 11/1/2011 tar�hl� ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 281 �nc� maddes�nde yazılı
sebepler de dâh�l olmak üzere yalnız satış �steyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî s�c�l�nde kayıtlı olan �lg�l�ler ve
sınırlı ayn� hak sah�pler� �le pey sürmek suret�yle �haleye �şt�rak edenler yurt �ç�nde b�r adres göstermek koşuluyla �cra
mahkemes�nden ş�kâyet yolu �le �hale tar�h�nden �t�baren yed� gün �ç�nde �steyeb�l�rler. İlg�l�ler�n �hale yapıldığı ana
kadar cereyan eden muamelelerdek� yolsuzluklara en geç �hale günü ıttıla peyda ett�ğ� kabul ed�l�r.”

“Satış �steyen alacaklı, borçlu, resmî s�c�lde kayıtlı �lg�l�ler �le sınırlı ayn� hak sah�pler� dışında kalan k�ş�lerce
yapılan �halen�n fesh� taleb�, �hale bedel� üzer�nden n�sp� harca tab�d�r. Bu harcın yarısı talepte bulunulurken peş�n
olarak yatırılmak zorundadır. Taleb�n kabulü hâl�nde bu harç başka b�r k�mseye yüklenmez ve �stem hâl�nde �ade
ed�l�r. Taleb�n redd� hâl�nde �se alınan bu harç �ade ed�lmez ve harcın kalan kısmı �halen�n fesh�n� �steyenden tahs�l
ed�l�r.

Satış �steyen alacaklı, borçlu, resmî s�c�lde kayıtlı �lg�l�ler �le sınırlı ayn� hak sah�pler� dışında kalan k�ş�lerce
yapılan �halen�n fesh� taleb�nde, talepte bulunulurken, �lg�l� k�ş�ler�n muhtemel zararına karşılık olmak üzere �hale
bedel�n�n yüzde beş� oranında tem�nat göster�lmes� şarttır. Taleb�n redd�ne �l�şk�n kararın kes�nleşmes�nden �t�baren b�r
ay �ç�nde genel hükümlere göre tazm�nat davasının açılmaması hâl�nde hükmed�len para cezasının 21/7/1953 tar�hl� ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler� uyarınca tahs�l� �ç�n durum mahkemece
tahs�l da�res�ne b�ld�r�l�r. Tahs�l da�res� alınan tem�nattan, b�ld�r�m�n yapıldığı tar�hten �t�baren üç ay �ç�nde para
cezasını tahs�l etmezse talep hâl�nde tem�nat �lg�l�s�ne �ade ed�l�r.

İhalen�n fesh� taleb� üzer�ne �cra mahkemes� talep tar�h�nden �t�baren y�rm� gün �ç�nde duruşma yapar ve
taraflar gelmeseler b�le �cap eden kararı ver�r. Ancak �halen�n fesh� taleb�n�n usulden redd� gereken hâllerde duruşma
yapılmadan da karar ver�leb�l�r. İcra mahkemes�;

1. Satış �steyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî s�c�l�nde kayıtlı olan �lg�l�ler ve sınırlı ayn� hak sah�pler� �le
pey sürmek suret�yle �haleye �şt�rak edenler dışında kalan k�ş�lerce talep ed�lmes� neden�yle,

2. Satış �steyen alacaklı, borçlu, mahcuzun resmî s�c�l�nde kayıtlı olan �lg�l�ler ve sınırlı ayn� hak sah�pler�
dışında kalan k�ş�ler bakımından feragat neden�yle,

3. İş�n esasına g�rerek,
taleb�n redd�ne karar ver�rse �halen�n fesh�n� talep eden� fesh� �stenen �hale bedel�n�n yüzde onuna kadar para

cezasına mahkûm eder.”



“İhale kes�nleşmed�kçe ve �hale konusu mal alıcıya tesl�m ed�lmed�kçe veya tesl�me hazır hâle get�r�lmed�kçe
�hale bedel� alacaklılara ödenmez. İhale konusu malın tesl�m ed�lemeyeceğ� veya tesl�me hazır hale get�r�lemeyeceğ�
durumlarda �hale �cra müdürü tarafından �ptal olunarak �hale bedel� alıcısına öden�r.”

MADDE 28 – 2004 sayılı Kanunun 135 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Taşınmazın �hale alıcısı adına tesc�l�nden sonra henüz tahl�ye yapılmadan taşınmazı �hale alıcısından satın alan da bu
fıkra gereğ�nce tahl�ye �steme hakkına sah�pt�r.”

MADDE 29 – 2004 sayılı Kanunun 142/a maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Sıra cetvel�ne karşı 142 nc�
madde uyarınca ş�kâyet veya �t�raz yapılmışsa,” �bares� “Sıra cetvel�n�n düzenlenmes� üzer�ne” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş
ve fıkraya “bankanın kes�n” �bares�nden sonra gelmek üzere “ve süres�z” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 30 – 2004 sayılı Kanunun 242 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Artırma �lanı ve hazırlık tedb�rler� 126 ncı madde hükmü uyarınca yapılır.”
MADDE 31 – 2004 sayılı Kanunun 244 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına “117” �bares�nden önce gelmek

üzere “111/b,” �bares� eklenm�ş ve fıkrada yer alan “133,” �bares� madde metn�nden çıkarılmıştır.
MADDE 32 – 2004 sayılı Kanunun 25 �nc�, 25/a, 25/b, 133 üncü ve 341 �nc� maddeler� yürürlükten

kaldırılmıştır.
MADDE 33 – 2004 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 18 – 111/b maddes�n�n uygulanmasına �l�şk�n yönetmel�k �le 106 ncı madde uyarınca

çıkarılması gereken tar�fe, bu maddey� �hdas eden Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde çıkarılır.
87, 88, 106, 110, 111/b, 114, 115, 118, 124, 126, 127, 129, 130, 133, 242 ve 244 üncü maddeler �le 134 üncü

madden�n dokuz ve onuncu fıkralarında bu maddey� �hdas eden Kanunla yapılan değ�ş�kl�kler�n uygulanmasına Adalet
Bakanlığınca bel�rlenen �l veya �lçelerde, 111/b maddes�n�n uygulanmasına �l�şk�n yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�hten �t�baren başlanır ve bu değ�ş�kl�kler en geç b�r yılın sonunda ülke genel�nde uygulanır. Değ�ş�kl�kler�n hang� �l
veya �lçede ne zaman uygulanacağı Adalet Bakanlığının resm� �nternet s�tes�nde duyurulur. Bu değ�ş�kl�kler�n
uygulanmasında aşağıdak� esaslar d�kkate alınır:

1. Uygulamaya geç�len �l ve �lçelerde, geç�ş tar�h�nden sonra haczed�len mallar hakkında, bu maddey� �hdas
eden Kanunla değ�şt�r�len 87, 106 ve 110 uncu madde hükümler� uygulanır. Geç�ş tar�h�nden önce haczed�len mallar
hakkında �se değ�ş�kl�klerden öncek� hükümler �le �lga ed�len hükümler�n uygulanmasına devam olunur.

2. Uygulamaya geç�len �l ve �lçelerde, geç�ş tar�h�nden sonra �lanı yapılacak açık artırmalar hakkında, bu
maddey� �hdas eden Kanunla değ�şt�r�len 88, 114, 115, 118, 124, 126, 127, 129 ve 130 uncu maddeler, 134 üncü
madden�n dokuz ve onuncu fıkraları �le �hdas ed�len 111/b maddes� uygulanır. Geç�ş tar�h�nden önce �lanı yapılmış
açık artırmalar hakkında �se değ�ş�kl�klerden öncek� hükümler �le �lga ed�len hükümler�n uygulanmasına devam
olunur.

3. Uygulamaya geç�len �l ve �lçelerde, taşınır rehn�n�n veya �poteğ�n paraya çevr�lmes�, �flas tasf�yes� ve
ortaklığın g�der�lmes�ne �l�şk�n satışlar bakımından, geç�ş tar�h�nden sonra �lanı yapılacak açık artırmalar hakkında bu
maddey� �hdas eden Kanunla değ�şt�r�len ve �hdas ed�len hükümler uygulanır. Geç�ş tar�h�nden önce �lanı yapılmış açık
artırmalar hakkında �se değ�ş�kl�klerden öncek� hükümler �le �lga ed�len hükümler�n uygulanmasına devam olunur.

4. Geç�ş tar�h�nden önce yapılan �lan üzer�ne �hales� gerçekleşt�r�lemeyen ve yen�den satışı talep ed�len açık
artırmalar hakkında da bu maddey� �hdas eden Kanunla değ�şt�r�len ve �hdas ed�len hükümler uygulanır.

106 ncı madde uyarınca çıkarılacak tar�fen�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce satış talep ed�lm�ş olmasına
rağmen kıymet takd�r� �le muhafaza ve satış g�derler�n�n tamamının yatırılmadığı hâllerde bu tar�fen�n yürürlüğe
g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl �ç�nde tar�fede bel�rlenen g�derler�n yatırılması zorunludur. Bu süre �ç�nde g�derler peş�n
olarak yatırılmazsa satış taleb� vak� olmamış sayılır.

134 üncü maddede bu maddey� �hdas eden Kanunla yapılan değ�ş�kl�kler, bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ�
tar�hte �lk derece mahkemeler� ve bölge adl�ye mahkemeler� �le Yargıtayda görülmekte olan �halen�n fesh� talepler�
hakkında uygulanmaz. Ancak, �hale bedel�n�n yüzde onuna kadar para cezasına mahkûm�yete �l�şk�n hüküm
görülmekte olan �halen�n fesh� talepler� hakkında da uygulanır. Temy�z kanun yolu �ncelemes� aşamasında bulunan
dosyalar bakımından para cezasının oranına �l�şk�n olarak yapılan değ�ş�kl�k tek başına bozma neden� yapılamaz.
Yargıtay değ�ş�kl�ğ� uygulamak suret�yle hükmü düzelteb�l�r.”

MADDE 34 – 2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tar�fen�n “(A) Mahkeme
Harçları” başlıklı bölümünün “III – Karar ve �lam harcı” başlıklı fıkrasının “1. N�sp� harç” başlıklı bend�n�n, (f) alt
bend�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� alt bent eklenm�şt�r.

“g) 9/6/1932 tar�hl� ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 üncü maddes� kapsamında satış �steyen
alacaklı, borçlu, resmî s�c�lde kayıtlı �lg�l�ler �le sınırlı ayn� hak sah�pler� dışında kalan k�ş�lerce �halen�n fesh�n�n talep
ed�lmes� hâl�nde �hale bedel� üzer�nden b�nde 68,31

(Bu harcın yarısı talepte bulunurken peş�n olarak yatırılmak zorundadır. Taleb�n kabulü hâl�nde bu harç başka
b�r k�mseye yüklenmez ve �stem hâl�nde �ade ed�l�r. Taleb�n redd� hâl�nde �se alınan harç �halen�n fesh�n� �steyene �ade
ed�lmez ve harcın kalan kısmı �halen�n fesh�n� �steyenden tahs�l ed�l�r.)”

MADDE 35 – 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nc� maddes�n�n (II) numaralı
“Tazm�natlar” kısmının “G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI” bölümüne aşağıdak� bent eklenm�şt�r.



“e) İcra başmüdürler�ne ayrıca % 50 s�ne,”
MADDE 36 – 8/5/1991 tar�hl� ve 3717 sayılı Adl� Personel �le Devlet Davalarını Tak�p Edenlere Yol G�der� ve

Tazm�nat Ver�lmes� �le 492 Sayılı Harçlar Kanununun B�r Maddes�n�n Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2
nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına, “keş�f ve �cra �şlem�” �bares�nden sonra gelmek üzere “�le sosyal çalışmacı, ps�kolog
ve pedagoglarla sınırlı olmak üzere araştırma, �nceleme ve rapor �şlemler�” �bares� ve “yetk�l� kılınan k�ş�lere”
�bares�nden sonra gelmek üzere “ve hâk�m veya Cumhur�yet savcısının kararı üzer�ne görevlend�r�len sosyal
çalışmacı, ps�kolog ve pedagoglara” �bares� eklenm�ş; fıkrada yer alan “hâk�m veya Cumhur�yet savcısının kararı
üzer�ne görevlend�r�len sosyal çalışmacı, ps�kolog ve pedagoglara,” �bares� madde metn�nden çıkarılmıştır.

MADDE 37 – 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 182 nc� maddes�ne b�r�nc�
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Mahkeme, kararında k�ş�sel �l�şk� düzenlemes�n�n gerekler�n�n yer�ne get�r�lmemes� hâl�nde, çocuğun
menfaat�ne aykırı olmamak kaydıyla velayet�n değ�şt�r�leb�leceğ�n� �htar eder.”

MADDE 38 – 4721 sayılı Kanunun 324 üncü maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Velayet kend�s�ne bırakılan ana veya baba, k�ş�sel �l�şk� düzenlemes�n�n gerekler�n� yer�ne get�rmezse

çocuğun menfaat�ne aykırı olmamak kaydıyla velayet değ�şt�r�leb�l�r. Bu husus k�ş�sel �l�şk� kurulmasına da�r kararda
taraflara �htar ed�l�r.”

MADDE 39 – 3/7/2005 tar�hl� ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa 41 �nc� maddes�nden sonra gelmek
üzere başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� Dördüncü Kısım ve madde eklenm�ş, mevcut Dördüncü Kısım, Beş�nc� Kısım
olarak teselsül ett�r�lm�şt�r.

“DÖRDÜNCÜ KISIM
Çocuk Tesl�m� ve Çocukla K�ş�sel İl�şk� Kurulması

Görevl� ve yetk�l� b�r�m
MADDE 41/A – (1) Çocuk tesl�m� veya çocukla k�ş�sel �l�şk� kurulmasına da�r a�le mahkemeler� tarafından

ver�len �lam veya tedb�r kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulan adl� destek ve
mağdur h�zmetler� müdürlükler�nce bu Kısım hükümler�ne göre yer�ne get�r�l�r.

(2) Müdürlüklerde müdür, yeter� kadar müdür yardımcısı ve personel �le ps�kolog, pedagog ve sosyal
çalışmacı Adalet Bakanlığı tarafından görevlend�r�l�r.

(3) Müdürlük bulunmayan yerlerde bu Kısım kapsamında yer alan görevler, Adalet Bakanlığınca bel�rlenen
hukuk mahkemeler� yazı �şler� müdürlüğü tarafından yer�ne get�r�l�r.

(4) İlam ve tedb�r kararlarının yer�ne get�r�lmes�nde çocuğun yerleş�m yer� müdürlüğü yetk�l�d�r.
(5) İlam ve tedb�r kararları müdürlük tarafından görevlend�r�len ps�kolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk

gel�ş�mc� ve rehber öğretmen g�b� uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yerlerde �se öğretmen mar�fet�yle yer�ne get�r�l�r.
(6) İlam ve tedb�r kararlarını yer�ne get�rmek �ç�n müdürlüğün taleb� üzer�ne, val�l�kler tarafından kamu kurum

ve kuruluşlarında görevl�, beş�nc� fıkrada bel�rt�len uzmanların yer aldığı b�r görevl� l�stes� oluşturulur. Bu uzmanların
yeterl� sayıda olmaması hâl�nde öğretmenler de l�steye dâh�l ed�l�r. Bu l�stede yer alan uzman ve öğretmenler�n görev
yapacakları yer ve tar�hler müdürlükler tarafından bel�rlen�r.”

MADDE 40 – 5395 sayılı Kanuna 41 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Çocuk tesl�m�ne da�r �lam veya tedb�r kararlarının yer�ne get�r�lmes�
MADDE 41/B – (1) Çocuk tesl�m�ne da�r �lam veya tedb�r kararları, yükümlüsü tarafından rızasıyla yer�ne

get�r�lmed�ğ� takd�rde hak sah�b�, �lam veya tedb�r kararının yer�ne get�r�lmes� �ç�n müdürlüğe başvurab�l�r.
(2) Taleb� alan müdürlük, her türlü �let�ş�m vasıtasını kullanarak yükümlüyle �rt�bata geçer ve müdürlük

tarafından bel�rlenen gün ve saatte hak sah�b�ne tesl�m ed�lmek üzere çocuğun bel�rlenen yere get�r�lmes�n� derhâl
b�ld�r�r; bu b�ld�r�m�n yapıldığını veya yükümlüyle �rt�bat kurulamadığını tutanağa bağlar.

(3) Yükümlüyle �rt�bat kurulamaz veya yükümlü çocuğu get�rmeyeceğ�n� beyan ederse yahut yükümlü çocuğu
bel�rlenen yere get�rmezse müdürlük, derhâl yükümlüye, çocuğun tesl�m�ne da�r b�r tesl�m emr� gönder�r. Em�r,
11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanunu hükümler�ne göre yükümlüye tebl�ğ ed�l�r. Bu em�rde aşağıdak�
hususlar yer alır:

a) Müdürlük tarafından bel�rlenen gün ve saatte çocuğu em�rde bel�rt�len yere get�rmek zorunda olduğu.
b) Çocuğu em�rde bel�rt�len yere get�rmes�ne engel teşk�l edecek derecede haklı b�r mazeret� varsa tesl�m

gününden önce müdürlüğe b�ld�r�mde bulunarak çocuğun müdürlükçe alınmasını talep etmes� gerekt�ğ�.
c) Çocuğu get�rmez veya haklı mazeret� neden�yle müdürlükçe alınmasını talep etmezse, çocuğun, uzman veya

öğretmen mar�fet�yle gerek�rse kolluktan yardım alınarak ve zor kullanılarak tesl�m alınacağı.
d) Emr�n gereğ�n�n yer�ne get�r�lmemes� hâl�nde d�s�pl�n haps�yle cezalandırılacağı.
e) Müdürlükçe yapılan �ş ve �şlemlere karşı, öğrenme veya tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r hafta �ç�nde, �şlem�

yapan müdürlüğün bulunduğu yer a�le mahkemes�ne ş�kâyette bulunab�leceğ�.
(4) Müdürlüğün bel�rled�ğ� yere get�r�len veya yükümlünün haklı mazeret� neden�yle müdürlükçe alınan çocuk

hak sah�b�ne tesl�m ed�l�r.
(5) Yükümlü, emr�n gereğ�n� yer�ne get�rmezse, çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından

alınarak hak sah�b�ne tesl�m ed�l�r. Bu hâlde kolluktan yardım �steneb�l�r. Kolluk b�r�mler�, zor kullanma dâh�l bu



konudak� talepler� derhâl yer�ne get�r�r.
(6) Çocuk hak sah�b�ne tesl�m ed�ld�kten sonra yükümlü haklı b�r sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca

yen� b�r hükme veya yükümlüyle �rt�bata geçmeye ya da tesl�m emr� tebl�ğ�ne gerek olmaksızın çocuk beş�nc� fıkra
uyarınca hak sah�b�ne tesl�m ed�l�r.

(7) Çocuğun üstün yararının gerekt�rd�ğ� hâllerde müdürlük, yükümlüyle �rt�bata geçmeye veya tesl�m emr�
tebl�ğ�ne gerek olmaksızın doğrudan beş�nc� fıkra hükmünü uygulayab�l�r.”

MADDE 41 – 5395 sayılı Kanuna 41 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Çocukla k�ş�sel �l�şk� kurulmasına da�r �lam veya tedb�r kararlarının yer�ne get�r�lmes�
MADDE 41/C – (1) Çocukla k�ş�sel �l�şk� kurulmasına da�r �lam veya tedb�r kararları, yükümlüsü tarafından

rızasıyla yer�ne get�r�lmed�ğ� takd�rde hak sah�b�, �lam veya tedb�r kararının yer�ne get�r�lmes� �ç�n müdürlüğe
başvurab�l�r.

(2) Taleb� alan müdürlük, her türlü �let�ş�m vasıtasını kullanarak yükümlüyle �rt�bata geçer; �lam veya tedb�r
kararında bel�rt�len gün ve saatte hak sah�b�ne tesl�m ed�lmek üzere çocuğun müdürlük tarafından bel�rlenen yere
get�r�lmes�n� derhâl b�ld�r�r; bu b�ld�r�m�n yapıldığını veya yükümlüyle �rt�bat kurulamadığını tutanağa bağlar.

(3) Yükümlüyle �rt�bat kurulamaz veya yükümlü çocuğu get�rmeyeceğ�n� beyan ederse yahut bel�rlenen yere
get�rmezse müdürlük, derhâl yükümlüye, çocukla k�ş�sel �l�şk� kurulmasına da�r b�r tesl�m emr� gönder�r. Em�r, 7201
sayılı Kanun hükümler�ne göre yükümlüye tebl�ğ ed�l�r. Bu em�rde aşağıdak� hususlar yer alır:

a) İlam veya tedb�r kararında bel�rt�len gün ve saatte, gün ve saat�n bel�rt�lmemes� hâl�nde müdürlük tarafından
bel�rlenen gün ve saatte çocuğu em�rde bel�rt�len yere get�rmek zorunda olduğu.

b) Çocuğu em�rde bel�rt�len yere get�rmes�ne engel teşk�l edecek derecede haklı b�r mazeret� varsa tesl�m
gününden önce müdürlüğe b�ld�r�mde bulunarak çocuğun müdürlükçe alınmasını talep etmes� gerekt�ğ�.

c) İlam veya tedb�r kararı kapsamında emr�n tebl�ğ�nden sonrak� dönemde de (a) ve (b) bentler�ndek�
yükümlülüğünün devam edeceğ�, bunun �ç�n yen�den em�r çıkarılmayacağı.

d) Emr�n gereğ�n�n yer�ne get�r�lmemes� hâl�nde d�s�pl�n haps�yle cezalandırılacağı.
e) Yerleş�m yer� veya �let�ş�m b�lg�ler�n�n değ�şmes� hâl�nde yen� adres veya �let�ş�m b�lg�ler�n�n müdürlüğe

derhâl b�ld�r�lmes� gerekt�ğ�.
f) Müdürlükçe yapılan �ş ve �şlemlere karşı, öğrenme veya tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r hafta �ç�nde, �şlem�

yapan müdürlüğün bulunduğu yer a�le mahkemes�ne ş�kâyette bulunulab�leceğ�.
(4) Müdürlüğün bel�rled�ğ� yere get�r�len çocuk hak sah�b�ne tesl�m ed�l�r. Hak sah�b�ne; �lam veya tedb�r

kararında bel�rt�len süren�n b�t�m�nde çocuğu, bel�rlenen yere get�rmek zorunda olduğu, çocuğu get�rmez veya
kend�s�nden kaynaklanmayan makul sebepler har�ç olmak üzere geç get�r�rse d�s�pl�n haps�yle cezalandırılacağı,
hakkında suç duyurusunda bulunulacağı hususu tutanağa bağlanarak tebl�ğ ed�l�r. Çocuk, bel�rlenen yere get�r�lmezse
hak sah�b� hakkında müdürlük tarafından suç duyurusunda bulunulur ve müteak�p süreç hakkında yükümlü
b�lg�lend�r�l�r.

(5) K�ş�sel �l�şk� kurulmasından sonra hak sah�b� tarafından tesl�m yer�ne get�r�len çocuğun yükümlüye veya
yükümlünün bel�rled�ğ� k�ş�ye tesl�m� mümkün olmazsa çocuk hak sah�b�nde bırakılır. Bu da mümkün olmazsa
müdürlüğün taleb� üzer�ne, a�le ve sosyal h�zmetler �l müdürlüğü tarafından çocuğun geç�c� olarak barınmasına
yönel�k tedb�rler alınır.

(6) Yükümlü haklı mazeret� neden�yle çocuğun müdürlükçe alınmasını talep ederse, gerekt�ğ�nde hak sah�b� de
hazır bulundurulmak suret�yle çocuk, müdürlük tarafından yükümlüden alınarak hak sah�b�ne tesl�m ed�l�r.

(7) Hak sah�b�, emr�n yükümlüye tebl�ğ�nden sonrak� dönemde, tesl�m saat�nden en az kırk sek�z saat önce
çocuğu tesl�m almaya geleceğ�n� müdürlüğe yazılı olarak, elektron�k ortamda veya başvuru aşamasında beyan ett�ğ�
�let�ş�m kanalıyla b�ld�rmek zorundadır. Hak sah�b�n�n b�ld�r�mde bulunmadığı veya gelemeyeceğ�n� b�ld�rd�ğ� hâllerde
bu husus ve çocuğu em�rde bel�rt�len yere get�rme zorunluluğu bulunmadığı yükümlüye b�ld�r�l�r. Tüm bu �şlemler
tutanak altına alınır.

(8) Çocukla k�ş�sel �l�şk� kurulmasına da�r �şlemler�n çocuğun üstün yararını koruyacak şek�lde yer�ne
get�r�leb�lmes� amacıyla müdürlüğün öner�s� üzer�ne a�le mahkemes�nce, çocuk, hak sah�b� veya yükümlü hakkında
danışmanlık tedb�r� uygulanmasına karar ver�leb�l�r. Yükümlünün tesl�m emr�ne aykırı �lk hareket�nde müdürlük
yükümlü hakkında danışmanlık tedb�r� uygulanmasını a�le mahkemes�nden talep eder.

(9) İlam veya tedb�r kararını rızasıyla yer�ne get�rd�ğ�n� �dd�a eden yükümlü, �k�nc� fıkra uyarınca yapılan
b�ld�r�m�n veya bu b�ld�r�m yapılamamışsa üçüncü fıkra uyarınca gönder�len tesl�m emr�n�n haksız olduğunu süres�
�ç�nde ş�kâyet yoluyla �ler� süreb�l�r.

(10) Çocuğun yerleş�m yer�n�n değ�şmes� hâl�nde dosya resen �lg�l� yer müdürlüğüne gönder�l�r ve �lg�l�
müdürlük �şlemlere kaldığı yerden devam eder. Bu müdürlük, dosyadak� tesl�m emr� kapsamında sadece tesl�m�n
gerçekleşt�r�leceğ� yen� yer� yükümlüye tebl�ğ eder. Tesl�m yer� değ�ş�kl�ğ� hak sah�b�ne her türlü �let�ş�m vasıtasıyla
b�ld�r�l�r.

(11) Hak sah�b� veya tesl�m yükümlüsü hakkında, 8/3/2012 tar�hl� ve 6284 sayılı A�len�n Korunması ve
Kadına Karşı Ş�ddet�n Önlenmes�ne Da�r Kanun uyarınca g�zl�l�k kararı ya da başka b�r tedb�re karar ver�lmes�
hâl�nde, tesl�m �şlemler� bu kararlar d�kkate alınarak yer�ne get�r�l�r.



(12) Hak sah�b�, tesl�m emr�n�n yükümlüye tebl�ğ�nden sonrak� dönemde, tesl�m saat�nden en az kırk sek�z saat
önce çocuğu tesl�m almaya geleceğ�n� müdürlüğe b�ld�rd�ğ� hâlde haklı b�r mazeret olmaksızın art arda �k� kez veya
b�r yılda üç kez gelmezse müdürlük tarafından dosyanın �şlemden kaldırılmasına ve tesl�m emr�n�n hükümsüz hâle
gelmes�ne karar ver�l�r. Bu karar hak sah�b� ve yükümlüye tebl�ğ ed�l�r.

(13) Tesl�m emr�n�n tebl�ğ�nden sonrak� dönemde yükümlü en az b�r yıl boyunca emr�n gereğ�n� usulüne
uygun b�r şek�lde yer�ne get�r�r ve müteak�p dönemde de k�ş�sel �l�şk� kurulmasına da�r mahkeme kararına uygun
olarak hareket edeceğ�n� taahhüt ederse müdürlük, �lg�l� uzmanın kanaat�n� de alarak dosyanın �şlemden kaldırılmasına
ve tesl�m emr�n�n hükümsüz hâle gelmes�ne karar vereb�l�r. Bu karar hak sah�b� ve yükümlüye tebl�ğ ed�l�r. Yükümlü
bu taahhüdünü yer�ne get�rmezse hak sah�b�n�n taleb�yle yükümlüye doğrudan tesl�m emr� tebl�ğ ed�l�r.”

MADDE 42 – 5395 sayılı Kanuna 41 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Tesl�m mekânları
MADDE 41/D – (1) Çocuk tesl�m� ve çocukla k�ş�sel �l�şk� kurulmasına da�r �lam veya tedb�r kararlarının

yer�ne get�r�lmes�ne �l�şk�n �şlemler, müdürlükçe bel�rlenen tesl�m mekânlarında gerçekleşt�r�l�r.
(2) Tesl�m �şlemler� �ç�n müdürlüğün taleb� üzer�ne, val�l�kler ve beled�yeler tarafından elver�şl� tesl�m

mekânları bel�rlen�r, yoksa oluşturulur; araç tahs�s ed�l�r ve sürücü görevlend�r�l�r.
(3) Tesl�m mekânlarının bel�rlenmes�nde, oluşturulmasında, tefr�ş�nde, bu mekânların güvenl�ğ�n�n

sağlanmasında ve tesl�m h�zmetler�n�n sunumunda, kamu kurum ve kuruluşları �le beled�yeler, müdürlüğe her türlü
desteğ� sağlamakla yükümlüdür.”

MADDE 43 – 5395 sayılı Kanuna 41 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Ş�kâyet ve �t�raz
MADDE 41/E – (1) Çocuk tesl�m� ve çocukla k�ş�sel �l�şk� kurulmasına da�r �lam veya tedb�r kararlarının

yer�ne get�r�lmes�ne �l�şk�n müdürlükçe yapılan �şlem ve ver�len kararlara karşı, öğrenme veya tebl�ğ tar�h�nden
�t�baren b�r hafta �ç�nde, �şlem� yapan müdürlüğün bulunduğu yer a�le mahkemes�ne ş�kâyette bulunulab�l�r.

(2) Mahkeme, yapılan �şlemler�n yer�ne get�r�lmes�n� durdurab�l�r ve dosya üzer�nden veya gerekt�ğ�nde
�lg�l�ler� d�nlemek suret�yle �ved�l�kle karar ver�r.

(3) Ş�kâyet üzer�ne ver�len karara karşı, tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r hafta �ç�nde �t�raz ed�leb�l�r. Mahkeme,
�t�razı �ncelemes� �ç�n dosyayı o yerde a�le mahkemes�n�n b�rden fazla da�res�n�n bulunması hâl�nde, numara olarak
kend�s�n� �zleyen da�reye, son numaralı da�re �ç�n b�r�nc� da�reye, o yerde a�le mahkemes�n�n tek da�res� bulunması
hâl�nde asl�ye hukuk mahkemes�ne, a�le mahkemes� hâk�m� �le asl�ye hukuk mahkemes� hâk�m�n�n aynı hâk�m olması
hâl�nde �se en yakın a�le mahkemes�ne veya asl�ye hukuk mahkemes�ne �ved�l�kle gönder�r. İt�raz merc��, b�r hafta
�ç�nde kararını ver�r. Merc�, �t�razı yer�nde görürse �ş�n esası hakkında karar ver�r. İt�raz üzer�ne ver�len karar kes�nd�r.”

MADDE 44 – 5395 sayılı Kanuna 41 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Çocuk tesl�m� ve çocukla k�ş�sel �l�şk� kurulmasına da�r �lam veya tedb�r kararlarının yer�ne get�r�lmes�ne

muhalefet
MADDE 41/F – (1) Çocuk tesl�m�ne da�r �lam veya tedb�r kararlarının yer�ne get�r�lmes�ne �l�şk�n tesl�m

emr�ne aykırı hareket edenler �le emr�n gereğ�n�n yer�ne get�r�lmes�n� engelleyenler, b�r ay �ç�nde yapılacak ş�kâyet
üzer�ne, f��l suç teşk�l etse dah�, üç aya kadar d�s�pl�n haps� �le cezalandırılır.

(2) Çocukla k�ş�sel �l�şk� kurulmasına da�r �lam veya tedb�r kararlarının yer�ne get�r�lmes�ne �l�şk�n tesl�m
emr�ne aykırı hareket edenler �le emr�n gereğ�n�n yer�ne get�r�lmes�n� engelleyenler, b�r ay �ç�nde yapılacak ş�kâyet
üzer�ne, üç günden on güne kadar d�s�pl�n haps�yle cezalandırılır.

(3) K�ş�sel �l�şk� kurulması �ç�n kend�s�ne çocuk tesl�m ed�len hak sah�b�, �lam veya tedb�r kararında bel�rt�len
süren�n b�t�m�nde çocuğu bel�rlenen yere get�rmezse, b�r ay �ç�nde yapılacak ş�kâyet üzer�ne, f��l suç teşk�l etse dah�,
üç aya kadar d�s�pl�n haps� �le cezalandırılır.

(4) Yukarıdak� fıkralar kapsamında ş�kâyete bakacak görevl� ve yetk�l� mahkeme, �şlem� yapan müdürlüğün
bulunduğu yer a�le mahkemes�d�r.

(5) Ş�kâyet olunana, ş�kâyet d�lekçes� �le b�rl�kte duruşma gün ve saat�n� b�ld�ren davet�ye gönder�l�r.
Davet�yede, savunma ve del�ller�n� duruşma gününe kadar b�ld�rmes� gerekt�ğ�; duruşmaya gelmed�ğ� takd�rde
yargılamaya yokluğunda devam olunarak karar ver�leceğ� �htar olunur. Mahkeme, duruşmaya gelen ş�kâyet olunanın,
5271 sayılı Kanunun 147 nc� maddes�nde bel�rt�len haklarını hatırlatarak savunmasını alır; gerekl� araştırmayı yapar;
dosyadak� del�ller� değerlend�r�r; ş�kâyet olunanın tesl�m emr�ne aykırı hareket ett�ğ�n� veya emr�n gereğ�n�n yer�ne
get�r�lmes�n� engelled�ğ�n� yahut süren�n b�t�m�nde çocuğu bel�rlenen yere get�rmed�ğ�n� tesp�t ederse d�s�pl�n haps� �le
cezalandırılmasına, aks� takd�rde ş�kâyet�n redd�ne karar ver�r.

(6) D�s�pl�n haps� �le cezalandırmaya �l�şk�n kararlar, kes�nleşmes�n� müteak�p Cumhur�yet başsavcılığı
tarafından �nfaz ed�l�r. Bu kararlar kes�nleşt�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl geçt�kten sonra yer�ne get�r�lemez.

(7) Ş�kâyetten vazgeç�lmes� hâl�nde veya b�r�nc� ve üçüncü fıkralar bakımından çocuğun velayet hakkı
sah�b�ne tesl�m ed�lmes� durumunda dava ve bütün sonuçlarıyla beraber ceza düşer.

(8) Yukarıdak� fıkralar uyarınca a�le mahkemes�nce ver�len kararlara karşı, 41/E maddes�n�n üçüncü fıkrası
uyarınca �t�raz ed�leb�l�r.”

MADDE 45 – 5395 sayılı Kanuna 41 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.



“İçer�ğ�n çıkarılması veya er�ş�m�n engellenmes�
MADDE 41/G – (1) Çocuk tesl�m� ve çocukla k�ş�sel �l�şk� kurulması kapsamında çocuğun uzman veya

öğretmen tarafından yükümlüden ya da hak sah�b�nden tesl�m alındığı veya d�ğer�ne tesl�m ed�ld�ğ� sırada kayda
alınan ses veya görüntüler�n �nternet ortamında yayınlanması neden�yle k�ş�l�k haklarının �hlal ed�ld�ğ�n� �dd�a eden
�lg�l�ler, 4/5/2007 tar�hl� ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmes� ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Ed�lmes� Hakkında Kanunun 9 uncu maddes� uyarınca �çer�ğ�n çıkarılması veya er�ş�m�n
engellenmes�n� �steyeb�l�r.”

MADDE 46 – 5395 sayılı Kanuna 41 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“G�derler�n karşılanması
MADDE 41/H – (1) Çocuk tesl�m� ve çocukla k�ş�sel �l�şk� kurulmasına da�r �lam veya tedb�r kararlarının

yer�ne get�r�lmes�ne �l�şk�n yapılacak �şlemler, 2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar Kanunu �le d�ğer kanunlar
uyarınca alınması gereken tüm harçlardan �st�snadır. Ayrıca bu �ş ve �şlemler�n yürütülmes� �ç�n yapılacak tüm
masraflar, avukatlık ücret� har�ç, Adalet Bakanlığı bütçes�nden karşılanır.

(2) Çocuk tesl�m� ve çocukla k�ş�sel �l�şk� kurulmasına da�r �lam veya tedb�r kararlarının yer�ne get�r�lmes�ne
�l�şk�n �şlemler� hafta sonu ve resmî tat�l günler�nde yer�ne get�rmek üzere görevlend�r�len uzman ve öğretmenlere bu
kapsamda f��len görev yaptıkları her tesl�m �şlem� �ç�n, görevlend�r�len d�ğer k�ş�lere �se bu kapsamda görev yaptıkları
her gün �ç�n (500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda
ödeme yapılır. Bu kapsamda uzman ve öğretmenlere b�r ayda yapılacak ödeme tutarı (10000) gösterge rakamının,
görevlend�r�len d�ğer k�ş�lere �se (5000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayıyla çarpımı sonucu
bulunacak tutarı geçemez. Bu ödemeden damga verg�s� har�ç herhang� b�r verg� ve kes�nt� yapılmaz. Bu fıkra uyarınca
yapılacak ödemelerden kadrolu veya sözleşmel� olup olmadığına bakılmaksızın görevlend�r�len tüm personel
yararlanır. Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca bel�rlen�r.”

MADDE 47 – 5395 sayılı Kanuna 41 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Yönetmel�k
MADDE 41/İ – (1) Bu Kısmın uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak

yönetmel�kle bel�rlen�r.”
MADDE 48 – 5395 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun Dördüncü Kısmının uygulanmasına �l�şk�n yönetmel�k, bu maddey�

�hdas eden Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde çıkarılır.
(2) Bu Kanunun Dördüncü Kısmının uygulanmasına, Adalet Bakanlığınca bel�rlenen �l veya �lçelerde başlanır

ve b�r�nc� fıkra uyarınca çıkarılan yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r yılın sonunda ülke
genel�nde uygulamaya geç�l�r. Dördüncü Kısmın hang� �l veya �lçede ne zaman uygulanacağı Adalet Bakanlığının
resmî �nternet s�tes�nde duyurulur.

(3) İk�nc� fıkra uyarınca Dördüncü Kısmın henüz uygulanmadığı yerlerde, 9/6/1932 tar�hl� ve 2004 sayılı İcra
ve İflas Kanununun, bu maddey� �hdas eden Kanunla yürürlükten kaldırılan 25, 25/a ve 25/b maddeler�n�n
uygulanmasına devam olunur.

(4) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce gerçekleşen ve 2004 sayılı Kanunun mülga 341 �nc� maddes�
kapsamında kalan eylemlere �l�şk�n ş�kâyetler, �cra mahkemeler�nce sonuçlandırılır.

(5) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra;
a) Üçüncü fıkra gereğ�nce 2004 sayılı Kanunun mülga 25, 25/a, 25/b maddeler� uyarınca �cra da�reler�nce,
b) Dördüncü Kısım gereğ�nce müdürlüklerce,
yürütülen çocuk tesl�m� veya çocukla k�ş�sel �l�şk� kurulması sürec�ndek� emre veya kararın yer�ne

get�r�lmes�ne muhalefet eylemler� bakımından 41/F maddes� uygulanır.
(6) İk�nc� fıkra uyarınca Dördüncü Kısmın uygulanmaya başlandığı �l ve �lçelerde, çocuk tesl�m� veya çocukla

k�ş�sel �l�şk� kurulmasına da�r �lamların �crasına �l�şk�n derdest tak�p dosyaları, �cra da�res�nce tesl�m veya k�ş�sel �l�şk�
kurulması �şlemler�yle sınırlı olmak üzere resen �şlemden kaldırılır. Şu kadar k�, çocuğun, bu tar�h �t�barıyla k�ş�sel
�l�şk� kurulması kapsamında hak sah�b�nde bulunduğu hâller bakımından dosya, çocuğun yükümlüye tesl�m
ed�lmes�nden sonra �şlemden kaldırılır.

(7) Bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren çocuk tesl�m� veya çocukla k�ş�sel �l�şk� kurulmasına da�r
�lamların �crası �ç�n �cra da�reler� nezd�nde yapılacak tak�p �şlemler�, 492 sayılı Kanun �le d�ğer kanunlar uyarınca
alınması gereken tüm harçlardan �st�snadır. İşlemler� yer�ne get�ren �cra müdürler�ne 8/5/1991 tar�hl� ve 3717 sayılı
Adl� Personel �le Devlet Davalarını Tak�p Edenlere Yol G�der� ve Tazm�nat Ver�lmes� �le 492 Sayılı Harçlar
Kanununun B�r Maddes�n�n Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nc� maddes�nde, uzman ve öğretmenlere
�se 41/H maddes�nde bel�rt�len esaslara göre ücret öden�r. Bu �ş ve �şlemler �ç�n yapılacak tüm masraflar, avukatlık
ücret� har�ç, Adalet Bakanlığı bütçes�nden karşılanır. Bu fıkranın uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar Adalet
Bakanlığınca bel�rlen�r.

(8) Bu maddede kabul ed�len usul ve esaslar, 22/11/2007 tar�hl� ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın
Hukuk� Yön ve Kapsamına Da�r Kanun uyarınca yapılacak çocuk tesl�m �şlemler� bakımından da uygulanır.”



MADDE 49 – 22/11/2007 tar�hl� ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuk� Yön ve Kapsamına
Da�r Kanunun 18 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Çocuğun �ades�ne veya şahsî �l�şk� kurulmasına da�r �lamlar, 3/7/2005 tar�hl� ve 5395 sayılı Çocuk
Koruma Kanununun Dördüncü Kısım hükümler�ne göre tesl�m emr� tebl�ğ ed�lmeks�z�n yer�ne get�r�l�r.”

MADDE 50 – 5717 sayılı Kanunun 19 uncu maddes�n�n başlığı “Adl� destek ve mağdur h�zmetler�
müdürlüğünün yetk�s�” şekl�nde ve �k�nc� fıkrasında yer alan “�cra müdürlüğünün” �bares� “adl� destek ve mağdur
h�zmetler� müdürlüğünün” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 51 – 5717 sayılı Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “�cra müdürlüğünün” �bares�
“adl� destek ve mağdur h�zmetler� müdürlüğünün” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 52 – 5717 sayılı Kanunun 21 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “İcra ve İflâs Kanununun
25/b maddes�nde öngörülen hükümler uygulanır” �bares� “5395 sayılı Kanunun Dördüncü Kısım hükümler� uyarınca
ps�kolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gel�ş�mc� ve rehber öğretmen g�b� uzmanlar, bunların yeterl� sayıda
olmaması hâl�nde �se öğretmen hazır bulundurulur” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 53 – 5717 sayılı Kanunun 22 nc� maddes�n�n başlığı “Tesl�m �şlemler�n�n ertelenmes�” şekl�nde,
b�r�nc� fıkrasında yer alan “�cra müdürü” �bares� “adl� destek ve mağdur h�zmetler� müdürlüğü” ve “�cra ertelen�r”
�bares� “tesl�m �şlemler� ertelen�r” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 54 – 5717 sayılı Kanunun 25 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “İcra ve İflâs Kanununun
341 �nc� maddes� hükümler�” �bares� “5395 sayılı Kanunun 41/F maddes� hükmü” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 55 – 5717 sayılı Kanunun 29 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “9/6/1932 tar�hl� ve 2004
sayılı İcra ve İflâs Kanunu,” �bares� madde metn�nden çıkarılmıştır.

MADDE 56 – 6/12/2018 tar�hl� ve 7155 sayılı Abonel�k Sözleşmes�nden Kaynaklanan Para Alacaklarına
İl�şk�n Tak�b�n Başlatılması Usulü Hakkında Kanunun 8 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasında yer alan “�k�” �bares�
“beş” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 57 – Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 58 – Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.
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