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              İlgi: 25.07.2013 tarih ve 82084579/4291/30425 sayılı yazılarınız. 

              02.07.2012 tarih ve   6352 sayılı kanun ile  değişik  2004 sayılı İ.İ.K. 88. Maddesinin 5. Fıkrası 

ile  icra daireleri  tarafından haczedilen   menkul malların  sadece Adalet  Bakanlığınca yetki verilen 

lisanslı  yediemin depolarında muhafaza  altında tutulacağı  ve bu depolara  işletme belgelerinin 

bakanlıkça verileceği hususu bir yenilik olarak getirilmiştir.  İcra  dairelerinin senelerdir  kanayan 

yarası haline gelen yediemin depo ve garaj işletmelerinin  lisanslı  hale getirilerek  düzen, disiplin ve  

denetim altına alınarak  yasal bir düzenlemeye kavuşturulması  cebri icra hukuku açısından son 

derece önemlidir.  

           Bu madde kapsamında hazırlanan  LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİK  TASLAĞI 

derneğimizce incelenmiş  ve  yapılan inceleme sonucu hemfikir  olunan maddelere değinilmeksizin,  

yediemin depolarının  sorunsuz bir işleyiş düzeyine kavuşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla 

genel olarak  ve  bazı maddeler üzerinde özel olarak derneğimizin görüş ve önerileri   aşağıdaki 

şekilde    belirtilmiştir. 

Yönetmelik Taslağı üzerindeki genel görüşlerimiz: 

a-Yediemin deposu hizmetlerinin Adalet Bakanlığı tarafından lisans verilen  ve bu alanda tekel 

konumunda olan   gerçek veya tüzel kişiler  eliyle yürütülmesinin sağlanmasının, bu amaçla tüm 

Türkiye çapında  veya  bölgesel olarak tek bir firmaya  verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.  

Bu sayede Adalet Bakanlığı ve İcra Daireleri  tek bir firmayla muhatap olacaklardır. 

b-Tüm Türkiye çapında  ihaleye katılımcı bulunmaması halinde bölgesel olarak ihale yapılabilir. İllerin 

iş yoğunluğu, risk ve benzeri nedenler göz önünde bulundurularak  ülke  5  bölgeye ayrılıp, her 

bölgenin ücret tarifesi de ayrı ayrı  tespit edilerek  ihale yapılması uygun olacaktır. 

http://www.icraiflasder.org/index-2.html


c- Yediemin ücret tarifelerinin mutlaka ihaleden önce  belirlenmesi  çok büyük önem arz etmektedir. 

Zira, ihaleye iştirak etmek isteyen kişiler bu iş karşılığında ne kadar kazanabileceğinin hesabını 

mutlaka yapmak isteyecektir. 

 

Taslak maddeleri üzerindeki görüşlerimiz : 

 1-Taslağın  5. Maddesinin 1. Fıkrasına, uygulamada  birliğin sağlanması açısından,  “ 6 aylık yediemin 

ücreti ve mahçuz malın görevli İcra Memuru tarafından taktir edilecek bakım ücreti peşin alınır”   

ibaresinin eklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

2-Taslağın 5. Maddesinin 2. fıkrasında  “avansın  tamamlanması (Taslakta tamamlaması yazılmış 

olup, tamamlanması olarak düzeltilmesi gerekir.) için alacaklıya makul süre verebilir.” denilmekte 

olup, bu makul süreden kastın ne olduğu belirtilmemiştir.  Uygulamada alacaklılar veya vekilleri ile 

İcra Müdürlerini karşı karşıya getireceğinden ve gereksiz yere davalar  açılmasına sebebiyet 

vereceğinden mutlaka bu makul süre yönetmelikte net olarak belirlenmeli, belirlenecek bu süre 

içerisinde avansın tamamlanmaması halinde yaptırımın  ne olacağı  da  açıklanmalıdır.  

3-  Taslağın 5. Maddesinin 3.  fıkrası  taslak metninden çıkarılmış olup,  malın teknik özelliklerinin tam 

tespit edilerek buna bağlı olarak muhammen bedelinin  belirlenmesi  açısından  taslağa tekrar  

eklenmesinin   uygun olacağı   düşünülmektedir.  

4- Taslağın 7. Maddesinin b) fıkrasında “çekici ücreti” ‘nden bahsedilmemekte olup, bu ibarenin de 

ilave edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca maddede bahsedilen hizmetlerin 

ücretlerinin belirlenmesi hususunda yetkinin kimde olacağı büyük önem arz etmektedir. Devlet 

kontrolü burada da şarttır. 

5- Taslağın 17. Maddesinin  ğ) fıkrası taslaktan çıkartılmış olup, her ne kadar yeri uygun değilse de 

Satışların bu depolarda bulunacak mezat yerlerinde yapılması düşünüldüğüne göre, İcra dairelerine  

makul uzaklıkta ve ulaşımının kolay olması önem arz ettiğinden taslakta uygun bir yere  eklenmesi  

uygun olacaktır. 

6- Taslağın 26. Maddesinde Değerlendirme ve İhale Komisyonu’nun kimlerden oluşturulacağı 

belirtilmemiştir. Oysa önceden belirtilmesinin ve bu komisyona da İcra Müdürlerinden temsilci 

seçilmesinin şart olduğu düşünülmektedir.  

7- Taslağın 9. Bölümünün başlığında “Ücret Tarifesi” ifadesi yer almakta ise de, bu konu ile ilgili 

madde 10. Bölümde ele alınmakta olup, bu sebeple 9. Bölüm başlığından bu ifadenin çıkartılması 

gerekir. 

8- Taslağın  34. Maddesinin 1. fıkrasında muhafaza altına alınan malların  depo görevlisine haciz 

mahallinde mi  yoksa  icra memuru tarafından bizzat depoya getirilerek mi teslim edileceği 

hususunda  belirsizlik vardır.  Bu fıkraya   “muhafaza altına alınan mallar haciz mahallinde depo 

görevlisine makbuz karşılığında teslim edilir” ibaresinin eklenmesi uygun olacaktır. 

9- Taslağın  35. Maddesi  2.  fıkrasına “aracı depoya teslim eden kolluk görevlisi ile depo yetkilisi 

arasında teslim tesellüm tutanağı düzenlenir ve aracın fiziki özellikleri bu tutanakta belirtilir “ 

ibaresinin eklenmesi  uygun olacaktır.   



10- Taslağın 39. Maddesinin 3. Fıkrasında belirlenen “fiili olarak kaldığı tarihlerde yürürlükte 

bulunan ücret tarifeleri” şartının uygulanması mümkün değildir. Zira, malın ziyaına veya zarara 

uğramasına sebep olma ihtimali her zaman mümkün olduğundan, yediemin ücretinin yediemine 

peşin ödenmesi yasal olarak mümkün değildir. Ayrıca işbu taslağın 40. Maddesinin 1. Fıkrasında 

“ücrete hak kazanma”  şartı benimsenmiş olduğuna göre, peşin ödenemeyen bir ücretin ileriki bir 

tarihte, geçmişteki tarifelere göre hesaplanıp ödenmesi kuralı hem yasal mevzuata,  hem ticari 

karşılıklılık ilkesine ve hem de hakkaniyete aykırı düşer. Malı muhafaza için her türlü meşakkata 

katlanan yediemine “ücretini sonra ödeyeceğim, ancak ödemeyi yaparken geçmişteki tarifeleri 

uygulayacağım” demenin devlet ciddiyetine uygun olmayacağı düşünülmektedir. 

     Bu hususun, takip hukuku açısından da mahsurlu yanları vardır. Şöyleki; Birkaç yıl depoda kalan bir 

malın ücretini hesaplarken her yılın tarifesinin ayrı ayrı temin edilip hesaba yansıtılmasının çok zor ve 

meşakkatli bir iş olacağı aşikârdır.  

11- Taslağın 40. Maddesinin 3. Fıkrasında  "ücretin doğrudan tahsil edilmesi” halinde düzenlenecek 

faturadan bahsedilmesi doğru olmamıştır. Zira, malûmları olduğu üzere 6352 sayılı kanun ile İcra İflas 

Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile, İcra Daireleri tarafından hak sahiplerine yapılacak ödemeler için 

tek bir yasal yol mevcut olup, o da banka hesapları aracılığıyla ödemedir. Öyleyse doğrudan 

ödemeden bahsedilmesi, banka hesapları aracılığıyla ödeme haricinde başka ödeme araçlarının da 

mevcut olabileceği izlenimi vereceğinden mahsurludur. 

12- Bunlara ilaveten  mevcut uygulamalarda yediemin ücreti  alacağı için  yedieminler tarafından 

ilamsız icra takipleri yapılmakta  olup,   bu durum İ.İ.K. nun 88. Maddesi ile  çelişmektedir.  En azından 

yedieminlerin ilamsız icra takibi yapmalarının bir  şekilde önüne geçilmeli ve bu hususta da  taslağın 

37. maddesine 3. fıkra olarak  “yedieminler tarafından İ.İ.K. nun  88.  Maddesi dışında başka bir yolla 

yediemin ücretinin tahsili cihetine gidilemez” şeklinde bir ibare eklenmelidir. 

 

              Bilgilerinize  arz olunur. 
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