06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmasına Rağmen Konut
Edinmeleri Amacı İle Tüketicileri Kredi Kullandıranlar Tarafından Uygulanması Talep
Edilmediğinden İcra Daireleri Tarafından Talep Olmaması Nedeni İle Uygulanmayan 5582
Sayılı Kanun İlgili Maddelerinin İcra İflas Kanunu’na Getirdiği Yenilikler
Hüseyin DEMİR (İzmir 11. İcra ve İflas Müdürü)
CEP: 0505.298.36.08
Etkili bir konut finansman sistemi, hem bireylerin konut ihtiyacının karşılanması hem de
inşaat ve finans sektörleri ile bunlarla ilişkili sektörlerin sağlıklı gelişimi açısından kilit
öneme sahiptir. Konut finansmanı sorununun çağdaş finansal yöntemlerle çözümü, konut
sahipliğinin artırılmasının getirdiği olumlu sosyal etkilerin yanı sıra, ekonomik kalkınmaya ve
planlı kentleşmeye de olumlu etkilerde bulunacaktır.
MADDE 1 - 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 45 inci maddesine
birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Daha önce kanunda geçmeyen 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin
birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş
alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde,
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir veya haciz yoluna başvurulabileceği esası
getirilmiştir.”
5582 Sayılı kanunun 1. maddesinde yapılan değişiklikle;
İnşaat ve finans sektörleri ile bunlarla ilgili sektörlerin gelişimine ve bireylerin konut
ihtiyacının karşılanmasına hizmet eden konut finansman sistemine işlerlik
kazandırılabilmesini teminen, kredi, finansal kiralama ve benzeri finansal işlemlere esas
ipotekle temin edilmiş alacakların takibinde süreci kısaltmak ve alacaklının alacağını tahsil
edebilmesini kolaylaştırmak amacıyla, İcra ve İflas Kanunu’nun, rehinle temin edilmiş bir
alacağın öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip edilebileceğini öngören genel
kuralına istisna getirilerek, alacaklıya ipotekle temin edilmiş alacağın takibinde haciz yoluna
başvurabilme seçeneği de sunulmuştur. Alacağın sahibi yalnızca haciz yoluyla takip
yapabileceği gibi, bu yolun seçilmesi halinde varsa kalan alacak için rehnin paraya çevrilmesi
yoluna da başvurabilecektir.
2004 sayılı Kanunun 128 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
"İcra dairesi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında
tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi
Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, satışı istenen taşınmaz için
kıymet takdirini, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki
verilmiş kişi veya kurumlara yaptırır." esası getirilmiştir.
5582 Sayılı kanunun 2. maddesinde yapılan değişiklikle;
Konut finansman sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi, alacakların takip sürecinin hızlı
ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini gerektirmektedir. Bu süreçte hak sahiplerinin
haklarının doğru ve süratli olarak belirlenebilmesi açısından, kıymet takdiri yapan kişi ve

kurumların taşımaları gereken nitelikler ile çalışma usul ve esaslarının sağlam kurallara
bağlanması zorunludur.
Sermaye piyasası mevzuatında gayrimenkul değerleme faaliyetinin kimler tarafından
yürütülebileceği ve bu kişilerin taşıması gereken nitelikler, değerleme faaliyetini yürüten kişi
ve kurumların çalışma esasları, raporlama standartları ve değerleme ilkeleri belirlenerek, bu
esaslara aykırılıkların yaptırımları düzenlenmiştir. Ayrıca, değerleme hizmeti verebilecek
kurumlar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmakta ve yine Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından bu faaliyeti yürütebilecek değerleme uzmanları, sınava tabi tutularak lisans
verilmekte ve bu kişilerin sicilleri tutulmaktadır. Kanun hükmünde belirtilen kıymet
takdirlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye alınmış kurumlar veya Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre lisans almış kişiler tarafından yapılması hizmetin
kalitesini artıracağı gibi, kıymet takdirine itirazları azaltacak ve takip sürecinin kısalmasına
katkıda bulunarak konut finansman sistemine olan güveni artıracaktır.
Madde hükmü çerçevesinde, bu görev, değerleme kurumlarına verilebileceği gibi herhangi bir
kuruma bağlı olmayan değerleme uzmanlarına da verilebilecektir.
2004 sayılı Kanunun 128/A maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin
konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut
temin edilmiş alacaklarının takibinde, birinci fıkra uyarınca
bilirkişi incelemesi, aynı Kanunun 22 nci maddesinin birinci
yetki verilmiş kişi veya kurumlara yaptırılır.” esası getirilmiştir.

birinci fıkrasında tanımlanan
İdaresi Başkanlığının rehinle
yaptırılmasına karar verilen
fıkrasının (r) bendi uyarınca

5582 Sayılı kanunun 3. maddesinde yapılan değişiklikle;
İcra ve İflas Kanunu’nun 128 inci maddesi çerçevesinde yaptırılan kıymet takdirine ilişkin
olarak, icra mahkemesine yapılan şikayet üzerine icra mahkemesinin yeniden bilirkişi
incelemesi yaptırılmasına karar vermesi halinde, söz konusu incelemenin Sermaye Piyasası
Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca yetki verilmiş kişi veya
kurumlara yaptırılması gerekmektedir.
Madde hükmü çerçevesinde bu görev değerleme kurumlarına verilebileceği gibi, herhangi bir
kuruma bağlı olmayan değerleme uzmanlarına da verilebilecektir.
Kanun hükmünde belirtilen bilirkişi incelemesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından listeye
alınmış kurumlar veya Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre lisans almış kişiler
tarafından yapılması, hizmetin kalitesini artıracağı gibi takip sürecinin kısalmasına katkıda
bulunarak konut finansman sistemine olan güveni artıracaktır.
2004 sayılı Kanunun 134 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
“2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan
konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle
temin edilmiş alacaklarının takibinde, ikinci fıkrada yer alan oran yüzde yirmi olarak
uygulanır.” esası getirilmiştir.

5582 sayılı Kanunun 4. maddesinde yapılan değişiklikle;
Ülkemiz koşullarında ipoteğin paraya çevrilmesi sürecinde, taşınmazın satışına ilişkin
ihalenin feshi talepleri, bu taleplerin görüşüldüğü mahkeme sürecinin uzun olması nedeniyle
ipoteklerin paraya çevrilme sürecini uzatmakta ve alacaklıların zarara uğramasına neden
olmaktadır. Bu nedenle, ihalenin feshi taleplerinde geçerli olan para cezası oranı artırılarak,
bu tür taleplerin kötü niyetli olarak kullanılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır.
2004 sayılı Kanunun 149/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan
konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle
temin edilmiş alacaklarının takibinde, ikinci fıkrada yer alan oran yüzde otuz olarak
uygulanır. İstinaf talebinin reddi halinde, teminat olarak alınan tutarın yarısı tazminat olarak
alacaklıya ödenir. Alacaklının satış talebinden sonra takdir edilen ve kesinleşen kıymete göre,
merhunun alacağı karşılamayacağı anlaşılırsa kalan tutar teminatın geriye kalan kısmından
karşılanır, varsa teminatın kalan kısmı teminatı yatırana iade edilir.”
5582 sayılı Kanunun 5. maddesinde yapılan değişiklikle;
Alacakların tahsilatının hızlandırılabilmesi amacıyla, ipoteğin paraya çevrilmesi sürecinde
icranın geri bırakılması hakkındaki talebin reddine ilişkin tetkik mercii kararını temyiz eden
borçlunun, satışı durdurabilmesi için yatırması gereken teminat oranı takip konusu alacağın
yüzde on beşi nispetinden, yüzde kırkı nispetine artırılmıştır. Bu suretle, bu tür taleplerin kötü
niyetli olarak kullanılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır.
Temyiz talebinin reddedilmesi durumunda, merhunun takdir edilen ve kesinleşen değerinin
alacağı karşılamaya yetmeyeceğinin anlaşılması halinde, kalan tutar, yatırılan teminattan
karşılanacak, varsa teminatın kalan kısmı teminatı yatırana iade edilecektir.
2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8 - Bu Kanunun 128 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 128/a maddesinin
ikinci fıkrasının yürürlüğe girmesini izleyen üçüncü yılın sonuna kadar 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından
kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş
alacaklarının takibinde, taşınmaz için kıymet takdiri veya bilirkişi incelemesi, Sermaye
Piyasası Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca gayrimenkul
değerleme faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişi veya kurumların yanı sıra diğer uzman
bilirkişiler marifetiyle de yapılabilir.”
5582 sayılı Kanunun 6. maddesinde yapılan değişiklikle;
İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişikliklerle icra prosedüründe taşınmazın satışı
aşamasındaki değerlemelerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul değerleme
faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişi veya kurumlar tarafından yapılması öngörülmektedir.
Ancak ülke genelinde gerekli nitelikleri haiz gayrimenkul değerleme uzmanlarının yetişmesi,
mesleğin örgütlenmesi ve ihtiyaçlara cevap verebilecek düzeye gelmesi için üç yıllık bir geçiş
sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Geçiş süreci içerisinde, konut finansmanından kaynaklanan

alacakların ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibinde ipotekli taşınmaz için kıymet
takdirinin veya bilirkişi incelemesinin, gerekli nitelikleri taşıyarak sermaye piyasası mevzuatı
uyarınca gayrimenkul değerleme faaliyeti konusunda yetki almış kişi ve kurumların yanı sıra,
diğer uzman bilirkişiler tarafından da yapılabilmesine imkan tanınmıştır.
GEÇİCİ MADDE 11 - Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş bulunan ve bu
Kanunun 38/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan konut finansmanı tanımına uyan kredi
ve finansal kiralama sözleşmelerinin tarafı olan tüketiciler, bu maddenin yürürlüğe girmesini
takiben üç ay içerisinde, sözleşmenin yapılmış bulunduğu konut finansmanı kuruluşuna
başvuruda bulunarak, sözleşme konusu işlemin, bu Kanunun 38/A maddesinde yer alan konut
finansmanı tanımı kapsamı dışında değerlendirilmesi talebinde bulunabilirler. Süresi içinde
talepte bulunmayan tüketicilerin, bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş
bulunan sözleşmeleri, bu Kanunun 38/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında kabul edilir.
Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’a göre akdedilen sözleşmelerde, her halükarda borcun vadesinden önce ödenmesi
durumunda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin
dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.
5582 sayılı Kanunun 6. maddesinde yapılan değişiklikle;
Geçici 11 inci madde ile Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış ancak konut
finansmanı tanımına uygun olan kredi ve finansal kiralama sözleşmelerinin de Kanunla
getirilen yeniliklerden faydalanabilmesi amaçlanmaktadır.
Madde 32 - B) 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin "(B) İcra ve iflas harçları"
bölümünün "I-İcra harçları" başlıklı fıkrasının "3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil
harcı, değer üzerinden:" başlıklı bendinin sonuna aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
"h) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan
konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle
temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında
uygulanır.
5582 sayılı Kanunun 32. maddesinde yapılan değişiklikle;
Bu şekilde, bu kuruluşun faaliyetlerini sürdürürken maliyetlerini olabildiğince azaltması ve
konut alımı için kullanılacak kaynakların maliyetlerinin paralel bir şekilde azaltılması
amaçlanmıştır. Buradaki değişikliği ile tarifede rehinli takibin aşamalarına göre alınması
gereken icra tahsil harcının ¼’nün tahsili şeklinde bir değişiklik yoluna gidilmiştir.
MADDE 34 - 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na bağlı (2) sayılı
tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne aşağıdaki (36)
numaralı fıkra, "V-Kurumlarla ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne ise aşağıdaki (23) ve (24)
numaralı fıkralar eklenmiştir.
“36. Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar,
konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli
sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını
temsilen menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu teminatlarla ilgili olarak düzenlenen makbuz
ve kağıtlar.”

“23. İpotek finansmanı kuruluşları ile konut finansmanı fonlarının kuruluş ve ipotekli sermaye
piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsil eden
menkul kıymetlerin ihracı ve ihraca konu teminatlardan kaynaklananlar dahil her türlü
işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu kuruluşlar veya fonlar tarafından
ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar.”
“24. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının menkul kıymet ihracı ve ihraca konu teminatlardan
kaynaklananlar dahil her türlü işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu
kuruluş tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar.”
5582 sayılı Kanunun 34. maddesinde yapılan değişiklikle;
İşlem maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.
MADDE 35 - 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17 nci
maddesinin (4) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"ş) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı
amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi
(müzayede mahallinde yapılan satışlar dahil) ile bu şekilde alınan konutun, konut finansman
kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından
teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışı dahil)."
5582 sayılı Kanunun 35. maddesinde yapılan değişiklikle;
Vergi kanunlarında yapılan değişikliklerle sistemin tümü üzerindeki maliyetlerin azaltılması
amaçlanmıştır.

