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Konu : Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine Göre İcra İşlemlerinin 

Durma Süresince Elektronik Ortamda (ilan.gov.tr) İlan 
Edilmesi ve Bu İlanlardan Ücret Alınmaması

DAĞITIM YERLERİNE

            Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, 
Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilimizi 
etkileyen depremler sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Olağanüstü Hal 
Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi 
Gazetenin 11 Şubat 2023 tarihli ve 32101 sayılı mükerrer nüshasında yayımlanmıştır. 

            Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas 
Kanunu uyarınca gazetelerde yayımlanan icra ilanlarını da kapsayan işlemler, 6 Şubat 2023 tarihinden 
6 Nisan 2023 tarihine kadar durdurulmuştur. 

            Anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Yargı alanında alınan tedbirler” başlıklı 2. 
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde, icra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin 
olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için 
durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış gününün verileceği, 
bu durumda da satış ilanının sadece elektronik ortamda yapılacağı ve ilan için ücret alınmayacağı 
düzenlenmiştir.

            Kurumumuz ilan portalı olan ilan.gov.tr bazı mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde resmi ilan 
yayımlama hakkı bulunan gazetelerle birlikte resmi ilanların yayım mecrası olarak belirlenmiştir. Bu 
bağlamda, Resmi Gazetede 15 Mart 2018 tarihinde yayımlanan 7101 sayılı Kanunun 16. maddesine 
göre, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 288. maddesinde yapılan değişiklikle, konkordato geçici 
mühlet kararlarına dair ilanların Basın İlan Kurumu ilan portalında yayımlanacağı karara bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, Covid-19 salgın hastalığının önüne geçilmesi ve yargı alanındaki hak kayıplarının 
önlenmesi amacıyla Resmi Gazetenin 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı 1. mükerrer nüshasında 7226 
sayılı Kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştı. 

            Anılan Kanunun Geçici 1. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde, icra ve iflas daireleri 
tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması 
halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas 
dairelerince satış günü verileceği, bu durumda da satış ilanının sadece elektronik ortamda yapılacağı ve 
ilan için ücret alınmayacağı düzenlenmiştir.

            Bu kapsamda Kurumumuz bilişim sistemi ile Adalet Bakanlığının UYAP sistemi arasındaki 
mevcut ilan yayın entegrasyonu kullanılmak suretiyle ilan edilen satış gününün durma süresi içinde 
kalması halinde, durma süresinden sonra icra ve iflas dairelerince satış günü verilen ve satış ilanının 
 elektronik ortamda Kurumumuz ilan portalı ilan.gov.tr’de ücretsiz olarak yayımlatılabileceğine ilişkin 
Kurumumuzun 31 Mart 2020 tarihli ve 52207902-010.12.04-E.59/2020-54967 sayılı yazısı Adalet 
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.  
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            Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 1 Nisan 2020 tarihli ve 73640249-
045.02[02]-529-2020-E.237/9897 sayılı yazısıyla yargı mercileri arasında yer alan hukuk daireleri, 
mahkemeler ve icra müdürlüklerine bahse konu icra ilanlarının ilan.gov.tr’de ücretsiz yayımlanacağı 
konusu duyurulmuş ve durma süreci içerisinde Kurumumuz aracılığıyla yaklaşık 4.000 icra ilanı ücretsiz 
olarak ilan.gov.tr’de yayımlanmıştır.

            Resmi Gazetenin 18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 sayılı nüshasında “Basın Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmış ve 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe 
girecek olan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesinde yapılan değişiklikle icra ilanlarının 
Elektronik Satış Portalı ve Basın İlân Kurumu İlan Portalında yayımlanması gerektiği hükme 
bağlanmıştır. Ayrıca aynı Kanunun 28. maddesinin (d) fıkrasında, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren 7201 
saylı Tebligat Kanunu kapsamındaki resmi ilanların, bir gazetede ve bir internet haber sitesinde ve ayrıca 
 Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayımlanması gerektiği belirtilmiştir. 

            Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan 
Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde atıf 
yapılan satış ilanlarının yapılacağı elektronik ortam için belirlenen kurumun; kamu ilan ve reklamlarının 
yayımına aracılık etmek maksadıyla 195 sayılı Kanunla kurulan Basın İlan Kurumu, internet sitesinin 
ise Basın İlan Kurumunun ilan portalı ilan.gov.tr olması gerektiği değerlendirilmektedir. 

            Bu itibarla, Kurumumuz bilişim sistemi ile Adalet Bakanlığının UYAP sistemi arasındaki 
mevcut ilan yayım entegrasyonu kullanılmak suretiyle ilan edilen satış gününün durma süresi içinde 
kalması (6 Nisan 2023 tarihine kadar veya konu ile ilgili yeni bir karar alınıncaya kadar) halinde, durma 
süresinden sonra icra ve iflas dairelerinde yeni satış günü verilecek satış ilanları elektronik ortamda 
Kurumumuz ilan portalı ilan.gov.tr’de ücretsiz olarak yayımlatılabilecektir.  

            Bilginizi ve gereğini arz ve rica ederim.
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Genel Müdür
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