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Covid 19 Salgın Hastalığı Nedeni İle Takip Hukukuna 

İlişkin Alınan Tedbirlerin Maaş Haczi Kesintilerine 

Etkisi  

 

İşbu bilgi notu, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun  “İcra Takiplerinin Durdurulması 

Halleri” başlıklı 330. maddesi uyarınca,  Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan ve 

22.03.2020 tarihli 31076 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İcra ve İflas Takiplerinin 

Durdurulması Hakkındaki Karar ile 26 Mart 2020 tarihli, 31080 Sayılı 1. Mükerrer Resmi 

Gazete’de yayımlanan 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun’un Geçici 1. maddesi ile yürürlüğe giren Takip Hukukuna İlişkin Sürelerin 

Durdurulmasına ilişkin düzenlemeler uyarınca, işçilerin maaşlarından maaş haczi 

müzekkereleri uyarınca yapılan kesintilere devam edilip edilmeyeceğine ilişkin 

tarafınızı bilgilendirmek amacı ile tanzim edilmiştir.  

 

 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 330. maddesi “Salgın hastalık, umumi bir musibet 

veya harb halinde Cumhurbaşkanı kararı ile memleketin bir kısmında veya bazı 

iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir.” 

hükmüne amirdir.   

Bu kapsamda, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve 11 Mart 2020 

tarihi itibari ile “Pandemi” olarak ilan edilen “Covid 19”  salgın hastalığının ülkemizde 

yayılmasının önüne geçmek amacı ile Cumhurbaşkanlığı tarafından İİK. 330. maddesi 

dayanak alınmak sureti ile 22.03.2020 tarihinde bir takım tedbirler alınmıştır.  22.03.2020 

tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile;  

 22.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin 

takipler haricinde, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin 

durdurulmasına,  

 Taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına,  

 Yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına,  

 İhtiyati haciz kararlarının infaz edilmemesine karar verilmiştir.  
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Cumhurbaşkanlığı’nın 22.03.2020 tarihli “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması” başlıklı 

işbu kararını takiben,  26.03.2020 tarihinde 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. 7226 Sayılı Torba Kanun’un Geçici 1. 

maddesinin 1. fıkrasının b bendine göre;   

 22.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30.04.2020 (bu tarih dâhil) tarihine 

kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas 

takiplerinin durdurulmasına, 

 Taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz 

kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir.  

 

Gerek Cumhurbaşkanlığı kararı, gerekse 7226 Sayılı Torba Kanun uyarınca Covid 19 

salgınının yayılmasının önlenmesi ve hak kayıplarının önüne geçmek amacı ile taraflar 

açısından takip hukukuna ilişkin sürelerin durdurulduğu ortadadır. Buna karşın tüm bu 

düzenlemelerin takip alacaklısı ve/veya borçlusu olmayan ve kendisine maaş haciz yazısı 

tebliğ edilen işveren konumunda olan 3. kişileri kapsayıp kapsamadığı ve işverenlerin 

işçilerin maaşlarında kesintilere devam edip etmeyeceği hususları ise belirsizdir.  

Bu belirsizlikler nedeni ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığı İcra 

İşleri Daire Başkanlığı’ndan 31.03.2020 tarihinde, personellerin maaşlarından yapılacak 

haciz kesintilerine devam edilip edilmeyeceği ve birden fazla icra dosyası olanlardan icra 

kesintisi bitenler için bekleyen yeni dosyalarına kesinti yapılmaya devam edilip 

edilmeyeceği hususlarının açıklığa kavuşturulması talep edilmiştir.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın talebi üzerine Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığı 

tarafından yapılan bilgilendirmeye göre;  

7226 Sayılı Torba Kanunu’nun Geçici 1. maddesinin 3. fıkrası ile; 

 Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemelerin kabul edileceği,  

 Taraflardan birinin diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep 

edebileceği, 

 İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan tüm tedbirlerin alınacağı 

düzenlendiğinden,  

icra takiplerinin durdurulduğu tarihten evvel icra müdürlüğü tarafından verilen haciz 

kararlarına istinaden gönderilen maaş haciz müzekkereleri uyarınca, dosyanın tarafı 

olmayan 3. kişilerin haciz müzekkerelerinin gereğini yerine getirerek işçilerin maaşlarında 

kesinti yaparak bu tutarı icra müdürlüğüne yatırmalarının uygun olacağı belirtilmiş ve 

maaş haciz kesintilerine devam edilmesi gerektiği bildirilmiştir.  
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Sonuç olarak, her ne kadar gerek Cumhurbaşkanlığı kararı gerekse 7226 Sayılı Torba 

Kanun kapsamında tüm icra ve iflas takip işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiş ise 

de Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanlığı’nın 02.04.2020 tarihli yazısı ile dosyanın 

tarafı olmayan 3. kişilerin maaş haczi kesintilerine devam etmesi gerektiği ve birden fazla 

icra dosyası bulunan işçinin bir dosyadan yapılan kesintisinin bitmesi halinde sırası gelen 

icra dosyaları için maaş haczi kesintisinin yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. Bu 

kapsamda maaş haciz kesintileri yönünden işlemler devam etmekte olup, maaş haczi 

kesintilerine devam edilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini tavsiye ederiz. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Özyıldırım Hukuk Bürosu  

 


