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İLGİLİLERİ DIŞINDA İHALENİN FESHİNİN
TALEP EDİLMESİ HÂLİNDE İHALE BEDELİ ÜZERİNDEN
BİNDE 68,31 HARÇ ÖDENECEKTİR
ÖZET

Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin “(A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III –
Karar ve ilam harcı” başlıklı fıkrasının “1. Nispi harç” başlıklı bendinin, (f) alt bendinden sonra
gelmek üzere eklenen “g” alt bendi uyarınca; İcra ve İflas Kanununun 134 üncü maddesi
kapsamında satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak
sahipleri dışında kalan kişilerce ihalenin feshinin talep edilmesi hâlinde ihale bedeli üzerinden
binde 68,31 harç ödenecektir.
Bu harcın yarısı talepte bulunurken peşin olarak yatırılmak zorundadır. Talebin kabulü hâlinde
bu harç başka bir kimseye yüklenmez ve istem hâlinde iade edilir. Talebin reddi hâlinde ise
alınan harç ihalenin feshini isteyene iade edilmez ve harcın kalan kısmı ihalenin feshini
isteyenden tahsil edilir.

30.11.2021 tarih ve 31675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7343 sayılı İCRA VE İFLAS
KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’un 34 ncü
maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifede düzenleme yapılmıştır.
Yapılan değişiklik ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1) sayılı tarifenin
“(A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III – Karar ve ilam harcı” başlıklı fıkrasının “1.
Nispi harç” başlıklı bendinin, (f) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent
eklenmiştir.
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“g) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 üncü maddesi
kapsamında satış isteyen alacaklı, borçlu, resmî sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak
sahipleri dışında kalan kişilerce ihalenin feshinin talep edilmesi hâlinde ihale bedeli
üzerinden binde 68,31
(Bu harcın yarısı talepte bulunurken peşin olarak yatırılmak zorundadır. Talebin
kabulü hâlinde bu harç başka bir kimseye yüklenmez ve istem hâlinde iade edilir.
Talebin reddi hâlinde ise alınan harç ihalenin feshini isteyene iade edilmez ve harcın
kalan kısmı ihalenin feshini isteyenden tahsil edilir.)”
Söz konusu düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla…

"7343 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"…>>>

