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İFLÂS İDARE MEMURLARINDAN BİRİNİN  
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VEYA  

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLMASI 
ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ 

 
 

ÖZET 

 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 223 ncü maddesinde yapılan değişiklik düzenlemesi 

uyarınca; İflâs idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflâs idare 

memurları listesinden seçilecek olup; bu şekilde seçilen iflâs idare memurlarından birinin 

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir olması zorunludur.  

 

Listeye kayıt için, Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin 

tamamlanmış olması şarttır.  

 

Listede görevlendirilecek memurun bulunmaması hâlinde liste dışından görevlendirme 

yapılabilecektir.  

 

Bir iflâs idare memuru, eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada görev alamayacaktır.  

 

İflâs idare memurlarının nitelikleri, denetimi, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden 

muaf tutulacaklar ile düzenlemenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Adalet 

Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikte belirlenecektir. 

 

 

19 Haziran 2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İCRA VE İFLÂS 

KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 223'üncü maddesine eklenen fıkra 

uyarınca;  
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⎯ İflâs idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflâs idare 

memurları listesinden seçilecek olup; bu şekilde seçilen iflâs idare memurlarından 

birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir olması 

zorunludur.  

 

⎯ Listeye kayıt için, Adalet Bakanlığı tarafından izin verilen kurumlardan alınacak 

eğitimin tamamlanmış olması şarttır.  

 

⎯ Listede görevlendirilecek memurun bulunmaması hâlinde liste dışından 

görevlendirme yapılır ve bu durum bölge kuruluna bildirilir.  

 

⎯ Bir iflâs idare memuru, eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada görev alamaz.  

 

⎯ İflâs idare memurlarının nitelikleri, denetimi, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve 

eğitimden muaf tutulacaklar ile 223'üncü maddenin uygulanmasına ilişkin diğer 

hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikte belirlenir. 
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Düzenleme aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir. 

 

Düzenlemenin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Düzenlemenin Son Hali 

Madde 223 – (Değişik: 

6/6/1985-3222/26 md.) 

İflas idaresi üç kişiden oluşur. 

Toplanan alacaklıların 

yapacağı seçimde, bu sayının 

iki katı, bu konuda yeterli bilgi 

ve tecrübeye sahip kişi aday 

gösterilir. Bu adaylardan dört 

adedi alacak tutarına göre 

ekseriyeti teşkil edenlerce, iki 

adedi ise alacaklılar sayısı 

itibariyle ekseriyeti teşkil 

edenlerce seçilir ve icra 

mahkemesine bildirilir. İcra 

mahkemesi, iflas idaresini 

teşkil edecek üç kişiden ikisini 

alacak ekseriyetine sahip 

olanların gösterdiği dört aday, 

birini ise alacaklı ekseriyetinin 

gösterdiği iki aday arasından 

seçer. 

Tasfiye, iflas dairesince, 

yukarıdaki fıkraya göre teşkil 

edilen iflas idaresine havale 

olunur. 

(Değişik üçüncü fıkra: 

17/7/2003-4949/54 md.) İflâs 

idaresi toplantıları, idare 

memurlarının veya herhangi 

bir alacaklının gündem 

MADDE 1 – 9/6/1932 tarihli 

ve 2004 sayılı İcra ve İflâs 

Kanununun 223'üncü 

maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

“İflâs idare memurları, 

bilirkişilik bölge kurulları 

tarafından oluşturulan iflâs 

idare memurları listesinden 

seçilir. Bu şekilde seçilen iflâs 

idare memurlarından birinin 

yeminli mali müşavir veya 

serbest muhasebeci mali 

müşavir, birinin ise hukukçu 

olması zorunludur. Listeye 

kayıt için, Adalet Bakanlığı 

tarafından izin verilen 

kurumlardan alınacak eğitimin 

tamamlanmış olması şarttır. 

Listede görevlendirilecek 

memurun bulunmaması 

hâlinde liste dışından 

görevlendirme yapılır ve bu 

durum bölge kuruluna bildirilir. 

Bir iflâs idare memuru, eş 

zamanlı olarak beşten fazla 

dosyada görev alamaz. İflâs 

idare memurlarının nitelikleri, 

denetimi, eğitimi, eğitim 

verecek kurumlar ve 

Madde 223 – (Değişik: 6/6/1985-

3222/26 md.) 

İflas idaresi üç kişiden oluşur. 

Toplanan alacaklıların yapacağı 

seçimde, bu sayının iki katı, bu 

konuda yeterli bilgi ve tecrübeye 

sahip kişi aday gösterilir. Bu 

adaylardan dört adedi alacak 

tutarına göre ekseriyeti teşkil 

edenlerce, iki adedi ise alacaklılar 

sayısı itibariyle ekseriyeti teşkil 

edenlerce seçilir ve icra 

mahkemesine bildirilir. İcra 

mahkemesi, iflas idaresini teşkil 

edecek üç kişiden ikisini alacak 

ekseriyetine sahip olanların 

gösterdiği dört aday, birini ise 

alacaklı ekseriyetinin gösterdiği iki 

aday arasından seçer. 

Tasfiye, iflas dairesince, 

yukarıdaki fıkraya göre teşkil 

edilen iflas idaresine havale 

olunur. 

(Değişik üçüncü fıkra: 

17/7/2003-4949/54 md.) İflâs 

idaresi toplantıları, idare 

memurlarının veya herhangi bir 

alacaklının gündem belirlemek 

suretiyle yapacağı talep üzerine 

iflâs dairesi müdürünün toplantı 
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Düzenlemenin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Düzenlemenin Son Hali 

belirlemek suretiyle yapacağı 

talep üzerine iflâs dairesi 

müdürünün toplantı 

gününden en az yedi gün 

önce göndereceği çağrı 

üzerine yapılır. İflâs idaresi, 

kararlarını çoğunlukla alır; 

ancak toplantıya her üç iflâs 

idare memurunun da 

katılmaması hâlinde iflâs 

dairesi müdürü iflâs idaresinin 

görevini yüklenir ve iflâs 

idaresi adına tek başına karar 

alır. Toplantıya iflâs idaresi 

memurlarından birinin veya 

ikisinin iştiraki hâlinde iflâs 

dairesi müdürü de bu 

toplantıya katılır. Karar 

alınamaması hâlinde iflâs 

dairesi müdürünün oyu 

doğrultusunda işlem yapılır. 

İflâs masasına alacaklı olarak 

müracaat eden alacaklılar, 

tebligata elverişli adres 

göstermek ve Adalet 

Bakanlığınca çıkarılacak 

tarifede gösterilecek yazı ve 

tebliğ masrafları için avans 

vermek suretiyle iflâs 

idaresince alınacak kararların 

kendilerine tebliğini 

isteyebilirler. Bu muameleyi 

eğitimden muaf tutulacaklar 

ile bu maddenin 

uygulanmasına ilişkin diğer 

hususlar Adalet Bakanlığınca 

yürürlüğe konulan 

yönetmelikte belirlenir.” 

 

gününden en az yedi gün önce 

göndereceği çağrı üzerine yapılır. 

İflâs idaresi, kararlarını çoğunlukla 

alır; ancak toplantıya her üç iflâs 

idare memurunun da katılmaması 

hâlinde iflâs dairesi müdürü iflâs 

idaresinin görevini yüklenir ve iflâs 

idaresi adına tek başına karar alır. 

Toplantıya iflâs idaresi 

memurlarından birinin veya 

ikisinin iştiraki hâlinde iflâs dairesi 

müdürü de bu toplantıya katılır. 

Karar alınamaması hâlinde iflâs 

dairesi müdürünün oyu 

doğrultusunda işlem yapılır. İflâs 

masasına alacaklı olarak 

müracaat eden alacaklılar, 

tebligata elverişli adres göstermek 

ve Adalet Bakanlığınca çıkarılacak 

tarifede gösterilecek yazı ve tebliğ 

masrafları için avans vermek 

suretiyle iflâs idaresince alınacak 

kararların kendilerine tebliğini 

isteyebilirler. Bu muameleyi 

yaptırmış alacaklılar hakkında iflâs 

idare memurunun kararlarına 

karşı kanun yolları kendilerine 

tebliğ tarihinden itibaren işlemeye 

başlar. 

İflas idaresine, Adalet 

Bakanlığınca hazırlanan ve iki 
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Düzenlemenin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Düzenlemenin Son Hali 

yaptırmış alacaklılar hakkında 

iflâs idare memurunun 

kararlarına karşı kanun yolları 

kendilerine tebliğ tarihinden 

itibaren işlemeye başlar. 

İflas idaresine, Adalet 

Bakanlığınca hazırlanan ve iki 

yılda bir yenilenen ücret 

tarifesine göre ücret ödenir. 

İflas idaresi iflas dairesinin 

murakabesi altındadır. Bu 

halde iflas dairesi aşağıdaki 

görevleri yerine getirir: 

1. Alacaklılar toplantısının 

kararlarına, alacaklıların 

menfaatine uygun görmediği 

bütün tedbirlere ve idarece 

kabul edilen alacaklar ile 

istihkak iddialarının kabulüne 

dair olan kararlardan kanuna 

ve hadiseye uygun 

görmediklerine yedi gün 

içinde icra mahkemesine 

müracaatla itiraz etmek. 

2. İflası idare edenlerin 

ücretleriyle masrafları da dahil 

olmak üzere hesap 

pusulalarını icra 

mahkemesinin tasdikine arz 

etmek. 

 

yılda bir yenilenen ücret tarifesine 

göre ücret ödenir. 

İflas idaresi iflas dairesinin 

murakabesi altındadır. Bu halde 

iflas dairesi aşağıdaki görevleri 

yerine getirir: 

1. Alacaklılar toplantısının 

kararlarına, alacaklıların 

menfaatine uygun görmediği 

bütün tedbirlere ve idarece kabul 

edilen alacaklar ile istihkak 

iddialarının kabulüne dair olan 

kararlardan kanuna ve hadiseye 

uygun görmediklerine yedi gün 

içinde icra mahkemesine 

müracaatla itiraz etmek. 

2. İflası idare edenlerin ücretleriyle 

masrafları da dahil olmak üzere 

hesap pusulalarını icra 

mahkemesinin tasdikine arz 

etmek. 

(Ek fıkra:9/6/2021-7327/1 

md.) İflâs idare memurları, 

bilirkişilik bölge kurulları tarafından 

oluşturulan iflâs idare memurları 

listesinden seçilir. Bu şekilde 

seçilen iflâs idare memurlarından 

birinin yeminli mali müşavir veya 

serbest muhasebeci mali müşavir, 

birinin ise hukukçu olması 

zorunludur. Listeye kayıt için, 

Adalet Bakanlığı tarafından izin 
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Düzenlemenin Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Düzenlemenin Son Hali 

verilen kurumlardan alınacak 

eğitimin tamamlanmış olması 

şarttır. Listede görevlendirilecek 

memurun bulunmaması hâlinde 

liste dışından görevlendirme 

yapılır ve bu durum bölge kuruluna 

bildirilir. Bir iflâs idare memuru, eş 

zamanlı olarak beşten fazla 

dosyada görev alamaz. İflâs idare 

memurlarının nitelikleri, denetimi, 

eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve 

eğitimden muaf tutulacaklar ile bu 

maddenin uygulanmasına ilişkin 

diğer hususlar Adalet 

Bakanlığınca yürürlüğe konulan 

yönetmelikte belirlenir. 

 

 

Söz konusu düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

 

Saygılarımızla… 

 

 
"7327 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun"...>>> 
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