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Abstract 

In this study, a descriptive research was carried out on the process of sale of 
levied goods. In this research, sale files of Diyarbakır, Mardin and Siirt 
executive offices between 2010 and 2015, were examined. Various statistical 
analyzes were applied to the obtained data such as the execution office, the 
date of the tender, the type of the goods sold, the number of the tender that 
good has been sold, the market price (appraised price) and the selling price. 
In the study, the auction, which started online 10 days before the physical 
auction date and finished 1 day before from the physical auction, started on 
January 5, 2013.  The last price, which was formed at the online auction, 
generated a base price for the physical auction. The effect of the base prices 
to the final sale prices was analyzed. As a result of the research, it was seen 
that the application of starting auctions on the internet brought the selling 
prices closer to the market prices (appraised price). This gives an important 
clue that the regulations made to improve the sales contribute to the value of 
the product (at the selling price). It is concluded that a marketing activity 
increases the product's selling price in a statistically significant manner. 

 

 

İcralık Malların Pazarlaması ve Buna Yönelik Bir Uygulama 
Anahtar Kelimeler 
Makro pazarlama, 

icralık malların 
pazarlaması, icralık 

malların satışı. 

Özet 

Bu çalışmada icralık mal satış sürecine yönelik tanımlayıcı bir araştırma 
yapılmıştır. Araştırmada Diyarbakır, Mardin ve Siirt icra dairelerinde 2010-
2015 yılları arasında 6 yıllık gerçekleşmiş satış dosyaları incelenmiştir. Elde 
edilen verilerle icra dairesi, ihale tarihi, satılan malın türü, kaçıncı ihalede 
satışın yapıldığı, piyasa fiyatı (muhammen bedel) ve satış fiyatı açılarından 
çeşitli istatistikî analizler uygulanmıştır. Araştırmada 5-Ocak-2013 tarihinde 
başlayan, açık artırmanın on gün önce internet üzerinden başlaması ve fiziki 
açık artırmadan bir gün önce sona ermesi ile bu sanal artırmadaki oluşan son 
fiyatın, fiziki açık artırmada taban fiyat olarak kabul edilmesi uygulamasının, 
satış süreci sonucunda oluşan fiyat üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. 
Araştırma sonucunda internette açık artırmanın başlaması uygulamasının, 
satış fiyatlarını piyasa fiyatlarına (muhammen bedele) yaklaştırdığı 
görülmüştür. Bu da satışı iyileştirmek için yapılan düzenlemelerin, ürünün 
değerine (satış fiyatına) katkı yaptığına yönelik önemli bir ipucu 
vermektedir. Yapılan bir pazarlama faaliyetinin ürünün piyasadaki satış 
değerini istatistiki olarak anlamlı bir şekilde artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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1. Giriş 

Araştırmanın konusunu icralık malların pazarlama süreci ve bu süreç sonucunda 
oluşan satış fiyatının araştırılması oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı, icra süreci 
sonucunda oluşan, icralık malların satışındaki fiyat düzeyini araştırmaktır. 
Buradaki temel amaç satış sürecinde pazarlama faaliyetlerinin malın fiyatı 
üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Pazarlama faaliyetleri, makro pazarlama 
bakış açısı ile nihayetinde malın fiyatı, dolayısıyla da gelir veya kâr üzerinde bir 
etki yapmaktadır. İcra süreci sonunda gerçekleşen satış fiyatının düşük 
gerçekleşmesi haksız servet transferine (borçludan alacaklıya veya satın alana) 
neden olmaktadır. Fiyatın normal piyasa fiyatından yüksek olması ise, bu defa 
satın alıcı için olumsuz anlamda, yine bir haksız servet transferine neden olacaktır.  

Araştırmada icra süreci ile satılan malların fiyatının pazar fiyatlarına göre durumu 
ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca araştırma sonuçları, diğer ülkelerdeki 
icra sistemlerinde yapılan benzer araştırmalarla karşılaştırma imkânı sunacaktır. 
Bu yolla başka ülkelerin icra sistemlerine göre Türk İcra Sisteminin durumu 
karşılaştırılabilecektir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Konuya yönelik birçok araştırma vardır. En eski araştırmalardan bir tanesi John T. 
Scott, Jr tarafından 1991’de yapılan “Discounts on Financially-Stressed Farmland 
Sales in Two Counties of Northern Illinois” başlıklı çalışmasıdır. Bu çalışmada 
çiftliklerin finansal baskı altında ve normal piyasa fiyatlarından satılması 
karşılaştırılmıştır. Scott bu çalışmasından önce genel kanaatin, finansal olarak 
baskı altında yapılan satışların genelde daha düşük olacağının kabul edildiğini 
ancak buna yönelik sistematik bir ölçümleme yapılmadığını belirtmektedir (s-
277). Scott araştırmasında 1987-89 yılları arasında iki veri seti oluşturmuş ve 
bunları karşılaştırmıştır. Bu iki veri seti, finansal baskı altındaki satışlar ve normal 
nakit piyasa şartlarından satışlardan oluşmaktadır. Finansal baskı altında satıştan, 
nedenler farklı olsa da cebri icra ile satış (foreclosure) anlaşılmaktadır. Araştırma 
sonucunda cebri icra ile satılan tarım arazilerinin, normal nakit piyasa satış 
fiyatına göre %28 daha ucuza satıldığı sonucuna ulaşılmıştır (Scott, 1991:286). 
Scott’a (1991:277) göre; “satıcı acil satmak ve nakit elde etmek zorunda olduğunda 
bu alıcı için daha ucuza alma avantajına dönüşmektedir ve bu da alıcı ve satıcının 
davranışlarına yansımaktadır”.  Aşağıda ele alınacağı üzere yıllar sonra yine 
Amerika Birleşik Devletlerinde bu kez mortgage ev satışları için yapılan benzer bir 
araştırmada %28 daha ucuz satılma sonucuna ulaşılmıştır (Campell, Giglio ve 
Parag, 2009:22). 

Bruno Schönfelder’in (2001) komünizm sonrası ekonomilerin araştırılması 
bağlamında “Debt Collection, Foreclosure and Bankruptcy in the Czech Republic: 
An Economic Analysis” başlıklı çalışması vardır. Schönfelder çalışmasında 
kapitalist sisteme yeni geçmiş olan Çek Cumhuriyeti’ndeki icralık satış 
uygulamalarını incelemektedir. Burada piyasa sistemi kurumlarının gelişmesi 
açısından icralık malların satışıyla ilgili uygulamalar değerlendirilmektedir. 
Alacaklıların korunmasına yönelik çalışmaların ekonomik aktiviteler ve ülke 
gelişmesi üzerinde önemli katkıları olduğu sonucuna varılmıştır (Schönfelder, 
2001:426). 
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2008 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde “mortgage krizi” olarak adlandırılan 
ve uzun vadeli ipotekli ev satışlarında yaşanan kriz ile konu tekrar gündeme gelmiş 
ve bu konuda birçok araştırma yapılmaya başlanmıştır. Krizden hemen önce ev 
fiyatları aşırı yükselmiş, krizle birlikte borcunu ödeyemeyen ev sahiplerinden evler 
cebri icra ile alınmış ve buradan ciddi kârlar elde edilmiştir. Güzel bir betimleme 
Hendrickson (2009) tarafından yapılmaktadır (s-778); “Evi alan (H) 100.000$ 
fiyatla evi satın almaktadır. 10.000$ nakit ödeme yapmaktadır, kalan 90.000$ evin 
ipoteği (mortgage) karşılığı (L)’den borç almaktadır. H işini kaybetmeden önceki on 
yıl boyunca aylık ödemelerini borç aldığı (L)’ye yapmaktadır, işini kaybedince 
ödeyemez duruma (defaulting) düşmektedir. Bu on yıl süresinde gayrimenkulün 
fiyatı 200.000$’e yükselmektedir ve H’nin ödemesi gereken miktar mortgage 
anlaşması kurallarına göre 60.000$ seviyesindedir. Borç ödenemeyince, L 
gayrimenkulün cebri icra ile satılmasını ister. Açık artırmada L tek pey sürendir ve 
ihaleyi 60.000$’la kazanır. H ise sahip olduğu diğer 140.000$’lık mülkünden hiçbir 
şey kazanamaz.” Burada 140.000$ değerindeki servet haksız bir şekilde transfer 
olmaktadır. Hendrickson’un (2009:778) belirttiğine göre Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 2008 yılında kriz dolayısı ile 2.3 milyon ev cebri icra ile satılmıştır. 
Hendrickson çalışmasında ABD’de uygulanan İcra Kanunu’nun haksız servet 
transferlerine sebep olduğunu tartışmaktadır.  

Campell, Giglio ve Pathak tarafından “Cebri Satış ve Ev Fiyatları- Forced Sale and 
House Prices” adında bir araştırma yapılmış ve sırasıyla 2008, 2009, 2010 ve 2011 
yıllarında dört versiyon olarak yayınlanmıştır. 2008 ve 2009 versiyonlarında 
1987-2008 yıllarındaki veriler kullanılırken, 2010 ve 2011 versiyonlarında 1987-
2009 verileri kullanılmıştır. Bütün çalışmalarda ABD’nin Massachusetts eyaletinin 
verileri kullanılmıştır. İkinci versiyonda yaklaşık 78.000 evin bilgilerinin eklendiği 
belirtilmektedir (Campell, Giglio ve Pathak, 2011:2112). Çalışmada 1.8 milyon evin 
bilgileri kullanılmıştır. İki ayrı versiyon olsa da araştırmadan hemen hemen aynı 
sonuçlar çıkmıştır. Bu araştırmada üzerinde durulan ana konu cebri icra ile satılan 
ve normal piyasa şartlarında satılan evlerin fiyatlarının karşılaştırılmasıdır 
(2011:2110). Araştırmada cebri satış için üç temel boyut ele alınmaktadır; bunlar 
ölüm, iflas ve icradan (haciz yolu ile) satıştır. Araştırma sonucunda cebri icra ile 
satılan (forced sales) ev fiyatları, cebri icra ile satılmayan ev fiyatlarına göre % 27 
daha ucuza satılmıştır. Ölüm nedeni ile cebri satışta bu oran % 5-7 iken iflas ile 
satışta % 3 olarak çıkmıştır (Campell, Giglio ve Pathak, 2011:2129). Araştırmada 
dikkate değer bir değerlendirme ilk yayının (2008 yılındaki) sonuç bölümünde 
belirtilmektedir; buna göre icra ile satışların toplam satışlar içerisindeki oranı 
arttıkça, icralık malların piyasa değerine göre düşüklüğü artmaktadır (Campell, 
Giglio ve Pathak, 2008:13). Araştırmada varılan önemli sonuçlardan birisi de 
icralık satışların lokal ev fiyatları üzerinde etkisi ile ilgilidir: “…cebri icra ile satış, 
0,05 mil mesafedeki ev fiyatları üzerinde %1 azaltıcı etki yapmaktadır” (Campell, 
Giglio ve Pathak, 2011:2130).  

Anenberg ve Kung (2013), yaptıkları çalışmada ev yoğunluğunun çok olduğu 
yerlerde ve ev fiyatlarının görece düşük olduğu yerlerde icralık ev satışlarının 
diğer evlerin fiyatlarını azalttığı sonucuna varmışlardır. Yazarlar bunu iki temel 
nedene bağlamaktadır: (1) Rekabet ve (2) tatsızlık (disamenities); icra gibi tatsız 
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bir durumun olması çevredeki evlerin fiyatı üzerinde olumsuz etki yapmaktadır 
(Anenberg ve Kung, 2013:1). 

Andersen ve Nielsen’de (2013), ani ölüm nedeniyle cebri satışın, satış fiyatı 
üzerindeki etkisini Danimarka özelinde araştırmışlardır. Araştırmada 6.329 ev 
bilgisi kullanılmıştır. Buna göre cebri satış ilk 12 ay (ölümden sonraki) içerisinde 
yapılınca cebri satış fiyatı, cebri olmayan satışa göre %12.5 daha az olarak 
gerçekleşmektedir. Yazarlara göre, satış için süre 12 ayı geçince fiyatlar piyasa 
fiyatlarına biraz daha yaklaşmaktadır. 

Zhang ve Leonard (2014) çalışmalarında icralık ev satışında komşuluk veya başka 
deyişle evin bulunduğu lokasyonun fiyat üzerindeki etkisini incelemektedir. 
Yazarlar üç temel faktörün fiyatlar üzerinde olumsuz etki yaptığını belirtmektedir: 
(1) düşük fiyatlı evler arasındaysa (2) 250 feet (76,2 metre) mesafedeyse ve (3) 
açık artırmanın takip eden 12 ay içerisinde olursa. Ayrıca Zhang ve Leonard 
(2014:133) araştırmanın farklı lokasyonlarda farklı fiyat etkileşimlerine yönelik 
sonuçlar verdiğini belirtilmektedir. 

Mian, Sufi ve Trebbi (2015) yaptıkları araştırmada icralık satışlar, ev fiyatları ve 
reel ekonomi arasındaki ilişkiyi incelemektedirler. Araştırma, 2007-2009 yılları 
arasındaki kriz dönemini incelemektedir. İnceleme ABD eyaletleri arasında 
karşılaştırmalı ve toplam üzerinden yapılmıştır. Araştırmada ev fiyatları, konut 
yatırımları, araba satışları, mortgage iflasları, genel icra-iflas değişkenleri 
kullanılmıştır. Araştırmada icra sürecinde mahkeme kararı gereken eyaletlerdeki 
icralık satışların, icradan satış için mahkeme kararı gerekmeyen diğer eyaletlere 
göre daha az olduğu sonucuna ulaşılmıştır (s-3-4). Araştırmada yazarlar icralık 
satışlardaki fiyat düşüklüğü ve bunun reel ekonomi üzerinde etkilerini deneysel 
olarak göstermeyi amaçladıklarını belirtmektedirler (s-2587). Nitekim 
araştırmada özellikle konut yatırımlarının 2007-2009 döneminde %15-30 ve araç 
satışlarının da % 20-40 oranında azaldığı sonucuna ulaşılmıştır (s-2592).   

Huttel, Jetzinger ve Odening (2014), “Forced Sales and Farmland Prices” isimli 
çalışmalarında, Almanya’nın Berlin şehrinin çevresindeki Brandenburg 
Eyaleti’ndeki tarım arazilerinin 2000-2011 yılları arasında, icradan satış veya 
normal satıştaki fiyatlarını karşılaştırmışlardır.  Branderburg Eyaleti’nde 2000-
2011 yılları arasında toplam 58,464 işlemde, 324,145 hektar alan el değiştirmiştir. 
Ancak araştırmacılar bu satışların toprak verimliliği ve akrabalar arası satışlar gibi 
nedenlerden çok düşük fiyatlı olanlarını elemişlerdir. Sonunda 26.786 işlem ile 
116,787 hektar alanı kapsayan satış değerlendirmeye alınmıştır. Anılan 26.786 
işlemden 284 (%1) adedi icradan satış olarak gerçekleşmiştir. Araştırmayı ilginç 
yapan taraf ise, araştırma sonucunda, icradan satış ile normal satış arasında, diğer 
tüm araştırmaların aksine anlamlı bir fiyat farkının oluşmamış olmasıdır. Yıllar 
itibari ile farklılık gösterse de genel ortalamada normal satışta hektar başına fiyat 
2.844 € çıksa da, icradan satışlarda ortalama arazi fiyatı hektar başına 3.074 € 
çıkmıştır. Yazarlar da bunun sürpriz bir sonuç olduğunu belirtmekle birlikte bunun 
fiyat teorisine ters düşmediğini yazmaktadırlar. Bunu da icralık mal satışındaki iki 
zıt temel etkiye dayandırmaktadırlar; icradan satışta likidite sorunundan 
kaynaklanan satış baskısına (negatif etki) karşılık, açık artırma ile satışın sağladığı 
pozitif etkidir. Çalışma yeri ve zamanında ikinci etkinin ağır bastığı görülmektedir 
(s-405). 
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Favara ve Giannetti (2015), “Forced Asset Sales and the Concentration of 
Outstanding Debt: Evidence from the Mortgage Market” isimli çalışmalarında 
mortgage pazarındaki yoğunlaşmaların, icradan satış olması durumunda ev 
fiyatları üzerindeki etkisini test etmektedir. Bankalar, birbirinden habersiz bir 
şekilde coğrafi olarak dağılmış ev kredisi alacaklarını icraya taşıdıklarında, bir 
bölgede icra sayısının artması ile o bölgedeki ev talebinde yıkıcı etkilerin 
olabildiğini ortaya koymaktadırlar. Bunun için kredi verenler açısından coğrafi 
olarak yoğunlaşmış (concentration) pazarları ve yine borç verenler arasında daha 
sıkı iletişimi önermektedirler. 

Arslan, Güler ve Taşkın (2014), “Joint Dynamics of House Prices and foreclosure” 
isimli çalışmalarında ABD’deki, cebri satış (foreclosure) veya iflas ile ev 
fiyatlarındaki dinamikleri incelemişlerdir. Araştırmanın Türkçe özetinde araştırma 
şöyle tarif edilmektedir; “Bu çalışma, gerçekçi emlak piyasası kontratları içeren bir 
eksik piyasa modeli ile ev fiyatları ve iflasların dinamiklerini çalışmaktadır. Model 
parametreleri Amerikan emlak piyasasının çeşitli uzun dönem göstergeleriyle 
uyumlu şekilde seçilmiştir. Faiz, işsizlik ve asgari peşinat ödemesine verilen 
beklenmedik ve kalıcı şokların modelin uzun dönem dengesini nasıl etkilediği ve yeni 
dengeye geçiş süreci incelenmiştir. Çalışılan şoklar, uzun dönem dengeler arasındaki 
geçiş sürecinde ev fiyatlarında büyük dalgalanmalara sebep olmaktadır. Daha da 
önemlisi, uzun dönem denge değerlerine kıyasla, geçiş sürecinde iflas oranlarında 
kayda değer miktarda hareketlerle birlikte konut fiyatları ve iflaslar arasında 
kuvvetli geribildirim gözlenmektedir. Bu dalgalanmaları azaltabilecek iki politika 
egzersizi analiz edilmiştir. İlk olarak geçici faiz indiriminin etkisine bakılmış ve ev 
fiyatlarını istikrara kavuşturma konusunda ılımlı, iflaslar konusunda ise oldukça 
sınırlı etkisi olduğu görülmüştür. İkinci olarak makro ihtiyati bir politika aracı 
olarak asgari peşinat ödeme tutarı yüksek tutmanın etkisi incelenmiş, hem ev 
fiyatları hem de iflaslar üzerinde önemli ölçüde olumlu etkisi olduğu görülmüştür.”  
İflas veya icralık satış ile ev fiyatları arasında ters bir orantı olduğu çalışmadan 
anlaşılmaktadır. İcradan satış arttıkça ev fiyatları düşmektedir. Bu da bir noktadan 
sonra Redmont’un (2013) dediği gibi pazarın çöküşüne neden olmaktadır. 

Redmond (2013), “A Marketing Systems View of the US Housing Crisis” isimli 
çalışmasında ABD’deki mortgage krizine farklı bir yaklaşım sergilemektedir. 
Yazara göre ev pazarı geleneksel alıcı ve satıcılar ile çalışırken, pazarın hareketliliği 
ve yeterli düzenleyici mekanizmaların olmaması nedeniyle aşırı yüklenilmekte, 
bunun sonucu olarak da şişme ve balon oluşmaktadır. Daha sonra ödeyememe 
sorunu ile icralar ortaya çıkmakta ve bu da daha fazla arz anlamına gelmektedir; 
sonuçta kırılma ve kriz oluşmaktadır(s-122). Yazar sonuç bölümünde şunları ifade 
etmektedir (s-126); “Meade ve Nason’a (1991:72) göre makro pazarlama 
çalışmaları pazarlama sistemlerinin “büyüme, dönüşüm ve dizaynını” 
kapsamaktadır. ABD konut krizinde, sistem dizaynı olmadan sistemin büyüme ve 
dönüşümünün sonuçlarını görmekteyiz… Ev edindirme sistemi basit bir şekilde 
finansal uygulamacıların talepleriyle başa çıkamamaktadır. Pazardaki oyuncular ve 
düzenleyiciler, yaygın icraya düşme ve pazar başarısızlığı durumuna karşı, hızlı bir 
şekilde çözümler üretecek fikirler geliştirememektedirler. Temel problem Layton 
(2007:237) dediği şekilde çok açıktır; “Pazarlama sisteminin büyümesi ve 
değişiminin etkin bir şekilde düzenlenmesine olan ihtiyaç yaygın olarak kabul 
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görmektedir.” Görünüşe göre, yaygın kabul yeterli değildir ve makro pazarlama bilim 
insanlarının yaygınlaştırmasına ihtiyaç göstermektedir.” 

3. İcralık Malların Pazarlaması Olgusunun Pazarlama Teorisi İçerisindeki 
Yeri 

Araştırmanın konusu icralık malların pazarlamasının bir parçası olan icralık 
malların satış sürecidir.  

Üç zıtlık modeli olarak adlandırılan pazarlamanın konulara yaklaşım modeli, 
Shelby D. Hunt (1976) tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşım modelinin hâlâ 
savunulan (Hunt, 2010) ve şu anda üzerinde duracağımız kısmı Tablo 1. de 
özetlenmiştir. Kısaca tekrarlamak gerekirse, bu modele göre pazarlama; (1) kâr 
amacı güden işletmeler / kâr dışı amaçlar güden işletmeler (2) mikro / makro ve 
(3) pozitif / normatif şeklindeki kategorilere ayırarak sınıflandırılabilmektedir. 
Kâr amacı güden işletmelerden meydana gelen kâr sektörü, işletmecilik faaliyetleri 
ile kâr neticesine ulaşma çabası içerisindeki kurumlar veya diğer kuruluşları 
içermektedir. Diğer taraftan kâr sektörüne zıt olarak kâr dışı sektör, tanımlanan 
amacı kâr elde etmek olmayan tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarını ve 
özelliklerini kapsamaktadır. Pozitif pazarlama, fiili olarak mevcut pazarlama 
faaliyetleri ve olgularını, tanımlama, açıklama, tahmin etme ve kavrama çabalarını 
belirtmekte ve pazarlamanın "ne olduğu" ile ilgilenmektedir. Pozitif pazarlamanın 
zıttı olan normatif pazarlama ise, pazarlama kurumlarının ve bireylerin ne yapması 
gerektiğine veya bir toplumda pazarlama sisteminin nasıl olması gerektiği 
konusuna açıklık getirmektedir. Bir diğer ifadeyle, "nelerin yapılması gerektiğini" 
ve kurumların ve bireylerin ne yapması gerektiğini incelemektedir. Mikro düzeyde 
pazarlama, bireysel birimlerin (işletmelerin veya tüketicilerin ya da ev halkının) 
pazarlama faaliyetlerine atıfta bulunurken; makro pazarlama, pazarlama sistemleri 
veya tüketici grupları gibi geniş bir kümeye atıfta bulunmaktadır (Hunt, 2002:9-
10) (Aktaran: Üner, 2009:21-22).  

İcralık malların pazarlaması kamunun yerine getirdiği ve getirmesi gereken bir 
iştir. Herkes kendi alacağını tahsil etmek istese, kargaşa olacağı aşikârdır. Bundan 
dolayı icra süreci devletin takip etmesi gereken bir süreçtir. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında bakıldığında, icralık malların pazarlaması, pazarlama 
amacı gütmeyen sektör içinde makro pazarlama başlığı altında ele alınmalıdır. Bu 
durum, icra sürecinin bir kamu hizmeti olmasından ve kâr amaçlı olmamasından 
kaynaklanmaktadır. 

  



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (4), 435-460.  441 

 

Tablo 1: Pazarlamanın Üç Zıtlık Modeli 
  Pozitif Normatif 

… … … … 

Kâr Amacı 
Gütmeyen 

Sektör 
Makro 

7.Problemler, konular, teoriler 
ve araştırma başlıkları 

Kamusal ürünler için kurumsal 
yapı 

Televizyon reklamları 
seçimleri etkiliyor mu? 

Kamu hizmeti reklamları 
davranışları etkiliyor mu? 

Hâlihazırdaki kamusal 
ürünlerin dağıtım kanalları 

sistemi etkin mi? 
Kamusal ürünler nasıl geri 

dönüştürülüyor 

8. Problemler, konular, normatif 
modeller ve araştırma alanları 

Toplum politikacıların, diş 
macunu gibi “satılmasına izin 

verecek mi? 
Kamu hizmetlerine olan talep 

uyarılabilir mi? 
Politik reklamlarda “düşük 

enformasyon içeriği” sosyal olarak 
cazip mi? 

Politik reklamlarla, ticari 
reklamların standartları bir tutula 

bilir mi? 
Kaynak: Hunt S D (2010) Marketing Theory- Foundation, Controversy, Strategy, Resource-

Advantage Theory (M. E. Sharpe Inc. New York)- Tablo 1.2’den özetlenmiştir. 

Buna ilaveten, icralık malların pazarlaması, pazarlama sistemleri yaklaşımı ile ele 
alınmalıdır. Bunun nedeni pazarlama sistemlerinin tanımından da kolayca 
anlaşılabilmektedir. Pazarlama sisteminin en yaygın kabul gören tanımı şöyledir 
(Layton ,2006:19 ve 2007:230); 

Pazarlama sistemi, somut veya soyut ürünlerin toplanması, dönüşümü ve 
uygun çeşitliliğin sağlanarak tüketici talebinin karşılaması için, bir biri 
ardına veya bir arada bulunan ekonomik mübadele katılımcılarını 
doğrudan veya dolaylı olarak bağlayan, bireyler ve/veya kurumlar 
arasındaki bir ağdır. 

İcralık malların pazarlaması, “makro pazarlama”nın nüvesini (core) oluşturan 
(Layton, 2007) “pazarlama sistemleri” çerçevesinde değerlendirilebilecek bir 
pazarlama kavramıdır. Bunun bir nedeni de icralık mal sürecinin bütün 
aşamalarının kanunla düzenleniyor olmasıdır. İcralık mal pazarlamasında bir süreç 
söz konusudur ve bu süreç içerisinde her bir aşama kendisinden önceki ve sonraki 
aşama ile sıkı ve tanımlanabilir bağlara sahiptir. Sistemde olduğu gibi aralarında 
ilişkiler olan taraflar vardır. Bundan dolayı icralık malların pazarlaması, pazarlama 
sistemleri bağlamında ele alınması gereken bir konudur. 

Bu değerlendirmeler çerçevesinde icralık malların pazarlamasının, pazarlama 
araştırma konuları içerisindeki yeri Şekil 1’de görüldüğü gibi olmalıdır. 
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Şekil 1: İcralık Malların Pazarlamasının Pazarlama Teorisi İçerisindeki Yeri 

 
 

Kaynak: Hunt S D (2010) Marketing Theory- Foundation, Controversy, Strategy, Resource-
Advantage Theory (M. E. Sharpe Inc. New York ):12-13’den esinlenilerek hazırlanmıştır. 

4. İcralık Malların Pazarlaması Modeli 

Model gerçeğin basitleştirilmiş resmidir. Modeller, karar vericilerin gerçeğin 
önemli parçalarını anlamaları için gerekli veya en azından yararlı yapılardır. 
Pazarlamada modeller genellikle, pazar sürecinin gösterilmesi şeklindedir (Tokol, 
2010:27).  

Şekil 2’de icralık mal satış süreci için hukuki model kısaca gösterilmişti. Bu 
modelde icralık malın satışı, kanun açısından kısaca; haciz, satış ve paraların 
paylaştırılması olarak modellendirilmiştir. Bu model, hukuki bir bakış açısını, daha 
çok haklar ve sorumluluklar açısından bir bakışı yansıtmaktadır.   

İcralık malların daha sistematik olarak pazarlama sürecine tabii tutulması 
pazarlama mantığı açısından daha doğrudur. İcralık malların pazarlanmasında, 
pazarlama yönetimi işlevlerinin yerine getirilmesi, süreci pazarlama kurallarına 
uygun hale getirecektir.  

 

  

Pazarlama  

Kâr Amacı Gütmeyen Sektör 

Makro Pazarlama  

İcralık Malların 
Pazarlaması 
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Şekil 2: İcralık Mallar İçin Satış Süreci 

 
Kaynak: Ulukapı Ö (2015) İcra ve İflas Hukuku (1.Baskı, Mimoza Yayınları, Konya):98                  

Özetlenmiştir. 

İcralık malların satışında bir mübadele, bu mübadelede taraflar ve bunlar arasında 
birbirini takip eden ilişkiler söz konusudur. İcralık malların pazarlanması, 
yukarıda kısaca gösterilen icralık malın satış sürecinde, pazarlama bileşenlerinin 
sürece dâhil edilmesi ile tam olarak uygulanmış olacaktır.  

İcralık malların pazarlaması devletin yerine getirdiği bir hizmettir. Hizmet olması 
nedeniyle de hizmet pazarlamasındaki pazarlama bileşenleri açısından konuya 
yaklaşmak gerekmektedir. Bu bağlamda ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, insan, 
fiziksel kanıtlar ve süreç olmak üzere yedi pazarlama karması bileşeni başlıkları 
altında icralık malların pazarlanması ele alınmalıdır. 

5. Konunun Önemi  

İcralık malların satışının ekonomik ve sosyal tarafları vardır. Daha önce 
değindiğimiz Hendrickson’un (2009:778) anlattığı satış vakıasında da icralık mal 
satışı ile haksız kazançların olduğu, yaygın bir düşüncedir. İcralık malların satışı ile 
haksız servet transferlerine neden olunduğu düşünülmektedir. 

  

Satış Talebi 

Haciz Talebi 

Hukukî Sürecin Tamamlanarak 
Takibin Kesinleşmesi 

Haciz  

Satış  

Paraların Ödenmesi veya 
Paylaştırılması 

Alacaklı 

Alacaklı 
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Tablo 2: İcra Müdürlüklerine Gelen İşlerin Yıllara Göre Dağılımı ve Değişimi (1986-2006) 
 

YILLAR 
İLAMLI 
TAKİP 

 
D* 

İLAMSIZ 
TAKİP 

 
D* 

 
İFLAS 

 
D* 

 
TALİMAT 

 
D* 

 
TOPLAM 

 
D* 

 
M* 

1986 480.943 100 2.417.030 100 1.907 100 625.022 100 3.524.902 100 431 
1990 452.258 94 3.066.734 127 1.765 93 643.324 103 4.164.081 118 414 
1995 422.864 88 3.892.525 161 1.694 89 607.884 97 4.924.967 140 443 
2000 497.920 104 5.677.542 235 1.515 79 862.311 138 7.039.288 200 443 
2005 620.183 129 7.841.236 324 1.838 96 1.177.412 188 9.640.669 274 572 
2006 687.531 143 8.781.964 363 1.516 79 1.235.989 198 10.707.000 304 605 

M* : Ortalama görülme süresi (gün). D*  : Değişim (1986 =100) 
Kaynak:  T.C. Adalet Bakanlığı - Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü- 
http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2006/icmud/icramud2.htm (20 Nisan 2016). 

Türkiye’de icradan satılan malların miktarı önemli rakamlara ulaşmıştır. Adalet 
bakanlığında istatistikler, “Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü” tarafından 
tutulmakta ve yayınlanmaktadır.  1986-2006 yılları arasındaki, icra dairelerinde 
takipteki dosya sayılarına göre iş yükü Tablo 2’de görülmektedir. Tablo 2’de 20 
yıllık sürede icra dairelerindeki toplam dosya sayısı yaklaşık olarak üç katına 
çıkmıştır. Bu artışta Türkiye’deki ekonomik faaliyet hacmindeki büyümenin de 
etkisi vardır ancak yine de bu önemli bir artıştır.  

Yıllar itibariyle milyonlarca dosya icra dairelerine gelmekte ve bunlardan yine 
milyonlarca dosya kapatılmakta, milyonlarcası da gelecek yıllara artarak 
devretmektedir. Dosyaların para karşılıkları için istatistikler mevcut değildir. Eğer 
para karşılıkları da bulunsaydı, icralık satış süreçleri sonunda satılan ürünlerin, 
ekonomik aktivite olarak ne kadar büyük değerler tuttuğu tespit edilebilirdi.  

Daha önce kavramsal çerçevede ele alındığı üzere icralık malların satışına, 
uluslararası çalışmalarda eskiden beri ilgi vardır. ABD’deki 2008 mortgage krizi ile 
bir ilgi artışından rahatlıkla söz edilebilir. Krizden sonra özellikle icradan ev 
satışları ile ilgili birçok çalışma yapılmaya başlanmıştır. Ülkemizde konu çok ilgi 
uyandırmamıştır. Türkiye ile ilgili icralık malların satışının ekonomik açıdan veya 
pazarlama açısından araştırılmasına yönelik hiç çalışma yapılmamıştır. Konunun 
seçilmesi ve araştırılması bu açıdan da önemlidir. 

Araştırmada önemli bir taraf da araştırmanın kapsadığı 2010-2015 yılları arasında 
icralık mal satışında elektronik ihale uygulamasının başlatılmış olmasıdır. 02-07-
2012 tarihli 6352 sayılı kanunla 2013 yılı 5 Ocak’tan itibaren başlayan 
uygulamanın satış fiyatı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu yolla da icralık satış 
sürecinde uygulanacak satışı iyileştirme çabalarının, satış fiyatı üzerindeki etkisi 
test edilmiş olmaktadır. Bu da pazarlamanın değer katma tartışmalarına yeni bir 
boyut kazandırmış olacaktır. 2012 yılı ağustos ayında kabul edilen değişiklik ile 5-
Ocak-2013 tarihinden itibaren icralık malların satış ihalesi internette UYAP 
içerisinde yer alan e-satıs.gov.tr adresinde başlamakta ve fiziki ihalenin olacağı 
günden bir gün önce saat 5’te sona ermektedir. Ertesi gün ilanda belirtilen saatte 
başlayan fiziki ihalede (açık arttırmada) internet üzerinden verilen en yüksek 
teklif, ihalenin başlangıç bedeli olarak kabul edilmektedir. Kimse arttırma 
yapmazsa ilgili mal internet üzerinden teklif vermiş olan kişiye ihale edilmektedir.  
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6. Kapsam ve Sınırlılıklar 

Araştırma Diyarbakır, Mardin ve Siirt illerinin merkez ilçe icra müdürlüklerinde 
satılan icralık mal satışlarını kapsamaktadır. İcradan satılan malların taraması 
yapılmıştır. Mardin ve Siirt’te bir tane, Diyarbakır’da ise 7 tane icra müdürlüğü 
vardır. Araştırmada bu icra dairelerindeki 2010-2015 yılları arasındaki 
ulaşılabilen bütün satışlar araştırmaya dâhil edilmiştir. Tam sayım yapılmaya 
çalışılmıştır. Ulaşılması mümkün olmayan dosyalar dışında ulaşılabilen tüm 
dosyalara ulaşılarak örnekleme yapılmıştır. Sonuç olarak Mardin’de bir, Siirt’te bir 
ve Diyarbakır’da 7 olmak üzere toplam 9 icra dairesindeki satışlar incelenmiştir.  

Diyarbakır’da 7 tane icra dairesi, 1. İcra Dairesi, 2. İcra Dairesi şeklinde numaraları 
ile anılmaktadır. Diyarbakır’da 4. İcra Dairesi yoktur. Daha önce kurulmuş, 
Kayapınar İlçe Adliyesi’ne taşınmış ve adliyenin kapanması ile bu icra dairesi de 
kapanmış ve dosyaları diğer dairelere devredilmiştir. Bu numara ile bir icra dairesi 
şu anda faaliyet göstermemektedir. Bundan dolayı Diyarbakır’da numaralama 1-2-
3 sonra 5-6-7-8 olarak yapılmaktadır. Mardin ve Siirt’te ise birer tane icra dairesi 
vardır.  

Araştırmanın zaman sınırlaması 2010-2015 yılları arasındaki altı yıllık süreyi 
kapsamaktadır. Anılan dokuz icra dairesinde altı yıl içerisinde gerçekleştirilmiş ve 
sonuçlandırılmış satışların istatistikleri konunun zaman kısıtını oluşturmaktadır. 
Bu yılların seçilmesinde birinci faktör güncel verilerin analizini yapmaktır. İkinci 
faktör, 6352 sayılı torba yasa ile İcra ve İflas Kanunu’na eklenen ve 5-Ocak-2013’te 
uygulanmaya başlayan internetten satışı test etmektir. İlgili yıllar seçilerek 2013 
uygulamasından 3 yıl önce ve 3 yıl sonrasına ait veriler analiz edilmiş olacaktır. 
Üçüncü faktör de verilerin ulaşılabilirliğidir: Nitekim özellikle 2010 ve 2011 
verilerine çok zor ulaşılmış, ilgili yıllardaki bazı satışların birinci mi yoksa ikinci 
ihalede mi olduğu belirlenememiştir. 2010 yılı öncesine ait verilere ulaşmak için 
yüz binlerce dosyanın fiziki taramasını yapmak gerekecektir ki bu da neredeyse 
samanlıkta iğne aramakla aynı olacaktır. Bu üç neden çerçevesinde bu altı yıllık 
veri toplanmıştır. 

7. Varsayımlar  

Araştırmada önemli kabullerden birisi, icra sürecinde belirlenen satışa esas fiyatın, 
diğer adıyla muhammen bedelin piyasa fiyatını yansıttığıdır. İcra sürecinin haciz 
aşamasında, ne kadar miktarda mala haciz yapılacağının belirlenmesi (haciz 
miktarı, alacak miktarından fazla olamaz ilkesi) açısından, haczedilen mallara 
kıymet takdir edilmesi gerekmektedir. Nitekim İİK (İcra ve İflas Kanunu) m.87 şu 
şekildedir; “Haczi yapan memur, haczettiği malın kıymetini takdir eder. İcabında 
ehli vukufa müracaat edebilir.” Bu belirlenen değer, piyasa değerini yansıtmıyor 
olabilir. Nitekim bunun için hem borçluya hem de alacaklıya bu takdir edilen değer 
bildirilir (tebliğ edilir). Bunun piyasa değerini yansıtmadığını düşünen taraf, İcra 
Mahkemesi’ne başvurarak fiyatın düzeltilmesini isteyebilir. Bilirkişilere müracaat 
edilerek, yeni fiyat takdiri yapılabilir. Taşınmazlar için bu kıymetin yeniden takdir 
edilmesi süreci, hacizden sonra satış talebi ile kimsenin talebine gerek olmaksızın 
kendiliğinden tekrar gündeme gelmektedir. Taşınmaz mallarda tekrar kıymet 
takdiri yapılmaktadır (İİK m.128). Belirlenen satışa esas muhammen bedelin, 
piyasa değerinde olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Ancak burada da bilirkişi 
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süreçleri ile ilgili bütün Türk Hukuk Sistemi’ndeki bilirkişi aksaklıkları, icra 
sürecindeki kıymet takdirinde de söz konusudur (ayrıntı için: Bilirkişilik 
Sempozyumu (2011), Ankara: TBB Yayını: Deryal, 2010).  

İcra hukukunda malın durumuna göre KDV oranı uygulanmaktadır. KDV oranı 
muhammen bedel için ne ise satış fiyatı içinde aynıdır. Bundan dolayı 
hesaplamalara KDV dâhil edilmemiştir.  

8. Hipotezler 

Çalışmada muhammen bedel (piyasa fiyatı) ile satış fiyatı arasındaki ilişki 
araştırılmıştır. Araştırmanın birinci hipotezi şu şekildedir; 

H1: İcradan satılan mallar, piyasa fiyatlarının altında satılmaktadır. 

Bu hipotez genel olarak böyle olduğu varsayılmaktadır ama matematiksel olarak, 
Türkiye’de hiç test edilmemiş bir hipotezdir. Daha önce belirtildiği üzere ABD ve 
bazı Avrupa ülkelerinde araştırmalar vardır. Bu hipotezin test edilmesi için 
matematiksel modelleme araştırma deseni başlığı altında ilerleyen sayfalarda 
incelenecektir. 

Araştırmada üzerinde durulan ikinci konu da; 6352 sayılı torba yasa ile İİK’da 
yapılan değişiklik ile elektronik ortamda ihalenin başlamasının test edilmesidir. 
Buna göre 6352 sayılı kanun, 5 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanmış ancak 
yürürlük tarihi yayınlanmasından sonraki 6 ay olarak belirlenmiştir. Bu 
değişiklikler 5 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bununla açık artırmaya 
katılımı arttırmak, malın gerçek değerinde satılmasını sağlamak ve satış 
masraflarını azaltmak amacıyla, satış ilanlarının elektronik ortamda da yapılması 
kabul edilmektedir. Ayrıca, açık artırmaya katılımı en üst düzeye çıkarmak ve 
malın gerçek değerinde satılmasını sağlamak amacıyla, teminat verilmesi şartıyla 
elektronik ortamda teklif verilerek de artırmaya iştirak edilebilme konusu 
düzenlenmektedir.  

Bu bağlamda araştırmanın ikinci hipotezi şu şekildedir; 

H2: İcralık malların satışında elektronik ortamda ihalenin başlaması 
uygulamasından sonra, malların satış fiyatları piyasa fiyatına, diğer deyişle 
muhammen bedele eskisine nazaran daha yaklaşmıştır. 

Bu iki hipotez test edilerek araştırmada, satışın pazarlama ilkelerine daha uygun 
yapılması ile satış fiyatının piyasaya daha yakın hale gelip gelmeyeceği 
araştırılmaktadır.  

Araştırmadan beklenen diğer bir sonuç da araştırma sonunda, icradan satılan 
malların, piyasa fiyatının yüzde kaç altında satıldığının belirlenmesidir. Bu sonuç 
daha önce başka ülkeler için yapılmış araştırmalar ile karşılaştırılarak, Türk İcra 
Sistemi’nin diğer ülkelerinkine göre durumunu ortaya çıkaracaktır. 

9. Kullanılan Veri Seti 

Araştırmada 2010-2015 yılları arasında ulaşılabilen bütün dosyalar incelenmiş ve 
bu dosyalardan “ihale tarihi, kaçıncı ihale olduğu, icralık malın cinsi, ihale bedeli ve 
muhammen bedel” bilgileri kaydedilmiştir. Burada “ihale tarihi” ile satışın 
gerçekleştiği ihalenin tarihi, “kaçıncı ihale” olduğu ile satışın gerçekleştiği 
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artırmanın 1. artırma mı yoksa 2. artırmamı olduğu, “icralık malın cinsi” ile satışı 
gerçekleşen malın gayrimenkul (ev, arsa, dükkân vd.), menkul ve araç türlerinden 
hangisine girdiği, “ihale bedeli” ile artırma sonucunda oluşan satış fiyatı, 
“muhammen bedel” ile satıştan önce yapılmış olan kıymet takdiri veya diğer bir 
deyişle piyasa fiyatı belirlenmiştir. 

11. Araştırma Sonuçları 

Araştırma ile elde edilen veriler SPSS programının 23. sürümünde analiz 
edilmiştir. Veriler 6 temel değişken halinde SPSS programına yüklenmiştir. Bu 
değişkenler; (1) hangi icra dairesi olduğu, (2) artırma tarihi, (3) kaçıncı ihale 
olduğu, (4) satılan malın türü, (5) muhammen bedel (piyasa fiyatı), (6) açık 
artırma sonucu oluşan satış bedeli. Bunlara ilaveten, istatistik analizde kullanılmak 
üzere 2013 öncesi ve 2013 sonrası için bir değişken ve her yılı tanımlamak için bir 
değişken olmak üzere iki yardımcı değişken ataması yapılmıştır. Son olarak da 
Formül-1 ile hesaplanan “satış iskontosu” olarak adlandırdığımız değişken 
tanımlanmıştır. Bu son değişken aşağıda formül-1’de görülen, satış fiyatından 
muhammen bedel çıkartıldıktan sonra tekrar muhammen bedele bölünmesi ile 
elde edilen değerdir ve satış fiyatının muhammen bedele göre ne kadarlık iskonto 
ile yapıldığını göstermektedir.  

  
     

  
                           (Formül-1) 

İcra dairelerine göre tanımlayıcı frekans dağılımları aşağıdaki Tablo 4.10’daki 
gibidir. Toplam 1248 dosyaya ilişkin veriler toplanmıştır ve bunun 1027 tanesi 
veya % 82,3’ü Diyarbakır’ın 7 icra dairesinden diğerleri Mardin ve Siirt icra 
dairelerinden gelmiştir. 

Tablo 3: İcra Dairelerine Göre Tanımlayıcı Frekans Dağılımları 

 
Satış Sayısı 

(Frequency) 
Kümülatif 

Toplam 
Yüzde  % 
(Percent) 

Kümülatif Yüzde % 
(Cumulative 

Percent) 
Diyarbakır 1. İcra Dairesi 110 110 8,8 8,8 
Diyarbakır 2. İcra Dairesi 147 259 11,8 20,6 
Diyarbakır 3. İcra Dairesi 140 397 11,2 31,8 
Diyarbakır 5. İcra Dairesi 280 677 22,4 54,2 
Diyarbakır 6. İcra Dairesi 117 794 9,4 63,6 
Diyarbakır 7. İcra Dairesi 126 920 10,1 73,7 
Diyarbakır 8. İcra Dairesi 107 1027 8,6 82,3 
Mardin İcra Dairesi 149 1176 11,9 94,2 
Siirt İcra Dairesi 72 1248 5,8 100,0 
Toplam 1248  100,0  

Tablo 3’de yıllar itibariyle satış sayılarının icra dairelerine göre dağılımı 
görülmektedir. Yıllar itibariyle satış yapılan dosya sayılarında bir istikrar olduğu 
söylenemez. Ancak dosya sayılarının yıllar itibariyle arttığı görülmektedir. 

 
  



448          Kayaoğlu, A. (2017). Foreclosure Marketing and a Case Study for this 
 

Tablo 4: Satış Sayılarının İcra Dairelerine Göre Dağılımı 

Hangi İcra Dairesi 
Yıllar 

Toplam 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Diyarbakır 1. İcra Dairesi 17 19 10 17 13 34 110 
Diyarbakır 2. İcra Dairesi 35 20 22 17 22 31 147 
Diyarbakır 3. İcra Dairesi 1 40 21 27 28 23 140 
Diyarbakır 5. İcra Dairesi 25 15 24 87 31 98 280 
Diyarbakır 6. İcra Dairesi 18 17 14 12 18 38 117 
Diyarbakır 7. İcra Dairesi 30 22 13 14 14 33 126 
Diyarbakır 8. İcra Dairesi 20 12 18 18 13 26 107 
Mardin İcra Dairesi 21 30 10 34 40 14 149 
Siirt İcra Dairesi 19 17 11 15 6 4 72 
Toplam 186 192 143 241 185 301 1248 

İcradan satılan mal türüne göre icra dairelerinde satış sayıları Tablo 5’te 
görülmektedir. Her üç mal türünden de en çok satış Diyarbakır 5. İcra dairesinde 
gerçekleşmiştir. Bunun sebebi kendilerine sorulduğunda, icra dairesinde çalışan 
müdür yardımcısı, “2014 yılında bir avukatın 300 adet araç satış dosyasını aynı 
anda işleme koyduğunu ve bu dosyaların hepsinin birden 5. İcra dairesine 
verildiğini, bundan dolayı sayının yüksek olduğunu” söylemiştir. Ancak diğer mal 
türlerinde de en çok satışın bu icra dairesinde yapılmış olması dikkat çekicidir. 
Toplamda çok satış yapılmış olması bunu da açıklayan bir durumdur. Siirt icra 
dairesi ise en az satış yapılan icra dairesidir. 

Tablo 5: Mal Türüne Göre Satış Sayıları 

Hangi icra dairesi 
Satılan Malın Türü 

Toplam 
Gayrimenkul Araç Menkul 

Diyarbakır 1. İcra Dairesi 35 72 3 110 
Diyarbakır 2. İcra Dairesi 37 106 4 147 
Diyarbakır 3. İcra Dairesi 53 82 5 140 
Diyarbakır 5. İcra Dairesi 102 170 8 280 
Diyarbakır 6. İcra Dairesi 35 78 4 117 
Diyarbakır 7. İcra Dairesi 28 95 3 126 
Diyarbakır 8. İcra Dairesi 32 72 3 107 
Mardin İcra Dairesi 22 124 3 149 
Siirt İcra Dairesi 20 49 3 72 
Toplam 364 848 36 1248 

Tablo 6’de yıllar itibariyle mal türlerine göre satış rakamları görülmektedir. 
Gayrimenkul satışlarında yavaş bir yükseliş görülürken araçlarda istikrar yoktur. 
Kimi yıl yükselmiş kimi yıl azalmıştır. 2015 yılında büyük bir sıçrama 
görülmektedir. Bunun bir nedeni daha önce bahsi geçen, Diyarbakır’da 2014 
yılında bir avukatın 300 aracın birden satışını talep etmesi ile ilgili olabilir. Ancak 
yıllar itibariyle araç satışlarında da bir artıştan söz edilebilir. Genel olarak menkul 
satışları 4-6 arasındadır, sadece 2013 yılında 12 adet menkul satışı yapılmıştır. 
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Tablo 6: Yıllar İtibariyle Mal Türüne Göre Satış Sayıları 
Satılan Malın 
Türü 

Yıllar Toplam 
2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Gayrimenkul 36 49 42 120 55 62 364 
Araç 146 139 96 109 124 234 848 
Menkul 4 4 5 12 6 5 36 
Toplam 186 192 143 241 185 301 1248 

2013 öncesi ilk ihale başlangıcı muhammen bedelin % 60’ı iken ikinci artırmada bu 
oran % 40 olmakta idi. Bu nedenle 2013 öncesi artırmalarda satışlar genelde ikinci 
artırmaya kalmakta idi. Ancak 2013 yılındaki değişiklikle bu fark ortadan kalkmış 
ve her iki artırmada da başlangıç fiyatı muhammen bedelin % 50’si olmaktadır. 
Bundan dolayı 2013 sonrasında birinci artırmadaki satılma oranı çok yükselmiştir. 
Tablo 7’te yıllar itibariyle kaçıncı artırmada satışın yapıldığına dair dağılımlar 
görülmektedir. 2013 sonrasında 1. Artırmada satılma oranı çok yükselmiştir.  

Kaçıncı artırmada satıldığı bilinmeyen satışlar 2013 öncesinde çoktur. Bunda 
birinci etken o yıllarda UYAP sisteminin çok kullanılmıyor olmasıdır. Bir diğer 
nedende arşivlerdeki dosyalara ulaşma zorlukları ve dosyaların içindeki bilgilerin 
eksik olmasıdır.  

Tablo 7: Yıllar İtibariyle Kaçıncı Artırma Olduğuna Göre Satış Sayıları 
Kaçıncı Artırma 
Olduğu 

Yıllar 
Toplam 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1. Açık Artırma 66 66 55 155 174 291 807 
2. Açık Artırma 57 76 54 85 11 10 293 
Kaçıncı Artırma 
Bilinmiyor 

63 50 34 1 0 0 148 

Toplam 186 192 143 241 185 301 1248 

İcra dairelerine göre muhammen bedel ve satış tutarları toplamı Tablo 4.16’da 
görülmektedir. Diyarbakır 5. icra dairesindeki muhammen bedel toplamının 
yüksek olması, yapılan toplam satış miktarlarının fazla olması ile tutarlıdır. Ancak 
satış bedellerinin yapılan toplam satışa göre az olduğu görülmektedir. Satış 
sayılarını gösteren Tablo 8’de 280 satış ile en çok satışı yapan 5. İcra Dairesi, 
muhammen bedel ve satış tutarında diğer icra dairelerine yaklaşmaktadır. Bu da 
satış yapılan malların muhammen bedellerinin, diğer icra dairelerinde satışı 
yapılan malların muhammen bedellerine göre daha düşük değerde olduğunu 
göstermektedir.  
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Tablo 8: İcra Dairelerine Göre Muhammen Bedel ve Satış Tutarları Toplamı 

Hangi İcra Dairesi 
Muhammen Bedel  

(Piyasa Fiyatı) 
Toplamı 

Açık Artırma Sonucu Oluşan 
Satış Bedeli Toplamı 

Diyarbakır 1.İcra Dairesi 8.620.366,00 5.140.883,00 
Diyarbakır 2.İcra Dairesi 9.338.138,00 5.717.623,00 
Diyarbakır 3.İcra Dairesi 11.202.361,00 7.531.306,00 
Diyarbakır 5.İcra Dairesi 11.088.802,00 6.798.046,00 
Diyarbakır 6. İcra Dairesi 7.661.417,00 4.801.446,00 
Diyarbakır 7.İcra Dairesi 6.551.643,00 4.296.700,00 
Diyarbakır 8 İcra Dairesi 5.994.921,00 3.863.260,00 
Mardin İcra Dairesi 6.466.802,00 4.464.656,00 
Siirt İcra Dairesi 3.217.633,00 2.041.525,00 
Toplam 70.142.083,00 44.655.445,00 

Tablo 9’da muhammen bedel ve satış bedellerinin yıllar itibariyle dağılımları 
görülmektedir. İki değerin de yıllar itibariyle önemli oranda ve miktarda arttığı 
görülmektedir.  

Tablo 9: Yıllar İtibariyle Muhammen Bedel ve Satış Tutarları Toplamı 

Yıllar 
Muhammen Bedel  

(Piyasa Fiyatı) 
Açık Artırma Sonucu Oluşan Satış Bedeli 

2010 6.545.432,00 4.339.235,00 
2011 7.367.722,00 4.555.170,00 
2012 15.015.325,00 7.909.068,00 
2013 12.042.178,00 7.374.551,00 
2014 14.446.342,00 10.132.569,00 
2015 14.725.084,00 10.344.852,00 
Toplam 70.142.083,00 44.655.445,00 

11.1. Satışların Ne Kadar İskonto İle Yapıldığının Test Edilmesi 

Araştırmadaki iki temel hipotezden birincisi şu şekildedir; 

H1: İcradan satılan mallar, piyasa fiyatlarının altında satılmaktadır. 

Bunun test edilmesi için her bir icrada ve toplamda satılan malların muhammen 
bedelleri ve satış bedelleri belirlenmiştir. Bunlar arasındaki farkın muhammen 
bedele bölünmesi ile satışın muhammen bedele göre satış yüzdesi çıkartılmıştır. 
Hatırlanacağı üzere bunun için Formül-1 şu şekilde ortaya konulmuştu: 

  
     

  
                           (Formül-1) 

Buradan elde edilen sonuçlar, satışın piyasa fiyatının (muhammen bedelin) yüzde 
kaçına denk geldiğini, diğer bir ifade ile satış iskontosunun ne kadar olduğunu 
gösterecektir. Bu değerler Excell-2010’da hesaplanmış ve sonra SPSS-23’e 
yüklenmiştir. Bu değerin eksi veya artı olması satışın piyasa fiyatına göre 
durumunu ortaya koymaktadır. Burada eksi (-) değer satışın piyasa fiyatına göre 
yüzde ne kadar az olduğunu göstermektedir. Artı olan değerler ise satış fiyatının, 
piyasa fiyatının yüzde kaç üzerine çıktığını göstermektedir. Örneğin - 0,32 değeri 
satış fiyatının, piyasa fiyatına göre % 32 daha düşük olduğunu, + 0,32 değeri ise 
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satış fiyatının, piyasa fiyatına göre % 32 daha yüksek bir bedelden yapıldığını 
göstermektedir. 

1248 adet satış için hesaplanan artı ve eksi satış iskontosu yüzdelerinden bir seri 
oluşturulmuştur. Bu serinin matematik ortalaması alınarak, her bir icra dairesi için 
ve bütün icra dairelerinin toplamının satışlarının ortalama olarak muhammen 
bedele göre ne kadarlık bir yüzde ile satıldıkları Tablo 10’da gösterilmiştir.   

Tablo 10: Ortalama İskonto Miktarları 
Hangi İcra Dairesi Ortalama İskonto Satış Sayısı 
Diyarbakır 1. İcra Dairesi -0,2533679 110 
Diyarbakır 2. İcra Dairesi -0,3062291 147 
Diyarbakır 3. İcra Dairesi -0,3135484 140 
Diyarbakır 5. İcra Dairesi -0,3454331 280 
Diyarbakır 6. İcra Dairesi -0,2726278 117 
Diyarbakır 7. İcra Dairesi -0,2481034 126 
Diyarbakır 8. İcra Dairesi -0,3135786 107 
Mardin İcra Dairesi -0,2559488 149 
Siirt İcra Dairesi -0,3311852 72 
Toplam -0,2982350 1248 

Tablo 10’daki ortalama değerler satışın, muhammen bedele göre yüzde kaç iskonto 
ile satıldığını göstermektedir. En yüksek iskonto oranı % -34,54 ile Diyarbakır 5. 
İcra Dairesi’ndedir. En düşük iskonto oranı ise % -24,81 ile Diyarbakır 7. İcra 
Dairesinde gerçekleşmiştir. Bütün icra dairelerinin toplamında ortalama % -29,82 
iskontolu satış söz konudur.  

Buna göre H1 hipotezi kabul edilecektir. Yani icradan satılan ürünler piyasa 
fiyatından (muhammen bedelden) daha düşük bir fiyattan satılmaktadır. İcradan 
satılan mallar, piyasa fiyatından ortalama olarak % 29,82 daha düşüğe 
satılmaktadır. İskontolu satış yüzdesinde icra daireleri arasında farklılıklar dikkat 
çekicidir.  

Dikkat çeken bir konu da daha önce kavramsal çerçevede bahsedilmiş olan 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1991 yılında Scott, Jr ve 2008, 2009, 2010 ve 2011 
yıllarında yine aynı ülkede Campell, Giglio ve Parag tarafından yapılan 
araştırmalarda icradan satılan gayrimenkullerin (evlerin) yaklaşık % 28 iskontolu 
satılıyor olmasıdır. Aynı iskontoya çok yakın bir oranın bu defa Türkiye’de, ancak 
bütün icradan satılan ürünler (geyrimenkul-ev, arsa, menkul ve araç) için çıkmıştır. 
Ancak gayrimenkuller için durum aynı değildir. 

Tablo 11’de ortalama iskonto oranlarının satılan mal cinsine göre ne kadar olduğu 
görülmektedir. Gayrimenkuller için ortalama iskonto oranı % -36,86’dir. 
Hatırlanacağı üzere bu oran Amerika’da % 28 olarak hesaplanmıştı (Scott, 1991) 
(Campell, Giglio ve Pathak, 2011). Buna göre icradan satılan gayrimenkuller 
Türkiye’de ABD’ye göre ortalama olarak daha ucuza satılmaktadır.  

Araçlarda ortalama iskonto oranı % -26,34’tür. Menkuller ise % -40,62 ile en çok 
iskontolu satılan icralık mallardır. Bu durumda en az iskontolu satılan icralık 
mallar araçlar iken, daha çok iskontolu satılan mallar gayrimenkuller ve en çok 
iskontolu satılan icralık mallar da menkul mallardır.  
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Tablo 11: İcralık Malın Cinsine Göre İskonto Miktarları 
Satılan Malın Türü Ortalama İskonto Satış Sayısı Standart Sapma 
Gayrimenkul -0,3686497 364 0,1962167 
Araç -0,2634258 848 0,2210814 
Menkul -0,4062151 36 0,1689577 
Toplam -0,2982350 1248 0,2186674 

Tablo 12’de yıllar itibariyle icralık malın cinsine göre iskonto miktarları 
görülmektedir. 2013 öncesinde gayrimenkul satış iskontolarında % 35,  %36, 
%38,6 gibi istikrarlı bir durum vardır. 2013 yılında iskonto oranı % 41.5’e 
yükselmiş sonra 2014’te %29,19’a gerilemiş ve 2015 yılında tekrar % 34.3’ 
çıkmıştır. Araçlarda 2011’deki yükselişten sonra istikrarlı bir azalış vardır. 
Menkullerde 2010’daki %53,19’luk oran 2014’te % 34,9’ a kadar gerilemiş, ancak 
2015’te tekrar % 46,29’a yükselmiştir. 

Tablo 12: Yıllar İtibariyle İcralık Malın Cinsine Göre İskonto Miktarları 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Gayrimenkul -,3553661 -,3670345 -,3864020 -,4154380 -,2919660 -,3430813 -,3686497 
Araç -,2699449 -,3278182 -,2966384 -,2624604 -,2257767 -,2278829 -,2634258 
Menkul -,5319325 -,4163621 -,4273766 -,3586078 -,3459082 -,4629877 -,4062151 
Toplam -,2921122 -,3396712 -,3275738 -,3434192 -,2493507 -,2555169 -,2982350 

Açık artırmanın kaçıncı olduğuna göre iskonto oranları Tablo 13’te görülmektedir. 
Birinci artırmada iskonto ortalaması % -26,21 çıkarken ikinci artırmadaki 
ortalama % -44,72 yükselmektedir. Bu da ikinci artıramaya kalan satışın daha 
düşük değerden yapıldığını göstermektedir. Bunun daha önce 2013 öncesindeki 
birinci ve ikinci artırma arasındaki başlangıç bedelinden kaynaklandığı 
açıklanmıştı. 2013 öncesinde artırma birinci artırmada muhammen bedelin % 60’ı 
üzerinden başlarken, ikinci artırmada artış %40 üzerinden başlamaktadır. 2013 
sonrasındaki yasal değişiklikle her iki artırmada da bu oran % 50 olmuştur. 

Tablo 13: Artırmaya Göre İskonto Miktarları 

Kaçıncı Artırma Olduğu 
Ortalama 
İskonto 

Satış 
Sayısı 

Standart Sapma 

1. Artırma -0,2621075 803 0,2131379 
2. Artırma -0,4472798 293 0,1650502 
Kaçıncı Artırma Olduğu Bilinmiyor -0,2021243 148 0,2045591 
Toplam -0,2985849 1244 0,2187189 

Tablo 14’te iskonto miktarlarının, kaçıncı artırma olduğuna göre yıllar itibariyle 
dağılımı görülmektedir. 2013 sonrası iskonto oranlarındaki azalış dikkat çekicidir. 
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Tablo 14: İskonto Miktarlarının Kaçıncı Artırma Olduğuna Göre Yıllar İtibariyle Dağılımı 
Kaçıncı İhale 
Oldugu 

Yıllar 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

1. Açık Artırma -,219993 -,274676 -,253676 -,305824 -,249536 -,253633 -,261747 
2. Açık Artırma -,483910 -,488574 -,471543 -,412485 -,246410 -,310325 -,447279 
Kaçıncı artırma 
bilinmiyor 

-,194133 -,199130 -,218455 -,300000 --- --- -,202124 

Toplam -,292112 -,339671 -,327573 -,343419 -,249350 -,255516 -,298235 

11.2. 5 Ocak 2013 Yılındaki Değişikliğin Satış İskontoları Üzerindeki 
Etkisinin Test Edilmesi 

02-07-2012 tarihli 6352 sayılı kanunla yapılan değişik 5-Ocak-2013 tarihinde 
uygulanmaya başlamıştır. Daha önce değinildiği üzere 5-Ocak-2013’ten itibaren 
satış ihaleleri internette UYAP üzerindeki e-satış portalından yayınlanmakta ve 
fiziki artırmadan önce başlamaktadır. Fiziki ihalenin olacağı günden bir gün önce 
saat 17.00’de son bulmaktadır. İstekli alıcılar bu portal üzerinden pey 
sürebilmektedir. 2012 yılında 6352 sayılı kanunla İİK m.114’e eklenen fıkra ile bu 
ayrıntılar kanunlaştırılmıştır. Ancak uygulama için süre tanınmış ve uygulama 6 ay 
sonra 5 Ocak 2013 tarihinde başlamıştır.  

Araştırmanın bu kısmında, 2013 başında başlayan uygulamanın icralık malların 
satış fiyatı üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Bu amaçla 2013 uygulamasından üç yıl 
öncesi ve üç yıl sonrasının verileri toplanmıştır. Yukarıda altı yıllık verilerin 
toplam olarak analizleri verilmişti. Şimdi bu veriler aynı şekilde 2013 öncesi ve 
2013 sonrası için analiz edilecektir. 2013 öncesi derken 5 Ocak 2013 uygulaması 
öncesi ve 2013 sonrası derken de 5 Ocak 2013 uygulaması sonrası 
kastedilmektedir. Bundan sonra 2013 öncesi ve 2013 sonrası olarak 
kullanılacaktır. 

Araştırmanın ikinci hipotezi şu şekildedir;  

H2: İcralık malların satışında elektronik ortamda ihalenin başlaması 
uygulamasından sonra, malların satış fiyatları piyasa fiyatına, diğer deyişle 
muhammen bedele eskisine nazaran daha yaklaşmıştır. 

Tablo 15’te 2013 öncesi ve sonrası için iskonto oranları görülmektedir. Buna göre 
2013 öncesinde icralık mallar % -31,96 iskonto ile satılırken, 2013 sonrasında 
icralık mallar % -28,3 iskonto ile satılmışlardır. Toplamın ortalama iskonto oranı 
daha önce gördüğümüz üzere % -29,84’tür.  Buna göre 2013 öncesi ile 2013 
sonrası arasında önemli bir fark vardır.  2013 öncesinde toplam satış sayısı 523 ve 
2013 sonrasında 722’dir. 

Tablo 15: 2013 Öncesi ve Sonrası İçin Satış İskonto Miktarları 
Satışın 2013 Öncesi veya Sonrası Olması Ortalama İskonto Satış Sayısı 
2013 Öncesi -0,31966450 523 
2013 Sonrası -0,28277620 725 
Toplam -0,29823500 1248 
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2013 öncesi ve sonrası satış iskonto ortalamaları arasında fark olup olmadığının 
test edilmesi için alt hipotezler şu şekildedir. 

H2-0: 2013 öncesi ve 2013 sonrası satış iskonto ortalamaları aynıdır. µ0 = µ1 

H2-1: 2013 öncesi ve 2013 sonrası satış iskonto ortalamaları farklıdır; µ0 ≠ µ1 

Tablo 16’da 2013 öncesi ve sonrası satışlardaki muhammen bedel ve satış bedeli 
arasındaki farkın yüzdesi değişkeni için bağımsız t testi sonuçları görülmektedir. 

Varyansların eşit olup olmadığı ile ilgili test “Levene's Test for Equality of 
Variances” altındaki p değeri (Sig. ile gösterilen) ile anlaşılmaktadır. Burada 
“grupların varyansları arasında anlamlı fark yoktur” şeklindeki boşluk hipotezini 
sınayan Levene Testinin p değeri 0,05’ten büyük olursa, hipotez kabul edilir (Can, 
2014:120). Testimizde p değeri 0,334 çıkmıştır ve bu değer 0,05 değerinden 
büyüktür. Bu durumda iki gurubun varyansları arasında anlamlı fark yoktur. Alt 
satırda ise varyansın farklı olması durumu için değerler hesaplanmaktadır. 
Varyanslar eşit çıktığı için bu satır okunmayacaktır. 

Serbestlik derecesi N1+N2-2=523+725-2=1248-2=1246 olarak hesaplanmaktadır.  

Tablo 16: 2013 Öncesi ve 2013 Sonrası Satış İskontosu Dağılımı İçin t Testi Sonuçları 

 

Levene 
Testi 

t-testi 

F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

Satıs değerinin, 
muhammen 
bedelin % kaçı 
olduğu 

Varyanslar Eşitse ,932 ,334 -2,950 1246 ,003 -,0368882 ,01250647 

Varyanslar Eşit 
Değilse 

  -2,959 1137,690 ,003 -,0368882 ,01246607 

Burada t değeri -2,95 ve t için p değeri 0,003 çıkmıştır. Yani hesaplanan p değeri, 
0,025 (çift yanlı test olduğu için 0,05/2=0,025) p değerinin altındadır. Bu durumda 
H2-0 hipotezi reddedilecektir. Yani 2013 öncesi ve sonrasındaki satış iskontosu 
ortalamaları istatistikî olarak birbirinden farklıdır.  

Ortalamanın küçüklüğü için hipotez testi yaparsak bu durumda hipotezler şu 
şekilde olacaktır; 

H2-0: 2013 öncesi ve 2013 sonrası satış iskonto ortalamaları aynıdır. µ0 = µ1 

H2-1: 2013 öncesi satış iskontosu, 2013 sonrası satış iskontosundan küçüktür. µ1 < 
µ0   

Bu bir sol kuyruk testidir. Bu durumda t tablo değeri 0,05 anlamlılık düzeyinde ve 
(∞) serbestlik derecesindeki kritik t (Tablo 4.24) değeri -1,64 olarak bulunacaktır. 
-2,95 t değeri tablo değeri olan -1,64’ten küçük olduğu için H2-0 reddedilecektir. 
Şekil 3’de bu durum gösterilmiştir. Buna göre, 2013 öncesi ortalama iskonto oranı, 
2013 sonrası göre istatistikî olarak anlamlı bir şekilde daha küçüktür. İki iskonto 
oranının da küçük olması karışıklığına neden olabilmektedir. 2013 öncesi iskonto 
oranı -0,3197’dir ve bu rakam 2013 sonrasındaki -0,2828 değerinden daha 
küçüktür. Sonuç olarak, 2013’ten sonra icradan satılan mallar piyasa değerine 
(muhammen bedele) daha yakın bir değerden satılmaktadır.  
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Şekil 3: H2 Alt Hipotezlerinin Kabul ve Ret Bölgeleri 

 
 

2013 öncesi ve sonrası satış değerinin muhammen bedelin yüzde kaçı olduğuna 
dair dağılım için parametrik olmayan bağımsız örnek testi – Mann-Whitney U testi 
sonucu tabloda görülmektedir. 

Tablo 17: 2013 Öncesi Ve Sonrası Satış Değerinin Muhammen Bedelin Yüzde Kaçı 
Olduğuna Dair Dağılım İçin Parametrik Olmayan Bağımsız Örnek Testi – Mann-Whitney U 

Testi Sonucu 
Satışın 2013 öncesi 
veya sonrası olması 

N Ortalama 
Sırası 

Sıaralar 
toplamı 

Mann-
Whitney U 

p 

Satıs 
değerinin, 
muhammen 
bedelinin 
Yüzde kaçı 
olduğu 

2013 
Öncesi 

523 596,88 312170,50 
175144,500 ,022 

2013 
Sonrası 

725 644,42 467205,50 

Toplam 1248   

Mann-Whitney U Testi, bağımsız örnekler için uygulanan t-testinin parametrik 
olmayan alternatifidir. t-testinde olduğu gibi iki grup ortalamalarının 
karşılaştırılması yerine, Mann-Whitney U testi grupların medyanlarını karşılaştırır. 
Sürekli değişkenlerin, iki grup içerisinde değerlerini sıralı hale dönüştürür. 
Böylece, iki grup arasındaki sıralamanın farklı olup olmadığını değerlendirir. 
Değerler sıralı hale dönüştürüldüğü için, değerlerin asıl dağılımları önemli değildir. 
Verilerin en azından ordinal ölçekte olması gerekir. Sıfır hipotezi “örnekler aynı 
ana kitleden alınmıştır veya örneklerin alındıkları ana kitleler birbirinden farklı 
değildir” biçimindedir. Mann-Whitney testi, Wilcoxon sıra-toplam testiyle aynı 
güçte bir nonparametrik testtir. Eğer veriler aralık ölçekli ve ana normal 
dağılıyorsa, bu durumda ortalamaların farkı için t-testi yapılır. Bu koşullar altında 
U testi yapılırsa fazla bir kayıp olmaz. Çünkü U testinin gücü, büyük örnekler için, t- 
testine göre % 95’tir. Yani, t-testinin gücü 100 ise, U testininki 95’tir (Karagöz, 
2010:23).  

Tablda Mann-Whitney değeri 175144,500 olarak bulunmuştur. P değeri 0,022 
olarak hesaplanmıştır. Bu değer 0,05’ten küçük olduğu için H0 hipotezi 
reddedilecektir. Buna göre 2013 öncesi ve sonrası için satış iskontoları dağılımları 
farklıdır. Farklılık için sıra (rank) değerlerine baktığımızda 2013 öncesi için sıra 

 t = -1,64 

H2-0 Kabul Bölgesi H2-1 Kabul 
Bölgesi 

t  = -2,95 
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değeri 596,88 olurken 2013 sonrası için 644,42 bulunmuştur. Buna göre 2013 
öncesi değerleri daha düşüktür. 2013 öncesi iskonto daha fazla olmakta ve daha 
düşük değerden satış yapılmaktadır. 2013 sonrasında satış değerleri 2013 
öncesine göre yükselmiştir yorumu yapılabilir. 

Bu bilgiler ışığında iki örnek kütle farklıdır. Buna göre 2013 öncesi ve sonrası satış 
değerinin muhammen bedelin yüzde kaçı olduğuna dair dağılımlar farklıdır. 2013 
yılında yapılan değişiklik iskonto oranlarını piyasa fiyatına yaklaştırmıştır.  

Satılan malların cinsine göre bir farkın olup olmadığı Tablo 18’de görülmektedir. 
Gayrimenkullerin satışında iskonto 2013 öncesinde % -37 iken 2013 sonrasında % 
-36,78 olmuştur. Araçların satışında 2013 öncesi iskonto % -29,84 iken 2013 
sonrasında % -23,47 olmuştur. Menkullerde 2013 öncesi iskonto % -44,04 iken 
2013 sonrasında % -38,44 olmuştur. Bu durumda 2013 değişikliği Gayrimenkul 
satışlarında bir etki yapmamış, ancak araç satışlarında olumlu etki yapmıştır 
denilebilir. Araçların değerleri muhammen bedele (piyasa fiyatına) yaklaşmıştır. 

Tablo 18: Satılan Malın Cinsine Göre İskonto Oranları-2013 Öncesi ve Sonrası 
Satışın 2013 Öncesi 
veya Sonrası Olması 

Satılan Malın Türü Ortalama İskonto Satış Sayısı Standart Sapma 

2013 Öncesi 

Gayrimenkul -0,3701319 127 0,1886332 
Arac -0,2984629 382 0,2209791 

Menkul -0,4403536 14 0,1850518 
Toplam -0,3196645 523 0,2154589 

2013 Sonrası 

Gayrimenkul -0,3678554 237 0,2005506 
Arac -0,2347044 466 0,2172186 

Menkul -0,3844906 22 0,1584541 
Toplam -0,2827762 725 0,2198060 

12. Sonuç 

İcralık malların haczedilerek satılması süreci bir kamu görevidir. Aksi halde herkes 
kendi alacağını tahsil ederse, bu durumda kamu düzeninin bozulacağı aşikârdır.  

Sadece haklar ve sorumluluklar açısından ele alınan icralık malların satılması 
süreci, günümüz pazar şartlarında yetersiz kalmaktadır. Konunun bir pazarlama 
süreci veya diğer bir ifade ile bir pazarlama sistemi olarak ele alınması 
gerekmektedir. 

Araştırmanın önemli sonuçlarından birisi 5-Ocak-2013 tarihinde internet ile 
ihalenin başlaması ve internette belirlenen fiyatın fiziki artırma için taban olması 
uygulamasının öncesi ve sonrasında ortalama satış iskontolarının araştırılmasıdır. 
2013 öncesinde icralık mallar piyasa fiyatına göre ortalama olarak % 32 daha 
düşük bir bedelle satılırken, 2013 sonrasında bu iskonto miktarı % 28,27 olarak 
gerçekleşmiştir. 2013 sonrasında iskonto oranında bir iyileşme vardır. 2013 
sonrasında satılan mallar piyasa fiyatına daha yakın bir değerden satılmıştır. 
Satışın iyileştirilmesi ile ilgili bir uygulama satılan ürünün değerinde bir iyileşme 
sonucunu doğurmuştur. 

İcralık malların satılması ile ilgili araştırma ve sonuçlarının değerlendirilmesine 
ilişkin aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 
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 İcralık malların pazarlanması sürecinde temel sorunlardan birisi ürün 
sınıflandırmasının yetersiz olmasıdır. Kanunda gayrimenkul ve menkul 
olarak ikili bir ayrım vardır. Ancak günümüz şartlarında bu ayrım yetersiz 
kalmaktadır. Pazarlama da ürün sınıflandırma temel fonksiyonlardandır.  

 Araçların günümüzde artık çok önemli bir icralık mal haline geldiği 
düşünülürse, taşınırlar için de yeni bir sınıflandırma doğru olacaktır.  

 İcralık malların pazarlamasında teşhirden satışın mümkün hale getirilmesi, 
ürün satışlarını kolaylaştıracak ve muhafaza giderlerini azaltacaktır. 
Teşhirden satışla kastedilen, icralık mal için satış kesinleştikten sonra, hem 
borçlunun hem de alacaklının birlikte verecekleri izni ile malların artırma 
tarihinden önce, teşhir mekânında, belirlenen muhammen bedel üzerinden 
satılabilmesidir. 

 İcralık mal pazarlamasında dağıtım ile ilgili önemli bir konu da bilginin 
dağıtılmasıdır. Satışın yapılacağına dair bilginin UYAP e-satış portalı 
üzerinden 2013 yılından beri ilan ediliyor olması oldukça faydalı olmuştur.  
Ancak hala açık artırmanın internet üzerinden de yapılmıyor olması bir 
eksikliktir. 

Daha fazla araştırmanın yapılması icralık malların pazarlama olgusunun 
gelişmesine yardımcı olacaktır. İcralık malların pazarlama bileşenleri için özel 
olarak yürütülecek araştırmaların faydasının daha fazla olacağı önerilebilir. 
Örneğin bilginin dağıtımı konusunda, icralık malların satışından haberdar olma ve 
katılma isteği ile ilgili yapılabilecek bir araştırma faydalı olacaktır. Yine icralık 
malların sınıflandırılması ile icralık malların satış fiyatları arasındaki ilişkinin 
incelenmesi de çarpıcı sonuçlar verebilir. İcralık dosya sayısı 2014 yılı sonu 
itibariyle 17 milyondan fazladır. Bu rakamlar her yıl geometrik olarak artmaktadır. 
İcralık malların pazarlaması olgusunun gelişmesi bu yükün azalmasına da katkı 
sağlayacaktır. 
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