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I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın 
düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine g öre altı aylık yasal s üresi i çerisinde yeniden 
satış talebinde bulunulmas ı ve sat ış a vansının yat ırılması halinde, ayrıca İİK.’nun 
129/son maddesi gere ğince, ikinci ihalede al ıcı çıkmaması nedeniyle sat ış talebinin 
düşmesinden itibaren 6 ayl ık satış isteme s üresinin yeniden ba şlayacağı, alacaklının 
yasal alt ı ayl ık s üre i çerisinde yeniden sat ış talebinde bulundu ğu anla şıldığından, 
taşınırlar üzerindeki haczin düşmediği, dolayısıyla ‘şikayetin kabulüne’ karar verilmesi 
gerektiği-

Yukarıda tarih ve numaras ı yaz ılı mahkeme karar ının m üddeti i çinde temyizen tetkiki 
şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu i şle ilgili dosya mahallinden daireye g önderilmiş 
olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya 
içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi alacaklı tarafından genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız takipte, alacaklının, katılım 
olmadığından ihalenin d üşürülmesi karar ı sonras ında, ta şınır mallar ın yeniden sat ışa 
çıkarılması talebinin, icra m üdürlüğünce ta şınırlar üzerindeki haczin d üştüğü gerek çesiyle 
25.03.2015 tarihinde reddedilmesi üzerine, an ılan karar ın kald ırılması istemiyle icra 
mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

17.01.2014 haciz tarihi itibari ile uygulanmas ı gereken İİK.'nun 106. maddesinde; "Alacaklı, 
haczolunan mal ta şınır ise hacizden itibaren alt ı ay, ta şınmaz ise hacizden itibaren bir y ıl 
içinde satılmasını isteyebilir" h ükmüne yer verilmi ştir. Aynı Kanun'un 110. maddesinde ise; 
"Bir malın satılması kanuni m üddet i çinde istenmez veya talep geri al ınıp da, bu m üddet 
içinde yenilenmezse, o mal üzerindeki haciz kalkar" düzenlenmesi yer almaktadır.

Satış talebinin, yukar ıdaki maddede öngörülen s üreler i çinde olup olmad ığı hususu icra 
müdürü tarafından re’sen gözetilmeli; satış talebi, bu sürelerden sonra ise, reddedilmelidir. Bu 
nedenle, satış isteme s üresinin ge çmesi nedeniyle haczin kalkm ış olmasına ra ğmen ihale 
yapılmış ise, yap ılan bu ihalenin feshine karar verilmesi gerekir (Baki Kuru, İcra El 
Kitabı,s.520).

Somut olayda, satışa konu ta şınırların fiilen 17.07.2014 tarihinde haczedildi ği ve aynı tarihte 
satışının talep edilerek sat ış avansının yatırıldığı, menkullerin 05.01.2015 ve 23.01.2015 
tarihlerinde yapılan ihalelerinde alıcı çıkmaması sebebiyle satışın düştüğü, alacaklı vekilinin 
tarihsiz dilekçesi ile mahcuz taşınırların yeniden satışa çıkarılması için satış talimatı yazılması 
talebi üzerine, icra m üdürlüğünün 25.03.2015 tarihli karar ıyla, ta şınırlar üzerindeki haczin 
düştüğü gerekçesiyle satış talebinin reddine karar verildiği görülmüştür.

Alacaklının, İİK'nun 106. maddesine g öre altı aylık yasal s üresi i çerisinde satış talebinde 
bulunduğu ve sat ış avansını yatırdığı, ayrıca İİK.nun 129/son maddesi gere ğince, ikinci 
ihalede alıcı çıkmaması nedeniyle sat ış talebinin d üşmesinden itibaren 6 ayl ık satış isteme 
süresinin yeniden ba şlayacağı g özetildiğinde, ikinci ihale tarihi olan 23.01.2015 tarihinden 
itibaren yasal alt ı aylık s üre i çerisinde yeniden sat ış talebinde bulunuldu ğundan ta şınırlar 
üzerindeki haciz düşmemiştir.
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O halde mahkemece alacakl ının şikayetinin kabul ü gerekirken, yaz ılı gerek çe ile reddi 
yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlar ının kabul ü ile mahkeme karar ının yukarıda yazılı 
nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyar ınca (BOZULMASINA), pe şin 
alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 g ün içinde karar d üzeltme 
yolu açık olmak üzere, 11.05.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 11.05.2016 T. E: 11294, K: 13958 (www.e-uyar.com)

*

II- İhalenin feshi yarg ılamasında; 2. art ırmada al ıcı çıkmaması nedeniyle 
taşınmaz satışının d üşmesi üzerine yeniden ba şlayan 2 y ıllık satış isteme s üresi i çinde 
yeniden satış talebinde bulunulduğundan bu durumda haczin d üşmediği, kıymet takdir 
raporu da yenilenmiş olup, rapordan itibaren 2 yıllık süre içerisinde ihale yapıldığından, 
‘ihalenin feshi isteminin reddine’ karar verilmesi gerekeceği-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu 
işle ilgili dosya mahallinden daireye g önderilmiş olup, dava dosyas ı i çin Tetkik Hakimi 
tarafından d üzenlenen rapor dinlendikten ve dosya i çerisindeki t üm belgeler okunup 
incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlunun usulüne uygun yapılmadığını belirterek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine 
başvurduğu, mahkemece; ta şınmazın tapu kayd ı üzerine 09/02/2005 tarihinde icrai haciz 
konulduğu, alacaklı vekilinin satış avansını 26/02/2007 tarihinde icra veznesine depo etti ği, 
İİK.'nun 106. maddesinde öngörülen iki yıllık süre geçmiş olduğundan, satış tarihinden önce 
gayrimenkul üzerindeki haczin İİK.’nun 110.maddesi uyarınca kalkmış olduğunun anlaşıldığı 
gerekçesiyle ihalenin feshine karar verildiği görülmektedir. Somut olayın incelenmesinde;

Alacaklının, haciz tarihinden itibaren 2 y ıllık s üre dolmadan 06/02/2007 tarihinde sat ış 
avansını da yat ırarak satış talebinde bulundu ğu, bu tarihten sonra, yine s üresi i çerisinde 
28.02.2008'de talebin yenilendi ği mahkemenin 26/02/2007 tarihinde sat ış avans ının 
yatırıldığına ilişkin tespitinin doğru olmadığı görülmektedir. Bu talep do ğrultusunda yapılan, 
05.08.2008 tarihli 2. art ırmada satışın alıcı çıkmaması nedeniyle d üşmesi üzerine yeniden 
başlayan 2 y ıllık satış isteme s üresi i çinde 18/01/2010 tarihinde yeniden alacakl ının satış 
talebinde bulunduğundan haczin düşmediği yeniden satış talebinde bulunulduğundan haciz de 
düşmemiştir. K ıymet takdir raporu da yenilenmi ş olup rapordan itibaren 2 y ıllık s üre 
içerisinde ihale yapılmıştır.

O halde mahkemece, ba şka bir fesih sebebi bulunmadığından, istemin reddi gerekirken yazılı 
gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacakl ının temyiz itirazlar ının kabul ü ile mahkeme karar ının yukarıda yazılı 
nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyar ınca (BOZULMASINA), pe şin 
alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 g ün içinde karar d üzeltme 
yolu açık olmak üzere, 09/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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12. HD. 09.04.2015 T. E:5836, K:9272  (www.e-uyar.com)

Not: Yüksek mahkemenin “ satış g ünü alıcı çıkmaması nedeniyle sat ışın d üşmesi” üzerine, 
‘alacaklının hangi s ürede tekrar sat ış istemesi gerekece ği’ konusundaki yukar ıdaki g örüşü, 
eski görüşünden farklıdır. Gerçekten; yüksek mahkeme bu konuda daha önce (Bknz: 12. HD. 
09.07.2012 T. E: 16781, K: 24213 ) “ alacaklının haciz tarihine g öre ba şlamış ve sat ış 
talebinde bulunduğu tarihte kesilmiş olan satış isteme süresinden kalan süre içinde satış 
istemesi gerekeceğini”  -a şağıda sunulduğu gibi- belirtmekte iken ( ve Yarg ıtay 19. Hukuk 
Dairesi de bu do ğrultuda içtihatta bulunmuşken “Bknz: 19. HD. 22.11.2010 T.  9650/13083”  
‘www.e-uyar.com’) y üksek mahkeme son i çtihatlarında “ alıcı çıkmaması nedeniyle sat ışın 
düşmesi halinde alacaklının satış isteme süresinin yeniden işlemeye başlayacağını” belirtmeye 
başlamıştır.

I - Haczedilen ta şınmazın iki y ıl ( şimdi; bir y ıl) i çinde satışının istenmemesi 
halinde haczin d üşeceği- İİK mad. 106 gere ğince sat ış isteme s üresinin duraca ğı 
durumların tahdidi olarak sayıldığı, sürenin durması durumunda, satış talebinin reddi 
ya da ihalenin alıcı çıkmaması nedeniyle düşmesi ya da feshedilmesi halinde düşme veya 
fesih kararının kesinleştiği tarihten sonra, ‘satış isteme süresinin kaldığı yerden işlemeye 
devam edece ği’, zamana şımının kesilmesinde oldu ğu gibi yeni bir s ürenin i şlemeye 
başlamayacağı-İcra m üdürünün, alacakl ının sat ış talebini -hen üz k ıymet takdiri 
yapılmadığı, aracın yakalanmamış olduğu vb. gerekçeleriyle- reddetmesi halinde, bu ret 
kararının şikayet yoluyla bozdurulmamış olması halinde reddine karar verilmiş olan bir 
talep, yasaya uygun bir talep olarak (sat ış talebi olarak) kabul edilemeyece ğinden 
alacaklının süresinde satış talep etmemiş sayılacağı ve konulmuş olan haczin düşeceği-

Borçlu M. Y. G. aleyhinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi yap ıldığı 
24.07.2003 tarihinde adına kayıtlı taşınmazın tapu kaydına icrai haciz konulduğu, şikayetçinin 
ise 08.08.2011 tarihinde yap ılan ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine ba şvurduğu 
anlaşılmıştır.

İİK. nun 106 ve 110. maddeleri uyar ınca haczedilen ta şınmazın iki y ıl i çinde satışının 
istenmemesi halinde haciz düşer.

Somut olayda, ta şınmazın tapu kayd ı üzerine 24.07.2003 tarihinde icrai haciz konuldu ğu, 
alacaklı vekilinin 18.07.2005 tarihinde iki yıllık yasal süre dolmadan satış istediği, bu talebin 
icra m üdürlüğünce k ıymet taktiri yap ılmadığı nedeniyle reddedildi ği, alacakl ı vekilinin 
03.01.2008 tarihinde yeniden satış istediği, icra müdürlüğünce aynı gün satışa karar verildiği, 
icra mahkemesince sat ışın durdurulmas ına karar verilmesi üzerine, alacakl ı vekilinin 
16.07.2008 tarihli satış talebinin yeniden kıymet taktiri yapılması gerektiği gerekçesiyle icra 
müdürlüğünce reddedildiği, 18.08.2009 tarihli satış talebinin de aynı gerekçelerle reddedildiği, 
12.07.2010 tarihinde sat ış istendi ği ve en son 08.06.2011 tarihli sat ış talebi do ğrultusunda 
ihalenin yapıldığı görülmektedir.

İİK.’nun 106. maddesinde s ürenin duraca ğı durumlar tahdidi olarak say ılmıştır. S ürenin 
durması durumunda, satış talebinin reddi ya da ihalenin alıcı çıkmaması nedeniyle düşmesi ya 
da feshedilmesi halinde d üşme veya fesih karar ının kesinle ştiği tarihten sonra kalan s üre 
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kaldığı yerden i şlemeye devam eder. Zamana şımının kesilmesinde oldu ğu gibi yeni bir s üre 
işlemeye başlamaz. Taşınmaz kıymet takdirine dair istem ve muameleler satıştan önceki satışa 
hazırlık mahiyetinde birer muamele olup a çıkça sat ış talebi olmad ıkça İİK. nun 106. 
maddesindeki süreyi durdurmaz (HGK. nun 17.5.1989 tarih 1989/12-266 E-1989/368 K sayılı 
kararı).

Buna g öre alacaklı tarafından icra m üdürünün satış taleplerini reddine dair kararlar ı da icra 
mahkemesine şikayet yoluyla iptal ettirilmedi ğine g öre haciz tarihinden sonra İİK.nun 106. 
maddesinde öngörülen iki y ıllık s üre ge çmiş oldu ğunda, satış tarihinden önce gayrimenkul 
üzerindeki haciz, İİK.’nun 110. maddesi uyarınca kalkmıştır.

O halde mahkemece a çıklanan nedenle ihalenin feshine karar verilmesi yerine yaz ılı 
gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Şikayetçinin temyiz itirazlar ının kabul ü ile mahkeme karar ının yukarıda yazılı 
nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA)...

12. HD. 09.07.2012 T. E: 16781, K: 24213

*

II- Taşınmazların haczinden itibaren iki yıl içinde satışının istenmesi gerekeceği- 
Taşınmaz i çin ger çekleştirilen ikinci ihalede sat ışında alıcı çıkmazsa, satış talebinin 
düşeceği ve alacakl ının sat ış d üştükten sonra kalan s ürede tekrar sat ış istemesi 
gerekeceği-

Mahkemece, davalının iki yıllık süre içinde satış istediği fakat bir kez sat ış istemekle haczin 
belirsiz bir zaman i çin uzayaca ğının kabul edilemeyece ği, sat ışın yap ılamaması halinde 
alacaklının tekrar satış istemesi gerekece ği, kıymet takdirinin ise yeni bir haciz ya da sat ış 
talebi say ılamayacağı gerek çesiyle davan ın kabul üne dair verilen karar, daval ı vekili 
tarafından temyizi üzerine Dairemizin bozma karar ına karşı davacı vekilinin karar d üzeltme 
istemiyle yeniden yapılan inceleme sonucu;

İcra ve İflas Kanunu'nun 106 ncı maddesine g öre ta şınmazların haczinden itibaren iki y ıl 
içinde satış istenmesi gerekir; aksi takdirde haciz d üşer (İİK. m.110 ). Somut olayda daval ı 
yanın alacaklı olduğu takip dosyasından bedeli payla şıma konu ta şınmaz üzerine 29.06.2001 
günü ihtiyati haciz konulmu ş, bu haciz ödeme süresinin geçmesi ile 14.07.2001 g ünü kesin 
hacze d önüşmüş ve yasal iki y ıllık s üre dolmadan sat ış talep edilerek, masraf avans ı da 
24.06.2003 tarihinde yatırılmıştır (İİK. m. 59). Bu bak ımdan mahkemenin yasal s üre i çinde 
satış istendi ğine dair tespitinde bir hata bulunmad ığından, daval ının haczinin ayakta 
olduğunun kabulü gerekir.

İcra ve İflas Kanunu'nun 129 uncu maddesinin son c ümlesine g öre “ikinci sat ışta alacaklı 
çıkmazsa, satış talebi d üşer”. Bu h ükümden anlaşılması gereken satışın düşmesinden itibaren 
alacaklı, satış talebinde bulunduğu tarih itibariyle satış istemek için öngörülen süreden geriye 
kalan s ürede satış isteyebileceğidir. Alacaklı satış d üştükten sonra kalan s ürede tekrar satış 
istemesi gerekir.



5

Dairemizin 06.10.2009 g ün ve 2009/6640–8892 E. K. say ılı geri çevirme kararı ile ihale 
hakkında bilgi alınabilmesi amacıyla dosya mahalline geri çevrilmiş ise de, sat ışın yapıldığı 
Foça İcra Dairesi’nin 2001/191 Tal. sayılı dosyanın bulunamadığı bildirilmiştir.

Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. Mahkemece yapılacak iş, taşınmazın daha evvel ihaleye 
çıkartılıp çıkartılmadığı ve İcra ve İflas Kanunu'nun 129 uncu maddesi h ükmü de gözetilerek 
delillerin toplanması ve davalının haczinin düşüp düşmediğinin belirlenmesinden ibaret olup, 
bu hususun g özden ka çırılması suretiyle yaz ılı şekilde h üküm kurulmas ı bozmay ı 
gerektirmiştir. H ükmün bu gerek çeyle bozulmas ı gerekirken ilamda yaz ılı gerek çeyle 
bozulduğu anlaşıldığından karar d üzeltme isteminin kabul ü ile h ükmün açıklanan gerekçeyle 
bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukar ıda a çıklanan nedenle davac ının karar d üzeltme isteminin kabul üne, 
Dairemizin 14.04.2010 g ünlü 2010/532 Esas-2010/4363 Karar say ılı bozma karar ının 
değiştirilerek yerel mahkeme karar ının a çıklanan gerek çeyle BOZULMASINA, 22.11.2010 
gününde oybirliğiyle karar verildi.

19. HD. 22.11.2010 T. E: 9650, K: 13083 (www.e-uyar.com)

Gönderen: Av. Talih UYAR


