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I- Taşınmazın usul üne uygun olarak haczedildi ğinin kabull ü i çin icra 
müdürlüğünce "haciz kararı" verilmesi yeterli olup, haczin ge çerliliği ve tamamlanmış 
sayılması i çin ayrıca tapu siciline şerh verilmesinin zorunlu olmad ığı, tapuya haciz 
hususunun işlenmesinin "haczin kurucu unsuru" olmayıp, "bildirici" nitelik taşıdığı; bu 
nedenle s üresinde satış istenip istenmedi ği, dolayısıyla satış tarihinde ge çerli bir haciz 
bulunup bulunmadığı hususunun"haczin tapuya şerh verildiği tarih"e göre değil "haciz 
kararının verildiği tarih"e göre saptanması gerekeceği-

Mahkeme kararının onanmasını mutazammın 02/04/2015 tarih, 2014/33581 Esas - 2015/8169 
Karar sayılı daire ilam ının m üddeti i çinde tashihen tetkiki bor çlular tarafından istenmesi 
üzerine bu i şle ilgili dosya mahallinden daireye g önderilmiş olup, dava dosyas ı i çin Tetkik 
Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya i çerisindeki tüm belgeler okunup 
incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair karar düzeltme nedenleri  yerinde değil ise de;

Borçlunun diğer fesih nedenleri ile birlikte yasal s üresi içinde satış istenmediğinden Konya 3. 
İcra M üdürlüğü'nün 2009/6791 Esas ve 2009/6789 Esas say ılı icra takip dosyalar ında 
02.10.2014 günü yapılan taşınmaz ihalelerinin feshi istemiyle icra mahkemesine ba şvurduğu; 
mahkemece davan ın ispat edilmedi ği gerek çesiyle istemin reddine k arar verildi ği 
anlaşılmaktadır.

Takip tarihi itibariyle uygulanması gereken İİK'nun 106. maddesi h ükmü uyarınca; ''Alacaklı, 
haczolunan mal ta şınır ise hacizden nihayet bir sene ve ta şınmaz ise nihayet iki sene i çinde 
satılmasını isteyebilir.'' Aynı Kanun'un 110. maddesine g öre ise; ''Bir malın satılması kanuni 
müddet i çinde istenmez veya talep geri al ınıp da bu m üddet i çinde yenilenmezse o mal 
üzerindeki haciz kalkar."

Hemen belirtmek gerekir ki, yukarıda değinilen maddelerde yer alan satış isteme süreleri hak 
düşürücü nitelikte olup; icra m üdürü sat ış talebinin öngörülen s üreler i çinde yap ılıp 
yapılmadığını re'sen gözetmelidir. Satış isteme sürelerinin geçmesine rağmen, icra müdürünün 
satış talebini kabul etmesi, İİK'nun emredici nitelikteki an ılan maddelerine aykırı bir durum 
yaratır. 

Öte yandan, ta şınmazın usulüne uygun olarak haczedildi ğinin kabulü için icra m üdürlüğünce 
haciz kararı verilmesi yeterli olup, haczin ge çerliliği ve tamamlanmış sayılması i çin ayrıca 
tapu siciline şerh verilmesi zorunlu de ğildir. Konuya ili şkin tasarruf yetkisi k ısıtlamalarının 
tapu k ütüğüne şerh verilebilece ğini h ükme bağlayan  TMK’nun 1010. maddesi emredici 
nitelikte olmay ıp, ayn ı maddenin son f ıkrası uyar ınca haciz şerhi verilmekle, ta şınmaz 
üzerinde sonradan kazan ılan hakların sahiplerine kar şı ileri s ürülebilir.  Tapuya i şlenmesi, 
haczin kurucu unsuru olmay ıp bildirici nitelik ta şır. Ne var ki 3. ki şilere kar şı ileri 
sürülebilmesi için haczin tapu siciline işlenmesi gerekmektedir.

Somut olayda, ihale konusu ta şınmazların her iki icra takip dosyasından 09.07.2009 tarihinde 
haczine karar verildi ği ve ayn ı tarihte haciz m üzekkeresi yazıldığı, Tapu Sicil M üdürlüğü 
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tarafından 12297 ve 12298 yevmiye ile 20.07.2009 tarihinde haciz şerhinin verildi ği 
11.07.2011 tarihinde sat ış talebinde bulunuldu ğu ve sat ış masraf ının 15.07.2011 tarihli 
makbuzla yatırıldığı görülmektedir. Bu durumda, 09.07.2009 olan haciz tarihinden itibaren 2 
yıl olan sat ış isteme s üresi ge çmiş oldu ğundan ihale konusu ta şınmazlar üzerindeki haciz 
düşmüş bulunmaktadır.

O halde, mahkemece, İİK'nun 110. maddesi gere ğince, 2009/ 6791 ve 2009/6789 Esas say ılı 
takip dosyalarında 02.10.2014 günü  ihaleleri  yapılan mahcuz ta şınmazlar üzerindeki haczin 
yasal s ürede sat ış istenmedi ğinden kalkt ığı hususu dikkate al ınarak, ge çerli bir haciz 
olmaksızın satış kararı verilmek sureti ile yapılan ihalelerin feshine karar verilmesi gerekirken  
haciz kararının verildiği tarih yerine haczin tapuya şerh verildiği tarihin haciz tarihi olarak 
kabulü ile satış isteminin yasal s üresinde yapıldığından bahisle ihalenin feshi isteminin reddi 
yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup mahkeme karar ının bu nedenlerle bozulması gerekirken 
Dairemizce onand ığı anla şılmakla bor çluların karar d üzeltme isteminin kabul üne karar 
verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Bor çluların karar d üzeltme isteminin  kabul ü ile Dairemizin  02.04.2015 tarih ve 
2014/33581 E. ve 2015/8169 K. say ılı onama il âmının kaldırılmasına, mahkeme karar ının 
yukarıda yaz ılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyar ınca 
(BOZULMASINA),  10/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12.HD.10.12.2015 T. E: 28857, K: 31140 (www.e-uyar.com)

*

II- Taşınmaz haczinin ge çerliliği ve tamamlanması için, tapuya tescilini öngören 
bir zorunluluk bulunmadığı-

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

Alacaklının kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla ba şlattığı takipte bor çlu vekili, 
müvekkiline ait ta şınmazın haline m ünasip meskeni oldu ğunu ve İİK’nun 82/1-12. maddesi 
gereğince haczedilemeyeceğini ileri s ürerek haczin kaldırılması istemi ile icra mahkemesine 
başvurduğu; mahkemece, şikayetin kabulü ile bor çlunun haline m ünasip meskeni alabilmesi 
için gereken 90.000,00 TL ’den az olmamak üzere satılmasına, bu bedelin haline m ünasip 
mesken alması i çin bor çluya verilmesine, artan ın ise alacakl ıya ödenmesine karar verildi ği 
anlaşılmaktadır. Hüküm alacaklı ve borçlu tarafından temyiz edilmiştir.

1-Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde:

Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine 
göre borçlu vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE;

2- Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesine gelince: 
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İİK'nun 82/1-12. maddesinde yer alan haczedilmezlik şikayeti, İİK'nun 16/1. maddesi 
kapsamında yedi günlük süreye tabidir. Bu süre öğrenme tarihinden başlar.

Somut olayda, bor çluya ta şınmazının (meskeninin) haczine ili şkin 103 davetiyesi tebli ğ 
edilmemiştir. Ancak, borçluya ait B...375 Ada ve 1 parsel no’lu taşınmazın icra müdürlüğünce 
alacaklı vekilinin talebi ile 13.10.2014 tarihinde ihtiyaten haczine karar verilip ayn ı tarihte bu 
hususta Nil üfer Tapu Sicil M üdürlüğü’ne haciz m üzekkeresi g önderildiği, temyiz dilek çesi 
içeriğine göre borçlu vekilinin müvekkilinin icra takip dosya fotokopisini aldığını beyan ettiği, 
16.10.2014 tarihinde icra m üdürlüğünün haciz karar ına ait icra tutana ğı ile haciz 
müzekkeresinin icra dosyasında bulunduğu görülmektedir.

Taşınmazın ada ve parsel numaras ı da belirtilmek sureti ile icra m üdürlüğünce ta şınmazın 
haczine karar verilmekle haciz tamamlanmış olur. Bundan ba şka, haczin Tapu Siciline tescil 
edilip edilmemesi haczin tamamlanmış sayılması için zorunlu bulunmamaktadır.

Konuya ili şkin tasarruf yetkisi k ısıtlamalarının tapu k ütüğüne şerh verilebilece ğini h ükme 
bağlayan TMK’nun 1010. maddesi emredici nitelikte olmay ıp, aynı maddenin son f ıkrasına 
uyarınca haciz şerhi verilmekle, ta şınmaz üzerinde sonradan kazan ılan hakların sahiplerine 
karşı ileri s ürülebilir. Ancak bu d üzenleme, haczin geçerliliği ve tamamlanmış sayılması için 
tapuya şerh verilmesinin bir zorunluluk olduğunu göstermemektedir.

İİK’nun 79. maddesinde; “Resmi Sicile kay ıtlı mallar ın haczinin, takibin yap ıldığı icra 
dairesince, kaydına işlenmek sureti ile do ğrudan da yapılabileceğine” yönelik hüküm ise bu 
konuda ta şınmazın bulundu ğu yerin icra dairesine haciz talimat ı yaz ılması konusundaki 
zorunluluğu ortadan kaldıran bir seçenek olarak düşünülmelidir. Hal böyle olunca, İİK’nun bu 
maddesinden kaynaklanan ve ta şınmaz haczinin ge çerliliği ve tamamlanmas ı i çin tapuya 
tescilini öngören bir zorunluluk da s öz konusu de ğildir. Ne var ki üçüncü kişilere karşı ileri 
sürülebilmesi için haczin tapu siciline işlenmesi gerekmektedir.

O halde, mahkemece; borçlunun içinde haciz kararı ve haciz müzekkeresi bulunan takip dosya 
fotokopisini alarak 16.10.2014 tarihinde ta şınmazına haciz kondu ğunu öğrendiği halde 
İİK'nun 16.maddesi uyar ınca yedi g ünlük şikayet s üresini ge çirdikten sonra 05.11.2014 
tarihinde meskeniyet şikayetinde bulunduğu anlaşılmakla, şikayetin süreden reddi yerine i şin 
esasına girilerek haczin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacakl ının temyiz itirazlarının kabul ü ile mahkeme karar ının yukarıda (2) nolu 
bentte yaz ılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyar ınca 
(BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 
gün i çinde karar d üzeltme yolu a çık olmak üzere, 28.05.2015 g ününde oybirli ğiyle karar 
verildi.

12. HD. 28.05.2015 T. E:2789, K:14586 (www.e-uyar.com)

Not: Y üksek mahkemenin yukar ıdaki karar ı d üşündürücüdür.... Ger çekten Yarg ıtay 12. 
Hukuk Dairesi bu kararında; İİK.'nun 106. ve 110. maddeleri uyar ınca satış isteme s üresinin 
başlangıcının -"ta şınmaz haczinin tapuya i şlendiği tarih" de ğil- icra m üdürünün, alacaklının 
talebi üzerine icra dosyasına yazdığı "taşınmazın tapu kaydının haczedilmesine" ilişkin verdiği 
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karar tarihi olduğunu kabul etmi ştir. Böylece alacaklının, taşınmazın haczedildiği hususunun 
tapuya i şlendiği tarihten itibaren de ğil, icra m üdürünün ta şınmazın haczedilmesi konusunda 
verdiği karar tarihinden itibaren bir yıl içinde satış avansını yatırarak satış talebinde bulunması 
gerekecektir. Eğer alacaklılar (vekilleri); "tapuya haciz konuldu ğu tarih" ten itibaren bir y ıl 
içinde satış avansını da yatırarak satış talebinde bulunurlarsa, çok defa icra memurunun 
verdiği satış kararından -bir veya iki g ün- sonra haczin tapuya i şlenmiş olması halinde bir 
yıllık satış isteme s üresi ge çmiş olaca ğından, yaptıkları satış talebi ge çerli olmayacaktır. 
Alacaklıların (vekillerinin) bu çok önemli olan hususa dikkat etmeleri ve icra m üdürünün 
verdiği "haciz kararı"ndan itibaren bir y ılı ge çirmeden satış avansını yatırıp satış istemeleri 
gerekecektir. 

"Sıra cetveline y önelik itiraz ve şikayetleri" bugün temyizen inceleyen Yargıtay 23. HD. ise 
alacaklılara, tapuya haciz konuldu ğu tarih itibariyle s ıra cetvelinde pay ayr ılmasını 
istediğinden, bu Daire bakımından "taşınmazların haciz tarihi", icra memurunun verdiği 'haciz 
kararı tarihi' olmayıp, 'haczin taşınmazın tapu kaydına işlendiği tarih' olmaktadır. 

Trafik siciline kay ıtlı ara çlar bakımından ise, "arac ın fiilen haciz tarihi" ile "arac ın trafik 
kaydına haciz konulması" arasında bir fark bulunmamakta ve hangi tarih daha önce ise, sıra 
cetveli bakımından bu tarih "ilk haciz tarihi" say ılmaktadır (Bknz: 23. HD. 24.05.2013 T. 
1986/3483; 23.02.2012 T. 4455/1190; HGK. 03.12.2008 T. 19-731/735; 19. HD. 26.01.2006 
T. 9425/467; 08.12.2005 T. 8171/12286; 24.11.2005 T. 6311/11552) (www.e-uyar.com).
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