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Yasal s üresi i çinde istenen satış talebinin, bu s üre i çinde geri alınması halinde, 
yeniden satış isteyebilme s üresinin,  geri al ınan (yani sat ışın d üşürüldüğü) tarihten 
itibaren 6 ay/1 yıl olduğu- 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı 
tarafından istenmesi üzerine bu i şle ilgili dosya mahallinden daireye g önderilmiş olup, dava 
dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya i çerisindeki 
tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu icra mahkemesine yaptığı başvuruda; 15/09/2015 tarihli satış isteminin yasal iki yıllık 
süreden sonra olduğunu, bu durumda d üşen hacze dayalı olarak yapılan ihalenin usuls üzlüğü 
nedeniyle feshi gerekti ğini bildirmiş, mahkemece, şikayetin reddine y önelik karar bor çlunun 
temyizi üzerine, Dairemizin 2015/9567 E. - 2015/14519 K. say ılı ilamı ile " İİK'nun 106. ve 
110. maddeleri kapsamında inceleme ve de ğerlendirme yapılmak suretiyle olu şacak sonuca 
göre bir karar verilmesi" gerekti ğinden bahisle bozulmu ş, bozmaya uyan mahkemece, sat ış 
isteme s üresinin doldu ğu, bu nedenle haczin kalkt ığı gerek çesiyle ihalenin feshine istemin 
kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

Somut olayın incelenmesinde; ihaleye konu ta şınmaz üzerine, 25.04.2012 g ünü konulan 
hacizden itibaren yasal 2 y ıllık süre içerisinde 21.04.2014 g ünü satış talebinde bulunuldu ğu, 
bu satış isteminin 12.09.2014 tarihinde geri al ınması üzerine satışın düşürüldüğü, bu tarihten 
itibaren yeniden işlemeye başlayan 2 yıllık satış isteme süresi içerisinde 15.09.2014 tarihinde 
yeniden sat ış talebinde bulunuldu ğu g örülmekle s üresinde sat ış istenildi ği ve hac zin 
kalkmadığı anlaşılmaktadır.

Başka bir fesih sebebi de bulunmad ığına g öre mahkemece ihalenin feshi isteminin reddine 
karar verilmesi 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, 24/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 24.03.2016 T. E: 3382, K: 8833 (www.e-uyar.com)

Not: Yüksek mahkeme, yukar ıdaki kararında “ … alacaklının s üresi i çinde satış talebinde 
bulunduktan sonra bu talebini geri almas ı (yani sat ışı durdurmas ı) halinde, sat ışın 
düşürüldüğü (durdurulduğu) tarihten itibaren yeniden taşınırlarda; altı ay, ta şınmazlarda 
ise bir yıl içinde satış isteyebileceğini” belirtmiştir. Halbuki, daha önce yüksek mahkeme kimi 
kararlarında bu durumda “ alacaklının -altı aylık ve bir y ıllık satış isteme s üresinin yeniden 
işlemeye başlayacağını, haciz tarihinden itibaren işlemeye başlamış ve satış talebi ile kesilmiş 
olan satış isteme s üresinin, satış talebinin daha sonra geri al ınması halinde, alacaklının altı 
aylık ya da bir yıllık satış isteme süresinin kalan süresi içinde satış isteyebileceğini”                -
doktrine1 de uygun biçimde-  aşağıdaki şekilde belirtmişti:
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I- Haciz tarihinden itibaren 1 ve 2 y ıllık (şimdi, 6 ay ve 1 y ıllık) süre içinde satış 
istemiş olan alacaklının, daha sonra satış talebini geri alması (satışı durdurması) halinde, 
haciz tarihinden itibaren 1 ve 2 yıllık (şimdi, 6 ay ve 1 yıllık) süre dolmadan (yani kalan 
süre içinde) yeniden satış istememesi halinde, haczin düşeceği-

"... Şikayet eden taraf ından sat ışa konu gayrimenkul 09.11.2004 tarihinde haczedilmi ş, 
şikayet edenin sat ış talebi 17.07.2006 tarihinde al ıcı çıkmaması nedeniyle d üşmüş, 
02/02/2007 tarihinde ise gayrimenkul başka bir dosyadan satılmıştır. İcra ve İflas Kanunu'nun 
110. maddesine göre bir malın satılması kanuni süre içerisinde İstenmez veya talep geri alınıp 
da bu m üddet İçinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Dolay ısıyla satış talep 
edildiğinde İİK'nın 106. maddesindeki sürenin durduğunun kabulü gerekir. Bu nedenle haciz 
tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde gayrimenkulun satılması gerektiği şeklindeki mahkemenin 
gerekçesi kanuna uygun de ğildir. Somut olayda, şikayet edenin haciz tarihinden, usul üne 
uygun satış talep etti ği tarihe kadar ge çen s üre İle satışın d üştüğü tarihten gayrimenkulun 
başka bir dosyadan sat ışına kadar ge çen s ürenin toplamının 2 y ılı ge çmesi halinde ha czin 
düştüğünün kabulü gerekir.

Mahkemece yukarıda a çıklanan hukuki esaslar çerçevesinde gerekli incelemelerin yap ılarak 
varılacak uygun sonu ç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, kanuna uygun olmayan 
gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aylandır.

19. HD. 13.11.2008 T. E:2008/7413, K:2008/10955 (www.e-uyar.com)

II- Borçlunun ta şınmazı üzerine haciz koydurmu ş olan alacakl ının -satış talep 
edip, bu talebini daha sonra geri alm ış olsa dahi- iki y ıldan kalan s üre i çinde satış 
istememesi halinde, haczin düşeceği ve bu alacaklının sıra cetvelinde yer alamayacağı-

Davacı vekili, bor çluya ait ta şınmazın satışından sonra d üzenlenen sıra cetvelinde davalıya 
pay ayrıldığını, haczi düşmüş olan davalıya pay ayrılmasının hatalı olduğunu ileri sürerek sıra 
cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, m üvekkilinin alacaklı oldu ğu takip dosyas ından 12.2.2001 tarihinde sat ış 
istendiğini, al ıcı çıkmaması nedeniyle 27.4.2001 tarihinde sat ışın d üştüğünü, 30.1.2003 
tarihinde tekrar satış istendiğini, satış talebinin icra m üdürlüğünce kabul edilmedi ğini, satış 
tarihinde de haczin geçerliliğini koruduğunu belirterek şikayetin reddini istemiştir.

Davalı banka satışa konu ta şınmaza 14.12.1999 tarihide kesin haciz uygulam ıştır. 1.2.2001 
tarihinde satış talebinde bulunmu ş, ancak bu talep 27.4.2001 tarihinde d üşmüştür. Davalı 
banka 30.1.2003 tarihinde tekrar sat ış talebinde bulunmu şsa da, sat ış masrafı vermemi ştir. 
İİK’nun 110. maddesine g öre bir malın satılması kanuni s üre içinde istenmez veya talep geri 
alınıp da bu müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Davalı bankanın satış 
talebinde bulunduğu tarihe kadar ge çen süre ile satışın düştüğü tarihten usul üne uygun satış 
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talep edildi ği tarihe kadar ge çen toplam s üre iki y ılı ge çtiğinden haczi d üşmüştür. Merci 
Hakimliğince bu y ön g özetilerek şikayetin kabul ü gerekirken, yaz ılı gerek çeyle reddinde 
isabet görülmemiştir.

19. HD. 16.9.2004 T. E: 2003/11832, K: 8799 (www.e-uyar.com)

III- Haciz tarihinden itibaren 1 ve 2 yıllık (şimdi, 6 ay ve 1 yıllık) süre içinde satış 
istemiş olan alacaklının, daha sonra satış talebini geri alması (satışı durdurması) halinde, 
haciz tarihinden itibaren 1 ve 2 yıllık (şimdi, 6 ay ve 1 yıllık) süre dolmadan (yani kalan 
süre içinde) yeniden satış istememesi halinde, haczin düşeceği-

Davacı vekili, «bor çluya ait ta şınmazın sat ışından sonra d üzenlenen s ıra cetvelinde 
müvekkiline pay ayr ılmadığını, bu i şlemin hatalı oldu ğunu» ileri s ürerek «sıra cetvelinin 
iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Erhan Bing öl vekili, «s üresinde sat ış istemeyerek haczi d üşen davac ıya pay 
ayrılmamasında bir usulsüzlük bulunmadığını» belirterek «şikayetin reddini» istemiştir.

Merci Hakimliğince «iddia, savunma ve toplanan delillere g öre davacının s üresinde satış 
istediği, haczi d üşmeyen davac ıya öncelikle pay ayr ılacağı» gerek çesiyle « şikayetin 
kabulüne» karar verilmiş, karar davalı Erhan Bingöl vekilince temyiz edilmiştir.

Bedeli paylaşıma konu ta şınmaza davacı tarafından 16.3.1998 tarihinde haciz uygulanm ıştır. 
Davacı alacaklı 13.3.2000 tarihinde s üresinde satış talebinde bulunduktan sonra bor çlunun 
31.5.2000 tarihli 31.7.2000 de ödeme yapacağına ilişkin ödeme taahhüdünü alacaklının kabul 
etmesiyle satış isteme süresi kesilmiştir. 31.7.2000 tarihinde ödeme yapılmamış ve 20.1.2001 
tarihli ödeme taahh üdünde bulunulmu ştur. Davacı alacaklının 31.7.2000 tarihli taahh üdü 
ihalelerin sonra ilk satış isterken kalan s üre içinde satış talebinde bulunması gerekirdi. Oysa 
davacı alacaklı tarafından İİK’nun 106 ve 110. maddelerde ta şınmazlar i çin öngörülen iki 
yıllık satış isteme s üresi doldu ğundan davacının haczi d üşmüştür. Merci Hakimliğince bu 
yönler g özetilerek « şikayetin reddi» gerekirken, yaz ılı gerek çeyle kabulünde isabet 
görülmemiştir.

19. HD. 17.4.2003 T. E: 671, K: 4070 (www.e-uyar.com)

IV- Haciz tarihinden itibaren 1 ve 2 yıllık (şimdi, 6 ay ve 1 yıllık) süre içinde satış 
istemiş olan alacaklının, daha sonra satış talebini geri alması (satışı durdurması) halinde, 
haciz tarihinden itibaren 1 ve 2 yıllık (şimdi, 6 ay ve 1 yıllık) süre dolmadan (yani kalan 
süre içinde) yeniden satış istememesi halinde, haczin düşeceği-

İİK’nun 106. maddesi h ükmüne göre, alacaklı haczolunan mal menkul ise, hacizden nihayet 
bir sene i çinde, gayrimenkul ise hacizden nihayet iki sene i çinde, gayrimenkul ise hacizden 
nihayet iki sene i çinde satılmasını isteyebilir. İİK’nun 110. maddesi de «bir mal ın satılması 
yasal süre içinde istenmez veya talep geri al ınıp da bu m üddet içinde yenilenmez ise o mal 
üzerindeki haciz kalkar» h ükmünü içermektedir. 110. maddede ifade edilen «m üddet» tabiri, 
satış talebinin hacizle ba şlayan menkul veya gayrimenkul mallar i çin bir ve iki y ıllık s üre 
içerisinde yapılması gerektiği anlamındadır. Yoksa, talebin geri al ınıp sonradan yenilenmesi 
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halinde ikinci bir tam s üre başlamaz. Somut olayda haciz 10.3.1999 tarihinde yap ılmış, satış 
15.2.2000 tarihinde istenip, 20.3.2000 tarihinde sat ış talebi geri al ınmıştır. Ard ından 
19.4.2001 tarihinde yeniden ta şınmazın sat ışı istenmi ştir. Di ğer bir ifade ile ilk sat ış 
talebinden vazgeçilmesi nedeniyle en geç ikinci yılın bitim tarihi olan 10.3.2001 tarihine kadar 
talep yenilenmemiş olup iki y ıldan sonraki bir tarihte sat ış talebi ta şınmaz üzerindeki haciz 
düştükten sonrad ır. Bu hususlar g özetilmeden şikayetin reddine kar ar verilmesi isabetli 
değildir.

19. HD. 30.4.2002 T. E: 2001/1601, K: 3254 (www.e-uyar.com)

Gönderen: Av. Talih UYAR


