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I. Aşağıda verilmiş olan ihalenin feshine ilişkin Yargıtay Kararlarında,  
a. Kararda neyin tartışıldığı,  
b. Yargıtay’ın ne şekilde karar vermiş olabileceği 
c. Sizce ne şekilde karar verilmesi gerektiği konularında açıklama yapınız.  

1.  
a. “Somut olayda İcra Müdürlüğünün 31/03/2017 tarihli satış kararının 2.bendinde, ihalenin 

mahalli bir gazetede ilan edilmesine karar verildiği, karara uygun şekilde mahalli gazetede ilan 
yapılmasına ilişkin Basın İlan Kurumu' na müzekkere yazıldığı ancak Basın İlan Kurumu' nun ilanı yurt 
çapında yayımlanan bir gazete olan Cumhuriyet gazetesinde ilan etmiş olduğu, bu gazetenin tirajının ise 
satış talebi tarihinde 41.379 adet olması…” (12. HD. 10.04.2019 T. E: 2018/12359, K: 6109)  

b. “Somut olayda, 20.09.2017 tarihli satış kararında; "satışa çıkarılacak mal ilanının, adliye ilan 
panosuna asılmak suretiyle yapılmasına karar verildiği, taşınmazın muhammen bedelinin 135.547,00-TL 
olup 68.750,00-TL’ye ihale edildiği, satışa yalnızca alacaklının katıldığı görülmekle…” (12. HD. 16.04.2019 
T. E: 4639, K: 6470).  

2. “Somut olayda; icra müdürlüğünce 01.3.2017 tarihinde yapılan kıymet takdiri sonucu ihalesi 
yapılan menkule KDV hariç 246.000,00 TL değer biçildiği, borçlu vekilinin belirlenen değerin düşük 
olduğunu ileri sürerek kıymet taktirine itirazı sonucu Alanya 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 11.7.2017 tarih 
ve 2017/290 E. - 2017/480 K. sayılı kararı ile menkulün değerinin KDV hariç 240.000,00 TL olduğunun 
tespiti nedeniyle itirazın reddine karar verildiği, satışın ise mahkemece belirlenen bu değer üzerinden 
yapıldığı ve 120.600,00 TL bedelle ihale edildiği anlaşılmaktadır”. (12. HD. 11.04.2019 T. E: 4451, K: 6230). 

3. “Somut olayda, şikayet konusu taşınmazlardan Sakarya İli Sapanca İlçesi 2769 parsel nolu A/4 nolu 
taşınmazın muhammen bedelinin 600.000,00-TL, satış bedelinin ise 675.000,00 TL olduğu, ihale bedelinin 
muhammen bedelin üzerinde olduğu görülmektedir.…” (12. HD. 11.04.2019 T. E: 1062, K: 6166). 

4. “Şikayetçi vekili icra mahkemesine başvurusunda, İİK'nun 133. maddesine göre yapılan ihalenin 
feshini talep etmiş, mahkemece işin esası incelenerek istemin reddine ve şikayetçi borçlunun para cezası 
ile mahkûmiyetine hükmedilmiş, borçlu tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna 
başvurulması üzerine, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. HD'nin 13.12.2018 tarih, 2018/930 E.-2859 K. 
sayılı ilamı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir” (12. HD. 15.04.2019 T. 
E: 4709, K: 6344). 

5. “Somut olayda, takip dosyasının incelenmesinde, ihaleye konu taşınmaz hakkında 27/08/2015 
tarihinde satış kararı alındığı, 09/07/2015 ve 04/08/2015 tarihli haciz müzekkereleri ile tapu kayıtlarına 
şikayetçi M....A.Ş. lehine iki adet haciz kaydının işlendiği anlaşılmıştır” (12. HD. 18.04.2019 T. E: 6019, K: 
6816). 

6. “Somut olayda, borçlu taşınmaz maliki (muris) M...'nın, kendisine satış ilanının 08.01.2018 
tarihinde tebliğinden sonra 16.01.2018 tarihinde öldüğü, bu kez satış ilanının mirasçılarına tebliği ile 
taşınmazın 02.04.2018 tarihinde ihalesinin yapıldığı anlaşılmıştır” (12. HD. 29.04.2019 T. E: 5940, K: 6908). 

7. “Somut olayda, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, ihalenin feshine karar verirken 
satış ilanının davacı borçluya usulsüz tebliğ edildiği hususuna dayandığı, oysa davacı borçlunun istinaf 
dilekçesinin incelenmesinde, kendisine yapılan satış ilanı tebligatı usulsüzlüğünü açıkça fesih nedeni olarak 
ileri sürmediği anlaşılmaktadır” (12. HD. 27.05.2019 T. E: 6974, K: 9182).  

8. “Somut olayda şikayetçi küçükler Yusuf, Mehmet Sefa, Hasan Fırat ve Sudenur K. adına velayeten 
anneleri Yasemin K.’ın da ıslak imzasının bulunduğu, (ihalenin feshine ilişkin) dava dilekçesi ile aynı 
beyanları içeren, fakat sonunda 14/09/2017 tarihi yazılı olan dilekçenin yine 14/09/2017 günü icra 
müdürlüğü dosyası arasına alındığı, davanın ise 04/01/2018 tarihi yazılarak, 08/01/2018 günü Uyap 
sistemine kaydedilip, aynı gün harçlandırılarak açıldığı hususu, şikayetçilerin de Bölge Adliye 
Mahkemesinin de kabulündedir” (12. HD. 13.06.2019 T. E: 7650, K: 10215). 
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9. “Somut olayın incelenmesinde; borçlunun şikayet dilekçesinde, ihaleye katılmak isteyen H.U.'un 
ihaleye alınmadığına dair somut vakıa ileri sürdüğü ve ihaleye fesat sebebi olarak ileri sürdüğü vakıalara 
ilişkin olarak dinlenmesini istediği tanıkları mahkemeye bildirdiği, mahkemece, bu tanıklar dinlenmeksizin 
ve tanık dinletme talebi hakkında bir karar verilmeksizin şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir” 
(12. HD. 17.06.2019 T. E: 7974, K: 10330). 

10.  
a. “…ihaleye konu taşınmazın tapu kaydında şikâyetçi (Ş) lehine 16.08.2012 tarihli Asliye Hukuk 

Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbir şerhi konulmuştur…Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
28.01.2014 tarihli ve 2012/757 E., 2014/39 K. sayılı kararında "davacının davasının kabulü ile dava konusu 
taşınmazın 1/24 hissesinin iptali ile davacı (Ş) adına tesciline, bakiye kalan 11/24 hissenin davalı Ayfer 
uhdesinde bırakılmasına, İİK. 28. mad. uyarınca hüküm özetinin tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesine" 
karar verildiği, mahkeme kararının 07.03.2014 tarihinde kesinleştiği, kesinleşmiş mahkeme kararının tapu 
siciline tescil edilmediği, güncel tapu kaydında şikâyetçinin malik kısmında hissedar olarak görünmediği, 
İİK'nın 28. maddesine ilişkin şerhin tapu sicil kaydına işlenmediği, Gaziosmanpaşa 1. İcra Dairesinin 
2011/5664 E. sayılı dosyasında alacaklı (X) vekili tarafından Ayfer aleyhine kambiyo senetlerine özgü haciz 
yoluyla takip başlatıldığı ve icra takibinin kesinleşmesi üzerine tapu sicilinde borçlu adına kayıtlı olan hisse 
üzerine haciz konularak 22.06.2015 tarihinde 336 nolu parselin icra takip borçlusu Ayfer adına kayıtlı olan 
1/2 hissenin ihalesinin yapıldığı anlaşılmaktadır” (HGK  25.06.2019 T. E: 2018/12-77, K: 790). 

b. “Davacı alacaklı, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2006/123 E. sayılı dosyasındaki 
07.04.2006 tarihli kararıyla tapuda (İİK. 277 ve 278. maddeleri anlatımında) ihtiyati haciz koydurmuş…” 
(12 HD 31.10.2008 T. E:15204, K:18940). 

11. “Somut olayda, 07.12.2017 tarihli icra müdürlüğü satış kararında; "2-Satışa çıkarılacak mal 
ilanının, ilan panosu ile adliye divanhanesine asılmak, www.esatis.uyap.gov.tr internet adresinden 
elektronik olarak, taşınmazların nevi ve değeri, İİK 85/son maddesi uyarınca taraf menfaatleri dikkate 
alınarak Türkiye genelinde yayın yapan tirajı 50.000 ve üzeri olan gazetelerden birinde yapılmasına" karar 
verildiği, bu karar doğrultusunda Basın İlan Kurumu’na müzekkere yazıldığı ve satış ilanının 14.12.2017 
tarihinde Güneş Gazetesi’nde yayımlandığı, 07.12.2017 tarihinde icra müdürlüğü divanhanesinde ilan 
edildiği… ayrıca bu ilanın satış kararında yer almamasına rağmen Alanya Belediyesi’ne yazılan müzekkere 
gereğince, satıştan en az bir ay evvel olmayacak şekilde 16.01.2018 tarihinde belediyece ilan edilmiş 
olduğu…” (12. HD. 27.06.2019 T. E: 8128, K: 11326).  

12. “İİK.nun 85. maddesinde belirtildiği gibi alacaklının anapara, faiz, masraflar da dahil olmak üzere 
bütün alacaklara yetecek miktarı haczolunur. Memurluk, kıymet taktirine göre borca yeter miktarda 
borçlunun dokuz gayrimenkulü haczedilmiştir. Satışta ilk dört sıradaki gayrimenkuller 85. maddeye uygun 
olarak alacağı karşılamasına göre bundan sonraki beş gayrimenkulün bu gerekçe ile satışının yapılmaması 
gerekirken icra müdürlüğünce ihaleye devam olunarak borçlunun tüm taşınmazların satılması…” (12. HD. 
10.10.2007 T. E:17061, K:18366). 

13. “Somut olayda, ihalenin feshini isteyen N.A. borçlulardan Y.A.'nm mirasçısı olup..” (12 HD 
25.10.2007 T. E:16368, K:19463). 

 
II. İhalenin Feshine İlişkin Aşağıdaki Yargıtay HGK Kararını Değerlendiriniz.  

 
“Belirtmelidir ki, eldeki davaya konu taşınmazla ilgili olarak ihalenin feshi istemi, İcra Mahkemesince, 

taşınmazın aynına ilişkin uyuşmazlık irdelenmeksizin süre yönünden değerlendirme yapılıp karara 
bağlanmıştır. Oysa, eldeki davada yukarda açıklanan iddianın içeriği ve ileri sürülüş biçimi itibariyle, 
davacının usulsüz tebligat ve borcu olmadığı, ayrıca kaydın davalı taraf adına oluşumunun illetten yoksun 
olduğu, bu sebeple yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu iddiasına dayalı olduğu açıktır. Bu tür davaların 
mülkiyet hakkına dayalı olarak her zaman açılabileceği de kuşkusuzdur. H.G.K.'nda yapılan görüşmeler 
sırasında bu olgular gözetilerek; icra mahkemesinin kesinleşmiş ihalenin feshi isteminin süre yönünden 
reddine ilişkin kararının maddi anlamda kesin hüküm oluşturup oluşturmadığı tartışılmış, aşağıda 
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açıklanan sebeplerle genel mahkemelerde yolsuz tescile dayalı tapu iptal ve tescil davası açılabileceği ve 
işaret olunan araştırmaların yapılması gerektiği görüşüne oyçokluğu ile ulaşılmıştır: 

Önemle vurgulanmalıdır ki, … ihalenin feshi ancak, satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer 
ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler tarafından şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi 
gün içinde istenebilmekte; ilgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara 
en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilmekte; ayrıca "Kanuna veya ahlaka (adaba) mugayir tertibatla 
müzayedeye fesat karıştırılması" da bu şikayete konu olabilmektedir. Bu talepler tümüyle ihalenin hazırlık 
ve gerçekleşme aşamasındaki işlemlere yönelik olup, diğer iradi ve şekli sakatlıkların incelenmesini 
kapsamamaktadır. Buradaki talep hukuki nitelikçe şikâyettir; şikâyet bir dava olmadığına göre, diğer 
davalar yönünden kesin hüküm teşkil etmesi düşünülemez. 

Bir an için kesin hüküm teşkil edeceği düşünüldüğünde dahi, bu kararlar aynı hukuki sebep ve 
gerekçelerle, aynı sonucu elde etmeye yönelik olarak açılacak davalarda bağlayıcı kabul edilebilirse de; 
hukuksal temeli tamamen farklı olan, hüküm sonucu itibariyle ihalenin şekilsel sebeplerle feshini 
amaçlamayıp, ihaleye kadarki sürece ilişkin görünüşte tam yapılmakla birlikte gerçek olmayan vakıalara 
dayanan işlemleri dayanak göstererek açılan bir davada aynı etkiyi yaratacağının kabulüne olanak yoktur.  

Hemen belirtilmelidir ki, taşınmazının usulsüz takip ve buna bağlı olarak yapılan ihale ile elinden 
çıktığını iddia eden tarafın başvuracağı yollardan birisi yukarda açıklanan şekilde ihalenin feshi şikâyetini 
yapmaktır. Ancak, bunun yanında ihale sonucu edinilen mülkiyete dayalı tescilin yolsuz olduğunu ileri 
sürerek, tapu iptal ve tescil davası açmasına da yasal bir engel bulunmamaktadır. 

Bu iki talep ve davanın nitelikleri, açılma zamanları, amaçları, hukuki dayanakları, yargılama yöntemleri 
ve kurulacak hükümleri ise birbirinden farklıdır. 

İhalenin feshi, daha çok icra hukuku prensipleri ve şikâyet prosedürü içinde, daha şekle dayalı, 
inceleme ve araştırma alanı daha kısıtlı ve ihalenin şeklen denetimi şeklinde gerçekleşmekte iken; yolsuz 
tescile dayalı iptal ve tescil davasında izlenecek yol bu kadar sınırlı olmayacak; takibe esas teşkil eden borç 
ilişkisinin doğru olup olmadığı, buna dayalı takibin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, ihale hazırlığı ve 
ihale anına kadar ve ayrıca ihale hazırlığı ve ihale aşamasındaki tüm işlemlerde davalıların usul ve yasaya 
aykırı bir katkılarının bulunup bulunmadığı da araştırılacaktır. 

Taşınmazın gerçek bir borç bulunmaksızın icra takibi sonucu elden çıkarılması mahkeme kararı ile 
saptanmışsa, alacaklı tarafından borcuna mahsuben, alacağına karşılık temlik alındığı için yolsuz tescil 
iddiası ileri sürülebilecek; el değiştirme halinde davalılar arasında el ve işbirliğine dayalı bir ilişki olup 
olmadığına da bakılacaktır. 

Görüldüğü üzere, yukarda açıklanan düzenlemeler, icra hukuku ile sınırlı ve basit yargılamayı ve 
ihalenin hazırlanış ve ifası ile sonuçlandırması sırasında vuku bulan icra mahkemesinden şikâyet yolu ile 
istenebilen fesihleri tanımlamaktadır. Bu çerçevede kalan bir soruşturma ve değerlendirmenin, mülkiyet 
hakkının illetini teşkil eden nedenin varlığına ya da yokluğuna delalet edemeyeceği kuşkusuzdur.  

Türk hukuk sisteminde, tapu kayıtlarının oluşumunda illilik prensibi esastır. İhalenin feshi isteğinin 
reddedilmiş olması keyfiyeti, temelde yolsuz tescil nedenini ortadan kaldırmaz. 

Eldeki davada, yukarda açıklanan iddiasının içeriği ve ileri sürülüş biçimi itibarı ile, davanın, çekişme 
konusu taşınmaz kaydının davalı taraf adına oluşumunun illetten yoksun olduğu, bu sebeple yolsuz tescil 
niteliğinde bulunduğu iddiasına dayalı olduğu açıktır. Bu tür davaların mülkiyet hakkına dayalı olarak, her 
zaman açılabileceği de kuşkusuzdur. 

Diğer yandan, davalı ihaleye katılan sıfatını taşıyor ise, olayı bilen, hatta daha ötesi, olayı yaratan ve 
yürüten kişidir. Bu kişinin iktisapta “üçüncü kişi” sayılmasına olanak yoktur. O halde, kaydın illetini teşkil 
eden ihalenin geçersiz işlemlere dayanması durumunda, yolsuz tescilin oluşmasına sebep olacağı açıktır. 

Hal böyle olunca; yolsuz tescil iddiasına dayalı olarak tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda 
tüm delilerin toplanması, soruşturmanın eksiksiz tamamlanması, toplanan ve toplanacak olan taraf 
delillerinin birlikte değerlendirilmesi ve hâsıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir. … Özel Daire 
bozma kararına uyulmak gerekirken, hatalı değerlendirme ve eksik soruşturmaya dayalı önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır”. 
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