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KENDİSİNE “SATIŞ İLANI” TEBLİĞ EDİLMEMİŞ 

OLAN “İLGİLİ”NİN, BU NEDENLE “İHALENİN 

FESHİ”Nİ İSTEYEBİLMESİNİN “DÜRÜSTLÜK 

KURALI” (MK. 2) İLE BAĞDAŞMAMASI 
 

Av. Alper UYAR

 

 

  Bilindiği gibi -taşınmaz satışlarında- “satış ilamının birer 

suretinin  borçluya, alacaklılara  ve tapu sicilinde kayıtlı bulunan 

bütün  ilgililere tebliği” gerekir (İİK.m.127 c.1). 

  I-  Satış ilanının bu kişilere “Tebligat Kanununa uygun 

olarak” tebliğ edilmemiş olması başlı başına ihalenin feshini 

gerektirir
1
,
2
.  

  İİK.m.127 uyarınca “kendisine satış ilanı tebliği gereken 

ilgililerden maksat; “Dava konusu taşınmazı, borçludan satın almış 

                                           

 Avukat, İzmir Barosu. 
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ancak daha sonra satış işlemi mahkemece iptal edilmiş olan üçüncü 

kişi”
3
  

  Taşınmazın paydaşları
4
 (Takip dayanağı ilâmda ve tapu 

kaydında paydaş olarak hazine gözükmese de, takip yapanın ölüm 

nedeniyle hazinenin de mirasçı olduğunu bilmesi gerektiğinden, satış 

ilanının hazineye de tebliğ edilmesi gerekir
5
. Paydaşlardan birinin 

satıştan önce ölmesi halinde, satış ilânının onun mirasçılarına 

gönderilmesi gerekir
6
.  

  - «İpotekli alacaklılar»
7
 Ancak; «satış ilanının tebliğinden 

sonra lehine ipotek kurulan alacaklı»ya satış ilanının tebliğine gerek 

bulunmadığı
8
 gibi, «satış ilanının tebliğe çıkarıldığı ipotek 

alacaklısının ölmüş olduğunun anlaşılması halinde, mirasçılarının 

adreslerinin icra müdürlüğünce araştırılması» gerekmez
9
.  

  - «Satış vaadi sözleşmesini tapuya işletmiş (şerh ettirmiş) olan 

alıcılar»
10

 

  - «Kira akdini tapuya şerh ettirmiş olan kiracılar»
11
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  - Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin ilamlar 

uyarınca yapılan satışlarda «satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde yapısı 

bulunan kişiler»
12

 

  - «İpotekli borç senedi ve irad senedi alacaklıları» 

  - «İrtifak hakkı ve intia hakkı sahipleri» 

  - «Şufa, iştira ve vefa hakkı sahipleri» 

  - «Borçlunun borcu için taşınmazını ipotek etmiş olan üçüncü 

kişiler» 

  - «Taşınmazın tapu kaydına -taşınmazın cebri icra yolu ile de 

satılmaması konusunda- ihtiyati tedbir koymuş olan kişiler» (Yüksek 

Mahkeme, önce
13

 «taşınmazın tapu kaydına ihtiyati tedbir -

taşınmazın aynı ile ilgili bir uyuşmazlık nedeniyle- koydurmuş olan 

kişilere de ilgili sıfatıyla satış ilanının tebliğini» istemişken, daha 

sonra
14

 bu görüşünü değiştirerek «ancak taşınmazın cebri icra yolu ile 

dahi satılmaması konusunda tapu kaydına ihtiyati tedbir koydurmuş 

olan kişilerin ilgili sayılacağını, böyle bir açıklık taşımayan ihtiyati 

tedbirlerin sadece o taşınmazın rızai devirlerini önleyeceğini, cebri 

icra yoluyla satışlarını önlemeyeceğini; dolayısı ile bu kişilerin ‘ilgili’ 

sayılmayacağını, kendilerine satış ilanının tebliğine gerek 

bulunmadığını» belirtmeye başlamıştır) 

  «Ortaklığın giderilmesi satışları»nda, satış ilanının paydaşların 

hepsine
15

 tebliğ edilmesi gerekir. Paydaş satıştan önce ölmüşse, 

mirasçılarına
16

 satış ilanının tebliği gerekir. 

                                           
12

 12. HD. 26.4.1984 T. 2047/5066 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9645) 

13
 12. HD. 16.10.2000 T. 14575/15153 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9640) 

14
 İİD. 23.10.1953 T. 4911/5100 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9640) 

15
 12. HD. 21.2.2006 T. 386/3116; 24.1.2006 T. 23425/215 (UYAR, T. ag. Şerh, 

s.9643) 
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Ancak hemen belirtelim ki, «ortaklığın satış suretiyle giderilmesi» 

kararı uyarınca satış yapılabilmesi için, önce «ortaklığın satış suretiyle 

giderilmesi» kararının tüm ortaklara tebliğ edilip bu kararın 

kesinleşmiş olması gerekir
17

. 

  Kendisine satış ilanının bir örneği tebliğ edilecek 

olan alacaklının, borçlunun
18

 ve paydaşların
19

 «takip (veya ortaklığın 

giderilmesi) dosyası»nda kendilerini temsil etmiş olan vekilleri varsa, 

satış ilanının vekile tebliği gerekir (HUMK. mad. 62–68; Av. K. mad. 

41; Teb. K. mad. 11). 

  Vekili bulunan «ilgili»nin ayrıca kendisine de satış ilanının bir 

örneğinin tebliğine gerek yoktur
20

. Ancak satış (icra) memurluğunca, 

«satış ilanının vekili bulunan kişinin kendisine (asile de tebliğine) 

karar verilmişse, asile satış ilanının bir örneğinin Tebligat Kanununa 

uygun olarak tebliğ edilmiş olması gerekir mi? Bu durumda asile 

yapılacak usulsüz tebligat, ihalenin feshine neden olur mu? Bu 

konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Yargıtay 12. Hukuk 

Dairesi arasında görüş ayrılığı bulunduğunu görüyoruz.   

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu durumda, «asile yapılan 

satış ilanı tebligatının Tebligat Kanununa uygun olmamasının 

ihalenin feshini gerektireceğini»
21

 belirtmişken, Yargıtay 12. Hukuk 

                                                                                                   
16

 HGK. 18.4.2001 T. 12–349/370; 12. HD. 10.11.2000 T. 15217/17157 (UYAR, 

T. ag. Şerh, s.9638) 
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Şerh, s.9689) 

20
 12. HD. 22.11.1976 T. 9299/11752 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9692) 
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Dairesi -kanımızca da isabetli olarak «satış ilânının vekile tebliğ 

edilmiş olmasının yeterli olduğunu, ayrıca asile de usulüne uygun 

olarak tebliğ edilmemiş olmasının ihalenin feshine neden 

olmayacağını»
22

 ifade etmiştir. 

  «İlgili»nin Vekili -HUMK. 68’deki formaliteyi yerine 

getirmeden- istifa etmişse, satış ilamı örneğinin yine kendisine tebliği 

gerekir
23

. 

  Aynı şekilde vekilini azleden ve bu durumu takip (satış) 

dosyasına bildiren asile, satış ilanının bir örneğinin tebliği 

gerekir
24

. Buna karşın; vekilini azleden ve durumu takip (satış) 

dosyasına bildirmeyen asile satış ilânı tebliğ edilmez
25

. 

  Vekâlet ilişkisi, müvekkilin ölümü ile son bulduğundan, ölüm 

tarihinden sonra, satış ilanının ölenin mirasçılarına tebliği gerekir
26

. 

 

  II-  «Satış ilanı»nın, bütün «ilgililere» tebliğ edilebilmesi 

için, ilgililerin adreslerinin tapuda mevcut olması gerekir
27

. Bu 

nedenle, tapu sicilinde ad ve adresi yazılı olmayan mirasçıya satış 

ilanının tebliği söz konusu olamaz
28

. 

                                           
22

 12. HD. 29.6.2004 T. 13076/17161; 7.2.2003 T. 28066/2412; 31.1.2003 T. 

27283/1701 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9683) 
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  Adresin, tapuda yazılı olmaması halinde ayrıca «adres 

araştırması» yapılmaz
29

, gazetedeki «satış ilanı», tebligat yerine 

geçer
30

. (İİK. mad. 127, c. 2). 

  İcra Müdürlüğü, tapu sicilinde kayıtlı bulunan bütün ilgililerin 

adreslerini tapu müdürlüğünden ister
31

. Tebligatlar, tapu 

müdürlüğünün bildirdiği tüm adreslere
32

 yapılır. 

 

  III-  «Satış ilanı»nın «ilgili»lere ne zaman -satış gününden 

ne kadar önce- tebliğ edilmesi gerekir? Kanunda bu konuda açık bir 

hüküm bulunmamaktadır. Ancak, bu tebliğ işleminin, satıştan uygun 

bir süre önce gerçekleşmesi gerekir ki, «ilgililer» satışı alıcı olarak 

ihaleye katılmayı düşünenlere duyurabilsinler veya kendileri 

katılmaya hazırlanabilsinler ya da «ilanın içeriğine, şekline» karşı 

şikâyet yoluna başvurup, satışı durdurabilsinler. 

  Yüksek Mahkeme; 

- «Satış ilanının ihale tarihinden uygun bir süre önce tebliğ edilmemiş 

olmasının»
33

, 

- «Satış ilanının borçluya satış günü tebliğ edilmiş olmasının»
34

, 

- «Satış ilanının satış gününden sonra tebliğ edilmiş olmasının»
35

, 

                                           
29

 12. HD. 15.5.2001 T. 7743/8566; 3.7.1995 T. 9503/9976 (UYAR, T. ag. Şerh, 

s.9638) 

30
 12. HD. 27.1.2000 T. 329/984; 31.1.1986 T. 845/1314 (UYAR, T. ag. Şerh, 

s.9641) 

31
 12. HD. 24.3.1983 T. 913/2217 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9645) 

32
 12. HD. 16.4.1987 T. 14148/5377 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9642 vd.) 

33
 12. HD. 21.3.1994 T. 2963/3545 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9695) 

34
 12. HD. 16.4.1981 T. 2057/3811; 2.3.1981 T. 241/1950 (UYAR, T. ag. Şerh, 

s.9696) 

35
 12. HD. 3.3.1999 T. 1953/2477 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9695) 
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İhalenin feshine neden olacağını, 

  Buna karşın; 

- «Düzeltilmiş satış saati kendisine satıştan önce bildirilen kişinin»
36

, 

- «Satış ilam satıştan kısa bir süre önce tebliğ edilen kişinin»
37

, 

bu nedenle «ihalenin feshini isteyemeyeceğini» belirtmiştir. 

  «Satış ilanının tebliğ süresi» ile ilgili olarak şu hususu da 

belirtelim ki, Yüksek Mahkemenin «kıymet takdiri kesinleşmeden 

satış talep edilememesi (ve satışın yapılmaması)» konusundaki yeni 

görüşü
38

 doğrultusunda, «kıymet takdiri kesinleşmeden, satış ilanının 

ilgililere tebliğe gönderilmemesi»
39

 gerekir. 

 

  IV-  İİK. mad. 127 gereğince «satış ilanı»nın «ilgili»lere hiç 

tebliğ edilmemesi
40

 ya da Tebligat Kanunu hükümlerine aykırı olarak 

tebliğ edilmesi yapılan ihalenin bozulmasına neden olur. 

  Yüksek Mahkeme, satış ilanının tebliğ şekli (Tebligat 

Kanununa uygun olarak tebliğ edilmiş olup olmadığı) konusu ile ilgili 

olarak; 

√ «Satışı yapılan ipotekli taşınmazın malikine, satış ilânının, ipotek 

akit tablosundaki adresi yerine, borçlunun ayni belgede yazılı olan 

adresine tebliğ edilmesinin usulsüz olacağını»
41

, 

√ «Satış ilânının borçluya usulsüz olarak tebliğ edilmiş olmasının 

başlı başına ihalenin feshi nedeni olduğunu»
42

, 

                                           
36

 12. HD. 29.11.1984 T. 11426/12403 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9696) 

37
 İİD. 30.3.1961 T. 2566/3134 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9696) 

38
 12. HD. 25.5.1995 T. 6337/7538 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9697) 

39
 12. HD. 28.6.1999 T. 7964/8743 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9694 vd.) 

40
 12. HD. 17.6.2003 T. 10616/14489 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9637) 

41
 12. HD. 31.1.2006 T. 24357/1031 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9650) 
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√ «Satış ilanının tebliğinin Tebligat Kanununun 21 ve Tebligat 

Tüzüğünün 28. maddesindeki koşullara uyulmadan (yani; muhatabın 

adreste bulunmama nedeni -apartman yöneticisi, kapıcı, komşu gibi- 

ilgili kişilerden sorulup araştırılmadan ve bu husus bu kişilerin 

imzasını taşıyan bir tutanakla tespit edilmeden) yapılmış olmasının, 

ihalenin feshini gerektireceğini»
43

, 

√ «Satış ilanının vekille kendisini temsil etmekte olan borçlu (ya da 

alacaklı) asile tebliğinin HUMK. 62-68 Av. K.nun 41 ve Teb. K’nun 

11. maddelerine aykırı olacağını»
44

, 

√ «Satış ilânının vekile tebliğinin yeterli olduğu, vekil yanında ayrıca 

vekâlet veren asile (borçluya, alacaklıya vb.) gönderilen satış ilânının 

bunlara usulsüz olarak tebliğ edilmiş olmasının ihalenin feshini 

gerektirmeyeceğini»
45

,
46

, 

√ «Tebligat Kanununun 35 ve Tebligat Tüzüğünün 55. madde merasim 

yerine getirilmeden yapılan satış ilânı tebliğinin usulsüz olacağını»
47

, 

√ «Borçluya (paydaşlardan birine) gönderilen satış ilanının, diğer 

borçluya (paydaşa) tebliğ edilmiş olmasının, Tebligat Kanununa 

aykırı olacağını»
48

, 

                                                                                                   
42

 12. HD. 23.1.2006 T. 23214/664; 17.3.2005 T. 1899/5538; 12.10.2004 T. 

20581/21542 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9650 vd.) 

43
 12. HD. 24.10.2005 T. 16939/20666; 5.7.2004 T. 12990/17811; 29.6.2004 T. 

13008/17189 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9653 vd.) 

44
 12. HD. 8.2.2005 T. 25092/2078; 26.4.2004 T. 6020/10261; 8.5.2003 T. 

7421/10453 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9681 vd.) 

45
 12. HD. 29.6.2004 T. 13076/17161; 7.2.2003 T. 28066/2412; 31.1.2003 T. 

27283/1701 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9683 vd.) 

46
 Karş: HGK. 4.6.2003 T. 12–385/399; 11.5.1983 T. 12–465/506 (UYAR, T. ag. 

Şerh, s.9684 vd.) 

47
 HGK. 26.9.2001 T. 12–590, K: 622 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9657 vd.) 

48
 12. HD. 21.12.2000 T. 19614/20450; 23.9.1998 T. 8673/9412 (UYAR, T. ag. 

Şerh, s.9659 vd.) 
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√ «İpotekli takiplerde, satış ilanının, ödeme (icra) emrinin de tebliğ 

edildiği borçlunun ipotek akit tablosundaki adresine tebliğ edilmesi 

gerekeceğini»
49

, 

√ «Tebligat Tüzüğünün 28. maddesine göre tebliğ memurunca 

borçlunun yeni adresi araştırılmadan, sadece eski adrese Teb. K. 

mad. 35’e göre satış ilanının tebliğinin mümkün olduğunu»
50

, 

√ «Tebliğ sırasındaki yetkili temsilcisi bulunmadığı saptanmadan, 

tüzel kişinin muhasebecisine, personel şefine, fabrika müdürüne vs. 

yapılan satış ilanı tebliğinin geçersiz olacağını»
51

, 

√ «İcra dosyasına vekâletnamesini ibraz etmeden önce avukata 

yapılan ihale ile ilgili tebligatların geçersiz olacağını»
52

, 

√ «Tebligat Yasasının 35. maddesine göre tebligatın ancak daha önce 

borçlunun gösterilen adresine tebligat yapılması, bu tebligattan sonra 

borçlunun adresini değiştirmesi nedeniyle ikinci tebligatın bila tebliğ 

iade edilmesi halinde yapılabileceğini»
53

, 

√ «Adresi tapu kaydında yazılı olan kişiye ilanen tebligat 

yapılamayacağını»
54

, 

√ «Tüzel kişilere bizzat şerhiyle yapılacak tebligatın geçerli 

olmayacağını»
55

, 

                                           
49

 12. HD. 29.5.2000 T. 8686/10004; 6.4.1999 T. 3620/4202; 24.2.1988 T. 

1030/2012 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9678 vd.) 

50
 12. HD. 14.2.2000 T. 1493/2161; 20.2.2000 T. 12–44/37; 12. HD. 1.9.1999 T. 

8481/9575 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9660 vd.) 

51
 12. HD. 21.12.1999 T. 16228/16931; 5.11.1999 T. 12120/13653 (UYAR, T. ag. 

Şerh, s.9666 vd.) 

52
 12. HD. 24.9.1999 T. 9355/10787 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9667 vd.) 

53
 12. HD. 10.6.1999 T. 7062/7982 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9667 vd.) 

54
 12. HD. 4.3.1999 T. 1990/2613 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9667 vd.) 

55
 12. HD. 3.3.1999 T. 1720/2525 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9668) 
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√ «Hâkim olan borçluya gönderilen satış ilanının zabıt kâtibine 

yapılmasının Tebligat Kanununun 17. maddesine aykırı olacağını»
56

, 

√ «Ölü kişiye kayyım tayin edilmesi usulsüz olduğundan, kayyıma -

ölenin mirasçıları yerine yapılan satış ilanı tebliğinin geçersiz 

olacağını»
57

, 

√ «Muhatabın (borçlunun) satış ilanının gönderildiği adresten 

ayrıldığı gerekçesiyle satış ilanının tebliğ edilmeden iade edilmiş 

olması halinde, muhatap (borçlu) tarafından tebligatın usulsüz 

olduğu, kendisinin o adreste bulunduğu hususunun ispat 

edilebileceğini»
58

, 

√ «Satış ilanının vesayet altında bulunan kişiye değil, vasisine tebliğ 

edilmesi gerekeceğini»
59

, 

√ «Satış ilanı gönderilen borçlu ve eşinin, tebligatın yapıldığı sırada 

fiilen ayrı yaşamaları halinde, borçluya gönderilen tebligatın eşine 

verilmiş olması halinde, geçersiz olacağını»
60

, 

√ «Almanya’da bulunan borçlunun adresinin tespiti için yeterli 

araştırma yapılmadan satış ilanının «ilanen tebliğinin» yasaya aykırı 

ve geçersiz olacağını»
61

, 

√ «Yapılan zabıta araştırmasında İngiltere’de olduğu anlaşılan 

borçluya ilanen tebligat yapılamayacağını»
62

, 

                                           
56

 12. HD. 24.10.1996 T. 13033/13064 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9668) 

57
 12. HD. 16.4.1996 T. 3896/5289 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9668 vd.) 

58
 12. HD. 12.3.1996 T. 3096/3324 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9669 vd.) 

59
 12. HD. 27.12.1995 T. 18040/18598 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9670) 

60
 12. HD. 24.1.1995 T. 87/1333 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9670) 

61
 12. HD. 20.1.1995 T. 216/405 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9671) 

62
 12. HD. 10.12.1992 T. 8958/15981 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9671) 
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√ «İlanen yapılan tebligatlarda, ilanın bir örneğinin tebliği çıkaran 

merciin ilan tahtasına asılmasının ve durumun bir tutanakla 

belgelendirilmesi gerekeceğini»
63

, 

√ «Vekilini azleden ve bu durumu satış dosyasına bildiren asile satış 

ilanının tebliği gerekeceğini»
64

, 

√ «Satış ilanının tebliğ tarihinin, posta dağıtıcısının şahitliği ile 

kanıtlanamayacağını»
65

, 

√ «Şirkete ait satış ilanının, şirketten ayrılan ortağa tebliğinin usulsüz 

olacağını»
66

, 

√ «Müvekkilin ölümü ile vekâlet sona ereceğinden, ölüm tarihinden 

sonra, satış ilanının, ölenin mirasçılarına tebliği gerekeceği, vekiline 

yapılan tebligatın geçersiz ve ihalenin feshine neden olacağını»
67

, 

√ «Muhatabın (ilgilinin) oğluna, işyerinde yapılacak tebligatın 

Tebligat Kanununun 17. maddesine aykırı olacağını»
68

, 

√ «Tebligatın, Teb. K. Mad. 21 yerine mad. 35’e göre yapılmasının, 

ihaleyi usulsüz hale getireceğini»
69

, 

√ «Satış ilanının, ilanda adı yazılı hissedara Tebligat Kanununun 35. 

maddesi yerine ilanen tebliğ edilmesinin ihaleyi usulsüz hale 

getireceğini»
70

, 

                                           
63

 12. HD. 10.7.1992 T. 5301/9633 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9671 vd.) 

64
 12. HD. 25.2.1988 T. 2941/2098 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9690) 

65
 12. HD. 26.3.1987 T. 8084/4117 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9672) 

66
 12. HD. 29.12.1986 T. 4451/15252 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9672) 

67
 12. HD. 5.5.1986 T. 11172/5318 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9690) 

68
 12. HD. 10.12.1983 T. 8743/1054 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9673) 

69
 12. HD. 23.5.1983 T. 3962/4058 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9673) 

70
 12. HD. 20.2.1982 T. 9423/9661 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9673) 
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√ «Alıcının (muhatabın) satışlarını kabul etmemesi halinde, Teb. K. 

mad. 35’e  göre değil mad. 21’e göre işlem yapılması gerekeceğini»
71

 

belirtmiştir. 

 

  V-  Bu madde gereğince, kendisine satış ilanı tebliğ 

edilmesi gerektiği halde, tebligat yapılmamış olan kimseler, ihalenin 

bozulmasını şikâyet yolu ile isteyebilirler. Bu halde şikâyet «ihale 

tarihinden» değil, «ihalenin yapıldığını öğrenme tarihinden» itibaren 

işlemeye başlar. Fakat şikâyet hakkının kullanılması ihaleden itibaren 

bir seneyi geçemez (İİK. mad. 134/IV). 

  Yüksek Mahkeme
72

 «kendilerine satış ilanı tebliğ edilmemiş 

olan kişiler yerine başkalarının -bu sebebe dayanarak- ihalenin 

feshini isteyemeyeceklerini» belirtmiştir. 

Hemen belirtelim ki, kendisine satış ilanı tebliği gereken “ilgili” satış 

günü, satış yerinde hazır bulunsa dahi, kendisine “satış gününden 

münasip bir süre önce”  satış ilanının tebliği edilmemiş olması yine 

ihalenin feshini gerektirir
73

.  

 

  VI-  Kendisine –“satış gün ve saatinden münasip bir süre 

önce”- satış ilanı tebliğ edilmesi gereken “ilgili”, kendisine satış ilanı 

tebliğ edilmemiş olmasına rağmen herhangi bir şekilde satıştan 

haberdar olarak, kendi adına satışa katılabilmesi için bir Avukata 

vekâletname vererek artırmaya katılıp, Avukatı vasıtasıyla pey sürmüş 

                                           
71

 12. HD. 2.11.1981 T. 6407/7976 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9674) 

72
 12. HD. 29.12.2004 T. 22406/27319; 11.10.2004 T. 16927/21407; 6.4.2004 T. 

2674/8380 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9635 vd.) 

73
 12. HD. 03.07.2001 T. E:11478, K:12018 (UYAR, T. ag. s.9678)-04.02.1997 T. 

E:561, K:1015 (UYAR, T. ag. Şerh, s.9642) 
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ancak satışa katılan başka kişi ya da kişilerin kendisinden daha yüksek 

pey sürmesi (arttırması) nedeniyle, ihalenin o kişiler üzerine 

yapılmasından sonra “satıştan önce kendisine satış ilanının tebliğ 

edilmemiş olduğunu” ileri sürerek, ihalenin feshini isteyebilir mi? 

Daha doğrusu, bu davranışı (bu nedenle ihalenin feshini 

istemesi) MK. madde 2’de düzenlenmiş bulunan “dürüstlük 

kuralı” ile bağdaşır mı? 

  Bir olayda, borçlu Hüseyin E.’nin de paydaşlarından birisi 

olduğu taşınmaza, Hüseyin E.’nin alacaklısı haciz koydurup taşınmaz 

hakkında “ortaklığın giderilmesi davası” açar ve sulh hukuk 

mahkemesince verilen ve kesinleşen “satış suretiyle ortaklığın 

giderilmesi kararı” uyarınca taşınmazın “açık artırma suretiyle 

satılması” aşamasına gelinir. Satış tarihi olarak belirlenen 08.01.2009 

tarihinden önce 10.12.2008 tarihinde, takip borçlusu (ve taşınmazın 

paydaşı) Hüseyin E. vefat eder. Geriye mirasçı olarak kalan Nihat E. 

ve Zinet K.’ya satış memurluğunca, satış ilanı tebliğ edilmeksizin 

önceden belirlenmiş olan 08.01.2009 tarihinde yapılan açık artırmaya 

(ihaleye) borçlu / paydaş Hüseyin E.’nin mirasçılarından 05.01.2009 

tarihinde aldığı vekâletnameye dayanarak Avukat  E. K.’de katılarak 

pey sürer ancak dava konusu taşınmaz, daha çok pey süren (artıran) 

başka bir kişiye ihale edilir. 

  Yapılan bu ihalenin feshi için, ölmüş olan borçlu (paydaş) 

Hüseyin E.’nin mirasçıları Nihat E. ve Zinet K. “kendilerine satış 

ilanının satıştan önce tebliğ edilmemiş olduğunu”  ileri sürerek Urla 

Sulh Hukuk Mahkemesine başvururlar. 

  Yerel mahkeme açılan ihalenin feshi davasının reddine  karar 

verir. Bu kararın şikâyetçi Nihat E. ve Zinet K. Tarafından 15.01.2009 

tarihinde temyizi üzerine Karar, Yargıtay 12. Hukuk Dairesince 

25.05.2010 tarihinde aşağıdaki şekilde bozulur; 
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  “Alacaklı vekilinin, borçlu Hüseyin E.’nin de dâhil olduğu 

11 borçluya karşı başlattığı icra takibinde, borçluların el birliği 

halinde malik oldukları taşınmaza haciz koydurduğu, İİK.’nun 121. 

maddesi uyarınca taşınmazın borçlulara intikal edecek hisselerinin 

satışının yapılarak ortaklığın giderilmesi hususunda dava açmak için 

İzmir 8. İcra Mahkemesinden yetki alarak ortaklığın giderilmesi 

davasını açtığı, dava sonunda taşınmaz ortaklığının satışı suretiyle 

giderilmesine karar verildiği, 08.01.2009 tarihinde yapılan ihalenin 

feshinin borçlu hissedarlar vekilince 15.01.2009 tarihinde istendiği 

görülmektedir. 

  Takip borçlusu ve taşınmaz paydaşı Hüseyin E.’nin 

10.10.2008’de vefat ettiği, mirasçı olarak geriye Nihat E. ile Zinet 

K.’yı (E.’yi) bıraktığı, Urla Sulh Hukuk Mahkemesinin 24.12.2008 

tarih 2008/739 E., 2008/759 K. sayılı veraset ilamıyla sabittir. Paydaş 

Hüseyin E.’nin vefatından sonra T.K.’nun 21. maddesi hükümlerine 

göre 24.11.2008’de yapılan satış ilanı tebligatı geçersizdir. 

  Dairemizin süreklilik kazanan içtihatlarına göre paydaşlardan 

birinin satıştan önce ölmesi halinde onun mirasçılarına satış ilanı 

tebliği şarttır. Muhlisin mirasçılarının satıştan haberdar edilmesi 

halinde ihalede pey sürebilecekleri, müşteri bulabilecekleri ve talebi 

arttırıcı faaliyet gösterecekleri tartışmasızdır. Paydaş Hüseyin E.’nin 

mirasçıları Nihat E. ve Zinet K.’nın da dâhil olduğu tüm 

şikâyetçilerin, Av. E. K.’a 05.01.2009 tarihli vekâletname vermeleri ve 

bu vekilin şikâyetçiler adına 08.01.2009 tarihli şikâyete konu ihalede 

şikâyetçiler adına pey sürmesi, alınan mirasçıların satışlarında 

haberdar olduğu şeklinde yorumlanamaz. Paydaşın mirasçılarına 

satış ilanı tebligatın yapılmaması başlı başına ihalenin feshi nedeni 

olup şikâyetin kabulü yerine reddi isabetsizdir. 
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  Kabule göre de vekille temsil edilen davacılar yararına maktu 

avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken, 47.500,10 TL. nisbi 

avukatlık ücretine hükmedilmesi de doğru görülmemiştir. (12. HD. 

25.05.2010 T. E.720, K.12655)” 

  Bu “bozma kararı”na karşı yapılan “ karar düzeltme” istemi 

de, aynı Dairece 09.12.2010 tarihinde, formül karar ile reddedilir. (12. 

HD. 09.12.2010 T. E:26392, K:29344) 

  Yüksek mahkemenin bu bozma kararındaki  gerekçelere, bu 

gerekçeleri MK. madde 2’de düzenlenmiş olan “dürüstlük kuralı” ile 

bağdaştırmadığımız için katılamıyoruz. 

  Karara konu edilen olayda borçlu Hüseyin E.’nin de dâhil 

olduğu 11 adet borçlu bu taşınmaza maliktir. Alacaklı vekili de 

taşınmaza haciz koydurmuş ve açtığı ortaklığın giderilmesi davası 

sonucunda 08.01.2009 tarihinde ihalenin yapılmasına karar 

verilmiştir. 

  Bu arada takip borçlusu ve taşınmaz paydaşı Hüseyin E. 

10.12.2008’de vefat etmiş, mirasçı olarak da geriye Nihat E. ve Zinet 

K. kalmıştır. Dolayısıyla paydaş Hüseyin E.’nin vefatından sonra ona 

24.11.2008 tarihinde yapılan satış ilanı tebligatı geçersizdir. 

  Medeni Kanunun 2. maddesinde düzenlenen “dürüstlük 

kuralı”, toplum içinde kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinde nasıl 

davranmaları gerektiğini gösteren ve hatta kişilere bu ilkenin 

gösterdiği biçimde davranma hükümlülüğü yükleyen bir ilkedir. Bu 

ilkenin içeriği ve bu ilke doğrultusunda gösterilmesi gereken özenin 

derecesi değişkendir, özel durumlara ve koşullara bağlı olarak değişir. 

  Toplum içindeki diğer normal (ortalama) kişilerden böyle bir 

durumda nasıl davranış bekleniyorsa, aynısı, olayla ilgili kişiden de 

beklenir. Bu nedenle dürüstlük kuralına öğretide, “objektif iyiniyet”de 

denilmiştir. 
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  “Dürüstlük kuralı” sadece somut bir takım hukuki ilişkilere 

değil, sosyal hayatta karşılaşabilinecek her türlü olayda 

uygulanabilecek bir genel ilke niteliğindedir. Bu kuralın işlevi hukuk 

uygulamasına esneklik sağlayarak hukukun kalıplaşmışlığından ve 

çıkarlar dengesine aykırı olacak durumlardan sıyrılmaktır. Zira 

kanunlar ile ne kadar ince ve ayrıntılı düzenlemeler getirilmeye 

çalışılırsa çalışılsın, hakların kullanılmasında ve borçların yerine 

getirilmesinde her olay için uyulması gereken kuralları ayrı ayrı 

belirlemek mümkün olmaz. 

Kişilerin haklarını kullanma ve borçlarını yerine getirmelerinde 

dürüstlük kuralına uygun hareket etmedikleri belirlenirken, aynı olay 

karşısında vasat (ortalama) bir kişinin göstereceği tutum ve davranış 

dikkate alınmaktadır. Bu bakımdan dürüstlük kuralının kişilerin 

dışında oluşmuş ölçülere kurulan davranış kuralları olduğu 

belirtilmektedir. 

  Bu ilke genel ahlâk ve kamu yararı düşüncesi ön planda 

tutularak düzenlenmiş bir temel ilkedir. 

  “Dürüstlük kuralı”, emredici hukuk kuralları arasında yer 

aldığından bu kurala uyulup uyulmadığını, yargıç, önüne gelen olayda 

re’sen (kendiliğinden) araştırmakla yükümlüdür
74

. 

  Dürüstlük kuralının ana fonksiyonu, bütün hakların 

kullanılmasında ve hükümlerin yerine getirilmesinde bunlara bir sınır 

teşkil etmek, ayrıca hukuk kurallarının özellikle kanunların 

tamamlanmasına büyük ölçüde hizmet etmektedir
75

. 

  Dürüstlük kuralındaki bu ölçüler bize, kişilerin haklarını 

kullanırken, “hakkın amacına uygun davranması” gerektiğini 

                                           
74

 ZEVKLİLER, A. / ACARBEY, M. B. / GÖKYAYLA, K. E., Medeni Hukuk, 

1999, s.161 vd. 

75
 KÖPRÜLÜ, B., Medeni Hukuk, 1970–1971, s.101 
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gösterir. Hakkın kullanılması ve borcun yerine getirilmesi, amacına 

uygun olduğu oranda korunur. Amacını aşan kullanmalar ise dürüstlük 

kuralına aykırı olduğu için hukuk düzeni tarafından korunmaz. 

  Dürüstlük genel kuralının icra ve iflas hukukunda da geçerli 

olduğuna kuşku yoktur. İcra ve iflas takibinin taraflarının veya 

konkordato isteminde bulunan borçlunun Kanunun kendisine tanıdığı 

yetki ve olanakları kullanırken dürüstlük kuralına uyması gerektiğini 

doğal saymak gerekir. 

  Gerçekten de İcra ve İflas Kanununda itiraz, ihalenin feshi, 

iptal davaları, konkordato vb. ile ilgili maddelerde dürüstlük kuralına 

uyulması hakkında hükümler mevcuttur
76

. 

  Dürüstlük kuralı, hakları kullanma ve borçları ifanın genel 

sınırıdır. Bu sınırlar içinde hakları kullanmada, borçları ifada 

uygulanır. Sınırların aşılması halinde ise hakkın kötüye 

kullanılmasından söz edilir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki;  hak 

sahibi hakları kullanırken ve borçları ifa ederken, doğruluk ve güven 

kuralına uyacak, bu kuralı yararı olmadan çiğneyerek başkasına zarar 

vermeyecektir
77

. 

“Dürüstlük kuralı” genellikle çağımızda bir hakkın toplumsal ve 

ekonomik özünü, görevini ve amacını sosyal adalet sınırları içerisinde 

olmak üzere tayin etmekte “hakkın kötüye kullanılması teorisi” ise, 

bunlara aykırı olan davranışları izlemekte ve bunları 

korumamaktadır
78

. 

  Önemi, daha Roma Hukukundan beri bilinmekte olan 

“dürüstlük kuralı”na birçok yabancı kanunlar, örneğin Alman Medeni 

                                           
76

 ARSLAN, R., Medeni Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, 1989, s.135 

77
 FEYZİOĞLU, F. N. / DOĞANAY, Ü. / AYBAY, A., Medeni Hukuk Dersleri, 

1976, s.43 

78
 KÖPRÜLÜ, B. age, 1970-1971, s.107 
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Kanunu (§157) ve Fransız Medeni Kanununun 1134/II maddesinde 

yer vermişlerdir. Fakat hiçbir kanun dürüst davranmaya Türk Medeni 

Kanununun 2. maddesindeki kadar kapsamlı bir işlev tanımamıştır. 

Gerek Alman Medeni Kanunu gerekse Fransız Medeni Kanunu dürüst 

davranmayı sadece borçlar hukukunda düzenlemişlerdir. Alman 

Medeni Kanunu “sözleşmelerin dürüstlük kuralına uygun olarak 

yorumlanacağını” , Fransız Medeni Kanunu ise “sözleşmelerin 

dürüstlük kuralları dairesinde yerine getirileceğini (ifa 

edileceğini)” öngörmektedir.  

  Oysa Türk Hukukunda dürüst davranma tüm hakların 

kullanılmasının sınırını çizmek suretiyle hakların kapsamını 

belirlemekte, bu akların sözleşmeden veya kanundan doğmuş olması 

bakımından bir fark öngörmemektedir
79

.  

  “Hakkın kötüye kullanılması”ndan maksat hakkın sahibi 

tarafından dürüstlük kuralı ile çizilmiş sınırını aşarak başkasına zarar 

verecek biçimde kullanılmasıdır. 

  Yüksek Mahkeme, dürüstlük kuralı ile ilgili olarak; 

-“Sözleşmeyi imzalayanın o şirketi temsil ve ilzama yetkili olmasına 

rağmen, sözleşme hizmetlerinden yararlandığı sabit olduğuna göre, 

‘sözleşmeyi imza eden kişinin şirketi temsile yetkili olmadığını’ ileri 

sürerek hizmet bedelini ödemekten kaçınmanın MK. madde 2’deki 

dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağını”
80

,  

                                           
79

 AKİPEK, J. G. / AKINTÜRK, T. / KARAMAN, D. A., Türk Medeni Hukuku 

(Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku), 2009, s.169 

80
 19. HD. 09.05.2000 T. E:1502, K:3575 (UYAR, T. Türk Medeni Kanunu, 2002, 

C:1, s.368 vd.)  
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-“Aralarında organik bağ bulunan (ortak ve temsilcileri aynı kişi 

olan) şirketlerden birinin ‘diğerinin yaptığı işlemleri bilmediğini’ ileri 

sürmesinin dürüstlük kurallarına MK. 2 aykırı olacağını”
81

,  

-“Şekil koşuluna uyulmadan yapılmış olduğu için geçersiz olan bakım 

sözleşmesinin, bakım alacaklısının ölümüne kadar yerine getirilmiş ve 

bakım alacaklısı tarafından sağlığında herhangi bir iptal sebebi ileri 

sürülmemişse, bakım alacaklısı tarafından ‘şekil eksikliği’nin ileri 

sürülmesinin MK. 2’deki dürüstlük kuralına aykırılık teşkil 

edeceğini”
82

,  

-“Ortak yere yapılan onarım ve tesislere yazılı olarak muvafakatini 

bildirmiş olan kat malikinin, muvafakat verdiği bir işin yapılmasından 

sonra dava açmasının dürüstlük kurallarına uygun düşmeyeceğini”
83

,  

-“Davacının çekin keşidecisi olup, çeki keşide yerini yazmadan keşide 

etmesi durumunda, bundan sonra bankanın kusurundan bahsedilerek 

tazminat talebinde bulunulmasının MK.’nun 2. maddesi hükmü ile 

bağdaşmayacağını”
84

,  

-“Müzekkere gereğini yerine getirmeyen borçlu belediyenin kendi 

ihmal ve kusurlarına dayanarak ihalenin feshini istemesinin, Medeni 

Kanunun 2. maddesine aykırı olduğunu”
85

,  

                                           
81

 11. HD. 10.10.1995 T. E:4108, K:7350 (UYAR, T. Türk Medeni Kanunu, C:1, 

s.587) 
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 2. HD. 24.11.2004 T. E:11297, K:13856 (UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, 

C. Türk Medeni Kanunu, 2006, C:17, s.52) 
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 18. HD. 20.05.2004 T. E:3437, K:4269 (UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C.  age, 
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-“Bir kimsenin, hukukî işlemin butlanını eskiden beri bilmesine 

rağmen, buna uzun yıllar ses çıkarmayıp, şu veya bu nedenle durum 

aleyhine dönünce butlana dayanmasının iyi niyet kurallarına aykırı 

olacağını”
86

, belirtmiştir. 

 

  İncelemekte olduğumuz Yargıtay kararına konu olan olaya 

gelince; 

  Yargıtay’ın süreklilik kazanan içtihatlarına 

göre
87

 “paydaşlardan birinin satıştan önce ölmesi halinde onun 

mirasçılarına satış ilanı tebliği” şarttır. Olayda Hüseyin E.’nin 

mirasçılarına satış ilanı tebliğ edilmemişse de mirasçıları Nihat E. ve 

Zinet K.’nın Av. E. K.’ ya vekâletname vermeleri ve bu vekilin 

aralarında mirasçılarında bulunduğu şikâyetçiler adına pey 

sürmesinin, “şikâyetçilerin satıştan haberdar olmadığı” şeklinde 

yorumlanması, bize göre MK.’nun 2. maddesinde ifadesini bulan 

dürüstlük kuralına uygun düşmemektedir. Dürüstlük kuralı sınırı 

aşıldığı için, hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. İhalenin 

feshedilmesi, taşınmazı ihalede satın almış olan alıcının haklarına 

zarar vermiş olacağından, bu durum ihalenin feshini “dürüstlük 

kurallarına aykırı olarak”  istemiş olan borçlu / paydaşın 

mirasçılarının haksız talebi üzerine gerçekleşmiş olduğundan, 

kendilerinin bu tutumlarının kanun tarafından korunmaması gerekir. 
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 HGK. 29.05.2002 T. E:2–401, K:451 (UYAR, T. / UYAR, A. / UYAR, C.  age, 

s.146) 
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 HGK. 18.04.2001 T. E:12–349, K:370; 12. HD. 10.11.2000 T. E:15217, K:17157 

(UYAR, T. ag. Şerh, s.9638 vd.) 

 


