
ÜÇÜNCÜ BASININ 

ÖNSÖZ’Ü 

İcra ve İflâs Kanunu’nun (78-95.), (100-105.) ve (257-268.) maddelerinde düzen-
lenmiş bulunan  ‘h a c i z’  ve  ‘i h t i y a t i  h a c i z’  konusunu inceleyen bu eserimizin 
1. basısı Şubat/1983 ve 2. basısı Nisan/1990 yılında yapılmıştı. Uzun süreden beri mev-
cudu tükenmiş bulunan eserimizin -aradan geçen süre içinde gerek İcra ve İflâs Ka-
nununda ve gerekse diğer temel kanunlarda yapılan değişiklikler ile Yargıtay’ın olu-
şan yeni içtihatları doğrultusunda- hazırlamış olduğumuz yeni basısını meslektaşla-
rımızın istifadesine sunuyoruz. 

Y e d i  k ı s ı m’dan oluşan eserimizin “Haciz Türleri”nin incelendiği ‘b i r i n c i  
k ı s m ı’nın ‘birinci bölüm’ünde “Geçici (muvakkat) Haciz”, ‘ikinci bölüm’ünde “Ta-
mamlama Haczi (Tamamlayıcı Haciz)”, ‘üçüncü bölüm’ünde “İlave (ek) Haciz”, ‘dör-
düncü bölüm’ünde “İhtiyati Haciz” ve ‘beşinci bölüm’ünde “Kesin (icrai) Haciz”, ‘Ha-
ciz İşleminin Yapılması’ konusunun incelendiği ‘i k i n c i  k ı s m ı’nda (§1. Haciz İs-
teme ve Süresi, §2. Hacze Başlama Müddeti, §3. Haczin Yapılış Şekli ve Haczi Yapan 
Memurun Yetkisi), “Haczin Konusu”nun incelendiği ‘ü ç ü n c ü  k ı s-         m ı’nda 
(§1. Taşınır Malların Haczi, §2. Taşınmaz Malların Haczi, §3. Haczi Özellik Taşıyan 
Mal ve Haklar), “Şirket Hisselerinin Haczi” konusunun incelendiği ‘d ö r d ü n c ü  k ı 
s ı m’da (§a. Kollektif Şirketlerde, §b. Komandit Şirketlerde, §c. Anonim Şirketlerde, 
§ç. Limited Şirketlerde, §d. Kooperatif Şirketlerde, §e. Adi Şirketlerde), “Haczedileme-
yen Mal ve Hakların” incelendiği ‘b e ş i n c i  k ı s ı m’ ‘birinci bölüm’ünde ‘Tamamı 
Haczedilemeyen Mal ve Haklar’, ‘ikinci bölüm’ünde ‘Kısmen Haczedilemeyen Haklar’, 
‘üçüncü bölüm’ünde ‘Haczedilmezlikten Önceden Feragat’, ‘dördüncü bölüm’ünde 
‘Haczedilmezlik Şikayetinin Süresi’ ve ‘beşinci bölüm’ünde ‘Haczedilmezlik Şikayeti-
nin İncelenmesi’, “İhtiyati Haczin” incelendiği  ‘a l t ı n c ı  k ı s ı m’da (§1. Hukuki Ni-
teliği, §2. İhtiyati Haciz İsteminin Koşulları, §3. İhtiyati Hacizde Yetkili Mahkeme, §4. 
İhtiyati Hacizde Görevli Mahkeme, §5. İhtiyati Hacizde Yargılama Yöntemi, §6. İhtiya-
ti Hacizde Güvence, §7. İhtiyati Haciz Kararının İçeriği, §8. İhtiyati Haciz Kararının 
Uygulanması, §9. İhtiyati Haciz Tutanağının İçeriği, §10. Teminat Karşılığında İhtiya-
ten Haczedilen Malların Borçlu ya da Üçüncü Kişiye Bırakılması, §11. İhtiyati Haczi 
Tamamlayan Merasim, §12. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz ve Temyiz, §13. İhtiyati Hac-
zin Teminat Karşılığında Kaldırılması, §14. Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Tazminat 
Davası), “Hacze Katılım (İştirak)” konusunun incelendiği ‘y e d i n c i  k ı s m ı n’  ‘bi-
rinci bölüm’ünde ‘Hacze Adi (Takipli) Katılma’ ve ‘ikinci bölüm’ünde ‘Hacze Ayrıca-
lıklı (Takipsiz) Katılma’ konuları, bu husustaki bilimsel eser ve makalelerdeki “teorik 
görüşler”e ve -pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamış olan- Yargıtay içtihatlarındaki 
“pratik çözümler”e yollama yapılarak ayrıntılı biçimde incelenmiştir. 



 

Eserin sonunda, eserden daha kısa sürede daha çok yararlanmayı sağlayabilmek 
için “konulara”, “kanun maddelerine”, “kavramlara” göre ayrıntılı olarak hazırlanmış  
a r a m a  c e t v e l l e r i’ne yer verilmiştir. 

Eserin “Bibliyografya” bölümünü hazırlayan sayın Av. Fulden OK KOYUN-
CU’ya, “Arama Cetvelleri”ni hazırlayan stajyer Hâkim sayın Buket UĞUR ile stajyer 
Avukatlar sayın Duygu TUGAY ve  sayın Denis KILIÇ’a en içten teşekkürlerimizi bil-
diririz. 

Eserin dizgi, basım ve cilt işleri Bilge Yayınevinde gerçekleşmiştir. Kısa bir süre-
de, titiz bir çalışma sonucunda eserin dizgisini yapan sayın Cahit DEĞİRMENCİ ile 
basım ve cilt işlerini tamamlayan Bilge Yayınevinin değerli mensuplarına -başta sayın 
Menderes YAVUZ olmak üzere- teşekkür ederiz. 

En iyi dileklerimizle... 
Şubat/2016-İzmir 

 Avukat Avukat Avukat 
 Talih Uyar Alper Uyar Cüneyt Uyar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İKİNCİ BASININ 

ÖNSÖZ’Ü 

İcra ve İflâs Yasasının 78-95. maddelerinde düzenlenmiş olan  «h a c i z»  

konusunu inceleyen bu kitabın Şubat/1983 tarihinde yapılmış bulunan 1. 

basısı’nın mevcudu -yaklaşık bir seneden beri- kalmamıştı. 

İcra ve İflâs Hukukunda  «m o n o ğ r a f i» türündeki konusunda  u y g - 

u l a m a d a  hissedilen boşluğu doldurmak amacı ile yaptığımız çalışmaların 

ilk ürünlerinden olan bu kitabın 1. basısı’na karşı meslekdaşlarımızın gösterdiği 

ilgiye burada teşekkür etmek isteriz. Bu ilgiden cesaret alarak, mevcudu 

kalmamış olan kitabımızın  i k i  m i s l i  g e n i ş l e t i l m i ş  2. basısı’nı 

meslekdaşlarımızın istifadesine sunmuş bulunuyoruz. 

B e ş  k ı s ı m’dan oluşan bu kitabımızın «haciz türleri»nin incelendiği  b i -

r i n c i  k ı s ı m’ın «birinci bölüm»ünde; ‘kesin (icraî) haciz’, «ikinci 

bölüm»ünde; ‘geçici (muvakkat) haciz’, «üçüncü bölüm»ünde; 

‘tamamlama haczi’, «dördüncü bölüm»ünde; ‘ihtiyati haciz’ (§1. Hukuki 

niteliği, §2. İhtiyati haciz isteminin koşulları, §3. İhtiyati hacizde yetkili 

mahkeme, §4. İhtiyati hacizde görevli mahkeme, §5. İhtiyati hacizde 

yargılama yöntemi, §6. İhtiyati hacizde güvence, §7. İhtiyati haciz kararının 

içeriği, §8. İhtiyati haciz kararlarının uygulanması, §9. İhtiyati haciz 

tutanağının içeriği, §10. Güvence karşılığında ihtiyaten haczedilen malların 

borçlu ya da üçüncü kişide bırakılması, §11. İhtiyati haczi tamamlayan 

merasim, §12. İhtiyati haciz kararına itiraz, §13. İhtiyati haczin güvence 

karşılığında kaldırılması, §14. İhtiyati haciz nedeniyle tazminat davası) 

konuları, «haciz işleminin yapılması»nın incelendiği  i k i n c i  k ı s ı m’da (§1. 

Haciz isteme hak ve süresi, §2. Hacze başlama süresi, §3. Haczin yapılış şekli 

ve haczi yapan memurun yetkisi) konuları, «haczin konusu»nun incelendiği    

ü ç ü n c ü  k ı s ı m’da (§1. Taşınır malların haczi, §2. Taşınmaz malların haczi, 

§3. Haczi özellik taşıyan mal ve haklar [§a. Yavrulu hayvanların haczi, §b. 

Yetişmemiş mahsüllerin haczi, §c. Üçüncü kişilerde bulunan mal, hak ve 

alacakların haczi, §d. İntifa hakkının haczi, §e. İştirak halinde mülkiyet 

hissesinin haczi, §f. Müşterek mülkiyet hissesinin haczi, §g. Borçluya ait ayni 

hakların tescilini isteme yetkisinin alacaklıya verilmesi, §h. Borçluya emekli 

maaşı bağlanması için gerekli işlemleri yaptırma yetkisinin alacaklıya 

verilmesi, §j. Şirket hissesinin haczi]) konularını, «haczedilemeyen mal ve 

haklar»ın incelendiği d ö r d ü n c ü  k ı s ı m’ın «birinci bölüm»ünde; ‘tamamı 

haczedilemeyen mal ve haklar’, «ikinci bölüm»ünde; ‘kısmen haczedilebilen 

haklar’, «üçüncü bölüm»ünde; ‘haczedilmezlikten önceden feragat’, 

«dördüncü bölüm»ünde; ‘haczedilmezlik şikâyetinin süresi’, «beşinci 

bölüm»ünde; ‘haczedilmezlik şikâyetinin inccelenmesi’ konuları, «hacze 

katılma»nın incelendiği  b e ş i n c i  k ı s ı m’ın «birinci bölüm»ünde; ‘hacze 

âdi (takipli) katılma’, «ikinci bölüm»ünde de; ‘hacze ayrıcalıklı (takipsiz) 

katılma’ konuları, bu husustaki bilimsel eser ve makalelerdeki «teorik 



 

içtihatlarındaki «pratik çözümler»e yollama yapılarak ayrıntılı biçimde 

incelenmiştir. 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin (ve Hukuk Genel Kurulunun)  h a c i z  

konusundaki görüşünü tam olarak yansıtabilmek ve bunlardan daha iyi 

yararlanmayı sağlayabilmek için, -çoğu hiçbir yerde yayınlanmamış olan       

i ç t i h a t l a r,  ilgili konuların altında tarih sırasına göre, birbiri ile çelişir 

durumda olanlar, ayni başlık altında -(A) ve (B) şeklinde- guruplandırılarak 

sunulmuştur. Ayrıca, çok önemli olan içtihatların altında,  n o t’lar şeklinde, o 

içtihatların  t a h l i l  ve  e l e ş t i r i s i  yapılmıştır. 

Böylece, «haciz» konusu, bu kitapta, hem yayınlanmış olan bilimsel eser 

ve makalelerdeki ‘teorik görüşler’ ve hem de pek çoğu hiçbir yerde 

yayınlanmamış olan ‘yargıtay içtihatları’ doğrultusunda - özellikle, 

uygulamadaki uyuşmazlıklara ve karşılaşılan sorunlara ışık tutacak biçimde 

özenle incelenmiştir... 

Kitabın sonunda, kitaptan daha kısa sürede, daha çok yararlanmayı 

sağlayabilmek için «konulara», «yasa maddelerine» ve «kavramlara» göre 

ayrıntılı olarak hazırlanmış  a r a m a  c e t v e l l e r i’ne yer verilmiştir. 

Bu kitap, daha önceki kitaplarımızdan farklı olarak bilgisayarda 

hazırlanmıştır. Gerçekten, kitabın yazım işi, kendi özel bilgisayarımızda, 

masaüstü yayıncılık konusunda dünyada birinci sırayı almış olan  V e n t u r a  

programı (yazılım paketi) çerçevesinde sekreterlerimiz Hatice Gürsul ve 

Nedim Akın tarafından gerçekleştirilmiştir. Çok titiz bir çalışma sonucunda 

hemen hemen hiç hatasız bir şekilde kitabın yazım işini başardıkları için 

kendilerine teşekkür ederim... Ayrıca, Ventura yazılım paketini 

Türkçeleştirerek, Türkiye’nin yapısına uyduran ve masaüstü yayıncılıkla 

ilgilenen kişilerin istifadesine sunarak, bilgisayarla kitap yazımı konusunda 

yeni bir çığır açan Kompusan firmasının mensuplarına (başta M. Tarık Eryetişti 

olmak üzere) teşekkür ve şükranlarımızı sunarız... 

Kitabın ofset tekniği ile basımı ve cilt işleri Feryal Matbaasında 

gerçekleşmiştir. Kısa bir sürede, titiz bir çalışma sonucunda kitabın basım ve 

cilt işini tamamlayan Feryal Matbaasının değerli mensuplarına -başta sayın 

Yalçın Dinçer olmak üzere- teşekkür ederiz. 

En iyi dileklerimizle... 

Nisan/1990-Manisa 

Avukat 

Talih UYAR 

 

 

 

 

 

 



BİRİNCİ BASININ 

ÖNSÖZ’Ü 

Bu kitap, icra ve iflas hukukunda monoğrafi türündeki kitaplar konu-
sundaki boşluğu doldurmak ve uygulamadaki gereksinmeyi karşılamak 

amacı ile yaptığımız çalışmaların  a l t ı n c ı  ürünüdür. Bir süre önce, bu 

konudaki çalışmalarımız sonucunda -uygulamada meslekdaşlarımızın be-
ğenisini kazanmış olan- «İcra Hukukumuzda Olumsuz Tesbit ve Geri Alma 

Davaları», «İcra Hukukunda İstihkak Davaları», «İcra Hukukunda Tahli-

ye», «İcra Hukukunda İhale ve İhalenin Bozulması» ve «İcra Hukukunda 
Kambiyo Senetleri» isimli kitaplarımızı yayımlamıştık. 

Bu kitaplarımızı, yine İcra ve İflâs Yasasının belirli konularını işleyen, 

uygulamada karşılaşılan çeşitli uyuşmazlıklara  p r a t i k  ve  t e o r i k  ba-
kımdan ışık tutacağını sandığımız; «İcra Hukukunda Şikâyet ve İtiraz», 

«İcra Hukukunda İlâmlı Takipler», «İcra Hukukunda Yetki-Görev ve Yargı-

lama Usulü», «İcra Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi» ve «İcra ve İflâs 
Hukukunda Suç Sayılan Fiiller» (İcra - İflâs Suçları) isimli kitaplarımız izle-

yecektir. 

İcra ve İflâs Yasasının 69/1, 3, 78-95, 100, 101, 139, 257-268. maddeleri-
nin incelendiği bu kitap  b e ş  k ı s ı m’dan oluşmaktadır. «Haciz türle-

ri»nin incelendiği  b i r i n c i  k ı s ı m’ın ‘birinci bölüm’ünde; «kesin (icraî) 

haciz», ‘ikinci bölüm’ünde; «geçici (muvakkat) haciz», ‘üçüncü bö-
lüm’ünde; «tamamlama haczi», ‘dördüncü bölüm’ünde; «ihtiyati haciz» 

(§1. ‘Hukuki niteliği’, §2. ‘İhtiyati haciz isteminin koşulları’, §3. ‘İhtiyati ha-

cizde yetkili mahkeme’, §4. ‘İhtiyati hacizde görevli mahkeme’, §5. ‘İhtiyati 
hacizde yargılama yöntemi’, §6. ‘İhtiyati hacizde güvence (teminat), §7. ‘İh-

tiyati haciz kararının içeriği’, §8. ‘İhtiyati haciz kararının uygulanması’, §9. 

‘İhtiyati haciz tutanağının içeriği’, §10. ‘Güvence karşılığında ihtiyaten hac-
zedilen malların borçluya veya üçüncü kişiye bırakılması’, §11. ‘İhtiyati 

haczi tamamlayan merasim’, §12. ‘İhtiyati haciz kararına itiraz’, §13. ‘İhti-

yati haczin güvence karşılığında kaldırılması’, §14. ‘İhtiyati haciz nedeniyle 
tazminat davası’) konuları, «Haciz işleminin yapılması»nın incelendiği            

i k i n c i  k ı s ı m’da; §1. ‘Haciz isteme süresi’, §2. ‘Hacze başlama süresi’, 

§3. ‘Haczin yapılış şekli ve haczi yapan memurun yetkisi’ konuları, «Hac-
zin Konusu»nun incelendiği  ü ç ü n c ü  k ı s ı m’da; §1. ‘Taşınır malların 

haczi’, §2. ‘Taşınmaz malların haczi’, §3. ‘Haczi özellik taşıyan mal ve hak-

lar’: §a) «Yavrulu hayvanların haczi», §b) «Yetişmemiş mahsüllerin haczi», 
§c) «Üçüncü kişilerde bulunan mal, hak ve alacakların haczi», §d) İntifa 

hakkının haczi», §e) «İştirak halindeki mülkiyet hissesinin haczi», §f) «Müş-

terek mülkiyet hissesinin haczi», §g) «Borçluya ait aynî (nesnel) hakların 



 

tescilini isteme yetkisinin alacaklıya verilmesi», §h) «Borçluya ait tapusuz 

bir taşınmazın, borçlu adına tescilini isteme yetkisinin alacaklıya verilme-

si», §i) «Borçluya emekli maaşı bağlanması için gerekli işlemleri yaptırma 
yetkisinin alacaklıya verilmesi», §j) «Şirket hissesinin haczi» konuları, 

«Haczedilemeyen mal ve haklar»ın incelendiği  d ö r d ü n c ü  k ı s ı m’ın 

birinci bölüm’ünde; «tamamı haczedilemeyen mal ve haklar», ‘ikinci bö-
lüm’ünde; «tamamı haczedilemeyen mal ve haklar», ‘ikinci bölüm’ünde; 

«kısmen haczedilebilen haklar», ‘üçüncü bölüm’ünde; «haczedilmezlikten 

önceden feragat» konuları, «Hacze katılma»nın incelendiği  b e ş i n c i  k ı- 
s ı m’ın ‘birinci bölüm’ünde; «hacze âdi katılma», ‘ikinci bölüm’ünde; «hac-

ze ayrıcalıklı katılma» konuları, bu husustaki bilimsel görüşlere ve yargıtay 

içtihatlarına yollama yapılarak açıklanmıştır. 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin  «h a c i z»  konusundaki görüşünü tam 

olarak yansıtabilmek ve bunlardan daha iyi yararlanmayı sağlayabilmek 

için, -pek çoğu hiçbir yerde yayımlanmamış olan-  i ç t i h a t l a r, ilgili ko-
nuların altında, tarih sırasına göre ve birbiri ile çelişir durumda olanlar ay-

ni başlık altında -(A) ve (B) şeklinde- guruplandırılarak sunulmuştur. Ayrı-

ca çok önemli bulunan içtihatların altına  n o t’lar şeklinde o içtihatların              
t a h l i l  ve  e l e ş t i r i s i  yapılmıştır. 

Böylece, «icra hukukunda haciz» konusu bu kitapta, hem yayımlanmış 

olan bilimsel eserlerdeki «teorik görüşler» ve hem de -çoğu yayımlanma-
mış olan- «yargıtay içtihatları» doğrultusunda -özellikle, uygulamadaki 

uyuşmazlıklara ve karşılaşılan sorunlara ışık tutacak biçimde- özenle ince-

lenmiştir. 

Meslekdaşlarımıza daha yararlı olabilmek için hazırladığımız (ve ha-

zırlayacağımız) kitapları daha «iyi biçimde» ve daha «kısa sürede» basa-

bilmek amacı ile  M a n i s a’da kurmuş olduğumuz «Ş a f a k  B a s ı m  ve  
Y a y ı n e v i»nin ürünü olan bu kitabın görüldüğü şekilde basımında 

emeği geçen, Basım ve Yayınevimizin değerli müdürü Erol Maraşlı’ya, tek-

nik sorumlu Kemal Eryılmaz’a, dizgi operatörü Metin Eryılmaz’a, mürettip 
Müjdat Dağtekin’e, baskı operatörü Müjdat Dağtekin ile Tevfik Can’a, ka-

pak baskısını yapan Hasan Tahsildar ile mücellid Nihat İpeksümer’e en iç-

ten dileklerimizi belirtiriz. 

En iyi dileklerimizle... 

Şubat/1993-Manisa 

Avukat 

Talih Uyar 

 


