
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ’NİN

“BORÇLUNUN TA ŞINIR/TAŞINMAZ MALLARI ÜZERİNE HAC İZ KOYAN 

ALACAKLININ -Bu haczi d üşmeden veya feragat nedeni ile d üşürülmeden- 

ÜZERİNDEKİ HACİZ DEVAM EDERKEN, AYNI TAŞINIRI/TAŞINMAZI TEKRAR 

HACZETTİREBİLECEĞİ” konusundaki yeni içtihatları:

- “Alacakl ı taraf ından kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ba şlatılan takibin 

kesinleşmesi üzerine, alacaklının talebi ile bor çlunun ta şınmazlarına 12.02.2014 tarihinde 

haciz konulduğu, alacaklının talebi üzerine taşınmazlara 23.01.2015 tarihinde yeniden haciz 

konulduğu, alacakl ının icra takip dosyas ında 03.02.2015 tarihinde talepte bulunarak 

12.02.2014 tarihli haciz yönünden satış talep ettiği, icra memurluğunca, haciz devam ederken 

yeniden haciz konulmasının istenilmesinin, daha önceden konulan hacizden feragat anlamına 

geleceği ve h ükümsüz kalacağı gerek çesiyle, 12.02.2014 tarihli haciz y önünden alacaklının 

satış talebinin reddi yönünde işlem tesis edildiği, alacaklının, satış talebinin reddine ilişkin icra 

memurluk i şleminin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine ba şvurduğu, mahkemece; icra 

hukukunda, haczin yenilenmesine ilişkin hukuki müessese bulunmadığı, 23.01.2015 tarihinde 

uygulanan haczin, ilk haczin devam ı niteli ğinde olmay ıp, yeni bir haciz i şlemi oldu ğu 

gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İcra ve İflâs Kanunu'nda, ta şınmaza birden fazla haciz konulmas ında yasal engel yoktur. 

Somut olayda icra takip dosyasında, alacaklının ilk hacizden feragat ettiği yönünde bir beyanı 

bulunmamaktadır. Bir haktan feragatin a çıkça yapılması gerekip, z ımni feragat m ümkün 

değildir. Dairemizin yerle şik içtihatları da bu y öndedir. Dolayısıyla, her iki haciz de ge çerli 

olup, İİK'nun 106 ve 110. maddelerinin her iki haciz için ayrı ayrı değerlendirileceği tabiidir.

O halde mahkemece, şikayetin kabul ü gerekirken, somut olay ile ba ğdaşmayan Dairemiz 

kararının emsal alınarak şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Alacaklının temyiz itirazlar ının kabul ü ile mahkeme karar ının yukarıda yazılı nedenlerle 

İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), pe şin alınan harcın 

istek halinde iadesine, ilam ın tebli ğinden itibaren 10 g ün i çinde karar d üzeltme yolu a çık 

olmak üzere, 24.12.2015 g ününde oybirli ğiyle karar verildi.” (12. HD. 24.12.2015 T. E: 

20177, K: 32746) (www.e-uyar.com)

*



-“Alacaklı tarafından genel haciz yolu ile ilamsız icra takibine haşlandığı, borçlu adına kayıtlı 

taşınmazlar üzerine ihtiyati haciz konuldu ğu, borçlu vekilinin, itirazın iptali davasında karar 

verilmekle ta şınmazlar üzerindeki ihtiyati haczin kesin hacze d önüşüp 2 y ıllık satış isteme 

süresinin başladığını, icra müdürlüğünün iki yıllık süre dolmadan ta şınmazlara yeniden haciz 

konulması işleminin doğru olmadığını ileri sürerek işlemin iptali istemi ile icra mahkemesine 

başvurduğu, mahkemece kesin hacze d önüşen ihtiyati haczin hukuki ge çerliliği devam 

ederken, taşınmazlara yeniden haciz konulmas ının m ümkün olmadığı gerekçesiyle şikayetin 

kabulü ile 15.02.2012 tarihli hacizlerin kald ırılmasına karar verildi ği anlaşılmıştır. İcra takip 

dosyasının incelenmesinde; alacakl ı tarafından Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 

2009/1740 D.iş say ılı 10.11.2009 tarihli ihtiyati haciz karar ı ile takibe ba şlandığı ve 

11.11.2009 tarihli haciz yaz ısı ile bor çlu adına kayıtlı ta şınmazlar üzerine haciz konuldu ğu, 

haczin 12.11.2009 tarihinde tapu siciline i şlendiği, örnek 7 numaral ı ödeme emrinin 

01.12.2009 tarihinde bor çluya tebliğ edildiği, bor çlunun yasal s ürede itirazı üzerine takibin 

durduğu, alacaklı tarafından Antalya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne a çılan itirazın iptali 

davası sonunda, anılan mahkemenin 17.02.2001 tarih ve 2010/17 Esas-201 1/58 Karar say ılı 

kararı ile şikayetçi borçlunun itirazının kısmen iptaline karar verildiği, alacaklının 15.02.2012 

tarihli talebi üzerine ta şınmazlar üzerine yeniden haciz konuldu ğu ve haczin tapu siciline 

20.02.2012 tarihinde şerh verildiği görülmüştür. İcra ve İflas Kanununda haczin yenilenmesi 

diye bir müessese mevcut olmayıp, aynı takip dosyasından olsa da konulan her haciz yeni bir 

hacizdir. Buna göre aynı taşınmaz üzerine birden fazla haciz konulmasını engelleyen bir yasa 

hükmü de yoktur. Ta şınmazın üzerinde haciz varken, alacaklının talebi üzerine yeniden haciz 

konulması, önceki hacizden vazgeçildiği anlamına gelmez.

Somut olayda, itirazın iptaline karar verilmi ş olmakla ve itirazın iptali ilamının infazı 

için kesinleşmesi de gerekmediğine göre, alacaklının talebi üzerine taşınmazlar üzerine ikinci 

kez haciz konulmasında yasaya aykırılık yoktur. O halde, mahkemece, şikayetin reddine karar 

verilmesi gerekirken, kabulü ile haciz işlemlerinin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

   

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı 

nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nurı 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, 09.06.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.” (12. HD. 09.06.2015 



T. E:5993, K:16008) (www.e-uyar.com)

*

NOT: Y üksek mahkemece (Yargıtay 12. Hukuk Dairesince) ; uzun y ıllar, takip konusu 

alacağından dolayı, dosyadaki alacağını karşılar miktarda borçlunun taşınır/taşınmaz mallarını 

haczettiren alacakl ının “ bu haczi, s üresinde ( İİK.m.106,110) sat ış istememesi nedeniyle 

düşmeden” veya “haciz, açıkça feragat nedeniyle kaldırılmadan” yeniden haciz talep etmesi 

mümkün görülmemekte idi…

Yüksek mahkeme, kısa bir s üre önce “  bor çlunun ta şınmazına( ta şınırına) alacaklı 

tarafından konulan haciz d üşmeden, tekrar ‘aynı alacaklı tarafından’ haciz konulabilece ği, 

ancak bu durumda alacaklının ilk haczinden feragat etmiş olacağı” ;

“Borçlunun murisinden intikal edecek hissesine haciz konulduktan sonra alacaklı İİK'nun 110. 

maddesinde yaz ılı s üre i çerisinde ortakl ığın giderilmesi davas ı a çmak amac ıyla icra 

müdürlüğünden yetki belgesi talebinde bulunmu ş olup, bu istemi sat ış talebi niteli ğinde 

olduğundan haciz d üşmemiş ise de, alacakl ının daha sonra ayn ı ta şınmaz hissesine 2. kez 

haciz koydurdu ğu g örülmüştür. Bu talep ilk hacizden vazge çme anlam ına geldi ğinden 

14.06.2012 tarihli haciz sonras ı yeniden kıymet takdiri yapılması gerekirken, d üşmüş hacze 

dayalı kıymet takdiri esas al ınarak ihalenin y apılması usuls üz olup ihalenin feshi yerine 

şikayetin reddi y önünde hüküm tesisi bu nedenle do ğru görülmemiştir. Düzeltilmesi istenen 

Yargıtay ilamıyla bunda atıf yapılan mahkeme kararında yazılı gerekçeler ve dosyada mevcut 

belgeler kar şısında karar d üzeltme iste ği yerinde g örülmediği gibi HUMK. nun 440. 

maddesinde yazılı dört halden hi ç birine de uymadığından İİK.nun 366. ve HUMK.nun 442. 

maddeleri uyarınca (REDD İNE), takdiren 226,00 TL para cezas ı karar d üzeltme isteyenden 

alınmasına, 52,40 TL karar d üzeltme harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik 

harcın karar d üzeltme isteyenden tahsiline, 27.06.2014 g ününde oybirli ğiyle karar verildi.” 

(12. HD. 27.06.2014 T. E:15060, K:18915) (www.e-uyar.com) ş e k l i n d e belirtmişti…

Nihayet, son iki karar ında yüksek mahkeme “ … bor çlunun aynı ta şınmazına, aynı 

dosyadan, ayn ı alacakl ı taraf ından, önceki haciz devam ederken yeniden haciz 

konulabileceğini, bu durumda alacakl ının ilk haczinden -z ımnen- feragat etmi ş sayılma- 

yacağını, ikinci haczin,  ilk  haczin   devamı  niteliğinde kabul edilemeyeceğini, İİK.’nun 106 



ve 110. maddelerinin her iki haciz içinde ayrı ayrı değerlendirileceğini” ifade etmiştir…

Av. Talih  UYAR 


