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İŞ MAHKEMELERİNDE İHTİYATİ HACİZ VE UYGULAMASI
Ülkemizin içinde bulunduğu mevcut ekonomik koşullarda işverenlerin işçilerine, işten ayrıldıktan
sonra hak ve alacaklarını ödemek konusunda zorluk çıkardığı, işçilerine ödeme yapmamak konusunda
çeşitli yollara başvurduğu görülmektedir.
İşçi ile işveren arasında açılan veya görülmekte olan tazminat ve alacak davalarında talep
edilebilecek ihtiyati haciz; geçici hukuki koruma sağlayan bir haciz prosedürüdür. Buna göre para alacakları
özelinde, görevli ve yetkili mahkeme kararıyla, mevcut veya ileride açılacak icra takibinin neticesinde
alınması muhtemel meblağların güvence altına alınması mümkündür.
Mahkeme tarafından dava değerinin %10 ila %15’i tutarında nakit teminat takdiri ile davalı
işverenin iş yapmakta olduğu kurum ve kuruluşlardaki hakkedişlerine, banka hesaplarına, taşınır ve
taşınmaz mallarına ihtiyati haciz konulabilir.
İcra ve İflas Kanununun “ İhtiyati haciz kararının icrası “ başlığını taşıyan 261 inci maddesine
göre; alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde kararı veren mahkemenin
yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. Aksi halde ihtiyati haciz kararı
kendiliğinden kalkar. İhtiyati haczin infazı ile ilgili şikayetler infazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra
mahkemesine yapılır.
İcra ve İflas Kanununun “ İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim “ başlıklı 264 üncü maddesine
göre; dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı; haczin
tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün
içinde ya takip talebinde (Haciz veya iflas) bulunmaya veya dava açmaya mecburdur. İhtiyati haciz, alacak
davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı İİK.m.264 / 1 ‘e göre mahkemede dava
açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün mahkemece tebliğinden itibaren bir ay içinde alacaklı takip
talebinde bulunmaya mecburdur.
Alacaklı bu müddetleri geçirir veya davasından yahut takip talebinden vazgeçerse veya takip
talebi kanuni müddetlerin geçmesiyle düşerse veya dava dosyası muameleden kaldırılıp da bir ay içinde
dava yenilenmezse veya davasında haksız çıkarsa ihtiyati haciz hükümsüz kalır ve alakadarlar isterse lazım
gelenlere bildirilir.
İcra ve İflas Kanununun “ htiyati haciz kararına itiraz ve temyiz “ başlığını taşıyan 265 inci
maddesine göre; Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin
yetkisine ve teminata karşı; huzuruyla yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının
kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir. Menfaati ihlal
edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyati haczin dayandığı
sebeplere veya teminata itiraz edebilir.
Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder.
İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu
başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyati haciz kararının icrasını
durdurmaz.
İcra ve İflas Kanununun “ İhtiyati haczin kaldırılması “ başlığını taşıyan 266 ıncı maddesine
göre; Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya
taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını
mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.
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