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I- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala de ğil, bankalardaki hak ve 
alacaklar üzerine konulmu ş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. f ıkrası h ükmüne g öre 
borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı menkul hükmünde ise de, mahcuz para alacağı 
için satış söz konusu olmadığından, ‘paranın icra dosyasına -altı ay i çinde- getirtilmesi 
talebi’nin, satış talebi  gibi de ğerlendirilip buna g öre inceleme yap ılarak h üküm 
kurulması gerekeceği-

Mahkeme kararının m üddeti i çinde temyizen tetkiki bor çlu tarafından istenmesi üzerine bu 
işle ilgili dosya mahallinden daireye g önderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi E.Ö. 
tarafından d üzenlenen rapor dinlendikten ve dosya i çerisindeki t üm belgeler okunup 
incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ba şlatılan icra 
takibinde, bor çlunun, takibin kesinle şmesinden sonra banka hesaplar ına konulan haczin 
düşmüş olması nedeni ile haczin kald ırılması i çin icra m üdürlüğüne talepte bulundu ğu, 
müdürlükçe, para üzerine uygulanan hacizlerde İİK.nun 106–110 maddelerinin 
uygulanamayacağı gerekçesi ile talebin reddedildi ği, borçlu vekilinin bu karara kar şı şikayet 
yoluyla icra mahkemesine ba şvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildi ği 
anlaşılmıştır.

İİK'nun "paraya çevirme" başlığını taşıyan 106. ve devamı maddelerinde ta şınır ve ta şınmaz 
malların sat ış usul ü d üzenlenmiştir. Bor çlunun üçüncü ki şilerdeki alaca ğı, ta şınır 
hükmündedir. Aynı Kanun'un 110. maddesinde ise; “Bir malın satılması kanuni müddet içinde 
istenmez veya talep geri al ınıp da, bu m üddet i çinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz 
kalkar” hükmü yer almaktadır.

Somut olayda; haciz, sat ılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala de ğil, bankalardaki hak ve 
alacaklar üzerine konulmuş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun 
üçüncü ki şi bankadaki alaca ğı menkul h ükmünde ise de, mahcuz para alaca ğı i çin satış s öz 
konusu olmadığından, paranın icra dosyasına celbi talebinin, sat ış talebi gibi de ğerlendirilip 
buna göre inceleme yapılarak hüküm kurulmalıdır.

O halde mahkemece, yukarıdaki ilkeler de nazara al ınıp inceleme yapılarak oluşacak sonuca 
göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Bor çlunun temyiz itirazlar ının kabul ü ile mahkeme karar ının yukar ıda yaz ılı 
nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 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, 19.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 19.04.2016 T. E: 9010, K: 11603 (www.e-uyar.com)

*

II- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala de ğil, borçlunun üçüncü kişi 
bankada bulunan hesab ındaki paraya konuldu ğunda, bu paran ın sat ılarak paraya 



2

çevrilmesinin söz konusu olmadığı, ancak İİK'nun 106. maddesinin son f ıkrasına g öre 
borçlunun üçüncü ki şilerdeki alaca ğının ta şınır h ükmünde oldu ğu, para alaca ğının 
haczinde ‘satış talebi’ söz konusu olmadığından, haczedilen paranın -altı ay i çinde- icra 
dosyasına gönderilmesi talebinin ‘satış talebi’ yerine geçeceği-

Mahkeme kararının m üddeti i çinde temyizen tetkiki bor çlu tarafından istenmesi üzerine bu 
işle ilgili dosya mahallinden daireye g önderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Yeliz 
Aziz Peker taraf ından d üzenlenen rapor dinlendikten ve dosya i çerisindeki t üm belgeler 
okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra 
takibinde, borçlu icra mahkemesine ba şvurusunda, takibin kesinle şmesinden sonra bor çluya 
ait banka hesab ına konulan haczin d üşmüş olmas ı nedeni ile hesaba konulan haczin 
kaldırılması i çin icra m üdürlüğüne yapılan talebin, m üdürlüğün 12.12.2014 tarihli karar ıyla 
İİK.'nun 106 ve 110. maddeleri gere ğince reddedildiğini ileri s ürerek haczin kald ırılmasını 
istemiş, mahkemece para alacaklarının haczinde satış isteme sürelerinin söz konusu olmadığı 
gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

İİK.'nun "paraya çevirme" başlığını taşıyan 106 ve devamı maddelerinde ta şınır ve ta şınmaz 
malların satış usul ü d üzenlenmiştir. Haciz, sat ılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala de ğil, 
borçlunun üçüncü ki şi bankada bulunan hesab ındaki paraya konuldu ğunda, bu paran ın 
satılarak paraya çevrilmesi söz konusu değildir. Ancak İİK.'nun 106. maddesinin son fıkrasına 
göre bor çlunun üçüncü ki şilerdeki alacağı ta şınır h ükmündedir. Para alaca ğı haczinde sat ış 
talebi s öz konusu olmadığından haczedilen paranın icra dosyasına g önderilmesi ta lebi satış 
talebi yerine geçer.

Somut olayda, icra takibinin kesinle şmesi üzerine, bor çlu Teta ...  Ltd. Şti.'nin Yapı Kredi 
Bankası'ndaki hesabına haciz konulmas ına ili şkin haciz m üzekkeresine adı ge çen bankaca 
verilen 18.06.2010 tarihli cevabi yaz ı ile bor çlunun bankada herhangi bir hak ve alaca ğının 
bulunmadığı y önünde cevap verilmi ştir. Bu durumda, mahkemenin para alacaklar ının 
haczinde satış isteme s üresinin söz konusu olmadığına ilişkin gerekçesi yerinde de ğil ise de; 
haciz m üzekkeresinin bankaya ula ştığı tarih itibariyle uygulanm ış bir haciz s öz konusu 
olmadığından, mahkemenin şikayetin reddine ilişkin kararı sonucu itibariyle doğrudur.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu do ğru mahkeme kararının yukarıda 
yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK .'nun 438. maddeleri uyar ınca (ONANMASINA), 
alınması gereken 27,70 TL  temyiz  harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik 
harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu 
açık olmak üzere, 17/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 17.11.2015 T. E: 16638, K: 28523 (www.e-uyar.com)

*

III- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala de ğil, bankalardaki hak ve 
alacaklar üzerine konulmu ş olup , İİK'nun 106. maddesinin 2. f ıkrası h ükmüne g öre 
‘borçlunun üçüncü ki şi bankadaki alaca ğı menkul h ükmünde’ ise de , mahcuz para 
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alacağı i çin ‘satış’ s öz konusu olmad ığından, paran ın -altı ayl ık s üre i çinde- icra 
dosyasına getirtilmesi talebi, satış talebi  gibi de ğerlendirilip, buna g öre inceleme 
yapılarak hüküm kurulması gerektiği-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu 
işle ilgili dosya mahallinden daireye g önderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ebru 
Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya i çerisindeki tüm belgeler okunup 
incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından başlatılan genel haciz yoluyla takibin kesinleşmesi üzerine, 3. kişilere 89/1 
haciz ihbarnamesi gönderildiği, borçlular vekilinin 24/06/2014 tarihinde İİK'nun 106. ve 110. 
maddeleri gereğince haczin kaldırılması talebinin icra m üdürlüğünce reddedildiği, bor çlular 
vekilinin para alacaklar ında da İİK'nun 106. ve 110. maddesindeki s ürelerin uygulanması 
gerektiği iddias ıyla yeniden bankalarda bulunan hak ve alacaklar üzerindeki hacizlerin 
kaldırılmasını talep etti ği, icra m üdürlüğünce talep hakkında daha önce karar verildi ğinden 
yeniden karar verilmesine yer olmad ığına karar verildi ği, bor çluların bu kararlara kar şı 
mahkemeye şikayet yoluna ba şvurduğu, mahkemece ilk m üdürlük kararına kar şı şikayet 
süresinin ge çirildiği, sonraki talebe ili şkin olaraksa, m üdürlükçe talep hakk ında inceleme 
yapılarak karar verilmesi gerekti ği belirtilerek 15/07/2014 tarihli m üdürlük karar ının 
kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK'nun 16. maddesine göre; "Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak 
üzere, icra ve iflâs dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya 
hadiseye uygun bulunmamas ından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu 
muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır. Bir hakkın yerine getirilmemesinden 
veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir."

Somut olayda icra m üdürlüğünün haczin kald ırılması talebinin reddine ili şkin ilk karar ına 
karşı borçluların şikayeti, öğrenme tarihinden itibaren 7 g ünlük sürede olduğu gibi, bu talep 
İİK'nun 16/2 maddesi uyarınca süreye tabi de değildir.

Bununla birlikte borçluların icra mahkemesine ba şvurusu, para alacaklarında da İİK'nun 106. 
ve 110. maddelerinde öngörülen sürelerin uygulanması gerektiğine yönelik şikayet niteliğinde 
olup, yasal dayana ğı İİK.nun 16. maddesidir. Ayn ı kanunun 17. maddesine g öre; icra 
mahkemesince şikayetin kabulü halinde, şikayet olunan işlem ya bozulur veya  düzeltilir ya da 
memurun sebepsiz yapmadığı veya geciktirdiği işlerin icrası emrolunur.

İİK'nun "paraya çevirme" başlığını taşıyan 106. ve devamı maddelerinde ta şınır ve ta şınmaz 
malların sat ış usul ü d üzenlenmiştir. Bor çlunun üçüncü ki şilerdeki alaca ğı ta şınır 
hükmündedir. Aynı Kanun'un 110. maddesinde ise; “Bir malın satılması kanuni müddet içinde 
istenmez veya talep geri al ınıp da, bu m üddet i çinde yenilenmezse o mal üzerindeki haci z 
kalkar” hükmü yer almaktadır.

Somut olayda; haciz, sat ılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala de ğil bankalardaki hak ve 
alacaklar üzerine konulmuş olup İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun 
üçüncü ki şi bankadaki alaca ğı menkul h ükmünde ise de mahcuz para alaca ğı i çin satış s öz 
konusu olmadığından, paranın icra dosyasına celbi talebi satış talebi gibi değerlendirilip buna 
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göre inceleme yapılarak hüküm kurulmalıdır.

O halde mahkemece İİK.nun 17. maddesi gere ğince yukarıdaki ilkeler de nazara al ınarak 
şikayet konusu incelenerek sonucuna g öre karar verilmesi gerekirken, uyu şmazlığa çözüm 
getirmeyecek biçimde yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Bor çluların temyiz itirazlar ının kabul ü ile mahkeme karar ının yukarıda yazılı 
nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 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, 10.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 10.11.2015 T. E: 26749, K: 27420 (www.e-uyar.com)

*

IV- Üçüncü şahıstaki mevcut para alaca ğının da İİK'nın 110. madde h ükmüne 
kıyasen hacizden itibaren bir y ıllık (şimdi: altı aylık) süre i çerisinde icra dosyas ına 
celbinin istenmesi gerekeceği, aksi halde haczin d üşeceği- Üçüncü kişi nezdinde bulunan 
alacak i çin haciz talebi halinde, haciz tarihi belirlenirken g özetilecek tarih in, haciz 
yazısının yazıldığı tarih değil, üçüncü kişiye ulaşıp, ‘kayda işlendiği tarih’ olduğu- 

Taraflar aras ındaki s ıra cetveline şikayetin yap ılan yarg ılaması sonunda ilamda yaz ılı 
nedenlerden dolayı şikayetin reddine y önelik olarak verilen h ükmün s üresi i çinde şikayetçi 
vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 

Şikayetçi vekili, m üvekkilinin şikayet d ışı bor çlu hakk ında ba şlatılan İzmir 18. İcra 
Müdürlüğü’nün 2008/17784 E. ve 2008/17936 E. sayılı takip dosyalarında, borçlunun üçüncü 
kişi A. G. A. Ş. nezdinde do ğan hak ve alacaklar ına haciz konuldu ğunu, İzmir 20. İcra 
Müdürlüğü'nün 2008/6162 E. sayılı dosyasında, borçlunun A. G. A.Ş. nezdindeki 400.000,00 
TL ile 866.080,82 TL i çin d üzenlenen s ıra cetvellerinde, şikayet olunan idareye pay 
ayrıldığını, oysa 6183 say ılı Yasa'n ın 21. maddesi gere ğince paraya çevrilmesi gerekli 
olmayan alacak haczine idarenin i ştirakinin m ümkün olmadığını, idarenin hacze i ştirakinin 
aynı Yasa'nın 21. maddesinde yer alan özel h üküm uyarınca paraya çevrilmeden evvelki 
dönem ile s ınırlandırıldığını ileri s ürerek, sıra cetvellerinin iptaline, s ıra cetvellerine konu 
alacağın müvekkili şirketin alacaklısı olduğu İzmir 18. İcra Müdürlüğü' nün 2008/17784 E ve 
2008/17936 E. sayılı dosyaları ile L... Varlık Yönetimi A.Ş' nin alacaklı olduğu İzmir 20. İcra 
Müdürlüğü'nün 2008/6162 E. say ılı dosyaları arasında garameten payla ştırılmasına ka rar 
verilmesini talep etmiştir.

Şikayet olunan vekili, payla şıma konu para da ğıtılıncaya kadar kati haczi bulunan m üvekkili 
idarenin hacze iştirakinin mümkün bulunduğunu savunarak, şikayetin reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve t üm dosya kapsamına göre; nakit alacağın paraya çevrilmesi 
söz konusu olmadığından dağıtılıncaya kadar i ştirak haczinin m ümkün olduğu gerekçesiyle, 
şikayetin reddine karar verilmiştir. 

Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.
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1)Şikayet, sıra cetvelindeki sıraya ilişkindir. 

6183 sayılı Kanun'un 21/1 maddesi " Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar paraya 
çevrilmeden evvel o mal üzerine amme alaca ğı i çin de haciz konulursa bu alacak da hacze 
iştirak eder ve aralarında satış bedeli garameten taksim olunur..." hükmünü içermektedir. 6183 
sayılı Kanun'un 21/1. maddesinde satıştan söz edildiği ve paranın satışının mümkün olmadığı 
düşünülebilirse de, para hacizlerinde sat ış tarihi, paran ın dosyaya girdi ği tarihtir. Para ve 
alacak hacizlerine ili şkin işlemler, kural olarak İİK'nın 88. maddesi h ükmü uyarınca menkul 
mal hükümlerine göre yapılır. Borçluya ait nakit parayla kar şılaşan icra memuru, İİK'nın 88. 
maddesi h ükmü çerçevesinde bu paray ı haczedebilir. Üçüncü ki şinin elindeki bir paran ın 
İİK’nın 89. maddesine g öre de ğil de, ta şınır hacizlerine ili şkin 88. maddesine g öre 
haczedilmesinde, tıpkı ta şınırlarda oldu ğu gibi, paran ın somut olarak üçüncü ki şi elinde 
mevcut olması gerekir. Hen üz mevcut olmayan bir paran ın taşınır hükümlerine göre haczine 
yasal olanak bulunmamaktad ır. Üçüncü şahıstaki mevcut para alaca ğının da İİK'nın 110. 
madde h ükmüne kıyasen hacizden itibaren bir y ıllık s üre i çerisinde icra dosyasına celbinin 
istenmesi gerekir. Aksi halde haciz d üşer ( Satış talebi, para hacizlerinde dosyaya celbinin 
istenmesi suretiyle yap ılır.) Di ğer yandan, üçüncü ki şi nezdinde bulunan alacak i çin haciz 
talebi halinde, haciz tarihi belirlenirken g özetilecek tarih, haciz yazısının yazıldığı tarih değil, 
üçüncü kişiye ulaşıp, kayda işlendiği tarihtir. 

Buna göre mahkemenin, nakit alaca ğın paraya çevrilmesinin sözkonusu olmadığı yolundaki 
gerekçesinde isabet bulunmamakta ise de, 866.080,82 TL'nin icra dosyas ına girdi ği 
09.02.2009 tarihinden önce şikayet olunanın haciz yaz ısının 14.11.2008 tarihinde 3. ki şiye 
ulaştığı anla şıldığından, bu payla şım ile ilgili s ıra cetveli y önünden karar, sonucu itibariyle 
doğru oldu ğundan, şikayetçi vekilinin bu s ıra cetveli ile ilgili temyiz it irazları yerinde 
görülmemiştir.

2) Şikayetçi vekilinin 400.000,00 TL'lik sıra cetveline yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Somut olayda, bor çlunun 3.ki şide haczedilen 400.000,00 TL'lik alaca ğı 07.11.2008, 
866.080,82 TL'lik alaca ğı 09.02.2009 tarihinde icra dosyas ına girmiş olup, Vergi Dairesi'nin 
11.11.2008 tarihinde 3. ki şiye ula şan haciz yazısı, 400.000,00 TL'nin icra dosyas ına girdiği 
tarihten sonra oldu ğundan, Vergi Dairesi'nin 400.000,00 TL'nin payla şımı ile ilgili s ıra 
cetveline i ştiraki do ğru olmamıştır. Bu durumda mahkemece, 12.03.2012 tarihli 400.00,00 
TL'nin paylaşımı ile ilgili sıra cetveli yönünden şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, 
yazılı şekilde yanılgılı gerekçe ile şikayetin reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ :Yukarıda (1) numaralı bentte a çıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin diğer temyiz 
itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte a çıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile 
kararın şikayetçi yararına BOZULMASINA, pe şin harcın istek halinde iadesine, karar ın 
tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 19.06.2014 tarihinde 
oybirliği ile karar verildi.

23. HD. 19.06.2014 T. E: 2415, K: 4726 (www.e-uyar.com)

Not: Yüksek mahkeme (Yargıtay 12. Hukuk ve 23. Hukuk Dairesi) yukar ıdaki içtihatlarında 
“İİK.’nun 106/II uyar ınca; bor çlunun üçüncü ki şilerdeki alacaklarının menkul  hükmünde 
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olduğunu, haczedilen ‘para alacakları’nın sat ışının (paraya çevrilmesinin) s öz konusu 
olmayacağını, ancak “üçüncü kişilerdeki (örneğin; bankalardaki) borçluya ait paraların icra 
dosyasına gönderilmesinin istenmesinin ‘satış talebi’ gibi değerlendirilmesi gerekeceğini, aksi 
takdirde para üzerinde konulan haczin d üşeceğini” belirtmiştir. Daha önce bu t ür 
uyuşmazlıkları ( özellikle ‘sıra cetveline itiraz / şikayet üzerine verilen kararlar ı temyizen 
incelemiş oldu ğu d önemde verdi ği kimi kararlar ında Yargıtay 19. Hukuk Dairesi ise bu 
durumda; 

“Şikayet eden vekili, ‘ Ankara 30. İcra M üdürlüğünün 2003/3736 say ılı dosyası üzerinden 
yürütülen ....... Bankası'nın icra takibi sonucu, 10.05.2003 tarihinde bor çlu şirketin Enerji 
Bakanlığındaki alacaklarına haciz koydurdu ğunu, bir y ıllık satış isteme s üresi i çinde satış 
talebinde bulunmadığı için haczin d üştüğünü, yapılan haczin İİK.'nun 103. maddesi uyarınca 
borçluya tebli ğ edilmemesi nedeniyle ....... B ankasına ödeme yapılamayacağını’  belirterek 
‘sıra cetvelinin iptalini’ istemiştir.

Mahkemece ‘ para alacaklarının haczinde sat ış isteme s üresinin s öz konusu olmad ığı, haciz 
tutanağının İİK.'nun 103. maddesi uyar ınca bor çluya tebli ğ edilmemesinin haczi ge çersiz 
kılmadığı, 09.05.2005 tarihinde haczin ...... Bankas ına ait ilk haciz oldu ğu’ belirtilerek 
‘şikayetin reddine’ karar verilmiştir.

Şikayet eden vekili kararı temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir 
isabetsizlik bulunmamas ına g öre, davac ı vekilinin yerinde g örülmeyen b ütün temyiz 
itirazlarını reddi ile usul ve kanuna uygun buluna n icra mahkemesi kararının İİK.’nunun 366. 
maddesi uyarınca ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 
21.03.2008 gününde oybirliği ile karar verildi (19. HD. 21.03.2008 T. E:516, K:2804) (www.e-
uyar.com)”  diyerek ‘borçlunun üçüncü ki şilerdeki para alaca ğı üzerine haciz konulmu ş 
olması halinde paranın paraya çevrilmesi söz konusu olmayacağından para üzerindeki haczin  -
altı ay içinde icra dosyasına getirtilmesi istenmese dahi-  düşmeyeceğini’ belirtmekteydi.

Gönderen: Av. Talih UYAR


