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I- Yeni 6102 s.  TTK. ’nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir ‘sermaye 
şirketi’ olan limited şirketlerde ortaklard an birinin ki şisel alacaklısına -6762 s. eski 
TTK.’nun 145. maddesindeki d üzenlemenin aksine-, ortağın ortaklık payının haczini ve 
paraya çevrilmesini isteme hakk ının tan ınmış oldu ğu- İcra m üdürlüğü, alacakl ı 
tarafından bor çlunun üçüncü ki şi limited şirketteki hissesinin haczi istendi ğinde, 
borçlunun hisse haklar ının, şirkete haciz yaz ısı tebli ğ olunarak haczedilebilece ği gibi 
icra memurunun mahalline (şirket merkezine) bizzat giderek, haczi şirkete tebliğ etmek 
ve pay defterine işlenmesini sağlamak suretiyle bu hususu tutanakla tespit ederek çıplak 
pay haczini yapabileceği-

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yap ılan 
icra takibinde bor çlu Sebahattin Hundur'un 3. ki şi Huntek İnşaat Or.Ür.Tic.Ltd. Şti. ve 
Hundurlar İnşaat San.Tic.Ltd.Şti'deki payının haczi için ticaret sicil memurluğuna müzekkere 
yazılmasına karar verilmesi üzerine, borçlu vekilinin icra müdürlüğü işleminin iptali istemi ile 
icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece,  istemin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

6762 sayılı TTK.nun 145. maddesine g öre, limited şirketlerde ortaklardan birinin ki şisel 
alacaklısı, şirket devam ettiği sürece haklarını borçlu şirket ortağının şahsi mallarından, şirket 
bilançosu gere ği o orta ğa d üşen kar pay ından ve şirket fesholunmuş ise tasfiye pay ından 
alabilir. 6762 sayılı TTK'nun 522 ve 523.maddelerinde limited şirketlerde cebri icraya ili şkin 
koşullar d üzenlenmiştir. Bu d üzenlemeler kar şısında limited şirketlerde orta ğın şahsi 
borcundan dolayı, ortaklık payının doğrudan haczi mümkün olmayıp, sadece ortağın kar payı, 
masraf ve avans alaca ğı veya tasfiye halinde, tasfiye bakiyesine kat ılma hakkı haczedilebilir. 
6762 sayılı TTK'nun 522. maddesinde alacakl ıya tanınan bor çlu orta ğın limited şirketteki 
hissesini haciz hakk ı, satış isteme hakk ından yoksundur. Zira,limited şirketlerde pay kural 
olarak bölünmez. Ancak, bunun istisnas ı devir veya miras yolu ile intikalde m ümkün olup, 
pay önce b ölünür, sonra devir veya intikal edilir. Ayr ıca pay kavram ı ortaklık hak ve 
yükümlülüklerinin tamamını ifade eder.

01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 133. maddesi 6762 
sayılı TTK.nun 145. maddesinden farklı bir düzenlemeye yer vermiştir. Bu düzenlemeye göre, 
sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak 
yanında, borçlularına ait olan, senede ba ğlanmış veya bağlanmamış payların, 9/6/1932 tarihli 
ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun ta şınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini 
ve paraya çevrilmesini isteyebilirler. Haciz, istek üzerine, pay defterine işlenir.

Bunun dışında, alacaklılar, tüm ticaret şirketlerinde alacaklarını, ortağın şirketten olan di ğer 
alacaklarından da alabilme ve bunun için haciz yaptırabilme yetkisini de haizdir. 

Yapılan bu de ğişiklik sonucu, sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin 
kişisel alacaklısına, 6762 say ılı TTK.nun 145. maddesinin aksine, orta ğın ortaklık payının 
haczini ve paraya çevrilmesini isteme hakkı tanınmıştır.

Söz konusu de ğişiklik madde gerek çesinde; “6762 say ılı kanundaki sermayesi paylara 
bölünmüş şirketlerle anonim şirketlere ve hisse senetlerine özgülenmiş bulunan ikinci f ıkra 
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“sermaye şirketleri” ibaresi kullanılarak limited şirketleri ve senede ba ğlanmamış payları da 
kapsayacak tarzda geni şletilmiştir. Haczedilecek ve paraya çevrilecek payın anonim, limited 
ve paylı komandit şirkete ait bulunması veya senede ba ğlanmış olup olmaması, herhangi bir 
hüküm farkı yaratmaz.” şeklinde açıklanmıştır.

Madde gerek çesinin devamında da belirtildi ği üzere, h ükmün di ğer bir yenili ği, haczin ve 
paraya çevrilmenin hangi h ükümlere göre yapılabileceğinin açıklığa kavuşturulmasıdır. 6102 
sayılı TTK.nun 133/2. maddesi gere ğince, limited şirketlerde bor çlu orta ğın payı İcra İflas 
Kanununun taşınırlara ilişkin hükümlerine göre haczedilecektir. Bu durumda, icra müdürlüğü, 
alacaklı tarafından bor çlunun üçüncü ki şi limited şirketteki hissesinin haczi istendi ğinde, 
borçlunun hisse haklar ının, şirkete haciz yaz ısı tebli ğ olunarak haczedilebilece ği gibi icra 
memuru mahalline ( şirket merkezine) bizzat giderek, haczi şirkete tebli ğ etmek ve pay 
defterine işlenmesini sağlamak suretiyle bu hususu tutanakla tespit edere k çıplak pay haczini 
yapabilir.

Burada üzerinde durulması gereken diğer bir husus da şudur:

6102 sayılı TTK.nun 593/2. maddesinde getirilen bir di ğer yenilikle limited şirketlerde, esas 
sermaye payının, ispat aracı olan bir senede veya nama yazılı senede bağlanabilmesine imkan 
tanınmıştır. Madde gerekçesinde, esas sermaye payını içeren nama yazılı senet çıkarılmasının, 
paya devir ve dolay ısıyla dola şım kolaylığı sa ğlamayacağı, 595 ve devam ı h ükümlerinin 
uygulanacağı ifade edilmi ş ve bu olana ğın, limited şirket esas sermaye payını, anonim şirket 
payına d önüştürmeyeceği ve yakla ştırmayacağı, sadece ispat ı ile gere ğinde - limited şirkete 
ilişkin hükümler çerçevesinde- payın devrinde bazı kolaylıklar sağlayabileceği belirtilmiştir.

O halde, limited şirketlerde pay senetleri birer ispat vas ıtası niteliğinde olup, pay senedinin 
teslimi ile ortaklık hakkı devir ve temlik edilemez ve yine ayn ı nedenle bu haklar üzerine 
rehin ve haciz konulamaz. Pay senetlerinin kazan ılması ile sermaye payı devralınmış olmaz. 
Esas sermaye payının devredilebilmesi 6102 sayılı TTK.nun 595 ve 596. maddesi h ükümleri 
şartlarında mümkündür.

Buna g öre pay senedinin teslimi ortakl ık hakkının devrini sa ğlamadığından, pay senedinin 
haczedilmesi borçlunun, limited şirketteki ortaklık payının haczedildiği sonucunu do ğurmaz. 
Yukarıda da belirtildi ği üzere, ortakl ık pay ı, limited şirkete haciz yaz ısının tebli ği ile 
haczedilebileceği gibi icra memurunun mahalline ( şirket merkezine) bizzat giderek, haczi 
şirkete tebliğ etmek ve pay defterine işlenmesini sağlamak suretiyle bu hususu tutanakla tespit 
ederek pay haczini yapması mümkündür.

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince;

Alacaklı tarafından 14.08.2012 tarihinde bor çlunun 3. ki şi Huntek İnşaat Or.Ür.Tic.Ltd. Şti. 
ve Hundurlar İnşaat San.Tic. Ltd. Şti'deki hisselerinin haczi i çin Ticaret Sicil memurlu ğuna 
haciz m üzekkeresi yazılması talep edilmi ş, ticaret sicil memurlu ğu haczin sicil kay ıtlarına 
tescil edildiğini bildirmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere haciz tarihi itibariyle y ürürlükte olan 6102 sayılı TTK.nun 133/2. 
maddesi gere ğince, bor çlunun limited şirketteki ortaklık payının haczi m ümkün olup, icra 
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müdürlüğü, alacakl ı taraf ından bor çlunun üçüncü ki şi limited şirketteki hissesinin haczi 
istendiğinde, borçlunun hisse haklarının, şirkete haciz yazısı tebliğ olunarak haczedilebileceği 
gibi icra memuru mahalline ( şirket merkezine) bizzat giderek, haczi şirkete tebliğ etmek ve 
pay defterine i şlenmesini sa ğlamak suretiyle bu hususu tutanakla tespit ederek çıplak pay 
haczini yapabilir. Şirket hisselerinin bu şekilde haczedilmesinden sonra ancak bildirimde 
bulunmak için ticaret sicil memurluğuna müzekkere yazılabilir. 

Bu durumda mahkemece, yukar ıda a çıklanan nedenlerle şikayetin kabul üne 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 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan 
harcın istek halinde iadesine, ilam ın tebliğinden itibaren 10 g ün i çinde karar d üzeltme yolu 
açık olmak üzere,  01.04.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 01.04.2014 T. E: 7213, K: 9331 (www.e-uyar.com)

*

II- Yeni 6102 s . TTK.’nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir ‘sermaye 
şirketi’ olan limited şirketlerde ortaklardan birinin ki şisel alacaklısına  -6762 s. eski 
TTK.’nun 145. maddesindeki d üzenlemenin aksine-, ortağın ortaklık payının haczini ve 
paraya çevrilmesini isteme hakkının tanınmış olduğu- Limited şirketlerde borçlu ortağın 
payının İİK.'nun ta şınırlara ili şkin h ükümlerine g öre haczedileceği, bu durumda, icra 
müdürlüğünün, alacaklı tarafından bor çlunun üçüncü ki şi limited şirketteki hissesinin 
haczi istendi ğinde, bor çlunun şirketteki payının, şirkete haciz yaz ısı tebli ğ olunarak 
haczedilebileceği gibi , icra memurunun şirket merkezine bizzat giderek, haczi şirkete 
tebliğ etmek ve pay defterine i şlenmesini sağlamak suretiyle bu hususu tutanakla tespit 
ederek çıplak pay haczini yapabilece ği, limited şirketlerde ispat vas ıtası olan pay 
senedinin teslimi ile ortakl ık hakkının devir ve temlik edilemeyece ği ve nedenle bu 
hakların üzerine rehin ve haciz konulamayaca ğı, pay senedinin haczedilmesinin 
borçlunun, limited şirketteki ortaklık payının haczedildiği sonucunu doğurmayacağı-

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla 
takibe kar şı, bor çlu S. A.' ın, orta ğı oldu ğu limited şirketteki pay ının haczine dair icra 
müdürlüğü i şleminin iptali istemi ile icra mahkemesine ba şvurduğu, mahkemece,  istemin 
kabulüne karar verildiği  anlaşılmaktadır.

6762 sayılı TTK.nun 145. maddesine g öre, limited şirketlerde ortaklardan birinin ki şisel 
alacaklısı, şirket devam ettiği sürece haklarını borçlu şirket ortağının şahsi mallarından, şirket 
bilançosu gere ği o orta ğa d üşen kar pay ından ve şirket fesholunmuş ise tasfiye pay ından 
alabilir. 6762 sayılı TTK'nun 522 ve 523. maddelerinde limited şirketlerde cebri icraya ilişkin 
koşullar d üzenlenmiştir. Bu d üzenlemeler kar şısında limited şirketlerde orta ğın şahsi 
borcundan dolayı, ortaklık payının doğrudan haczi mümkün olmayıp, sadece ortağın kar payı, 
masraf ve avans alaca ğı veya tasfiye halinde, tasfiye bakiyesine kat ılma hakkı haczedilebilir. 
6762 sayılı TTK'nun 522. maddesinde alacakl ıya tanınan bor çlu orta ğın limited şirketteki 
hissesini haciz hakkı, satış isteme hakkından yoksundur. Zira, limited şirketlerde pay kural 
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olarak bölünmez. Ancak, bunun istisnas ı devir veya miras yolu ile intikalde m ümkün olup, 
pay önce b ölünür, sonra devir veya intikal edilir. Ayr ıca pay kavram ı ortaklık hak ve 
yükümlülüklerinin tamamını ifade eder.

01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı sayılı Türk Ticaret Kanununun 133. maddesi 
6762 sayılı TTK.nun 145. maddesinden farklı bir düzenlemeye yer vermiştir. Bu düzenlemeye 
göre, sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından 
almak yanında, borçlularına ait olan, senede ba ğlanmış veya bağlanmamış payların, 9/6/1932 
tarihli ve 2004 say ılı İcra ve İflas Kanununun ta şınırlara ili şkin h ükümleri uyar ınca 
haczedilmesini ve paraya çevrilmesini isteyebilirler. Haciz, istek üzerine, pay defterine işlenir.

Bunun dışında, alacaklılar, tüm ticaret şirketlerinde alacaklarını, ortağın şirketten olan di ğer 
alacaklarından da alabilme ve bunun için haciz yaptırabilme yetkisini de haizdir.  

Yapılan bu de ğişiklik sonucu, sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin 
kişisel alacaklısına, 6762 say ılı TTK.nun 145. maddesinin aksine, orta ğın ortaklık payının 
haczini ve paraya çevrilmesini isteme hakkı tanınmıştır.

Söz konusu de ğişiklik madde gerek çesinde; “6762 say ılı kanundaki sermayesi paylara 
bölünmüş şirketlerle anonim şirketlere ve hisse senetlerine özgülenmiş bulunan ikinci f ıkra 
“sermaye şirketleri”ibaresi kullanılarak limited şirketleri ve senede ba ğlanmamış payları da 
kapsayacak tarzda geni şletilmiştir. Haczedilecek ve paraya çevrilecek payın anonim, limited 
ve paylı komandit şirkete ait bulunması veya senede ba ğlanmış olup olmaması, herhangi bir 
hüküm farkı yaratmaz.”şeklinde açıklanmıştır.

Madde gerek çesinin devamında da belirtildi ği üzere, h ükmün di ğer bir yenili ği, haczin ve 
paraya çevrilmenin hangi h ükümlere göre yapılabileceğinin açıklığa kavuşturulmasıdır. 6102 
sayılı TTK.nun 133/2. maddesi gere ğince, limited şirketlerde bor çlu orta ğın payı İcra İflas 
Kanununun taşınırlara ilişkin hükümlerine göre haczedilecektir. Bu durumda, icra müdürlüğü, 
alacaklı tarafından bor çlunun üçüncü ki şi limited şirketteki hissesinin haczi istendi ğinde, 
borçlunun hisse hakları şirkete haciz yazısı tebliğ olunarak haczedilebileceği gibi icra memuru 
mahalline ( şirket merkezine) bizzat giderek, haczi şirkete tebli ğ etmek ve pay defterine 
işlenmesini sağlamak suretiyle bu hususu tutanakla tespit ederek çıplak pay haczini yapabilir.

Burada üzerinde durulması gereken diğer bir husus da şudur:

6102 sayılı TTK.nun 593/2. maddesinde getirilen bir di ğer yenilikle limited şirketlerde, esas 
sermaye payının, ispat aracı olan bir senede veya nama yazılı senede bağlanabilmesine imkan 
tanınmıştır. Madde gerekçesinde, esas sermaye payını içeren nama yazılı senet çıkarılmasının, 
paya devir ve dolay ısıyla dola şım kolaylığı sa ğlamayacağı, 595 ve devam ı h ükümlerinin 
uygulanacağı ifade edilmi ş ve bu olana ğın, limited şirket esas sermaye payını, anonim şirket 
payına d önüştürmeyeceği ve yakla ştırmayacağı, sadece ispat ı ile gere ğinde - limited şirkete 
ilişkin hükümler çerçevesinde- payın devrinde bazı kolaylıklar sağlayabileceği belirtilmiştir.

O halde, limited şirketlerde pay senetleri birer ispat vas ıtası niteliğinde olup, pay senedinin 
teslimi ile ortaklık hakkı devir ve temlik edilemez ve yine ayn ı nedenle bu haklar üzerine 
rehin ve haciz konulamaz. Pay senetlerinin kazan ılması ile sermaye payı devralınmış olmaz. 
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Esas sermaye payının devredilebilmesi 6102 sayılı TTK.nun 595 ve 596. maddesi h ükümleri 
şartlarında mümkündür.

Buna g öre pay senedinin haczi, pay senedinin teslimi ortakl ık hakk ının devrini 
sağlamadığından, bor çlunun, limited şirketteki ortakl ık pay ının haczedildi ği sonucunu 
doğurmaz. Yukarıda da belirtildiği üzere, ortaklık payı, limited şirkete haciz yazısının tebliği 
ile haczedilebilece ği gibi icra memuru mahalline ( şirket merkezine) bizzat giderek, haczi 
şirkete tebliğ etmek ve pay defterine işlenmesini sağlamak suretiyle bu hususu tutanakla tespit 
ederek çıplak pay haczini yapabilir.

Yapılan bu açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında;

Alacaklı tarafından ihtiyati haciz karar ına dayanılarak icra m üdürlüğünden haciz talebinde 
bulunduğu ve buna binaen  08.01.2013  tarihinde bor çlunun ortağı olduğu limited şirketteki 
hissesinin haczine dair haciz yaz ısı g önderildiği, daha sonra kambiyo takibine ge çildiği ve 
11.03.2013 tarihinde yeniden haciz talebinde bulunduğu , icra  m üdürlüğünce haciz istemi 
kabul edilerek  şirkete haciz yazısı gönderildiği görülmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere haciz tarihi itibariyle y ürürlükte olan 6102 sayılı TTK.nun 133/2. 
maddesi gere ğince, bor çlunun limited şirketteki ortakl ık pay ının haczi m ümkün olup, 
mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yaz ılı gerek çe ile kab ulü 
isabetsizdir.

SONUÇ: Alacakl ının temyiz itirazlar ının kabul ü ile mahkeme karar ının yukar ıda yaz ılı 
nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan 
harcın istek halinde iadesine, ilam ın tebliğinden itibaren 10 g ün i çinde karar d üzeltme yolu 
açık olmak üzere, 28.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 28.11.2013 T. E: 30403, K: 37960 (www.e-uyar.com)

Aynı doğrultuda: 12. HD. 22.02.2014 T. E: 9590, K: 11864 (www.e-uyar.com)

                                       07.05.2013 T. E: 7955, K: 17423 (www.e-uyar.com)

Not: Eski 6762 s. TTK.’nun 145. maddesine g öre, limited şirketlerde ortaklardan birinin 
kişisel alacaklısı, şirket devam ettiği sürece haklarını borçlu şirket ortağının şahsi mallarından, 
şirket bilançosu gereği o ortağa düşen kar payından ve şirket fesholunmuş ise tasfiye payından 
alabiliyordu. 6762 sayılı TTK'nun 522 ve 523. maddelerinde limited şirketlerde cebri icraya 
ilişkin ko şullar d üzenlenmişti. Bu d üzenlemeler kar şısında limited şirketlerde orta ğın şahsi 
borcundan dolayı, ortaklık payının doğrudan haczi mümkün olmayıp, sadece ortağın kar payı, 
masraf ve avans alaca ğı veya tasfiye halinde, tasfiye bakiyes ine kat ılma hakk ı 
haczedilebiliyordu. 6762 sayılı TTK'nun 522. maddesinde alacakl ıya tanınan bor çlu ortağın 
limited şirketteki hissesini haciz hakkı, satış isteme hakkından yoksundu.

01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı sayılı Türk Ticaret Kanununun 133. maddesi 
6762 sayılı TTK.nun 145. maddesinden farklı bir düzenlemeye yer vermiştir. Bu düzenlemeye 
göre, sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından 
almak yanında, borçlularına ait olan, senede ba ğlanmış veya bağlanmamış payların, 9/6/1932 
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tarihli ve 2004 say ılı İcra ve İflas Kanununun ta şınırlara ili şkin h ükümleri uyar ınca 
haczedilmesini ve paraya çevrilmesini isteyebilirler. Haciz, istek üzerine, pay defterine işlenir. 

Bunun dışında, alacaklılar, tüm ticaret şirketlerinde alacaklarını, ortağın şirketten olan di ğer 
alacaklarından da alabilme ve bunun için haciz yaptırabilme yetkisini de haizdir.  

Yapılan bu de ğişiklik sonucu, sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin 
kişisel alacaklısına, 6762 say ılı TTK.nun 145. maddesinin aksine, orta ğın ortaklık payının 
haczini ve paraya çevrilmesini isteme hakkı tanınmıştır. 

Gönderen: Av. Talih UYAR


