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GİRİŞ 

 

I. SORUNUN TAKDİMİ 

 

Türk Ticaret Kanunu1 m. 125 gereğince ticaret şirketleri tüzel kişiliği haiz olup 

Türk Medeni Kanunu2 m. 48 çerçevesinde haklardan yararlanabilir ve borç 

üstlenebilirler. TTK m. 124/2 hükmünde ticaret şirketleri, sermaye şirketi ve şahıs şirketi 

olarak ikiye ayrılmış ve anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketin sermaye şirketi olduğu düzenlenmiştir. 

Sınırlı sorumluluk ilkesinin geçerli olduğu anonim şirketlerde TTK m. 329 ve 

limited şirketlerde TTK m. 573 gereği ortakların şirketin borçlarından dolayı kural 

olarak3 herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Sermaye şirketlerinde şirketin 

borçlarından dolayı alacaklılara karşı tüm malvarlığı ile şirket sorumludur. Bu husus 

anonim şirketler için TTK m. 329/1’de “[a]nonim şirket, sermayesi belirli ve paylara 

bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.” 

şeklinde ifade edilmiştir. Ortakların sorumluluğu ise maddenin ikinci fıkrasında “[p]ay 

sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.” 

şeklinde belirtilmiştir. 

Limited şirketler için de benzer durum TTK m. 602’de “[ş]irket, borç ve 

yükümlülükleri dolayısıyla sadece malvarlığıyla sorumludur.” şeklinde düzenlenmiştir. 

Ortakların sorumluluğu ise TTK m. 573/2’de “[o]rtaklar, şirket borçlarından sorumlu 

olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket 

 
1 RG, 14.2.2011, S. 27846. 

2 RG, 8.12.2001, S. 24607. 

3 Limited şirket ortağının şirket borçlarından dolayı sorumlu olmamasının istisnası 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun m. 35’te düzenlenmiştir. 



 
 
 

2 

sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle 

yükümlüdürler.” şeklinde sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla ortakların sadece sermaye 

koyma borçlarının söz konusu olduğu sermaye şirketlerinde, alacaklıların aldıkları riskin 

kanuni teminatını şirketin malvarlığı oluşturmaktadır ve eğer alacaklılar alacaklarını 

şirketten tahsil edemezlerse kural olarak ortaklara başvuramayacaklardır 4. Bu nedenle 

şirketin malvarlığı özellikle alacaklılar için önem arz etmekte ve onlara güvence 

sağlamaktadır. Şirketin malvarlığı alacaklılara güvence sağlamakla birlikte şirketin ve 

pay sahiplerinin de çıkarlarını korumaktadır5. 

Alacaklılara güvence sağlayan şirketin malvarlığına şirketin sermayesi de 

dahildir. Şirketin esas sözleşmesine yazılarak ticaret siciline tescil edilen ve sabit bir 

değer olan sermaye, ortakların sermaye payı olarak şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri 

değerlerin nakdi olarak gösterilmesini ifade eder6. Ortakların asli sorumluluğu şirkete 

karşı taahhüt ettikleri katılma paylarını diğer bir deyişle sermaye paylarını ifa etmek ile 

 
4 Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar Hukuku I, 14. Baskı, İstanbul 2019, N. 432; 

Ansay, Tuğrul: Anonim Şirketler Hukuku, 6. Baskı, Ankara 1982, s. 35-36. 

5 Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/Manavgat, Çağlar: Anonim Şirketler Hukuku C. I, Ankara 

2013, s. 121-126; Paslı, Ali: “Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (III) 

YTK Kitap 2- Kısım 4- Bölüm I ‘Kuruluşun Hükümleri’”, BATİDER 2012, C. XXVIII, S. 3, s. 196. Genel 

kurul veya yönetim kurulu kararı ile sermayenin korunmasına ilişkin olan TTK hükümlerinin ihlal edilmesi 

halinde bu kararların batıl olması, sermayenin ve sermayeyi koruyan hükümlerin sadece alacaklıları koruma 

amacını aşan bir boyutta olduğunun kanıtıdır. Şirketin sermayesinin ve malvarlığının koruduğu menfaat 

alacaklılara, ortaklara, işçilere, ekonomiye ve şirketin kendisine yöneliktir. Amaç sadece alacaklıları 

korumak olsaydı bu durumda sermayenin korunması ilkesine aykırı olan karar için sadece alacaklılara dava 

hakkı tanınır ve TTK m. 391’de butlan yaptırımı öngörülmezdi, Tekinalp, Ünal: “Anonim Ortaklıkta 

Sermayenin Korunması İlkesi”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C. II, s. 1693; Arslanlı, Halil: Anonim 

Şirketler I, Umumî Hükümler, 3. Baskı, s. 100. 

6 Moroğlu, Erdoğan: Anonim Ortaklıklarda Sermaye Artırımı, 4. Baskı, İstanbul 2018, s. 1. 
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sınırlıdır. Bu esas TTK m. 128/1’de “[h]er ortak, usulüne göre düzenlenmiş ve imza 

edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı 

borçludur.” şeklinde ifade edilmiştir. Anonim şirketler için bu sorumluluk TTK m. 

329/2’de, limited şirketler için ise TTK m. 573/2’de düzenlenmiştir. 

Ortaklar TTK m. 127 gereğince şirkete ifa edilmek üzere hem ayni hem nakdi 

sermaye koyma taahhüdünde bulunabilirler. Nakdi ve ayni sermaye taahhüdünün ifası 

için kanunda ayrı düzenlemeler mevcuttur. Bedeli nakden taahhüt edilen payların temsil 

ettiği sermaye, nakdi sermayedir ve nakdi sermaye kavramının içine sadece “para” 

girmektedir7. TTK m. 332’de belirtildiği üzere sermayenin tamamı esas sözleşmede 

taahhüt edilir. Ancak kanunda ortakların, tamamını taahhüt ettikleri sermaye borçlarını 

şirketin kuruluşu esnasında tamamen ödemelerine ilişkin bir düzenleme 

bulunmamaktadır8. Çalışmada incelenecek olan sorunun kaynağı da ortağın nakdi 

 
7 Hirsch, Ernst E.: Ticaret Hukuku Dersleri, 3. Baskı, İstanbul 1948, s. 252; Göle, Celal: Anonim 

Ortaklıklarda Nakdî Sermaye Koyma Borcu ve Bu Borcu İfada Temerrüt, Ankara 1976,  s. 28; Manavgat 

(Kırca/Şehirali Çelik), s. 345; Cerrahoğlu, M. Fadlullah: “Limited Ortaklıkta Sermaye Koyma Borcu”, 

İİTİD 1975, S. 1, s. 183; Paslı, Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (III), s. 202-203; Akdağ 

Güney, Necla: Anonim Şirketlerde Kuruluş, İstanbul 2014, s. 64; Moroğlu,  Sermaye Artırımı, s. 94. Senet 

ve senetsiz alacak haklarının da nakdi sermaye olarak değerlendirilebileceği dolayısıyla kıymetli evrak ve 

alacak hakkının da nakdi sermaye altında gösterilebileceği yönündeki görüşler için bkz. Baştuğ, İrfan: 

Şirketler Hukukunun Temel İlkeleri, İzmir 1974, s. 61-62; Sayın Önal, Buket: Limited Şirketlerde 

Ortakların Sorumluluğu, 4. Baskı, Ankara 2009, s. 37; Karayalçın, Yaşar: Ticaret Hukuku, II. Şirketler 

Hukuku, 2. Baskı, Ankara 1973, s. 365; Yavuz, Mustafa: “Anonim ve Limited Şirketlerde Ayni ve Nakdi 

Sermaye Olarak Konulabilecek Malvarlığı Unsurları”, MÇDer. 2015, S. 131, Y. 25, s. 90; s. 126. 

8 TTK’daki düzenlemelerin aksine Bank.K. m. 7/1-a,f bentlerine göre bankaların kurulabilmesi için 

sermayenin nakden ve peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca m. 10/2-a bendine göre de kuruluş izni 

almış olan bankaların faaliyete geçebilmesi için sermayenin nakit olarak ödenmesi gerekmektedir. Kuruluş 

şartlarını düzenleyen 7. maddeye göre nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiş sermayesinin en 
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sermaye koyma borcunu şirketin kuruluşunda tamamen ifa etmesine ilişkin yasal bir 

zorunluluğun bulunmamasıdır. 

Nakdi sermaye taahhüdüne ilişkin bu düzenlemeye karşın ayni sermaye 

taahhütleri bakımından sonradan ifa sorunu kural olarak doğmamaktadır. TTK’da ayni 

sermaye taahhüdünün muacceliyetine ilişkin açık bir düzenleme yer almasa da TTK m. 

128/4-6’da kullanılan ifadelerden yola çıkılarak bu borcun tescil ile muaccel hale geleceği 

kabul edilmektedir9. Dolayısıyla kuruluşta ve kıyasen sermaye artırımında yapılan ayni 

sermaye taahhütleri tescil ile muaccel hale gelecektir10. Bu nedenle ayni sermaye için 

sonradan ödeme söz konusu olmamakta ve bu alacağın haczine ilişkin sorunlar da 

gündeme gelmemektedir. 

Anonim şirketler için sermaye alacağının haczine ilişkin olan sorunun kaynağı, 

nakdi sermayenin ödenmesini düzenleyen TTK m. 344 hükmüdür. Hükme göre 

“[n]akden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden 

 
az otuz milyon TL olması gerekmektedir. Sermaye borcunun tam olarak ve nakden ödenmesini düzenleyen 

bir diğer hüküm de Ser.PK. m. 12’dir. İlgili maddeye göre “[i]hraç olunan payların bedellerinin tamamen 

ve nakden ödenmesi şarttır.”. Halka açık anonim şirketlerde tam ödeme ve nakden ödeme ilkeleri geçerlidir. 

Bu ilkelerin ortak amacı sermayenin korunmasına hizmet etmektir. Sermayenin korunması dışında 

sermayenin likit olması sayesinde gereksiz sermaye artırımının önüne geçilmesi, TTK m. 456 ile uyum 

içinde olma, borsada işlem gören şirket payları için farklı fiyat oluşmasını engelleme, ayni sermayenin 

değerleme süreci nedeniyle gerçek değerin tespitinden uzaklaşma ve sermayenin karşılıksız kalmasının 

engellenmesi gibi işlevleri de vardır, Manavgat, Çağlar: “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Sermaye 

Koyma Borcu”, Ticaret Hukukuna Hukukun İlgili Diğer Alanlarıyla Birlikte Bakış Sempozyumu (15-16 

Mayıs 2014, Gazimağusa, KKTC), DAÜHF 2015, s. 162-163. 

9 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1026; Sevi, Ali Murat: Anonim Ortaklıkta Sermayenin 

Oluşturulması ve Pay Sahiplerine İade Edilmesi Yasağı, Ankara 2013, s. 272; Çonkar, M. Halil: Anonim 

Ortaklıkta Ayni Sermaye, İstanbul 2016, s. 449-451. 

10 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1026; Sevi, s. 272; Çonkar, s. 449-451. 
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önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Payların çıkarma 

primlerinin tamamı tescilden önce ödenir.”. Görüldüğü üzere TTK m. 344 ile şirketin 

kuruluşundan önce, taahhüt edilen nakdi sermayenin sadece bir kısmının ifa edilmiş 

olması garanti altına alınmıştır11. 

Limited şirketlerde nakdi sermaye borcunun ifasına ilişkin hüküm olan TTK m. 

585’te ise farklı bir düzenleme öngörülmektedir. İlgili hüküm TTK yürürlüğe girmeden 

önce ve yürürlüğe girdikten sonra tam tersi şekilde değiştirilmiştir. Şöyle ki; TTK m. 

585’in kanunlaşan metninde ilgili madde “[ş]irket, kanuna uygun olarak düzenlenen 

şirket sözleşmesinde, kurucuların limited şirket kurma iradelerini açıklayıp, sermayenin 

tamamını şartsız taahhüt etmeleri ve nakit kısmı hemen ve tamamen ödemeleriyle 

kurulur.” şeklinde düzenlenmişti12. Nakdi sermaye taahhüdünün hemen ve tamamen 

ödenmesine ilişkin bu düzenleme sayesinde taksitlerle ödeme halinde ortaya çıkabilecek 

 
11 TTK m. 344’ün gerekçesi şöyledir; “[h]ukukumuza 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gelen, 

pay bedelinin ne oranda ne zaman ödenmesinin şart olduğu konusundaki belirsizlik, 344 üncü maddenin 

birinci fıkrasında, nakit karşılığı pay taahhüt edilmiş olması halinde, pay bedelinin en az yüzde 

yirmibeşinin, tescilden önce ödenmesi zorunluğu açıkça öngörülerek, ortadan kaldırılmıştır. Kalan sermaye 

borcunun, tescili izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi şartı ile sermayenin ödenmemiş kısmının 

‘unutulmaya bırakılması’ sağlanmış, bu yolla sermayenin korunması ilkesine (Genel Gerekçe 57 ve 60 

numaralı paragraf) uygun hareket edilmiştir.” (Adalet Komisyonu Raporu 1/324, TBMM, Dönem: 23, 

Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 96, s. 159). 

12 Sermayenin hemen ve tamamen ödenmesi bir yandan üçüncü kişileri koruma işlevi görürken bir yandan 

da şirketin kuruluş işlemlerinin basitleştirmesini sağlar, Demirkapı, Ertan/Yıldırım, Ali Haydar: “İsviçre 

Borçlar Kanunu’nda Limited Ortaklıklar Hukuku Alanında Yapılan Yeni Düzenleme”, BATİDER 2008, 

C. XXIV, S. 3, s. 457-458. Sermaye taahhüdünün kuruluşta hemen ve tamamen ödenmesine ilişkin leh ve 

aleyhe görüşler için bkz. Çamoğlu, Ersin: “Kuruluşta Ödenmesi Gereken Sermaye Oranı”, İkt.Mal. 1973, 

C. XX, S. 6, s. 228 vd. 
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sorunlar daha baştan önlenmişti. Bu nedenle 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu13’nda 

bakiye sermaye borcunun ödenmemesinden kaynaklanan sorunları çözmek amacı ile 

öngörülen m. 529 - 530 hükümleri TTK’ya alınmamıştı14. Ancak 6102 sayılı TTK 

yürürlüğe girmeden önce 6335 sayılı Kanun15 m. 31 ile yapılan değişiklikle limited 

şirketteki nakdi sermaye taahhüdünün ifası, anonim şirketteki duruma yaklaştırılmıştır16. 

Bu değişiklik ile TTK m. 585 hükmü “[e]sas sermaye pay bedellerinin ödenmesi, ödeme 

yeri, ifa borcu, ifa etmemenin sonuçları, bedelleri tamamen ödenmemiş payların devri 

hususlarında bu kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.” 

şeklinde düzenlenmiştir17. Öte yandan Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi 

amacıyla 2018 yılında kabul edilen 7099 sayılı Kanun18 m. 25 ile TTK m. 585 hükmünde 

tekrar değişikliğe gidildi ve bu değişiklikten sonra nakden taahhüt edilen payların itibari 

 
13 RG, 9.7.1956, S. 9353. (mülga). 

14 Kendigelen, Abuzer: Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 3. Baskı, İstanbul 

2016, s. 489; Altaş, Soner: Şirketler Hukukunda Neler Değişti?, 7. Baskı, Ankara 2014, s. 335-336. 

15 Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG, 30.6.2012, S. 28339. 

16 6335 sayılı Kanun m. 31 ile kuruluşta sermayenin dörtte birinin ödenmesi kuralı limited şirketler için de 

öngörüldüğü zaman, mülga TTK m. 532/3 kapsamı genişletilmek suretiyle ortaklar için sermaye payları 

oranında açığı kapatma yükümü tekrar düzenlenmeliydi, Alışkan, Murat: Limited Şirket (Tarihçe-Niteliği), 

İstanbul 2013, s. 417; Bilgili, Fatih/Demirkapı, Ertan: Şirketler Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Bursa 2020, s. 

478-479. 

17 Nakdi sermaye taahhüdünün hemen ve tamamen ödenmesi kuralı, limited şirketlerin kuruluşunu 

zorlaştırdığı için bu hususta değişiklik yapılmıştır, Altaş, Soner: “Yeni TTK’da Limited Şirket Kuruluşu 

İçin Öngörülen Temel Yenilikler ve Değişiklikler”, MÇDer. 2012, S. 111, s. 206. 

18 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG, 

10.3.2018, S. 30356. 
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değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi şartının limited şirketler 

bakımından uygulanmayacağı hükme bağlandı.  

7099 sayılı Kanun’un amaçlarından biri şirket kuruluşu işlemlerindeki maliyet 

ve sürenin azaltılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için şirketlerin kuruluş 

aşamalarında kolaylığa gidilmesi, olarak açıklanmıştır19. Limited şirketlere ilişkin 

yapılan bu son değişiklik ile 559 sayılı KHK20 ile düzenlenmiş olan “ödemesiz tescil” 

sistemine geri dönülmüştür21. Dolayısıyla limited şirketlerde, sermaye taahhüdünün en az 

yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi şartı aranmayacak bu durumda sermaye 

borcunun tamamı şirketin tescilinden sonraki yirmi dört ay içinde ödenebilecek ve şirket 

kuruluştan itibaren yirmi dört ay süre ile sermayesiz kalabilecektir. Bu düzenleme ile 

TTK m. 585/1 hükmünde düzenlenen ve anonim şirketlerin sermaye paylarına ilişkin olan 

hükümlerinin, kıyasen limited şirketlere de uygulanacağı kuralına önemli bir istisna 

getirilmiştir. 

Sermayenin hemen ve tamamen ödenmemesinin neden olabileceği riskleri 

engellemek amacıyla TTK’da alacaklılar, ortaklar ve şirket lehine olacak şekilde 

sermayenin iadesi yasağı ve ibra yasağı22 gibi hükümler öngörülmüştür23. Ancak 

uygulamada karşılaşılan sorunların daha etkili bir biçimde çözüme kavuşturulması için 

 
19 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı (1/912) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Dönem: 26, Yasama Yılı: 3, Sıra Sayısı 518, s. 5. 

20 Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 

RG, 27.6.1995, S. 22326. 559 Sayılı KHK’nın genel gerekçesinde belirtildiği üzere, şirket kuruluşlarının 

kolaylaştırılması amacı ile yapılan değişikliklerden biri de ödemesiz tescil sistemine geçilmesidir. 

21 Tekinalp, Ünal: Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2020, N. 10-34. 

22 TTK m. 480/3 ve m. 601. 

23 Karayalçın, s. 366; Yıldız, Şükrü: Limited Şirketler Hukuku, İstanbul 2007, s. 193; Akdağ Güney, s. 

69. 
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bu düzenlemeler dışında, sermaye borcunun ödenmemesi nedeniyle meydana gelebilecek 

tehlikeleri giderecek genel hükümlerin veya sorumluluk sisteminin belirlenmesi 

gerekmektedir24. 

Sermaye borcunun ifa edilmesine ilişkin olan bu düzenlemeler nedeniyle, 

sermayesi tamamen ifa edilmeyen şirkette, şirket alacaklılarının şirketi haciz yoluyla 

takip etmeleri halinde, ortaklara bakiye sermaye borçları için İcra ve İflas Kanunu25 m. 

89 uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilmesi ve şirketin bakiye sermaye alacağının 

haczedilmesi sorunu ortaya çıkmaktadır. İİK m. 89, borçlunun üçüncü kişinin elinde 

bulunan ve hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senede bağlı bulunmayan 

alacaklarının haczini düzenleyen bir hükümdür. 

İİK m. 89 çerçevesinde, şirketin ortaktan olan sermaye alacağının, şirket 

alacaklısı tarafından haczedilmesinin mümkün olup olmadığı öğretide tartışmalıdır. Bazı 

yazarlar sorunu icra ve iflas hukuku kapsamında değerlendirirken bazı yazarlar da 

sermaye alacağının niteliği ve şirketler hukuku kuralları çerçevesinde değerlendirme 

 
24 Nakdi sermayenin peşin ödenmemesinin neden olabileceği hukuki sorunların önlenmesi için ilk olarak 

kurulacak olan limited şirketin ticari unvanına “sermayesi ödenmemiş” şeklinde bir ibare eklenmesi 

düşünülebilir. Bu ibare her ne kadar şirketin ticari itibarını zedeleyecek olsa da şirketle ticari ilişki kuracak 

olan üçüncü kişileri yanıltmaya yönelik uygulamaları önleyecektir. Diğer bir önlem olarak ise, TTK m. 

585’te değişikliğe gidilerek mülga TTK döneminde benimsenmiş olan “nakden taahhüt edilen pay 

bedellerinin yüzde yirmi beşinin tescilden itibaren en geç üç ay içinde ödenmesi” kuralına geri dönülebilir. 

Getirilebilecek diğer bir çözüm ise, sermayenin tamamlanmaması nedeni ile şirketten alacağını alamayan 

alacaklıların, taahhüt ettikleri pay oranına göre ortaklara başvurabilmesidir. Ancak bu çözüm yolu sermaye 

şirketinin özelliklerine aykırıdır, Pulaşlı, Hasan: “‘Sermayesiz’ Sermaye Şirketi ile Ortaya Çıkan Hukuki 

Sorunlar ve Bunlara Karşı Alınması Gereken Hukuki Önlemler”, BATİDER 2018, C. XXXIV, S. 2, s. 10; 

Çamoğlu, Kuruluşta Ödenmesi Gereken Sermaye Oranı, s. 229-230. 

25 RG, 19.6.1932, S. 2128. 
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yapmaktadır. Öğretideki bu görüşler dayanakları ile birlikte aşağıda bölümler halinde 

açıklanmıştır. 

Yargıtay’ın soruna ilişkin eski tarihli kararları, ortağın borçlu şirket yönünden 

üçüncü kişi sayılmaması nedeniyle şirketin sermaye alacağının İİK m. 89 uyarınca 

haczedilemeyeceği yönündeydi. Ancak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2016 tarihli 

kararında26 önceki kararlarından dönmüş ve şirketin sermaye alacağı için ortağa İİK m. 

89’a göre haciz ihbarnamesi gönderilebileceği ve şirketin sermaye alacağının 

haczedilebileceği yönünde karar vermiştir. Yargıtay ilgili kararın gerekçesinde ortağın, 

şirkete göre üçüncü kişi konumunda olduğunu, sermaye alacağının da şirketin 

malvarlığına dahil olması sebebiyle ortağa haciz ihbarnamesinin gönderilebileceğini ve 

bu şekilde şirketin ortaktan olan sermaye alacağının haczedilebileceğini belirtmiştir. 

İşte bu çalışmada şirketin ortaktan olan sermaye alacağının şirket alacaklısı 

tarafından haczedilip haczedilemeyeceği, dolayısıyla şirket ortağına ifa etmediği bakiye 

sermaye borcu için İİK m. 89 uyarınca haciz ihbarnamesinin gönderilip 

gönderilemeyeceği incelenmiştir. 

 

II. İNCELEME PLANI VE YÖNTEM 

 

Çalışmadaki her bir bölüm soruna ilişkin tartışmalara göre şekillendirilmiş ve 

buna göre açıklamalarda bulunulmuştur. Sermaye alacağının haczine ilişkin ileri sürülen 

her bir görüşe karşı genelde aksi yönde görüş de ileri sürülmüştür. İleri sürülen bu 

görüşler, icra hukukuna ilişkin ve şirketler hukukuna ilişkin görüşler olacak şekilde 

gruplandırılmıştır. Buna göre ilk bölümde çalışma konusu kapsamında İİK m. 89 hükmü 

incelenmiş, ikinci bölümde sorunu icra hukuku ilkeleri kapsamında değerlendiren 

 
26 YHGK, E. 2014/12-1078, K. 2016/600, T. 11.5.2016 (Kazancı). 
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görüşlere yer verilmiş, üçüncü bölümde de şirketler hukukuna ilişkin ilkelerin hacze 

etkisi açıklanmıştır. Bu çalışmada, öğretide soruna ilişkin ileri sürülen görüşlere ağırlık 

verilmiş, ayrıca bu görüşleri destekleyen veya aksi yönde olan yargı kararlarına da 

değinilmiştir. 

Çalışmanın birinci bölümünde borçlunun üçüncü kişide bulunan mal, hak ve 

alacaklarının haczini düzenleyen İİK m. 89 hükmü konunun sınırları içerisinde 

incelenmiştir. Bu hükmün genel olarak hangi alacakların haczinde uygulanabileceği, 

hükmün amacı ve üçüncü kişiye gönderilecek ihbarnamelerin hangi sonuçları doğuracağı 

açıklanmıştır. İİK m. 89’un uygulanması takibe taraf olmayan üçüncü kişinin hukuki 

durumunu da etkilemektedir.  Dolayısıyla İİK m. 89 hükmünün uygulanması ile takip 

alacaklısının alacağına kavuşması için üçüncü kişinin hukuki alanına ne kadar müdahale 

edilebileceği önemlidir. Bu sebeple alacaklı, borçlu ve üçüncü kişi arasında sağlanması 

gereken menfaat dengesi, çalışmanın birinci bölümünde icra hukuku çerçevesinde kısaca 

açıklanmıştır. Yargıtay’ın, soruna ilişkin kararlarında ortağın şirkete göre üçüncü kişi 

konumunda olup olmaması üzerinde durması, İİK m. 89’un üçüncü kişideki alacakların 

haczine ilişkin bir düzenleme olması ve öğretide bazı yazarların da bu soruna değinmesi 

sebebiyle hukuki ilişkide kimin üçüncü kişi olduğu kısaca incelenmiştir. 

Haciz ihbarnamesinin gönderilmesi halinde üçüncü kişinin bazı sebeplere 

dayanarak bu ihbarnameye itiraz etmesi mümkündür. Bu itiraz nedenleri İİK m. 89’da 

örnekseme biçiminde sayılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde üçüncü kişinin 

kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine karşı ileri sürebileceği def’i ve itirazlar genel 

hatları ve önem arz eden bazı nitelikleri ile kısaca açıklanmıştır. Çalışmada ayrıca İİK m. 

89’un sermaye borcunu ifa etmeyen ortağa karşı gönderilecek olması nedeniyle bu borcun 

yükümlüsünün kimler olabileceği de açıklanmıştır. Kuruluşta sermaye koyma 

taahhüdünde bulunan pay sahibinin bu borcun yükümlüsü olduğu açıktır. Ancak pay 

bedellerinin tamamının kuruluşta ifa edilmesi zorunluluğunun olmadığı sermaye 
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şirketlerinde, pay bedelleri ifa edilmeden bu payların devredilmesi mümkündür. Bu 

devirlerin bazıları özellik arz etmekte ve borçlu konumu bu devirlere göre değişmektedir. 

Dolayısıyla İİK m. 89 uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilecek olan ve sermaye koyma 

borcu bulunan pay sahibi tespit edilmelidir. Bu nedenle birinci bölümde son olarak 

kuruluşta veya pay devirlerinde sermaye koyma borcunun yükümlüsünün kim olduğu ve 

buna bağlı olarak haciz ihbarnamesinin kime gönderilmesi gerektiği açıklanmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, şirketin sermaye alacağının haczine ilişkin ileri 

sürülen görüşler ve bu görüşlerin dayandırıldığı icra hukuku kuralları incelenmiştir. İlk 

olarak sermaye alacağının haczedilmesinin alacaklılar arası eşitlik ilkesine aykırılık 

oluşturup oluşturmayacağı öğretideki görüşler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu 

bağlamda alacaklılar arası eşitlik ilkesi ile ne kastedildiği ve bu ilkenin alacaklıları nasıl 

koruduğu kısaca açıklanmıştır. Sermaye alacağının haczine ilişkin ileri sürülen ve icra ve 

iflas hukuku alanına giren bir diğer görüş, sermaye alacağının haczinin caiz olup olmadığı 

yönündeki görüştür. Bu görüşün temellerinin daha açık bir şekilde açıklanabilmesi için 

İİK m. 82’de düzenlenen haczi caiz olmayan mallar ile hangi hukuki yararın korunduğu 

ve bu malların ne sebeple haczedilemediği üzerinde durulmuştur. Daha sonra sermaye 

alacağının haczedilemez nitelikte olup olmadığına ilişkin ileri sürülen görüşlere bu 

bölümde yer verilmiştir. 

Yargıtay’ın hem sermaye alacağının haczedilemeyeceğine ilişkin verdiği eski 

tarihli kararlarında hem de sermaye alacağının haczedilebileceğine ilişkin verdiği 

Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı’nda belirleyici olan husus, ortağın şirkete göre 

üçüncü kişi konumunda olup olmadığı sorununda vardığı sonuçtur. Bu nedenle 

Yargıtay’ın bu gerekçesi ikinci bölümde tartışılmıştır. Sermaye alacağının haczinin, 

alacaklının şirkete eş değerde bir edimi ifa etmiş olması şartı ile kabul edilebileceğini ileri 

süren görüşe ve şirketin sermaye alacağının dışında başkaca alacakları için İİK m. 89’un 

uygulanabileceğini ileri süren görüşlere bu bölümde yer verilmiştir. 
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Çalışmanın üçüncü bölümünde ise şirketin sermaye alacağının haczinin, 

şirketler hukuku kuralları çerçevesinde mümkün olup olmadığı incelenmiştir. Sorun ilk 

olarak sermaye alacağının hukuki niteliği kapsamında değerlendirilmiştir. Nitelikli bir 

alacak olan sermaye alacağının haczedilmesi ile bu alacağın adi bir alacağa dönüşmesi 

durumunun, hacze engel olup olmadığı öğretide tartışılmıştır. Üçüncü bölümde bu 

tartışmalara yer verilmiş ve soruna ilişkin ileri sürülen görüşler açıklanmıştır. Ayrıca 

kanun koyucunun sermaye koyma borcunu düzenleyen TTK hükümlerinde kullandığı 

bazı ifadelerin, bu alacağın haczine engel teşkil edip etmediğine ilişkin ileri sürülen 

görüşler de üçüncü bölümde incelenmiştir. 

Soruna şirketler hukuku açısından yaklaşan bazı yazarlar, sermayenin fiilen 

oluşturulması ve malvarlığının korunması ilkelerinin, sermaye alacağının haczine nasıl 

etki ettiği üzerinde durmuşlardır. Bu yönde yaptıkları değerlendirme sonucunda sermaye 

alacağının haczinin bu ilkelere aykırılık oluşturacağına karar veren görüşler olduğu gibi 

aksi yönde görüşler de bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmanın üçüncü bölümünde 

sermayenin fiilen oluşturulması ve malvarlığının korunması ilkesi kısaca açıklandıktan 

sonra bu ilkelere dayanarak sorunu değerlendiren görüşlere yer verilmiştir. 

Şirketler hukuku ilkeleri çerçevesinde değerlendirme yapıldığı zaman haczin 

ilişkili olduğu bir diğer ilke de eşit işlem ilkesidir. Öğretide, ilkenin sermaye alacağının 

haczine etkisi ve haczin ilkeyi ihlal edip etmediğine ilişkin görüşler de ileri sürülmüştür. 

Bu görüşlere üçüncü bölümde yer verilmiş ve görüşlerin dayandırıldığı eşit işlem ilkesi 

de kısaca açıklanmıştır. 

Çalışmanın sonuç bölümünde ise bakiye sermaye alacağının haczedilebilirliğine 

ilişkin ortaya çıkan sorunun kaynağı ve bu alacağın haczine ilişkin ileri sürülen leh ve 

aleyhe görüşler özetlenmiştir. Soruna ilişkin ileri sürülen her bir görüş özetlenirken bu 

görüşlere ilişkin değerlendirmeler de yapılmış ve buna göre varılan sonuçlara da 

çalışmanın sonuç kısmında yer verilmiştir.



BİRİNCİ BÖLÜM  

BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ MAL, HAK VE ALACAKLARININ 

HACZİNİ DÜZENLEYEN İİK M. 89 HÜKMÜ VE İNCELEME KONUSU 

KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

I. İİK M. 89’A GÖRE BORÇLUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEKİ MAL, HAK VE 

ALACAKLARININ HACZİ 

 

A. İİK m. 89 Hükmüne İlişkin Genel Değerlendirmeler 

 

1. İİK m. 89 Hükmü Uyarınca Haczedilebilecek Alacaklar 

 

Taşınır ve taşınmaz malların haczini düzenleyen İİK m. 85’e göre “[b]orçlunun 

kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallariyle taşınmazlarından ve alacak ve 

haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına 

yetecek miktarı haczolunur.”. Dolayısıyla haczin konusunu borçlunun haczedilebilir 

taşınır ve taşınmaz malları, üçüncü kişideki alacakları ve hakları oluşturur. 

Kesinleşmiş ve haciz aşamasına gelinmiş bir takipte, borçlunun elinde bulunan 

mallarının yanında, borçlunun üçüncü kişideki mal, hak ve alacakları da haczedilebilir27. 

 
27 Yılmaz, Ejder: İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, Ankara 2016, s. 508-509; Arslan, Ramazan: “Borçlunun 

Üçüncü Kişide Bulunan Alacağının Haczi, Haczin Üçüncü Kişiye Bildirilmesi ve Sonuçları”, AÜHFD 

2016, C. LXV, S. 4, s. 3217; Kuru, Baki/Aydın, Burak: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 5. Baskı, Ankara 

2021, s. 178; Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin Özkan, Meral/Özekes, Muhammet: İcra ve 

İflas Hukuku, 11. Baskı, Ankara 2013, s. 308-309; İyilikli, Ahmet Cahit: Haciz İhbarnameleri (İİK m. 89), 

Ankara 2012, s. 23; Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel: İcra ve 

İflas Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2020, s. 269; Berberoğlu Yenipınar, Filiz: Haciz İhbarnameleri, Ankara 
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İİK m. 89 kapsamında borçlunun üçüncü kişide bulunan alacaklarından kasıt 

borçlunun kıymetli evraka bağlı olmayan, hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil bir 

senede bağlı bulunmayan alacaklarıdır. Borçlunun alacağı hamiline ait bir senede, 

poliçeye veya ciro edilebilir bir kıymetli evraka bağlı bir alacak ise bu kıymetli evrak 

taşınır olarak haczedilir28. Bu durumda taşınır malların haczini düzenleyen İİK m. 88 

uygulanacaktır. 

Borçlunun kıymetli evraka bağlı olmayan, diğer bir deyişle üçüncü kişide 

bulunan hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil bir senede bağlı bulunmayan 

alacakları ise maaş ve ücretler ile maaş ve ücretler dışındaki alacakları olarak ikiye 

ayrılmaktadır29. Maaş ve ücretlerin haczi İİK m. 355’te düzenlenmiştir. Maaş ve ücret 

alacakları dışında kalan alacakların haczi ise İİK m. 89’da düzenlenmektedir. Dolayısıyla 

borçlunun, üçüncü kişinin elinde bulunan, maaş ve ücret alacaklarının dışında kalan ve 

hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil bir senede bağlı bulunmayan alacaklarının 

 
2020, s. 16; Yıldırım, Mehmet Kâmil/Deren Yıldırım, Nevhis: İcra Hukuku, 7. Baskı, İstanbul 2016, s. 

165. 

28 Deliduman, Seyithan: “İflasın Ertelenmesi Davalarında İİK 89. Maddenin Uygulanma Biçimi Üzerine 

Düşünceler”, İBD 2007, C. LXXXI, S. 6, s. 2602; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 

308; Muşul, Timuçin: Haciz ve Hacze İştirak, Ankara 2019, s. 314; Kuru/Aydın, s. 178; Arslan, 3218; 

Yıldırım/Deren Yıldırım, s. 166; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 270, dn. 33. 

29 Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Ankara 2013, s. 459-460; Arslan/Yılmaz/Taşpınar 

Ayvaz/Hanağası, s. 270; Süphandağ, Yavuz: İcra ve İflas Hukukunda Uygulamalar, 11. Baskı, Ankara 

2019, s. 400-401; Yıldırım/Deren Yıldırım, s. 165. 



 
 
 

15 

haczinde İİK m. 89 uygulanacaktır30. Söz konusu olan ve üçüncü kişide bulunan alacak 

bir taşınır mal ise yine bu durumda da İİK m. 89’da belirtilen kurallar geçerli olacaktır31. 

 
30 “İİK.nun 89/1. maddesi gereğince borçlunun hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senede dayalı 

bulunmayan 3. kişilerdeki alacaklarının haczi mümkündür. Görüldüğü üzere borçlunun kendi elindeki 

malları yanında, 3. kişideki mal ve alacaklarının da haczi olanaklıdır. Ancak haczin uygulanabilmesi için 

3. kişideki alacağın kıymetli evraka bağlı bulunmaması gerekir.” Yargıtay 12. HD. E. 2003/2563, K. 

2003/5668, T. 18.3.2003 (Kazancı). Uygulamada İİK m. 89’a göre gönderilen haciz ihbarnameleri dışında, 

ayrıca haciz müzekkeresi ile de haciz yapılmaktadır. Yargıtay’ın da benimsediği bu uygulamada, üçüncü 

kişiye haciz ihbarnamesi yerine haciz müzekkeresi gönderilmekte ve paranın haczedildiği, borcun takip 

borçlusuna değil icra dairesine ödenmesi gerektiği bildirilir. Gönderilen bu müzekkerede İİK m. 89’a göre 

düzenlenen haciz ihbarnamelerinde yer alan bilgiler, uyarılar ve sonuçlar yer almaz. Bu nedenle üçüncü 

kişinin bu müzekkereye itiraz etme hakkı olmadığı gibi itiraz etmemesi halinde borcun zimmetinde 

sayılması, borçtan sorumlu olması gibi sonuçlar doğmayacaktır, Yılmaz, Şerh, s. 515 vd.; 

Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 275; Arslan, 3219; Kuru, s. 464. “Anılan yasa 

hükümlerinin uygulanmasından vazgeçilerek, bir diğer ifade ile haciz ihbarnamesi göndermek yerine 

müzekkere ile alacak üzerine haciz konulması aynı Kanun'un 88. maddesinde düzenlenen menkul haczi 

hükümlerine tabidir. Haciz müzekkeresi ile ancak mevcut bir mal, hak ya da alacak üzerine haciz 

konulabilir; öte yandan bu yöntemde üçüncü kişinin itirazına dair bir düzenleme de bulunmamaktadır. 

Borçluya ait nakit parayla karşılaşan icra memuru, İcra ve İflâs Kanunu'nun 88. maddesi hükmü 

çerçevesinde bu parayı haczedebilir. Üçüncü kişinin elindeki bir paranın İİK'nın 89. maddesine göre değil 

de, taşınır hacizlerine dair 88. maddesine göre haczedilmesinde, tıpkı taşınırlarda olduğu gibi, paranın 

somut olarak üçüncü kişi elinde mevcut olması gerekir.” Yargıtay 23. HD. E. 2014/7888, K. 2015/4347, T. 

5.6.2015 (Kazancı). Aynı yönde kararlar için bkz. Yargıtay 19. HD. E. 2010/14080, K. 2011/681, T. 

26.1.2011 (Kazancı); 23. HD. E. 2013/3365, K. 2013/4320, T. 24.6.2013 (Kazancı). “Somut olayda 

şikayetçi üçüncü şahsa 04.04.2008 tarihli haciz müzekkeresi gönderildikten sonra, 89/1 ihbarnamesi 

gönderilmediği halde 11.09.2008 tarihli 2.haciz ve 22.10.2008 tarihli 3. haciz ihbarnameleri 

gönderilmiştir. 89/1 ihbarnamesi gönderilmeden 89/2. ve 89/3. ihbarnameleri çıkarılamaz. Bu sebeple 89/2 

ve 89/3 haciz ihbarnameleri yok hükmündedir. Dolayısıyla Kanun'un bu hükmüne aykırı olarak çıkartılan 

89/2 ve 89/3 ihbarnamelerine karşı şikayet, İİK.nun 16/2. maddesine göre bir hakkın yerine getirilmesi ile 
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Ancak borçlunun üçüncü kişideki her türlü alacağı haczedilememektedir. 

Üçüncü kişideki alacağın haczedilebilmesi için, borçlu ve üçüncü kişi arasında müstakbel 

veya doğmuş bir alacağın mevcut olması gerekmektedir32. Bu alacaktan söz edebilmek 

için de bir hukuki ilişkinin mevcut olması ve bu hukuki ilişkiden doğacak alacağın 

cinsinin ve hukuki ilişkideki borçlunun belli olması gerekmektedir33. Müstakbel alacak 

 
ilgili olduğundan süreye tabi değildir.” Yargıtay 12. HD. E. 2009/8169, K. 2009/15995, T. 15.7.2009 

(Kazancı). 

31 Borçlunun üçüncü kişide bulunan taşınırı haczedilecek ise bu durumda esasen taşınırlara ilişkin hüküm 

olan İİK m. 88 uygulanacaktır. İİK m. 89’un taşınır mallar hakkında öngördüğü düzenleme ise muhafaza 

tedbiri niteliğindedir ve uygulamada tercih edilen bir yol değildir. Arslan/Yılmaz/Taşpınar 

Ayvaz/Hanağası, s. 273-274; Arslan, s. 3217. 

32 Uyar, Talih: “Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki -Kıymetli Evraka Bağlı Olmayan- Hak ve Alacaklarının 

Haczi (İİK m. 89)”, LHD 2005, S. 35, Y. 3, s. 4001; Kuru, Baki: “İcra ve İflas Kanunu’nun 89. Maddesinde 

Yapılan Değişiklikler”, BD 2003, S. 47, s. 76; Ercan, İsmail: İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 7. Baskı, 

Ankara 2021, s. 478; Yılmaz, Şerh, s. 512; Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Erdoğan, Ersin: İcra ve İflas 

Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2019, s. 238; Üstündağ, Saim: İcra Hukukunun Esasları, 8. Baskı, İstanbul 2004, 

s. 196; Pekcanıtız (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 309-310; Arslan/Yılmaz/Taşpınar 

Ayvaz/Hanağası, s. 276; Arslan, s. 3220; Muşul, Haciz, s. 319; Berberoğlu Yenipınar, s. 17; 

Yıldırım/Deren Yıldırım, s. 171; İyiklikli, s. 240-241. Yargıtay konuya ilişkin olarak  “[…]89. maddede 

düzenlenen haciz ihbarnameleri ile borçlunun borçlusu konumundaki üçüncü kişinin elinde o anda bulunan 

mal, alacak ve diğer hakların haczedilmesi mümkün olduğu gibi, borcun tamamen ödenmesine kadar 

geçecek sürede ( işçi ve memurların işveren nezdindeki ücret alacakları, aylık kira bedeli, yüklenici lehine 

tahakkuk eden hak edişler vb. gibi ) üçüncü kişi nezdinde oluşacak, müstakbel alacakların da haczi mümkün 

kılınmıştır.” şeklinde karar vermiştir, YHGK. E. 2012/12-139, K. 2012/624, T. 26.9.2012 (Kazancı); 

YHGK. E. 2017/12-369, K. 2019/130, T. 12.2.2019 (Kazancı). 

33 Uyar, s. 4001; Kuru, Değişiklikler, s. 76; Yılmaz, Şerh, s. 512; İyiklikli, s. 240-241; Yıldırım/Deren 

Yıldırım, s. 171; Atalı/Ermenek/Erdoğan, s. 238; Pekcanıtız (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 

309-310; Arslan, s. 3220; Muşul, Haciz, s. 319; Berberoğlu Yenipınar, s. 17; Arslan/Yılmaz/Taşpınar 

Ayvaz/Hanağası, s. 276. 
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bu özellikleri taşıyorsa, borçlunun mevcut malvarlığının yanında ileride malvarlığına 

dahil olması muhtemel olan bu müstakbel alacakları üzerinde de haciz gerçekleştirilebilir. 

Aynı zamanda doğmuş ancak henüz muaccel olmamış alacakların da İİK m. 89 

kapsamında haczi mümkündür34. Ancak takip borçlusu ve üçüncü kişi arasında hukuki 

bir ilişkiye dayanmayan, doğması ümit edilen, ihtimale dayanan alacaklar bu hükmün 

uygulanma kapsamına girmez ve haczedilemez35. 

 

2. İİK m. 89 Hükmünün Amacı ve Haciz İhbarnameleri 

 

Genel haciz teorisinde haciz konusunun belirli olması ve icra dairesinin haciz 

konusu olan şeye el koyabilmesi olanağına sahip olması gerekmektedir36. Ancak 

borçlunun üçüncü kişilerdeki mal, hak ve alacaklarının haczinde bu belirlilik ve el 

koyabilme imkânı haciz kararının verildiği aşamada mevcut değildir37. Borçlunun üçüncü 

kişide bulunan mal ve alacakları, alacaklının soyut iddiası üzerine haczedileceğinden 

 
34 Karslı, Abdurrahim: “İcra ve İflas Kanunu’nun 89. Maddesinde 4949 Sayılı Kanunla Yapılan 

Değişiklikler”, YÜHFD 2005, C. I, S. 2, s. 415; Uyar, s. 4002; İyilikli, Haciz İhbarnameleri, s. 241-242; 

Yılmaz, Şerh, s. 511-512; Üstündağ, s. 239; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 278. 

35 Kuru, Değişiklikler, s. 76; Muşul, Timuçin: İcra ve İflas Hukuku, C. I, 6. Baskı, Ankara 2013, s. 327; 

Uyar, s. 4002; İyilikli, Haciz İhbarnameleri, s. 245; Yılmaz, Şerh, s. 512; Ercan, s. 478; 

Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 276. 

36 İyilikli, Haciz İhbarnameleri, s. 15. İİK m. 89’un genel haciz kuramına uygun bir hüküm olmadığı 

yönündeki görüş için bkz. Postacıoğlu, İlhan E./Altay, Sümer: İcra Hukuku Esasları, 5. Baskı, Ankara 

2010, s. 505-508. 

37 Yılmaz, Şerh, s. 513; İyilikli, Haciz İhbarnameleri, s. 15; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, 

s. 270-271; Yıldırım/Deren Yıldırım, s. 166. 
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öncelikle bu alacakların tespit edilmesi gerekmektedir38. Mal, hak ve alacakların haczinde 

saptanması gereken bu belirlilik, İİK m. 89’a göre gönderilecek olan birinci haciz 

ihbarnamesinin tebliğ edilmesi ile sağlanacaktır. 

Haczedilecek olan mal, hak ve alacağa ilişkin belirliliğin bulunmaması 

nedeniyle süreç içerisinde borçlu ve üçüncü kişinin anlaşarak alacaklının koydurduğu 

haczi etkisiz kılma olasılıkları mevcuttur. Bir yandan da üçüncü kişinin, takip 

borçlusunun alacağını, takip borçlusuna ödemesi de ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla 

haciz üçüncü kişiye bildirilmeli ve üçüncü kişinin borcu takip borçlusuna ödemesi 

engellenmeli ve alacaklının alacağı güvence altına alınmalıdır39. Belirtilen bu 

sebeplerden dolayı takip alacaklısı, takip borçlusu ve takip borçlusuna borçlu olan üçüncü 

 
38 Kuru, s. 459; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 271; Akil, Cenk: Borçlunun Üçüncü 

Kişideki Mal ve Alacaklarının Haczi, Ankara 2013, s. 47. “Borçlunun, kendi elindeki malları gibi üçüncü 

kişilerdeki mal ve alacakları da haczedilebilir (İİK mad.85/1). Borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve 

alacakları, alacaklının bunu iddia etmesi üzerine haczedilir; fakat bunların üçüncü kişide gerçekten mevcut 

olup olmadığının saptanması için birinci haciz ihbarnamesi gönderilir (İİK mad.89/2). Yedi gün içinde 

itiraz edilmezse, borç zimmetinde sayılır ve ikinci haciz ihbarnamesi gönderilir (İİK.mad.89/3) Bundan 

itibaren yedi gün içinde mahkemede takip alacaklısına (davalıya) karşı bir menfi tesbit davası açılmadığı 

takdirde borcun üçüncü kişinin (davacının) zimmetinde sayılmış olması hususu kesinleşir.” Yargıtay 3. HD. 

E. 2001/744, K. 2001/1213, T. 8.2.2001 (Kazancı); Yargıtay 3. HD. E. 1998/13124, K. 1999/1291, T. 

16.2.1999 (Kazancı). 

39 Postacıoğlu, İlhan: “Borçlunun Üçüncü Şahsa Karşı Alacaklarının Haczi ile İlgili Bazı Problemler”, 

BATİDER 1972, C. X, S. 2, s. 358; Yavaş, Murat: Borçlunun Üçüncü Şahıstaki Mal, Hak ve Alacaklarının 

Haczi (İİK m. 89), İstanbul 2005, s. 16; Kuru, s. 459; İyilikli, Haciz İhbarnameleri, 14; 

Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 269; Yıldırım/Deren Yıldırım, s. 166; Akil, s. 166. 
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kişi arasındaki yarar dengesini sağlamak ve bu kişilerin menfaatlerini korumak amacıyla 

İİK m. 89 hükmü düzenlenmiştir40.  

Alacaklının talebi ile borçlunun üçüncü kişide bulunan alacağı haciz tutanağına 

geçirilir ve bu alacak haczedilir41. Bu durumda haczin üçüncü kişiye bildirilmesi, 

haczedilen alacağın gerekiyorsa muhafaza altına alınması ve üçüncü kişilerin itirazlarını 

icra dairesine bildirmesi için üçüncü kişiye ihbarname gönderilmesi gerekmektedir42. 

Gönderilen bu ihbarname üçüncü kişinin sorumluluğu yönünden sonuç doğurur, yoksa 

ihbarnamelerin gönderilmesi haczin tamamlanması ile ilgili bir işlem değildir, haciz icra 

dairesinin verdiği karar ile tamamlanır43. Borçlunun üçüncü kişideki alacaklarının 

 
40 Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 270; Postacıoğlu/Altay, s. 505; Deliduman, s. 2601; 

Kuru, s. 459; Yıldırım/Deren Yıldırım, s. 166; Akil, s. 166; “[…]üçüncü kişi ile borçlunun anlaşıp 

alacaklının koydurmuş olduğu haczi etkisiz bırakmalarına karşı da bazı tedbirlerin alınması gerekir. 

Ancak, bu yapılırken üçüncü kişilerin hukukî durumuna bir zarar verilmemesi gerekir.  İşte bu nedenledir 

ki, borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacaklarının haczinde; alacaklı, borçlu ve üçüncü kişi arasındaki 

menfaat dengesini sağlamak amacıyla, İİK'nın 89.madde hükmü konulmuştur.” YHGK. E. 2010/4-469, K. 

2010/494, T. 13.10.2010 (Kazancı). İİK m. 89 bir yandan takibe taraf olan kişilerin ve üçüncü kişilerin 

menfaatlerini korurken bir yandan da maddenin içeriği incelendiğinde bu amaca hizmet etmeyen bazı 

külfetlerin olduğu görülecektir. İlgili madde üçüncü kişi bakımından ağır müeyyideler içermekte, alacaklı 

yönünden de kırtasiyeciliği arttırmaktadır ve bunların sonucu olarak da uzun ve meşakkatli bir sürece 

sebebiyet vermektedir. Bu nedenle madde amacına hizmet etmemekte aksine menfaat dengesini 

bozmaktadır, İyilikli, Haciz İhbarnameleri, s. 19. 

41 Postacıoğlu/Altay, s. 291; Yavaş, s. 19; Akil, s. 166; Atalı/Ermenek/Erdoğan, s. 235; 

Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 270; Yıldırım/Deren Yıldırım, s. 166; Üstündağ, s. 197. 

42 Muşul, s. 557-558; Atalı/Ermenek/Erdoğan, s. 235; Yıldırım/Deren Yıldırım, s. 166; İyilikli, Haciz 

İhbarnameleri, s. 21; Ercan, s. 473. 

43 Postacıoğlu/Altay, s. 291; Üstündağ, s. 197; Yavaş, s. 19; Akil, s. 166; Yılmaz, Şerh, s. 509; İyilikli, 

Haciz İhbarnameleri, s. 30; Atalı/Ermenek/Erdoğan, s. 235; Yıldırım/Deren Yıldırım, s. 166. “Haciz 

tutanağı icra dairesinde düzenlenir ve haczi yapan memur, alacaklı ve borçlu tarafından imza edilir. Bu 
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haczinde muhafaza tedbiri niteliği taşıyan ve üçüncü kişiye gönderilecek olan bu 

ihbarnameler İİK m. 89’da düzenlenmiştir44. İlgili madde uyarınca üçüncü kişiye birinci, 

 
işlemlerin tamamlanması ile borçlunun bankadaki mevduatı haczedilmiş olur. Haczin tekemmülü için 

bankaya İİK'nun 89.maddesi gereğince haciz ihbarnamesinin de ayrıca tebliğ edilmiş olması şart değildir.” 

Yargıtay 12. HD. E. 2007/23620, K. 2008/1734, T. 1.2.2008 (Kazancı); Yargıtay 12. HD. E. 2007/8077, 

K. 2007/10167, T. 17.5.2007 (Kazancı); Yargıtay 12. HD. E. 2006/18073, K. 2006/21479, T. 16.11.2006 

(Kazancı); Yargıtay 12. HD. E. 2021/5, K. 2021/1114, T. 4.2.2021 (Kazancı); Yargıtay 8. HD.  E. 

2014/26039, K. 2016/10868, T. 20.6.2016 (Kazancı). 

44 Haciz ihbarnamesi tebliğinin icra takip işlemi sayılıp sayılamayacağı öğretide tartışmalıdır. Bu 

tartışmanın önemi ise tebliğin icra takip işlemi olduğunun kabul edilmesi halinde, icra takip işlemlerinin 

tatil halleri, talik halleri ve zamanaşımı bakımından etkileri ve sonuçları hususunda kendini gösterir. 

Borçluya karşı yapılan ve borçlunun hukuki durumuna zarar vermeye elverişli olan, aynı zamanda icranın 

takip alacaklısının yararına ilerlemesini sağlayan ve icra organları tarafından yapılan işlemler icra takip 

işlemleridir, Kuru, s. 147 vd.; Yavaş, s. 58; Deliduman, s. 2603; Akil, s. 166; Ulukapı, Ömer: İcra ve 

İflâs Hukuku, Konya 2015, s. 56; Özekes, Muhammet: İcra İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara 1999, 

s. 254; Ayrıntılı bilgi için bkz. Umar, Bilge: İcra ve İflâs Hukukunun Tarihî Gelişmesi ve Genel Teorisi, 

İzmir 1973, s. 190 vd.; Arslan, Aziz Serkan: İcra Takip İşlemleri (Etkileri ve Hukuka Aykırılığın 

Sonuçları), Ankara 2018, s. 61 vd. Öğretide bir görüşe göre İİK m. 89’a göre gönderilen haciz 

ihbarnamelerinde işlemler üçüncü kişiye karşı yapılıyor gibi görünse de bu işlemlerde borçlunun şahsı 

önem arz etmekte ve hukuki açıdan borçlu olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu nedenle gönderilen haciz 

ihbarnameleri icra takip işlemi niteliğindedir, Deliduman, s. 2603; Akil, s. 166-167; Yavaş, s. 58; Arslan, 

İcra Takip İşlemleri, s. 76. İİK m. 89’a göre haciz ihbarnamesinin gönderilmesi asıl takip bakımından bir 

koruma tedbiridir. Fakat fer’i takip bakımından, diğer bir deyişle asıl borçlunun borçlusuna karşı yönelen 

takip bakımından, ödeme emri tebliği yerine geçen bir takip işlemidir. Burada takip alacaklısının, kendi 

borçlusunun yerine hareket etmesi ve üçüncü kişideki alacağa ilişkin haciz talebi ile fer’i takibi başlatması 

söz konusudur. İşte bu haciz talebi haczedilen alacağın asıl alacaklısının (asıl takibin borçlusu) bir takip 

talebi yerini tutar. Ayrıntılı bilgi için bkz. Umar, s. 200-202; Haciz ihbarnamelerinin muhafaza tedbiri 

olduğunu kabul eden görüşe göre ise üçüncü kişiye gönderilen ihbarnameler ile haczin geçerliliği 

etkilenmemekte, üçüncü kişinin bilgilendirilmesi ve takip borçlusuna ödeme yapmaması sağlanmaktadır. 
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ikinci ve üçüncü haciz ihbarnamesi olmak üzere üç tane ihbarname gönderilir. Üçüncü 

kişiye, kendisine gönderilen bu haciz ihbarnamelerine itiraz etme hakkı tanınmıştır45 ve 

bu sayede takibe taraf olmayan üçüncü kişi korunmaktadır46. 

Üçüncü kişinin bu ihbarnamelere itiraz etmesi veya etmemesi durumlarında 

nasıl bir süreç işletileceği de ilgili maddede düzenlenmektedir. Diğer bir deyişle İİK m. 

89, birbirini tamamlayan ve birinin yapılması diğerinin etki ve sonuç doğurmasına bağlı 

olan bir dizi kuralları düzenleyen bir hükümdür47. 

 
Ayrıca bu ihbarnameler ile borçlu ve üçüncü kişinin anlaşarak alacaklının koydurduğu haczi etkisiz 

kılmalarının engellenmesi ve bu şekilde üçüncü kişide bulunan alacağın korunması amaçlanmaktadır. Bu 

ihbarnameler alacaklının alacağına kavuşmasını sağlayan muhafaza tedbirleridir, Kuru, s. 463; Yılmaz, 

Şerh, s. 509; Muşul, s. 557-558; Üstündağ, s. 195; Atalı/Ermenek/Erdoğan, s. 235; Yıldırım/Deren 

Yıldırım, s. 166; İyilikli, Haciz İhbarnameleri, s. 29; Uyar, s. 4004; Arslan/Yılmaz/Taşpınar 

Ayvaz/Hanağası, s. 270; Kulbay Kıvanç, Duygu: “Muhafaza Tedbiri Olarak Haciz İhbarnameleri”, 

AÜHFD 2005, C. 54, S. 4, s.492. Haciz ihbarnamelerinin muhafaza tedbiri niteliğinde olduğu yönündeki 

Yargıtay kararları için bkz. “ İİK'nın 89. maddesinde öngörülen usule göre üçüncü kişiye haciz ihbarnamesi 

gönderilmesi üçüncü kişideki borçlunun alacağının borçluya ödenmesini önleyen bir muhafaza tedbiridir.” 

YHGK E. 2017/12-344, K. 2020/984, T. 1.12.2020 (Kazancı); YHGK E. 1999/12-1003, K. 1999/1017, T. 

1.12.1999 (Kazancı); Yargıtay 12. HD E. 2018/1430, K. 2019/2184, T. 15.2.2019 (Kazancı); Yargıtay 23. 

HD. E. 2016/3855, K. 2019/3608, T. 16.9.2019 (Kazancı). 

45 İİK m. 89’da üçüncü kişinin kendisine gönderilen birinci ve ikinci haciz ihbarnamesine karşı itiraz etme 

hakkı düzenlenmişken, üçüncü haciz ihbarnamesine itiraz etme hakkı düzenlenmemiştir. Bu nedenle 

üçüncü kişisinin, kendisine İİK m. 89 uyarınca gönderilen üçüncü haciz ihbarnamesine karşı itiraz etme 

hakkı bulunmamaktadır. İlgili hüküm uyarınca kendisine üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilen üçüncü kişi, 

on beş gün içinde parayı icra dairesine ödemeli veya yedinde sayılan mali teslim etmeli veya bu süre içinde 

menfi tespit davası açmalıdır. 

46 İyilikli, Haciz İhbarnameleri, s.18; Akil, s. 167; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 272-273. 

47 İyilikli, Haciz İhbarnameleri, s. 21. “[…]hukuki sonucu doğurmayan 1. haciz ihbarnamesine dayanılarak 

adı geçene ikinci ihbarnamenin çıkartılması yok hükmündedir. Dairemizin süreklilik kazanan son 
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B. Menfaat Dengesi 

 

İcra ve iflas hukukunda alacaklı veya borçlu tarafa hukuki konumlarına göre bazı 

imtiyazlar tanınırken, takibe taraf olmayan üçüncü kişilerin hak ve menfaatlerine 

müdahale edilmesi söz konusu olabilmektedir48. Dolayısıyla alacaklının alacağına 

kavuşması için yapılacak işlemlerden elde edilecek olan fayda ile borçluya veya üçüncü 

kişilere verilecek zarar arasında bir denge kurulmalıdır49. Bu nedenle borçlunun üçüncü 

kişide bulunan alacağının tespiti ve bu alacağın muhafazasında borçlu, alacaklı ve üçüncü 

kişinin menfaatleri dengeli bir biçimde korunmalıdır50. 

Alacaklının takip sonucu talep ettiği maddi değere ulaşmak için borçlunun 

maruz kaldığı icra tedbirleri nedeniyle bu denge çoğunlukla borçlu lehine 

kurulmaktadır51. Ancak aynı denge, hakkı ihlal edilen alacaklının hakkını elde etmesi için 

işletilen bir süreç söz konusu olduğu için gerektiğinde alacaklı için de kurulmalıdır52.  

 
içtihatlarında benimsendiği üzere İİK.nun 89. maddesinde düzenlenen 1. ve 2. ihbarnameleri birbirine 

bağlı ve birbirini tamamlayan işlemler olduğundan[…]” Yargıtay 12. HD. E. 2003/13921, K. 2003/17913, 

T. 18.9.2003 (Kazancı). 

48 Özekes, Muhammet: İcra Hukukunda Temel Haklar ve İlkeler, Ankara 2009, s. 191; Çiftçi, Pınar: İcra 

Hukukunda Menfaat Dengesi, Ankara 2010, s. 213. 

49 Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 191; Çiftçi, s. 213; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin 

Özkan/Özekes), s. 71; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 270; Arslan, İcra Takip İşlemleri, 

s. 43. 

50 Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 191-192; Çiftçi, s. 213-215; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin 

Özkan/Özekes), s. 71-72. YHGK. E. 2017/13-2899, K. 2018/420, T. 7.3.2018 (Kazancı). 

51 Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 191; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 61. 

52 Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 62. Yazar, 4949 sayılı Kanun ile yapılan İİK 

değişikliklerini eleştirmekte ve bu değişikliklerde alacaklının banka olması halinde menfaat dengesini ihlal 

eden hükümlerin yer aldığını ileri sürmektedir. Yazara göre, kanunda, alacaklı ve borçlunun menfaatleri 
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Yapılan işlemlerle eşit olanlara eşit şekilde, eşit olmayanlara da bulundukları hukuki 

duruma uygun düşecek şekilde davranılmalıdır53. Bu nedenle alacaklının hakkının ihlal 

edildiği gerekçesine dayanılarak alacaklıya tanınan haklar ile bu haklar sonucunda 

borçluya yapılacak işlemler arasında denge kurulmalı ve her iki tarafın da menfaatleri 

gözetilmelidir. Bir yandan da alacaklı ve borçluya tanınan bu haklar ve yapılan işlemler 

sonucunda bazı hallerde takibe taraf olmayan üçüncü kişilerin de alanına müdahale 

edileceği için alacaklı, borçlu ve üçüncü kişi arasında eşitlik ilkesine uygun bir şekilde 

denge kurulmalı ve her bir tarafın menfaati gözetilmelidir. Takibe taraf olan kişilerin 

menfaatlerinin korunması gerekliliği İİK m. 85’te de “[h]aczi koyan memur borçlu ile 

alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.” şeklinde ifade 

edilmiştir54.  

Alacaklı, borçlu ve üçüncü kişi arasında menfaat dengesi kurulurken eşitlik ve 

ölçülülük ilkeleri birlikte gözetilmelidir55. Bu iki ilke birbirleriyle ilişki içerisindedir56. 

Zira cebri icra işlemlerinin çoğu, temel haklara müdahale etmektedir bu nedenle elde 

 
arasındaki dengenin bozulduğu ve borçlunun durumunun alacaklının keyfiyetine bırakıldığı düzenlemeler 

mevcuttur. Bu düzenlemelerden bazıları ise sermayeyi veya diğer alacaklılardan farklı olmayan ve özel 

hukuka dayanan alacaklı grubu olan bankaların alacaklarını korumaktadır, Umar, Bilge: “Son (4949 Sayılı 

Yasa ile Getirilen) İİK Değişikliklerinin Sınıfsal İdeoloji Yönünden Eleştirisi”, TBBD 2004, C. XVII, S. 

50, s. 85 vd. 

53 Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 190-191; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 71. 

54 “İcra ve İflas Yasası'nın 85 /son maddesinde; ‘Haczi koyan memur borçlu ve alacaklının menfaatlerini 

mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir’ şeklinde ifadesini bulan hüküm ile, hukuk devleti ilkesinin 

bir gereği olarak, alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesinin güvence altına alınmasını 

amaçlamaktadır. Bu ilkenin bir gereği olarak icra müdürü, işlemlerinde, bütün ilgililerin yararlarını 

dikkate almak zorundadır.” YHGK. E. 2004/12-202, K. 2004/196, T. 31.3.2004 (Kazancı). 

55 Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 201; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 72. 

56 Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 207; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 72-73 
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edilmek istenilen maddi değere erişmek için kullanılan araç ve yöntemler ölçülü 

olmalıdır57. Bu nedenle alacaklının menfaati için borçlunun veya üçüncü kişinin şahıs ve 

malvarlığı değerlerine yapılan müdahale bir yandan eşit bir yandan da ölçülü olmalıdır. 

İcra ve iflas hukukunda uygulanması gereken eşitlik ve ölçülülük ilkelerinin, İİK 

m. 89’un şirketin sermaye alacağının haczine uygulanması halinde de göz önünde 

bulundurulmaları gerekir. Sermaye alacağının haczinde işletilecek olan İİK m. 89 

sürecinin diğer alacakların haczinde işletilecek olan süreçten bir farkı bulunmamaktadır. 

Bu nedenle ortak, şirket ve şirket alacaklısının menfaatleri arasında eşitlik ve ölçülülük 

ilkeleri çerçevesinde bir denge sağlanmalıdır. 

 

C. Üçüncü Kişinin Haciz İhbarnamesine Karşı İleri Sürebileceği İtirazlar  

 

Borçlunun mal, hak veya alacaklarının haczinde takibe taraf olan alacaklı ve 

borçlu lehine düzenlenen birtakım hükümler bulunmaktadır58. Ancak alacaklı ve borçlu 

lehine düzenlenen bu hükümler takibe taraf olmayan üçüncü kişinin hak ve menfaatlerini 

de olumsuz bir biçimde etkileyebilmektedir. Bu sebeple üçüncü kişiye, İİK m. 89’a göre 

gönderilen haciz ihbarnamesine karşı koruma sağlamak amacıyla bu ihbarnameye itiraz 

etme hakkı tanınmıştır59. İİK m. 89/2’de üçüncü kişinin ileri sürebileceği itirazlara bazı 

örnekler verilmiştir. Maddede düzenlenen itiraz sebepleri “[ü]çüncü şahıs; borcu 

olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce 

 
57 Çiftçi, s. 210; Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 205; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin 

Özkan/Özekes), s. 73. 

58 AATUK m. 21’de düzenlenen amme alacaklılarının hacze iştirak edebilmeleri için İİK m. 100'de 

belirtilen şartların aranmaması veya İş Kanunu m. 35 düzenlemesine göre işçilerin aylık ücretlerinin dörtte 

birinden fazlasının haczedilemeyeceği gibi. 

59 Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 275. 
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borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın 

borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya 

veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise[…]” şeklinde sayılmıştır. İlgili 

maddede sayılan bu itiraz sebepleri sınırlı sayıda değildir60. Üçüncü kişi kendisine 

 
60 İİK m. 89’da üçüncü kişisinin kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine karşı ileri sürebileceği itirazlar 

sayılırken “gibi” ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadeden dolayı kanunda sayılan bu itiraz sebeplerinin sınırlı 

sayıda olmadığı kabul edilmektedir, Kuru, Baki: Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, 2. 

Baskı, İstanbul 2002, s. 80; Karslı, s. 415; İyilikli, Haciz İhbarnameleri, s. 38; Yavaş, s. 79; Akyol Aslan, 

Leyla: “İcra ve İflas Kanunu Madde 89 Hükmüne Göre Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz”, Erciyes 

Üniversitesi HFD 2011, C. 6, S. 1, s. 101; Üstündağ, s. 197; Akil, s. 87; Arslan, s. 3226; Yıldırım/Deren 

Yıldırım, s. 173; Uyar, s. 4019. İİK m. 89’da sayılan itiraz sebeplerinin sınırlı sayıda olmadığına ilişkin 

Yargıtay kararı için bkz. “İİK.nun 89. maddesine göre düzenlenip gönderilen haciz ihbarnamesi 

borçlusunun bankaya da borçlu bulunduğu ve şubedeki hesabın kendilerine rehinli olduğu biçimindeki 

beyanları ( haciz ihbarnamesine itiraz ) niteliğindedir. Bu durumda İcra Müdürlüğünce, haciz 

ihbarnamesine süresinde itiraz edilmesine rağmen paranın ödenmesinin istenmesi yasaya uygun değildir.” 

Yargıtay 12. HD. E. 2005/681, K. 2005/4626, T. 7.3.2005 (Kazancı); Yargıtay 8. HD. E. 2019/2922, K. 

2020/6564, T. 22.10.2020 (Kazancı); YHGK E. 2011/12-849, K. 2012/242, T. 28.3.2012 (Kazancı). İİK m. 

89’da sayılan üçüncü kişinin ileri sürebileceği itirazların sınırlı sayıda olduğu yönündeki görüş için bkz. 

Olgaç, Senai: İcra ve İflâs Kanunu C. I, İstanbul 1974, s. 751. Yargıtay’ın, üçüncü kişisinin haciz 

ihbarnamesine karşı ileri sürdüğü itiraz sebeplerinin İİK m. 89’da sayılan itiraz sebepleri ile sınırlı olması 

gerektiği yönündeki kararı için bkz. “İİK.nun 89/1. maddesi koşullarında 3.şahısa tebliğ edilen 89/1 haciz 

ihbarnamesine karşı 3.şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde anılan 

maddenin 2.fıkrası doğrultusunda sadece "borcu olmadığı, malın yedinde bulunmadığı, haciz 

ihbarnamesinin tebliğinden önce borcun ödendiği, malın istihlak edildiği, kusuru olmaksızın telef olduğu, 

malın borçluya ait olmadığı, malın kendisine rehnedilmiş olduğu, alacağın borçluya veya emrettiği yere 

verilmiş olduğu" hususlarda itirazlarını ileri sürebilir. Somut olayda gözlendiği gibi mevcut paranın 

haczinin mümkün olamadığına yönelik icra dairesine yapmış olduğu haczedilemezlik bildirimi yukarıda 

açıklanan borca itiraz kavramlarından hiçbirine uygun düşmediğinden[…]” Yargıtay 12. HD. E. 

2004/10752, K. 2004/14712, T. 10.6.2004 (Kazancı). 
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gönderilen haciz ihbarnamesine karşı İİK m. 89’da sayılan itiraz sebepleri dışında da 

takas, zamanaşımı, temlik, muacceliyet61 gibi pek çok def’i veya itiraz ileri sürebilir. 

Bütün itiraz sebeplerinin tek tek sayılması mümkün olmadığı için üçüncü kişinin 

kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine itiraz ederken hangi hukuki sebebe 

dayandığına bakılmalı ve bu hukuki sebeplerin itiraz olarak kabul edilip edilemeyeceği 

değerlendirilmelidir62. 

 
61 “[…] alacaklının tazminat talebi İİK.nin 89/4. maddesinden kaynaklanmakta olup, mahkemece yapılacak 

iş; tazminat talebine konu haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi itibariyle, haciz ihbarnamesine itiraz eden 

3.şahsın takip borçlusuna muaccel hale gelmiş, kesin bir borcunun bulunup bulunmadığını tespitten 

ibarettir.” Yargıtay 12. HD. E. 2018/1603, K. 2019/9962, T. 11.6.2019 (Kazancı); Yargıtay 12. HD. E. 

2018/1603, K. 2019/9962, T. 11.6.2019 (Kazancı). Yargıtay’ın aksi gönde kararı ise “3. Kişi hakkında 

çıkarılan 89/1 haciz ihbarnamesine vermiş olduğu cevapta İİK.nun 89/2. maddesinde öngörülen biçimde 

herhangi bir itirazda bulunmamış aksine takip borçlusuna borcu bulunduğunu, ancak henüz vadesi 

gelmediğini, vadesi geldiğinde borcunu takip dosyasına göndereceğini beyan etmiştir. Bu durumda 89/1 

haciz ihbarnamesine karşı borç bulunmadığı yönünde bir itiraz söz konusu olmadığından 3. kişinin 

bildirimi doğrultusunda adına 89/2 haciz ihbarnamesi çıkarılması gerekirken bu yöndeki talebin reddine 

karar verilmesi doğru olmadığından icra mahkemesinde sözü edilen icra müdürlüğü kararına karşı 

alacaklının şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.” 

şeklindedir, Yargıtay 12. HD. E. 2004/16748, K. 2004/20997, T. 5.10.2004 (Kazancı). 

62 İyilikli, Haciz İhbarnameleri, s. 48-49; Akil, s. 88. Üçüncü kişi bankanın mevduat üzerinde rehin ve 

hapis hakkı olduğuna yönelik iddialarının istihkak niteliğinde olduğuna yönelik ayrıntılı bilgi için bkz. 

Güneren, Ali: İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları, 3. Baskı, Ankara 2014, s. 1159 vd. Aynı yönde 

Yargıtay kararı için bkz. “[…]davacı bankanın borçluya ait hesaplar üzerinde rehin hapis hakkı bulunduğu 

tartışmasızdır. Davacı banka tarafından dava dışı borçluya verilen 39 adet çekten 28 tanesi ibraz edilmiş 

üç tanesinin karşılıksız çıkması sebebiyle banka tarafından çek hamillerine 3167 Sayılı yasadan 

kaynaklanan sorumluluk sebebiyle 19.3.2008, 31.3.2008 ve 29.4.2008 tarihlerinde toplam 1.280 TL ödeme 

yapılmıştır. Kalan 11 çekin ibraz edilmediği anlaşıldığından mahkemece ibraz edilen ve davacı banka 

tarafından ödeme yapılan üç çek karşılığı 1.280 TL ile sınırlı olarak davacı bankanın istihkak iddiasının 

kısmen kabulüne karar vermesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulü doğru görülmemiştir.” 
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Üçüncü kişi, takip borçlusuna karşı ileri sürebileceği bütün def’i veya itirazları 

takip alacaklısına karşı da ileri sürebilir63. Ancak üçüncü kişinin ileri süreceği def’i veya 

itirazlar kendisi ile takip borçlusu arasındaki ilişkiden kaynaklanmalıdır. Üçüncü kişi 

takip borçlusu ve takip alacaklısı arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan def’i veya 

itirazları ileri süremez64. Dolayısıyla sermaye alacağının haczinde bakiye sermaye 

borcunu ifa etmeyen pay sahibi, zamanaşımı, takas, muacceliyet gibi def’i veya itirazları 

ileri sürebilecekken şirketin, şirket alacaklısına karşı borcunun bulunmadığını veya 

şirketin yeteri kadar malının haczedildiğini ileri süremez. Ayrıca üçüncü kişinin 

haczedilen mal, hak veya alacağı İİK m. 82 veya başkaca özel kanunlarda düzenlenen 

haczi caiz olmayan mallardan biri değil ise bu durumda üçüncü kişi haczedilemezlik 

 
Yargıtay 17. HD. E. 2010/8573, K. 2011/1775, T. 1.3.2011 (Kazancı). Gönderilen haciz ihbarnamesinin 

İİK m. 89’da belirtilen unsurları taşımaması halinde rehin ya da hapis hakkına ilişkin ileri sürülen iddiaların 

istihkak niteliğinde olduğuna yönelik Yargıtay kararı için bkz. Yargıtay 17. HD. E. 2010/6083, K. 

2010/8908, T. 26.10.2010 (Kazancı). “[…]üçüncü kişinin, 1.haciz ihbarnamesine karşı vermiş olduğu itiraz 

dilekçesinde, kendi şirketleri nezdinde hali hazırda borçlu şirkete ödenebilir nitelikte bir borç olmadığını, 

doğmuş bir alacak olmadığını, mevcut alacağın teminat hesabında bulunduğunu ileri sürmesi açıkça 

1.haciz ihbarnamesine itiraz niteliğinde olup, bu durumda üçüncü şahsa 2. haciz ihbarnamesi çıkarılamaz” 

Yargıtay 12. HD. E. 2015/10415, K. 2015/21312, T. 15.9.2015 (Kazancı). Üçüncü kişinin İİK m. 89 ile İİK 

m. 99’a başvuru hususunda bir seçim hakkının olduğuna yönelik görüşe ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. 

Kuru, Mevduat Haczi, s. 143 dn. 373; Üstündağ, s. 227-229; Akyol Aslan, s. 103. Üçüncü kişisinin 

kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine karşı İİK m. 96 vd. hükümlerine başvurarak istihkak iddiasında 

bulunması gerektiğine yönelik görüş için bkz. Güneren, s. 809, 1160; Postacıoğlu/Altay, s. 501 vd.; Uyar, 

Talih: “Haczedilen Malın Üçüncü Kişi Elinde Bulunması Halinde Açılacak İstihkak Davası”, ABD 2007, 

S. 1, Y. 65, s. 64 vd.; Aslan, Kudret: Hacizde İstihkak Davası, Ankara 2005, s. 546 vd. 

63 Postacıoğlu, s. 354; Üstündağ, s. 197; Yavaş, 79; Kuru, 479; Akil, s. 87; Akyol Aslan, s. 102. 

64 Yavaş, s. 80. 
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yönünde itirazda bulunamaz. Üçüncü kişinin bu yöndeki beyanı itiraz niteliğinde 

değildir65. 

Üçüncü kişinin kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine itiraz etmesi ile 

birlikte bu miktar kendisinin zimmetinde sayılmaz ve bu miktarı ödemek zorunda 

kalmaz66. Bu itiraz ile birlikte kendisine ikinci ve üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilmez. 

Gönderilmesi halinde üçüncü kişinin itirazda bulunma zorunluluğu yoktur67, üçüncü kişi 

bu durumda şikâyet yoluna başvurabilir. 

 

II. SERMAYE ALACAĞININ HACZİNİN KABULÜ HALİNDE İİK M. 89’A 

GÖRE HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLECEK OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ 

 
A. Genel Olarak Üçüncü Kişi Kavramı 

 

İİK m. 89’a göre haciz ihbarnamesi gönderilecek olan kişi üçüncü kişi olmalıdır. 

Üçüncü kişi kavramı esas olarak bir borç ilişkine taraf olmayan kişileri ifade eder. Bu 

kişiler borç ilişkisinden dolayı ne bir alacak iktisap eden ne de bir borç altına giren 

kişilerdir68. 

 
65 Kuru, s. 478; Arslan, s. 3226. Aksi yönde Yargıtay kararı için bkz. Yargıtay 12. HD. E. 2004/15432, K. 

2004/19777, T. 21.09.2004 (Uyar, Talih/Uyar, Alper/Uyar, Cüneyt: İcra Hukukunda Haciz, 3. Baskı, 

Ankara 2016, s. 299). 

66 Arslan, s. 3227. 

67 Oskay, Mustafa/Koçak, Çoşkun/Deynekli, Adnan/Doğan, Ayhan: İİK Şerhi C. II, Ankara 2007, s. 2599; 

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin Özkan, Meral/Özekes, Muhammet: İcra ve İflas Hukuku 

Ders Kitabı, 7. Baskı, Ankara 2020, s. 175. 

68 Saymen, Ferit H./Elbir, Halid K.: Türk Borçlar Hukuku I, Umumi Hükümler C. I, İstanbul 1958, s. 315; 

Kocayusufpaşaoğlu, Necip/Hatemi, Hüseyin/Serozan, Rona/Arpacı, Abdülkadir: Borçlar Hukuku Genel 

Bölüm C. I, 7. Baskı, İstanbul 2017, s. 15; Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı, 
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Borç ilişkileri, sadece bu ilişkinin taraflarını ilgilendirmeleri ve bu ilişkiden 

doğan hak ve borçların üçüncü kişileri etkilememesi nedeniyle nisbî ilişkilerdir69. 

Nisbîlik ilkesinin sonucu olarak borç ilişkisinden doğan talepler kural olarak yalnızca 

borç ilişkisine taraf olanlar arasında ileri sürülebilir70. Ancak nisbî olma özelliği mutlak 

bir özellik değildir. Kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan istisnalar söz konusu 

olabilmekte, alacaklı ve borçlunun yanı sıra borç ilişkisinden üçüncü kişiler de 

etkilenebilmektedirler71. 

 
Ankara 2020, s. 18; Kılıçoğlu, Ahmet Mithat: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. Baskı, Ankara 2020, 

s. 17; Oğuzman, M. Kemal/Öz, M.Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I, 18. Baskı, İstanbul 

2020, s. 22-23. 

69 Kocayusufpaşaoğlu (Hatemi/Serozan/Arpacı), s. 15; Makowsky, Mark/Looschelders, Dirk: “Borç 

İlişkisinin Nispiliği ve Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu”, (Çev. Öz, Kerem), HKD 2013, S. 4, s. 224; 

Uygur, Turgut: Borçlar Kanunu Genel Hükümler C. I, Ankara 1990, s. 4; Saymen/Elbir, s. 315; 

Kocayusufpaşaoğlu (Hatemi /Serozan /Arpacı), s. 16; Eren, s. 18; Kılıçoğlu, s. 17; Oğuzman/Öz, s. 22-

23. 

70 Kocayusufpaşaoğlu (Hatemi/Serozan/Arpacı), s. 16-17; Makowsky/Looschelders, s. 224; Uygur, s. 

4; Saymen/Elbir, s. 315; Eren, s. 18; Kılıçoğlu, s. 17. 

71 Kanunda düzenlenen ve borç ilişkisine taraf olmayan üçüncü kişileri etkileyen bazı hükümlere örnek 

olarak: aile konutuna ilişkin hüküm olan TMK m. 194, TMK m. 641 mirasçıların sorumluluğu, TMK. 599 

miras hukukunda külli halefiyet, TBK m. 127, m. 168, m. 597 kanuni halefiyet hükümleri, TBK m. 183 

alacağın devri, TBK m. 195 vd. borcun üstlenilmesi hükümleri verilebilir. Bu hükümlerde üçüncü kişi 

sonradan yapılan bir işlemle veya sonradan gerçekleşen bir hukuki olay neticesinde borç ilişkisinin 

hükümlerine tabi hale gelmektedir, Oğuzman, M. Kemal/Öz, M.Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler 

Cilt II, 15. Baskı, İstanbul 2020, s. 580-581; Makowsky/Looschelders, s. 224; Uygur, s. 4; Saymen/Elbir, 

s. 315; Kocayusufpaşaoğlu (Hatemi /Serozan /Arpacı), s. 16-17; Eren, s. 18; Kılıçoğlu, s. 18. 



 
 
 

30 

Kural olarak borçlu borcunu alacaklıya ifa etmelidir. Ancak bazı istisnai hallerde 

borçlunun üçüncü kişiye ifada bulunması söz konusu olabilmektedir72. Üçüncü kişiye ifa 

bazı durumlarda bir haktan bazı durumlarda da bir yükümlülükten 

kaynaklanabilmektedir73. İİK m. 192 gereğince iflas halinde ifanın müflise değil de iflas 

masasına yapılması veya İİK m. 89 hükmü gereğince üçüncü kişiye kendisinde bulunan 

alacağın haczedildiğine ilişkin ihbarname gönderilmesi halinde üçüncü kişinin ifayı icra 

dairesine yapması gibi. 

Sermaye alacağının haczi için ortağa gönderilen haciz ihbarnamesinde ise ortağın 

üçüncü kişi konumunda olup olmadığı yargı kararlarında değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirmeden çıkan sonuca göre sermaye alacağının haczedilebilirliğine ilişkin ileri 

sürülen görüşler ve Yargıtay kararları aşağıda incelenmiştir74. 

 

B. Sermaye Alacağının Haczinde Haciz İhbarnamesi Gönderilecek Olan 

Üçüncü Kişi: Sermaye Koyma Borcunun Yükümlüsü 

 

1. Pay Sahibi 

 

Alacaklının, şirketin ortaktan sermaye alacağının olduğu yönündeki iddiasından 

sonra icra memuru, İİK m. 89 uyarınca sermaye koyma borcunu ifa etmemiş olan ortağa 

 
72 Oğuzman/Öz, s. 22-23; Ateş, Derya: “Sözleşme İlişkilerinin Kurulmasında ve Borç İlişkilerinde Üçüncü 

Kişi”, TBBD 2020, C. 33, S. 151, s. 346; Reisoğlu, Safa: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı, 

İstanbul 2014, s. 34; Kılıçoğlu, s. 1053; Eren, s. 1052-1053. 

73 Oğuzman/Öz, s. 289; Eren, s. 1052; Ateş, s. 346; Kılıçoğlu, s. 1053; Reisoğlu, s. 34-35. 

74 İlgili Yargıtay kararları ve öğretideki görüş için bkz. İkinci Bölüm, IV. 
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birinci haciz ihbarnamesini gönderecektir. Bu sebeple bu borcun yükümlüsü tespit 

edilmelidir. 

Nakdi sermaye taahhüdünde para borcu söz konusu olduğu için bu borç üçüncü 

bir kişi tarafından veya payın birden fazla sahibinin olması durumunda bu pay 

sahiplerinden herhangi biri tarafından ifa edilebilir75. Ancak sermaye koyma borcunun 

ilk borçlusu kuruluşta sermaye koyma taahhüdünde bulunan ilgili kurucu veya 

kuruculardır76. Söz konusu borç sermaye artırımı ile doğmuş ise bu durumda da borçlu, 

sermaye artırımında taahhütte bulunan ilgili pay sahibidir. Dolayısıyla İİK m. 89/1’e göre 

haciz ihbarnamesi gönderilecek olan üçüncü kişi, sermaye koyma borcunu ifa etmemiş 

olan kurucu/kurucular veya sermaye artırımında taahhütte bulunan ilgili pay sahibidir. 

TTK m. 477 ile bir payın birden fazla sahibinin olabilmesine izin verilmiştir. Bu 

durum bir payın birden çok kişinin ortak mülkiyetinde olması halinde paydan doğan 

hakların kullanılmasını düzenleyen TTK m. 432’de de ifade edilmiştir. Ancak ilgili 

maddelerde bir payın birden fazla kişi tarafından taahhüt edilip edilemeyeceğine ilişkin 

bir ifade yoktur. 

Mevcut hukuk düzeni çerçevesinde kuruluş aşamasında ya da sermaye artırımı 

aşamasında bir payın birden fazla kişi tarafından taahhüt edilmesinin önünde herhangi bir 

hukuki engel yoktur77. Bu şekilde payın birden fazla kişi tarafından taahhüt edilmesi söz 

konusu olursa, müşterek pay sahipleri bakiye sermaye borcundan müteselsilen sorumlu 

 
75 Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar Hukuku II, 14. Baskı, İstanbul 2019, N. 1032; 

Reisoğlu, s. 295-296. 

76 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1032; Akdağ Güney, s. 70. 

77 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1032; Sevi, s. 141. 
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olacaklardır78. Müteselsil sorumlu olunmasının sebebi ise TTK m. 3 gereğince sermaye 

taahhüdünün ticari iş niteliği taşıması ve TTK m. 7 teselsül karinesidir. 

Taahhüt edilen pay bedellerinin ödenmesi için esas sözleşmede bu kişiler 

arasında belli oranlarda sorumluluk belirlenmesi TTK m. 477/1’de düzenlenen payın 

şirkete karşı bölünememesi ve TTK m. 335’te düzenlenen sermaye taahhüdünün kayıt 

veya şart içeremeyeceği kuralına aykırı olacağı için geçersiz sayılacaktır79. 

TTK m. 7 teselsül karinesi dışında, payın birden fazla sahibinin olması 

durumunda, bu kişilerin pay üzerinde ortak mülkiyet hakkına sahip olmalarından da yola 

çıkarak ödenmemiş sermaye borcundan müteselsil sorumlu olacakları sonucuna 

varılabilir. Payın birden fazla sahibinin olması halinde bu pay üzerinde paylı mülkiyet 

veya elbirliği mülkiyeti söz konusu olur80. Pay sahipleri arasında elbirliği mülkiyeti söz 

konusu olduğunda bu pay sahipleri sermaye borcu bakımından müteselsil borçlu 

olacaklardır81. Pay sahipleri arasında paylı mülkiyetin söz konusu olması halinde ise 

TMK m. 688 gereği paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve 

yükümlülüklerine sahip olur ve TMK m. 694 gereği giderler ve yükümlülükler paydaşlar 

tarafından payları oranında karşılanır. Ancak bu hüküm üçüncü kişiye karşı kimin borçlu 

olacağını düzenleyen bir hüküm değil, paydaşlar arasındaki iç ilişkiyi düzenleyen bir 

 
78  Arslanlı, Halil: “Anonim Şirkette Pay ve Pay Sahipliği”, İÜHFM 1958, C. XXIII, S. 3-4, s. 254; 

Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1032; Ayhan, Rıza/Çağlar, Hayrettin/Özdamar, Mehmet: 

Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 3. Baskı, Ankara 2021, s. 360; Bahtiyar, Mehmet: Ortaklıklar Hukuku, 

15. Baskı, İstanbul 2021, s. 280; Akdağ Güney, s. 70; Sevi, s. 141. 

79 Sevi, s. 142; Çelik, Aytekin: Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, 4. Baskı, Ankara 2016, s. 129. 

80 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar I, N. 771; İmregün, Oğuz: Anonim Ortaklıklar, 3. Baskı, 

İstanbul 1989, s. 218. 

81 Öztan, Bilge: Medeni Hukuk’un Temel Kavramları, 45. Baskı, Ankara 2020, s. 816-817; Eren, Fikret: 

Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2020, s. 129-130. 



 
 
 

33 

hükümdür82. Bu nedenle sermaye borcunun ödenmesinde bir paydaş, borcu kendi 

oranında ödeyeceğini ileri süremez. Paydaşların şirket ile aralarındaki ilişkiye TMK m. 

694 değil, esas sözleşme hükümleri uygulanır83. Ancak sermaye borcu bakımından 

sorumluluğun paylaştırılması yukarıda belirtildiği üzere TTK m. 477/1 gereğince 

geçersiz olacaktır. İç ilişki ile ilgili olan bu hususta TMK m. 694 gereği payına düşenden 

fazla sermaye borcunu ifa eden pay sahibi diğer pay sahiplerine payları oranında rücu 

edebilecektir. 

 

2. Bedeli Ödenmemiş Payın Devri Halinde Borcun Yükümlüsü 

 

a. Bedeli Ödenmemiş Nama Yazılı Paylar 

 

Sermaye koyma borcunun yükümlüsü her zaman sermaye koyma taahhüdünde 

bulunan pay sahibi değildir. Nakdi sermayenin peşin ödenmesinin zorunlu olmaması 

nedeniyle bu borç ifa edilmeden payın devri söz konusu olabilmektedir. Bu payın devri 

halinde de taahhütte bulunan pay sahibi borcundan kurtulabilmektedir. Pay, haklarla 

beraber pay sahibinin şirkete karşı olan borçlarını da içermektedir. Bu nedenle sermaye 

koyma borcunu içeren bir pay devredildiği zaman bu payı devralan kişi haklarla beraber 

borçları da devralmaktadır84. 

 
82 Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Oktay Özdemir, Saibe: Eşya Hukuku, 22. Baskı, İstanbul 2020, s. 

372; Keser, Yıldırım: Paylı Mülkiyette Yönetim, Ankara 2006, s. 14; Eren, Mülkiyet, s. 115-116; Sirmen, 

Lâle: Eşya Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2020, s. 303. 

83 Oguzman/Seliçi/Oktay Özdemir, s. 372; Sirmen, s. 302-303. 

84 Sevi, Ali Murat: Anonim Ortaklıkta Payın Devri, 4. Baskı, Ankara 2018, s. 34-35; Öz, Turgut: “Limited 

Ortaklıkta Pay Kavramı ve Payın Devri”, İÜHFM 1987, C. LII, S. 1-4, s. 363; Çağa, Barbaros: “Limited 

Şirkette Ortaklık Payının Devri”, BATİDER 1974, C. VII, S. 3, s. 589; Bilgili, Fatih/Demirkapı, Ertan: 
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Limited şirketlerde TTK m. 593/2 gereği “[e]sas sermaye pay senetleri ispat 

aracı şeklinde veya nama yazılı olarak düzenlenir.”. Bu pay senetleri sadece şirket ve 

ortak arasında işlem güvenliği ve ispat aracı niteliği sağlamakta, payın devri açısından bir 

işlevleri bulunmamaktadır85. Limited şirkette paylar TTK m. 593 düzenlemesine göre pay 

senetlerine bağlanmış olsalar dahi bu paylar TTK m. 647 hükmüne göre değil, TTK m. 

59586 hükmüne göre devredilir87. Limited şirketlerde bedelleri tamamen ödenmemiş 

payların devri hususunda ise TTK m. 585 gereği anonim şirkete ilişkin hükümler kıyasen 

uygulanacaktır. Bu nedenle sermaye koyma borcunun ödenmesini güvence altına alan 

TTK m. 491 ve m. 501 limited şirketlere de kıyasen uygulanacak hükümlerdendir88. 

Anonim şirketlerde ise TTK m. 491’de kanuni sınırlama başlığı altında, bedeli 

tamamen ödenmemiş nama yazılı payların devri düzenlenmiştir. İlgili hükme göre bedeli 

tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar ancak şirketin onayı ile devredilebilir. Bedeli 

 
Şirketler Hukuku, 9. Baskı, Bursa 2013, s. 546; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1032; 

Bahtiyar, s. 280; Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku Şerhi, C. III, 3. Baskı, Ankara 2018, s. 2059. 

85 Çamoğlu (Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar II, N. 1665c. 

86 TTK m. 595/1 hükmüne göre limited şirketlerde esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran 

işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır. Ayrıca maddenin devamında belirtildiği 

üzere şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun 

onayı şarttır. Devir, bu onay ile geçerli hale gelir. 

87 Çamoğlu (Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar II, N. 1665c; Şener, Oruç Hami: Yargıtay Kararları Işığında 

Limited Ortaklıklar Hukuku, Ankara 2017, s. 290-291. “[…] limited şirketlerde pay senetleri birer ispat 

vasıtası niteliğinde olup, pay senedinin teslimi ile ortaklık hakkı devir ve temlik edilemez ve yine aynı 

sebeple bu haklar üzerine rehin ve haciz konulamaz. Pay senetlerinin kazanılması ile sermaye payı 

devralınmış olmaz. Esas sermaye payının devredilebilmesi 6102 Sayılı Kanunun 595 ve 596. maddesi 

hükümleri şartlarında mümkündür.” Yargıtay 12. HD. E. 2016/30527, K. 2016/23256, T. 29.11.2016 

(Kazancı). 

88 Şener, Limited Ortaklıklar, s. 323-324. 
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tamamen ödenmemiş payların devri TBK m. 195 vd. hükümlerinde düzenlenen borcun 

üstlenilmesi niteliğindedir89. TBK m. 195/1 uyarınca “[b]orçlu ile iç üstlenme sözleşmesi 

yapan kişi, borcu bizzat ifa ederek veya alacaklının rızasıyla borcu üstlenerek, borçluyu 

borcundan kurtarma yükümlülüğü altına girmiş olur”. Bu sebeple alacaklının diğer bir 

deyişle şirketin, bedeli ödenmemiş payın devrine onay vermesi gerekmektedir. Ancak 

TTK m. 491 gereği devir; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi veya cebri 

icra yoluyla gerçekleşmişse, pay bedelinin tümü ödenmemiş olsa bile şirketin onayına 

ihtiyaç duyulmadan pay devredilecektir90. 

Payın serbestçe devri prensibine istisna getiren bu düzenlemenin amacı sermaye 

taahhüdünün yerine getirilmesini güvence altına almaktır91. Bedeli tamamen ödenmemiş 

payların devredilmesi halinde, payı devralan kişinin bedeli ödeyememesi durumunda 

şirketin sermayesinin tam oluşturulamaması tehlikesini bertaraf etmek için TTK m. 491/2 

ile şirkete, payı devralanı pay defterine kayıttan kaçınma imkânı da tanınmıştır. TTK m. 

491/2’ye göre “[ş]irket, sadece, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe 

istenen teminat verilmemişse onay vermeyi reddedebilir.”. 

 
89 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1032; Bahtiyar, s. 280; Sevi, Payın Devri, s. 35; 

Bilgili/Demirkapı, s. 546; Pulaşlı, C. III, s. 2066. 

90 Bu hükme istisna getirilmiş ve şirkete pay devrine onay vermeyi reddetme olanağı tanınmıştır. İlgili 

hüküm olan TTK m. 493/4’e göre “[p]aylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri 

veya cebrî icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile 

devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.”. 

91 Bilgili/Demirkapı, s. 538; Akdağ Güney, 70; Pulaşlı, C. III, s. 2066; Akın, Murat Yusuf: Anonim 

Ortaklıkta Bağlı Nama Yazılı Hisseler, İstanbul 2014, s. 170. Payın devri TTK m. 491 dahilinde 

gerçekleşirse, şirket bu devre onay vermeyebilir. Gelecekteki sermaye artırımı göz önünde tutularak 

payların bedeli tamamen ödenmiş olsa bile devralanın ödeme yeterliliğinin şüpheli olması halinde, şirket 

devre onay vermeyebilir, Tekinalp, Ünal: Anonim Ortaklıkta Yeni Bağlam Sisteminin Esasları, İstanbul 

2012, N. 4-3, 4-5. 
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Bedeli tamamen ödenmemiş payın devredilmesi halinde bakiye sermaye 

borcunun ifası için sorumluluk TTK m. 501’de düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre bedeli 

tamamen ödenmemiş payın devredilmesi halinde bu payı devralan kişi, pay defterine 

kaydedilmekle birlikte şirkete karşı geri kalan pay bedelini ödemekle yükümlü olacaktır. 

Dolayısıyla payın devri halinde İİK m. 89’a göre haciz ihbarnamesi gönderilecek kişi, 

bedeli tamamen ödenmemiş payı devralarak pay defterine kaydedilen yeni pay sahibidir. 

TTK m. 501/2’de ise şirketin kurulması veya esas sermayenin artırılması 

sırasında iştirak taahhüdünde bulunan ilk pay sahibinin, payını bir başkasına devretmesi 

halinde kendisinden, bedeli henüz ödenmemiş olan kısmın istenemeyeceği 

düzenlenmiştir. Maddenin devamında bu hükme istisna getirilmiş ve şirketin kuruluşu 

veya esas sermayenin artırılması tarihinden itibaren iki yıl içinde şirketin iflas etmesi ve 

payı sonradan, bedeli tamamen ödenmemişken, devralan kişinin ıskat edilmesi halinde 

sermayenin ödenmemiş olan kısmından eski pay sahibinin sorumlu olabileceği 

düzenlenmiştir92. Dolayısıyla kuruluşta sermaye payı ödemeyi taahhüt eden pay sahibinin 

payını devrettikten sonra bile tekrar bu borçtan dolayı sorumlu olması söz konusu 

olabilmektedir. Ancak pay sahibinin bu borcu hem şarta bağlanmıştır hem de 

sorumluluğu ikinci derecededir93. 

İlgili maddede payını devreden pay sahibinin sorumluluğundan söz edilmesi 

nedeniyle bu pay sahibine söz konusu borç için İİK m. 89’a dayanılarak haciz 

ihbarnamesi gönderilecek ise bu ihbarnamenin gönderilme sebebi sermaye borcundan 

kaynaklanmayacaktır. Şöyle ki; TTK m. 501/2’de belirtilen şartların gerçekleşmesi, 

 
92 TTK m. 501/2’de düzenlenen bu sorumluluğun, mülga TTK m. 532’de düzenlenmiş olan açığı kapama 

yükümü ve m. 531’de düzenlenen selef sıfatıyla sorumluluk hükümlerinin kapsamlarının daraltılmış ve 

sorumluluğun basitleştirilmiş hali olduğuna dair görüş için bkz. Çamoğlu, Ersin: Limited Ortaklıklar 

Hukukunun Temel İlkeleri, İstanbul 2020, N. 228. 

93 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1034. 
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kuruluşta taahhütte bulunan eski pay sahibini bakiye sermaye borcu nedeniyle tekrar 

sorumlu kılsa da payın devredilmesiyle birlikte şirket ile payını devreden pay sahibi 

arasındaki hukuki ilişki sona ereceği için kalan kısmı ödeme yükümlülüğü sermaye 

koyma borcundan kaynaklanmayacak, sorumluluk hukuku bakımından tazminat borcu 

niteliği taşıyacaktır94. Dolayısıyla bu durumda sermaye alacağının haczi söz konusu 

olmayacaktır. 

Pay TTK m. 491’e göre miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi 

veya cebri icra yolu şeklinde iktisap edilmiş ise TTK m. 501/2 uygulanmayacaktır95. 

 

b. Bedeli Ödenmemiş Hamiline Yazılı Paylar 

 

aa. Bedeli Ödenmemiş Hamiline Yazılı Çıplak Payın Devri Halinde 

Borcun Yükümlüsü 

 

TTK’da senede bağlanmamış çıplak payların devrine ilişkin bir hüküm 

bulunmamaktadır. Ancak bu durum çıplak payın devredilemeyeceği anlamına 

gelmemektedir. Payın devredilebilirliği ilkesi gereği çıplak paylar da devredilebilmekte 

ve hukuki işlemlere konu olabilmektedirler96. Senede bağlanmamış ve bedeli ödenmiş 

 
94 Sevi, s.143. Devreden taahhüt sahibinin sorumluluğunun adi kefalet niteliği taşıdığı görüşü için bkz. 

Domaniç, Hayri: Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması TTK Şerhi II, İstanbul 1988, s. 1345. 

95 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1035. 

96 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar I, N. 772b; Pulaşlı, C. III, s. 2052; Domaniç, TTK Şerhi II, s. 

1325; Sevi, Payın Devri, s. 343; Bilgili/Demirkapı, s. 546. “Payın devredilebilirliği ilkesi uyarınca, çıplak 

payın da senede bağlanmış paylar gibi serbestçe devredilebileceği hususunda görüş birliği mevcuttur. 

Ancak payın serbestçe devredilebilirliğine getirilen kanuni ve iradi sınırlamalar kuşkusuz çıplak pay için 

de geçerlidir.” Yargıtay 11. HD. E. 2014/6567, K. 2014/16638, T. 3.11.2014 (Kazancı). 
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hamiline yazılı payların devredilmesi halinde TBK m. 183 vd. alacağın devri hükümleri 

uygulanacaktır97. 

Bedeli ödenmiş paylar borç içermediği için bunların şirketin rızası olmaksızın 

devri şirket bakımından bir sorun yaratmamaktadır. Ancak bedeli tamamen ödenmemiş 

çıplak payın devrinde payı devralan kişi pay sahipliği hakları ile birlikte sermaye borcunu 

da devralacağı için 98 şirket, karşısında ödeme gücünü bilmediği biri ile karşı karşıya 

gelecektir. 

Çıplak payın devri halinde, payın içerdiği haklar bakımından alacağın devri ve 

sermaye koyma borcu bakımından borcun üstlenilmesi şeklinde özellik arz eden bir 

 
97 Narbay, Şafak: “6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Göre Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Senetlerinin 

Devri (m. 484-501)”, EÜHFD 2012, C. XVI, S. 3-4, s. 208; Pulaşlı, C. III, s. 2052; Kendigelen, Abuzer: 

"Âdi Şirket, Ticaret Şirketleri ve Kooperatife İlişkin Payların Devrinde Şekil", Makalelerim C. I, 3. Baskı, 

İstanbul 2018, s. 232; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar I, N. 767b; Bilgili/Demirkapı, s. 547. 

“Davalı anonim şirketin pay senetleri hamiline yazılıdır. Ancak, şirket payları henüz senede bağlanmadığı 

gibi, bunlara ilişkin ilmühaber dahi çıkartılmış olmayıp, çıplak pay durumundadır. Senede bağlanmamış 

payların devri ise, BK.nun 163 vd. maddelerinde yer alan alacağın temliki hükümlerine tabidir. Alacağın 

temlik tasarrufi bir işlem olduğu için temlik ile çıplak pay devralana geçer. Bunun için alacağın temlikinde 

öngörüldüğü gibi, yazılı şekil şarttır.” Yargıtay 11. HD. E. 2005/7353, K. 2006/10440, T. 17.10.2006 

(Kazancı). 

98 “Bedeli hiç ödenmemiş veya kısmen ödenmiş çıplak payın devrinin hukuki niteliği bedelinin tamamı 

ödenmiş çıplak payındevrinden faklıdır. Zira, bedelinin tamamı ödenmiş pay tali yükümleri bir yana 

bırakacak olursak, pay sahibi açısından herhangi bir malvarlıksal borç içermemekte dolayısıyla sahip 

olduğu alacak hakkı niteliğindeki haklarından ötürü devri yukarıda açıklandığı üzere alacağın temliki 

hükümlerine göre gerçekleşir. Ancak bedeli tam olarak ödenmemiş pay için aynı şeyi söylemek mümkün 

değildir. Çünkü bedeli tam ödenmemiş pay, pay sahibi dışında malvarlıksal borç niteliğindeki taahhüt 

edilen pay bedelinin ödenmesi borcunu içerir.” Yargıtay 11. HD. E. 2017/2972, K. 2019/2143, T. 14.3.2019 

(Kazancı). 
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durum söz konusu olacaktır99. Bu nedenle bedeli tamamen ödenmemiş hamiline yazılı 

çıplak payın devri halinde, sermaye borcunun ödenmesi konusunda güvence sağlanması 

amacı ile TTK m. 491 uygulanmalı ve devir için şirketin onayı aranmalıdır100.  

 
99 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar I, N. 767b-c; Sevi, Payın Devri, s. 345; Pulaşlı, C. III, s. 2052. 

Borçlu, borcun üstlenilmesiyle, ilgili borç ilişkisinden çıkar ve yerine borcu üstlenen geçer. Dolayısıyla 

bedeli ödenmemiş payı devreden pay sahibi bu borç ilişkisinden çıkar ve onun yerine bedeli ödenmemiş 

payı devralan yeni ortak geçer, Kocaman, Arif B.: “Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun Üçlü İlişkiler 

Konusundaki Düzenlemeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Erzurumluoğlu Armağanı 2012, s. 538. Payın 

içerdiği hakların devri bakımından alacağın devri, sermaye koyma borcu bakımından da borcun 

üstlenilmesi hükümlerinin uygulanması payın bölünmezliği ilkesine aykırılık teşkil edecektir. Bedeli 

tamamen ödenmemiş payın devri tek bir işlemle gerçekleştirilmelidir ve bu işlem alacağın temliki işlemi 

olmalıdır, Dağ, Üner: Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibi Açısından Oy Hakkının Kazanılması ve 

Kullanılması, İstanbul 1966, s. 62-63; Süleymanlı, Server: “Anonim Ortaklık Hukukunda Bağlamın Neden 

Olduğu Sorunlara Çözüm Önerileri”, SÜHFD 2008, C. XVI, S. 2, s. 259. 

100 Kendigelen, İlk Tespitler, s. 400; Pulaşlı, C. III, s. 2052; Narbay, s. 209; Arslanlı, Pay ve Pay Sahipliği, 

s. 254; Sevi, Payın Devri, s. 345. TTK m. 491’de bedeli ödenmemiş nama yazılı payların devrinde şirketin 

onayının aranmasının nedeni sermayeyi korumak ve sermaye koyma taahhüdünün ifa edilmesinde güvence 

sağlamaktır. Bedeli ödenmemiş hamiline yazılı çıplak payların devrinde sermayenin olumsuz etkilenmesi 

riski ise daha büyüktür. Bu nedenle TTK m. 491 uygulanmalıdır, Akdağ Güney, s. 74; “Alacak haklarının 

devrinin alacağın devri hükümlerine tabi kılındığı düşünülecek olursa, taahhüt edilen payın karşılığını 

ödeme borcunun yanında, ortaklık haklarını da içeren bedeli tam ödenmemiş payın devri işleminin de yazılı 

şekilde yapılması zorunluluğu söz konusudur. Dolayısıyla bedeli tam olarak ödenmemiş çıplak payın devri 

yazılı bir devir beyanı ile birlikte anonim ortaklığın onayının alınması ile gerçekleşir. Anonim ortaklık 

adına devir işlemine onay vermeye eğer ana sözleşmede farklı bir düzenleme bulunmuyorsa yönetim kurulu 

yetkilidir.” Yargıtay 11. HD. E. 2017/2972, K. 2019/2143, T. 14.3.2019 (Kazancı). Bedeli tamamen 

ödenmemiş hamiline yazılı çıplak payların devrinde TTK m. 491’in uygulanarak kanuni bağlam 

hükümlerinin uygulanma alanının bu şekilde genişletilmesinin doğru olmadığı yönündeki görüş için bkz. 

Uzel, Necdet: Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşmesel Bağlam, İstanbul 2013, s. 99. 
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Bedeli tamamen ödenmemiş hamiline yazılı payı devralan kişi bakımından, 

TBK m. 195 gereği iç borç üstlenilmesi söz konusu olacaktır101. Bu durumda TBK m. 

195’e göre ortak ile iç üstlenme sözleşmesi yapan kişi borcu bizzat ifa ederek veya TBK 

m. 196 gereği şirketin rızasıyla borcu üstlenerek sermaye koyma borcunu ifa etmemiş 

olan ortağı bu borcundan kurtaracaktır. Bedeli ödenmemiş payı devralan kişinin TBK m. 

196’ya göre şirketten onay alması dış borç üstlenme sözleşmesidir102. Dolayısıyla bedeli 

ödenmemiş hamiline yazılı payın devrine şirketin onay vermesi gerekir ve payını 

devreden ortak TTK m. 501/2 hükmü saklı kalmak şartıyla borcundan kurtulur103. 

Şirketin devre onay vermesi ile TTK m. 499 gereği hamiline yazılı çıplak payı 

devralan kişi pay defterine kaydedilecektir104. Bu durumda bakiye sermaye alacağının 

haczi için İİK m. 89 uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilecek olan kişi payı devralan ve 

pay defterine kaydedilen pay sahibi olacaktır. 

 

bb. Bedeli Ödenmemiş Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri Halinde 

Borcun Yükümlüsü 

 

TTK m. 484 gereği pay bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için hamiline 

yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükmün öngörülme amacı ise hamiline yazılı pay 

senedinin şirketin onayına ihtiyaç duyulmadan teslim ile devredilebilmesi nedeniyle 

bedeli ödenmemiş senedin devredilmesi halinde senedin kimde olduğunun bilinememesi 

 
101 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar I, N. 767c; Narbay, s. 208; Pulaşlı, C. III, s. 2052; Sevi, Payın 

Devri, s. 345. 

102 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar I, N. 767c; Sevi, Payın Devri, s. 346. 

103 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar I, N. 767c; Sevi, Payın Devri, s. 347. 

104 Narbay, s. 210; Arslanlı, Pay ve Pay Sahipliği, s. 255. 
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ve bu nedenle sermaye borcunun talebinde yaşanacak sorunlardır105. Bu sebeple TTK m. 

484 hükmüne uygun olarak hamile yazılı payların bedeli tamamen ödendikten sonra 

hamiline yazılı pay senedi çıkarılır ise İİK m. 89 hükmünün uygulanması gündeme 

gelmeyecektir. 

Ancak her nasılsa TTK m. 484 kuralına uyulmadan bedeli tamamen ödenmemiş 

paylar için hamile yazılı pay senedi çıkarılmış ise ilgili maddeye göre çıkarılan bu pay 

senetleri geçersiz olacaktır. Bu durumda payı devralan kişi pay sahipliği sıfatını 

kazanamayacak, hamiline yazılı pay senedini devreden kişi de pay sahibi olarak kalmaya 

devam edecektir106. Bedeli ödenmemiş hamiline yazılı pay senedi nedeniyle zarara 

uğrayan kişi ise TTK m. 484/2 gereği zararlarının giderilmesini talep edebilecektir107. Bu 

durumda haciz ihbarnamesi gönderilecek olan kişi ise bedeli ödenmemiş pay senedini 

devreden ve senedin geçersiz olması nedeni ile pay sahipliği sıfatı devam eden asıl pay 

sahibi olacaktır. 

 

cc. Bedeli Ödenmemiş Hamiline Yazılı Payların Yerini Tutması İçin 

Çıkarılan İlmühaberlerin Devri Halinde Borcun Yükümlüsü 

 

TTK m. 484/2 hükmü, bedelleri tamamen ödenmemiş olan hamiline yazılı 

paylar için hamiline yazılı pay senetlerinin çıkarılamayacağını dolayısıyla bu payların 

pay senedine bağlanamayacağını düzenlemektedir. Ancak TTK m. 486/2’nin aksi ile 

kanıtından yola çıkarak bedeli tamamen ödenmemiş hamiline yazılı paylar için 

 
105 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1116. 

106 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1117; Sevi, Payın Devri, s. 207. 

107 Devralan kişi zararlarının giderilmesi için TTK m. 553’e göre şirket veya yönetim kuruluna dava 

açabileceği gibi devredene karşı da dava açabilir, Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1117. 
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ilmühaberler çıkarılabileceği sonucuna varılabilir108. Nitekim TTK m. 486/2, c. 3 ve 4’e 

göre hamiline yazılı paylar için pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir ve 

bunlar hakkında nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır. 

Bu hükümden çıkan anlama göre ilmühaberin ne tür payın yerini tutması için 

çıkarıldığına veya yerine çıkarıldığı payın bedelinin ödenip ödenmediğine bakılmaksızın 

bu ilmühaberlere nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanacaktır109. 

Dolayısıyla bedeli ödenmemiş hamiline yazılı paylar için çıkarılan ilmühaberler TTK m. 

486/2 hükmüne tabi olacaktır110. Bu nedenle bedeli ödenmemiş hamiline yazılı payın 

yerini tutması için ilmühaber çıkarılması ve bu ilmühaberin devredilmesi halinde şirket 

alacaklısının İİK m. 89’a dayanarak haciz ihbarnamesi göndermesi hususunda yukarıda 

nama yazılı paylar için izah edilen esaslar geçerli olacaktır111. 

 
108 Mülga TTK. 409’da “[b]edelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamile yazılı hisse senetleri veya 

ilmühaberler çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar hükümsüzdür. Hüsnüniyet sahiplerinin 

tazminat hakları mahfuzdur.” şeklinde düzenlenen hükümden farklı olarak TTK m. 486’da hamiline yazılı 

veya nama yazılı paylar için çıkarılacak ilmühaber ayrımı yapılmamış, sadece ilmühaberden bahsedilmiş 

ve bunların nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümlere tabi olacağı düzenlenmiştir, Akdağ Güney, s. 

72-73; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1206; Pulaşlı, C. III, s. 2191. 

109 TTK m. 486/2 hükmünde mülga TTK m. 411’den farklı bir düzenleyemeye gidilmiştir. Mülga TTK m. 

411 hükmünde, hamiline yazılı hisse senetleri yerine düzenlenen nama yazılı ilmühaberler alacağın devri 

hükümlerine göre devredilmekte ve devir şirkete karşı ancak ihbarla hüküm ifade etmekteydi, Tekinalp 

(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1206-1208; Akdağ Güney, s. 71. 

110 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1206; Akdağ Güney, s. 71. Bedeli tamamen ödenmemiş 

hamiline yazılı paylar yerine çıkarılan ilmühaberlerin devrinde TTK m. 491 uygulanarak devrin bağlam 

hükümleri ile güçleştirilmesi mümkün değildir, Pulaşlı, C.III, s. 2191. Bedeli tamamen ödenmemiş pay 

için çıkarılan ilmühaberin TTK m. 484/2 gereğince geçersiz sayılacağına bu nedenle geçersiz senedin 

devredilmesi halinde bakiye sermaye borcundan sorumluluğun devreden pay sahibinde kalacağına ilişkin 

görüş için bkz. Sevi, Payın Devri, s. 207. 

111 Birinci Bölüm, II, B, 2, a. 
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3. Şirketin Kendi Paylarını İktisap Etmesi Halinde Borcun Yükümlüsü 

 

Şirketin kendi paylarını iktisap etmesi TTK m. 379 vd. maddelerinde 

düzenlenmiştir. İlgili hüküm uyarınca şirket sadece bedellerinin tümü ödenmiş bulunan 

payları iktisap edebilir. Bu hüküm, sermaye koyma borcunu ifa etmeyen ortakların bu 

paylarını şirkete devrederek borcu şirkete yüklemelerinin önüne geçmekte ve aynı 

zamanda sermayenin korunması ilkesi, sermayenin iade edilmesi yasağı, alacaklıların 

korunması ilkesi gibi ilkelere aykırı işlemleri engellemektedir112. TTK m. 379’a uygun 

iktisaplarda ödenmeyen sermaye borcu söz konusu olmayacağı için sermaye alacağının 

haczi ve İİK m. 89’un uygulanması gündeme gelmeyecektir. 

Şirketin, bedeli ödenmemiş payı iktisap etmesi halinde ise alacaklı ve borçlu 

sıfatının birleşmesi söz konusu olacak ve TBK m. 135 gereği borç sona erecektir113. 

Dolayısıyla İİK m. 89’un uygulanması gündeme gelmeyecektir. Esasen kendi paylarını 

iktisap eden şirket aynı zamanda takip borçlusu olacağı için İİK m. 89 anlamında üçüncü 

kişi niteliğini taşımayacaktır. Ancak bu durumda şirket, ödenmemiş ve iktisap ettiği pay 

bedeli ölçüsünde zarara uğrayacak ve sermayenin iadesi söz konusu olacaktır114. Bir 

yandan da pay bedelini ödemeden bu payı devreden ortağa ödeme yapılacağı için pay 

 
112 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar I, N. 834-836. 

113 Bilgili/Demirkapı, s. 475; Türk, Ahmet: Anonim Ortaklığın Kedi Paylarını Edinmesi, Ankara 2016, s. 

217; Aydın, Alihan: Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi, İstanbul 2008, s. 239-240. 

114 Türk, s. 217. Şirketin kendi paylarını ivazlı iktisap etmesi halinin sermayenin geri ödenmesi yasağına 

istisna oluşturduğu ve makul ücret yönündeki görüş için bkz.  Doğan, Beşir Fatih: “Anonim Şirketlerin 

Kendi Paylarını İktisabının Fayda ve Zararları”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 471-

473. 
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sahibi açısından sebepsiz zenginleşme hali ortaya çıkacak ve pay sahibi payın devrine 

karşılık aldığı bedeli geri vermek zorunda kalacaktır115. 

Kanuna aykırı iktisap haline ilişkin açık bir hüküm bulunmasa da sorumluluğa 

ilişkin genel hüküm olan TTK m. 553 gereği ortaya çıkan zarar için yönetim kurulunun 

sorumluluğuna gidilebilecektir116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115 Aydın, s. 304. 

116 Aydın, s. 308. 



İKİNCİ BÖLÜM 

ŞİRKETİN SERMAYE ALACAĞININ HACZEDİLEBİLİRLİĞİNİN İCRA 

HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İİK M. 89’UN 

UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 

I. GENEL OLARAK 

 

Takip borçlusu şirketin, ortaktan olan sermaye alacağının İİK m. 89 uyarınca takip 

alacaklısı tarafından haczedilip haczedilemeyeceği sorununu icra hukuku açısından 

değerlendiren yazarların ileri sürdüğü görüşler ve bu görüşlerin değerlendirilmesi bu 

başlık altında incelenecektir. 

Bu çerçevede icra hukuku bakımından ileri sürülen itirazları iki ana başlık altında 

inceleyebiliriz. Bu itirazlardan ilki bütün alacaklılara güvence sağlayan sermayenin, önce 

davranan alacaklı tarafından haczedilmesinin alacaklılar arası eşitlik ilkesine aykırılık 

yaratacağı yönündeki görüştür. Konuya icra hukuku açısından yapılan diğer bir 

değerlendirme ise TTK’da sermaye alacağının haczine izin veren bir hükmün olmaması 

nedeniyle alacaklıların doğrudan ortaklara başvurmayacağı ve bu nedenle sermaye 

alacağının haczedilemez bir alacak olması yönündedir. Sermaye alacağının haczine 

ilişkin icra hukuku çerçevesinde yapılan bu değerlendirmeler II ve III numaralı 

başlıklarda incelenmiştir. 

Yargıtay’ın, sermaye alacağının haczedilmesi sorununda, ortağın şirkete göre 

üçüncü kişi konumunda olup olmamasına yönelik değerlendirme yaptığı ve bu 

değerlendirmeye göre sonuca vardığı kararları da IV numaralı başlık altında 

incelenmiştir.  

Yine icra hukuku bakımından konuya itiraz eden yazarlardan bazıları belli 

koşulların varlığı hâlinde şirketin sermaye alacağının haczi için İİK m. 89’un 
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uygulanabileceğini savunmaktadırlar. Ayrıca şirketin ortaktan olan sermaye alacağı 

dışında kalan başka alacakları için ortağa haciz ihbarnamesi gönderilebileceğine ilişkin 

görüşler de mevcuttur. İlgili görüşlere çalışmanın bu bölümünde V numaralı başlık 

altında yer verilmiştir. 

 

II. SERMAYE ALACAĞININ HACZİ VE İCRA HUKUKUNDA EŞİTLİK 

İLKESİ İLE İLİŞKİSİ 

 

A. GENEL OLARAK İCRA HUKUKU BAKIMINDAN EŞİTLİK İLKESİ 

 

İcra hukukunda eşitlik ilkesi, alacaklının alacağına kavuşması için yapılan 

işlemlerde adil yargılanma ve hukuki dinlenilme hakkının gereği olan silahların eşitliği 

ilkesi şeklinde ortaya çıkmaktadır117. Bu ilke gereği takibe ilişkin işlemler yapılırken bir 

yandan alacaklı, borçlu ve üçüncü kişi arasında menfaat dengesi ve eşitlik sağlanırken bir 

yandan da birden çok alacaklı veya borçlunun bulunması halinde bunlar arasında eşitlik 

sağlanmalıdır. 

İcra ve iflas hukukunda uygulanan alacaklılar arası eşitlik ilkesi, bütün 

alacaklıların her durumda eşit olması anlamına gelmemektedir118. Bu ilke eşit durumda 

olanlara eşit şekilde, eşit olmayanlara da durumlarına uygun bir şekilde davranmayı 

 
117 Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 60; Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 190. 

118 Deynekli, Adnan: “Sıra Cetveli ile İlgili Sorunlar”, BD 2008, S. 67, s. 28; Özekes, Temel Haklar ve 

İlkeler, s. 194. 
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gerektirir119. Dolayısıyla alacaklı, borçlu veya üçüncü kişi lehine getirilen düzenlemeler 

eşitliğe aykırı olmamalı, haklı ve hukuka uygun gerekçelere dayanmalıdır120. 

Alacaklılar arası eşitlik sağlanırken sosyal devlet ilkesi, hukuk devleti ilkesi, 

ölçülülük ilkesi gibi diğer ilkeler de göz önünde bulundurulmalıdır121. Takip hukukuna 

ilişkin hükümler bütün somut olayları düzenleyemeyeceği için icra organlarının da eşitlik 

ilkesine uygun işlemler yapması ve kararlar alması ilkenin etkinliğini sağlayacaktır122. 

İflas hukukunda ise alacaklılar arası eşitlik mutlak bir şekilde değil aynı 

konumda olan alacaklılar arasında sağlanmaktadır. Bu eşitliğin sağlanması ve 

alacaklıların taleplerinin mümkün olduğu ölçüde karşılanması için İİK m. 206 vd. 

hükümlerine göre alacaklar arasında bir sıralama yapılmaktadır123.  

 

 

 

 
119 Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 190; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 71. 

120 İİK m. 206’da alacaklılar arasında yapılan sıralama veya İİK m. 100 ve m. 101 hacze iştirak hükümleri 

alacaklılar arasında bazılarına tanınan ve hukuka uygun olan ayrıcalıklara örnektir, Özekes, Temel Haklar 

ve İlkeler, s. 194. Bazı hükümler nedeniyle özel hukuka dayanan alacaklı grupları diğer alacaklılara göre 

daha fazla korunmakta ve bu alacaklılara daha fazla imkân tanınmaktadır. Borçlunun bu alacaklılar 

karşısında savunma imkânları daraltılarak alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesi ihlal 

edilebilmektedir. İİK m. 68/b ve m. 150/ı hükümleri bazı alacaklılara imtiyaz tanınmasına verilebilecek 

örneklerdendir, Umar, Değişiklikler, s. 85-87; Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 192; Çiftçi, s. 152-153. 

121 Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 201; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 72-73; 

Çiftçi, s. 153-154. 

122 Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 202; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 74. 

123 Deynekli, Temel Haklar ve İlkeler, s. 28; Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 194. 
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B. SERMAYE ALACAĞININ HACZİ VE EŞİTLİK İLKESİNİN HACZE 

ETKİSİ HUSUSUNDAKİ GÖRÜŞLER 

 

1. Şirketin Sermaye Alacağının Alacaklılardan Biri Tarafından 

Haczedilmesinin Kabulü Halinde Bu Haczin Alacaklılar Arasında Eşitsizliğe Neden 

Olacağı Yönündeki Görüş 

 

Şirketin sermaye alacağının şirket alacaklısı tarafından haczedilemeyeceği 

görüşünün gerekçelerinden biri, bu haczin alacaklılar arası eşitliği bozacağı 

yönündedir124. Şöyle ki; sermaye şirketlerinde TTK m. 329 gereği sınırlı sorumluluk 

ilkesi geçerlidir. Bu ilkeye göre anonim şirket alacaklılarına karşı bütün malvarlığı ile ve 

sınırsız bir şekilde sorumludur. Şirketin ödenmemiş sermaye alacağı da şirketin 

malvarlığına dahildir ve alacaklılar şirket ile borç ilişkisine girdikleri zaman aldıkları 

riskin tek teminatını şirketin malvarlığı oluşturmaktadır125. Şirketin malvarlığının ve 

dolayısıyla onun parçası olan sermayenin amaçlarından biri de şirket alacaklılarının 

gerektiğinde alacakları için başvurabilecekleri değerleri sağlamaktır126. Bu sebeple bir 

alacaklının önce davranması ve bakiye sermaye alacağını haczetmesi halinde, tüm 

alacaklılara müşterek garanti sağlayan bu değerden yararlanmada diğer alacaklıların 

 
124 Arslanlı, Halil: Ticaret Kanunu Şerhi, İkinci Kitap, Yedinci Fasıl, Limited Şirketler (Madde 503-556), 

İkinci Kısım (Madde 518-535), İstanbul 1963, s. 328; Arslanlı, Halil/Domaniç, Hayri: Ticaret Kanunu 

Şerhi, C. III, İstanbul 1989, s. 445; Sayın Önal, s. 80. 

125 Sayın Önal, s. 80; Tekinalp, Sermayenin Korunması İlkesi, s. 1689; İmregün, s. 219. 

126 Sayın Önal, s. 80; Tekinalp, Sermayenin Korunması İlkesi, s. 1689; İmregün, s. 219, dn. 21. 
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önüne geçilmesi söz konusu olacaktır127. Dolayısıyla bu haciz nedeniyle alacaklılar arası 

eşitlik bozulacaktır. 

Alacaklılar arası eşitlik ilkesi sadece şirketin faaliyetleri esnasında veya haciz 

sırasında gözetilen bir ilke değildir. Tüm alacaklılarına güvence sağlayan ve malvarlığına 

dahil olan sermaye alacağından tüm alacaklıların faydalanması için eşitlik ilkesi iflas 

halinde de gözetilmelidir. İİK m. 184 gereği iflas açıldığı zaman müflisin haczedilebilir 

bütün malları iflas masasına girecek ve masaya dahil olan mallardan bütün alacaklılar eşit 

olarak faydalanacaktır. Bu nedenle sermaye alacağı, alacaklıların bu değerden eşit olarak 

faydalanabilmeleri için ancak iflas halinde iflas masasına girecek ve eşit olarak bütün 

alacaklılara ait olacaktır128. Dolayısıyla bir alacaklının, şirketin iflası halinde iflas 

masasına dahil olacak olan malvarlığından, haciz aracılığıyla öncelikli olarak 

faydalanması söz konusu olamayacaktır129. 

Sermaye alacağının bir alacaklı tarafından haczedilmesi halinde diğer 

alacaklıların alacaklarına kavuşması için İİK çerçevesinde başvurabilecekleri başka 

yolların olduğu akla gelebilir. Bu yollardan biri de İİK m.100’de düzenlenmiş olan hacze 

iştirak kurumudur. Ancak bu hüküm sermaye alacağının haczedilmesi halinde oluşan 

 
127 Arslanlı/Domaniç, s. 445; Sayın Önal, s. 80; Bu hususta bkz. Topuz, Gökçen: “Limited Şirketin 

Sermaye Alacağının Haczi”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, s. 2107; Çamoğlu, Ersin: 

Limited Ortağın Sınırlı Sorumluluğu Karşısında Şirket Alacaklılarının Aktif Korunması, Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi 1969, s. 132-133. 

128 Domaniç, Hayri/Çamoğlu, Ersin: İçtihatlı Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul 1965, 

s. 314; Alışkan, Murat/Cankat, Rıfat: “Limited Şirketin Sermaye Alacağının Şirket Alacaklısı Tarafından 

Haczettirilmesi”, Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, İstanbul 2019, s. 147; Arslanlı, Limited Şirketler II; 

Sayın Önal, s. 80; Atalay, Oğuz: Anonim Şirketlerin İflası, İzmir 1996, s. 158-159; Arslanlı/Domaniç, s. 

382. 

129 Alışkan/Cankat, s. 147; Arslanlı/Domaniç, s. 382. 
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alacaklılar arası eşitlik ilkesine aykırılığın giderilmesi için başvurulabilecek etkili bir 

çözüm değildir130. Şöyle ki; İİK m. 100 vd. maddelerinde bir alacaklının borçlunun malını 

haczettirdikten sonra, borçlunun diğer alacaklılarının da haczedilen maldan kendi 

alacaklarını alabilmeleri imkânı düzenlenmiştir131. İlgili maddede düzenlenen şartlar 

gerçekleşmişse malın satışından elde edilen meblağ ilk alacaklı ile diğer alacaklılar 

arasında belli bir usule göre paylaştırılır132. Dolayısıyla İİK m. 100 düzenlemesi ile 

haczedilen mal ileride satıldığında elde edilen meblağdan şartları sağlayan alacaklılar da 

yararlanabilmektedir. Ancak İİK m. 100’de hacze iştirak edebilecek alacaklılar için takip 

şartı, öncelik şartı, öncelik şartının belgelendirilmesi, zaman şartı gibi pek çok şart 

öngörülmüştür133. İİK m. 100’de düzenlenen hacze iştirak şartlarının sağlanamaması 

halinde ilk haciz alacaklısının alacağı ödenir ve geriye bir şey kalırsa sonraki haciz 

sahipleri bu kalan değerden yararlanır. Dolayısıyla hacze iştirak kurumunda ilk haciz 

sahibinin önceliğinin bulunduğu açıktır134. 

Sermaye alacağının haczedilmesi halinde de alacağa haciz koyduran ilk alacaklı 

için hacze iştirak şartları aranmayacak ve diğer alacaklılar da aranan şartları sağlayamaz 

ise ilk alacaklı alacağına öncelikli olarak kavuşacaktır. Bu nedenle ilgili maddede 

 
130 Sayın Önal, s. 80; Bu hususta bkz. Çamoğlu, Ersin: “Limited Ortaklığın Sermaye Alacaklarının Haczi”, 

BATİDER 1971, C. VI, S. 1, s. 60-61; Alışkan/Cankat, s. 145. 

131 T. Uyar/A. Uyar/C. Uyar, s. 1186; Yılmaz, Şerh, s. 582; Coşkun, Mahmut: Hacizde ve İflasta Sıra 

Cetveli, Ankara 2018, s. 133-134; Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukuku C. I, 3. Baskı, İstanbul 1988, s. 844. 

132 T. Uyar/A. Uyar/C. Uyar, s. 1186; Yılmaz, Şerh, s. 582; Kuru, C. I, s. 845. 

133 Borçlu tarafından yapılacak danışıklı borç ikrarlarıyla muvazaalı alacakların yaratılmasının 

engellenmesi için getirilen bu şartlar hacze katılma alanını önemli derecede daraltmıştır, Yılmaz, Ejder: 

“Hacze Takipli Katılma”, AÜHFD 1973, Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan, C. XXX, S. 1-4, s. 313; 

Postacıoğlu/Altay, s. 512. 

134Yılmaz, s. Şerh, 582; Muşul, s. 660; Atalı/Ermenek/Erdoğan, s. 252. 
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düzenlenen şartlar dikkate alındığında hacze iştirak uygulamasının bakiye sermaye 

alacağının haczinde eşitliğe uygun ve etkin bir çözüm yolu sağlamadığı görülecektir135. 

Açıklanan bu nedenlerden dolayı görüleceği üzere sermaye alacağının haczi 

alacaklılar arası eşitlik ilkesine aykırılık yaratacak ve hacze iştirak gibi yollar bu 

eşitsizliği etkin bir şekilde gideremeyecektir136. 

 

2. Şirketin Sermaye Alacağının Alacaklılardan Biri Tarafından 

Haczedilmesinin Alacaklılar Arası Eşitliğe Aykırılık Teşkil Etmeyeceği Yönündeki 

Görüş 

 

Yukarıda aktarılan görüşe karşı olarak sermaye alacağının haczedilebilir bir 

alacak olduğunu savunan görüşe göre ise şirketin sermaye alacağı, alacaklı tarafından İİK 

m. 89’a göre haczedilebilir ve bu haciz alacaklılar arası eşitliğe aykırılık teşkil etmez137. 

Alacaklılar arası eşitlik ilkesine dayanarak sermaye alacağının haczine izin vermemek 

yeterli bir gerekçe değildir çünkü bu anlamda bütün hacizler alacaklılar arası eşitlik 

ilkesine aykırılık oluşturacak niteliktedir138. Diğer yandan icra hukukunda alacaklıların 

eşit olarak tatmin edilmesi ve bu şekilde alacaklarına kavuşmalarına ilişkin bir ilke 

mevcut değildir139. İflasta tek bir alacaklının değil tüm alacaklıların korunması 

 
135 Sayın Önal, s. 80; Bu hususta bkz. Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 60-61. 

136 Sayın Önal, s. 80; Bu hususta bkz. Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 60-61; Arslanlı, Limited 

Şirketler II, s. 328; Arslanlı/Domaniç, s. 445; Alışkan/Cankat, s. 145. 

137 Topuz, s. 2110; Akil, s. 325; Çamoğlu, Alacaklılarının Korunması, s. 139-140. 

138 Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 63; Topuz, s. 2110; Akil, s. 325. 

139 Berkin, Necmeddin M.: İflas Hukuku, İstanbul 1972, s. 29; Üstündağ, s. 228; Kuru, s. 921; Topuz, s. 

2110; Deynekli, s. 28. 
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amaçlanmakta iken, icra takibinde alacaklılar arası dengenin korunması 

amaçlanmaktadır140. 

Sermaye alacağının haczedilememesinde gerekçe olarak alacaklılar arası 

eşitliğin zedelenmesi gösterilecek ise bu durumda şirketin malvarlığı bütün alacaklılara 

güvence sağladığı için ve şirketin sermayesi de malvarlığına dahil olduğu için sadece 

sermaye alacağının haczi değil şirketin tüm malvarlığının haczinin yasaklanması ve 

şirketin sadece iflas yolu ile takip edilebilmesi gerekmektedir141. Ayrıca bu gerekçe ile 

sermaye alacağının haczini kabul etmemek şirketin alacaklılara karşı tüm malvarlığı ile 

sorumlu olması ilkesi ile bağdaşmayan bir uygulamaya neden olacaktır142. 

Bir yandan alacaklılar arası eşitlik gözetilirken bir yandan da maddi hukuk, 

sosyal devlet ilkesi ve kamu düzeninin gereği olarak bazı durumlarda alacaklılar arasında 

sıralama yapılmalıdır143. Bu sıralama İİK m. 100, m. 101, m. 140 ve m. 206’da 

yapılmıştır. Anılan hükümlerde alacaklılar arası yapılan sıralama haklı, gerekçeli ve 

alacaklılar arasındaki maddi eşitliğe de uygun bir sıralamadır144. Zira alacaklılar arası 

eşitlik demek tüm alacaklıların her durumda tam anlamıyla eşit olması demek değildir. 

Alacaklılar arası eşitlik ve menfaat dengesinde, maddi anlamda eşitlik sağlanarak eşit 

durumda olan alacaklılara eşit şekilde davranılması söz konusudur145. 

 
140 Pekcanıtez, Hakan: Anonim Ortaklıların İflâsı, Ankara 1991, s. 68; Aslanoğlu, Suphi: “İcra ve İflas 

Karşısında Ticari Alacaklar: Niteliği, Mevzuat Boyutu ve Muhasebe Uygulaması”, AKÜİİBFD 2008, C. 

X, S. II, s. 206-208; Postacıoğlu, İlhan: İflâs Hukuku İlkeleri, İstanbul 1978, s. 150; Üstündağ, s. 228; 

Deynekli, s. 28. 

141 Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 138; Akil, s. 325. 

142 Topuz, s. 2109; Akil, s. 325; Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 140. 

143 Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 194; Deynekli, s. 28; Çoşkun, s. 133. 

144 Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 194; Coşkun, s. 133. 

145 Özekes, Temel Haklar ve İlkeler, s. 194. 
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Sermaye alacağının haczedilebilirliği değerlendirilirken göz önünde 

bulundurulması gereken diğer bir durum da sermaye şirketinin alacaklıları arasındaki 

menfaat çatışması ile gerçek kişi borçlunun alacaklıları arasındaki menfaat çatışması 

arasında bir fark bulunmamasıdır146. Bu nedenle şirket alacaklılarından biri sermaye 

alacağını haczederse diğer alacaklılar da İİK m. 100’de düzenlenen şartları 

gerçekleştirerek bu hacze iştirak edebilirler147. Sonraki alacaklılar şartlar mevcutsa ilk 

haciz sahibi alacaklı ile birlikte aynı derecede hacze iştirak edebildikleri için ilk haciz 

sahibi alacaklının hacizli mal üzerinde öncelik hakkı yoktur148. Hacze iştirak zaten 

borçlunun mallarının bütün alacaklılar için güvence oluşturmasını ve her alacaklının 

kendi alacağına oranla bu güvenceden yararlanmasını sağlamaktadır149. Ayrıca hacze 

iştirak, alacaklıları birbirleriyle yarışıp borçluyu daha önce takip etme çabasından 

kurtarmaktadır150. 

Sermaye alacağının haczinde alacaklılar arası eşitlik ilkesi ve menfaat dengesi 

önemini, alacaklılardan birinin şirketin sermaye alacağını haczetmesi ile şirketin kalan 

malvarlığının diğer alacaklıların taleplerini karşılamaya yetmemesi halinde kendini 

gösterir151. Şirketin malvarlığı tüm alacaklıların alacaklarını karşılar durumda ise zaten 

bir menfaat çatışması söz konusu olmayacaktır. Şirketin malvarlığı borçlarını 

karşılayamaz durumda ve diğer alacaklılar da hacze iştirak şartlarını sağlayamayacak 

 
146 Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 139-140; Topuz, s. 2110. 

147 Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 139-140; Topuz, s. 2109. 

148 Kuru, C. I, s. 844-845; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 294; Çoşkun, s. 133. 

149 Postacıoğlu/Altay, s. 510 

150 Postacıoğlu/Altay, s. 510. 

151 Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 140; Alışkan/Cankat, s. 151. Sermaye alacağının haczini kabul 

etmeyen görüş dahi şirketin malvarlığının alacakları karşılamaya yetmediği hallerde bakiye sermaye 

alacağının haczini kabul etmektedirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, V, D. 
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durumda ise TTK m. 376 gereği şirketin iflası istenmelidir152. İİK m. 186 uyarınca iflasın 

açılması ile henüz satılmamış ve paraya çevrilmemiş olan mallar ve haklar iflas masasına 

girer. Bu durum külli icranın yanında ferdi icra takiplerine devam edilemeyeceği ilkesinin 

bir sonucudur153. Alacaklılar İİK m. 186’dan yararlanarak daha önce davranıp sermaye 

alacağına haciz koyduran alacaklılarla eşit şartlarda alacaklarına kavuşabilirler154. İflasın 

açılması ile önce davranarak şirketin sermaye alacağını haczeden alacaklının bu alacağı 

iflas masasına girer ve bütün alacaklılar arasında dağıtılır. Bu şekilde sermaye alacağına 

haciz koydurmuş olan alacaklının herhangi bir öncelik hakkı kalmaz155. 

 

3. Değerlendirme 

 

Şirketin sermaye alacağının şirket alacaklısı tarafından haczedilmesi halinde 

alacaklılar arası eşitliğin bozulacağı ve bu nedenle hacze izin verilmemesi gerektiği 

yönündeki görüş, şirketin malvarlığının tek bir alacaklıya değil tüm alacaklılara güvence 

sağlaması temeline dayanmaktadır. Ancak şirketin mali durumu bir alacaklının bakiye 

sermaye alacağını haczetmesi halinde alacaklılar arası eşitliği bozacak ve bu nedenle 

diğer alacaklıların kendilerine güvence sağlayan malvarlığına başvurma imkânlarını 

ortadan kaldıracak kadar kötü bir durumda ise TTK m. 376 gereği şirketin iflası talep 

edilmelidir156. Çünkü bakiye sermaye alacağının haczi ile aslında şirketin malvarlığının 

 
152 Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 140. 

153 Kuru, Baki: İflâs ve Konkordato Hukuku, 2. Baskı, Ankara 1988, s. 168; Pekcanıtez, İflâs, s. 79; 

Üstündağ, Saim: İflâs Hukuku, 8. Baskı, İstanbul 2009, s. 64. 

154 Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 140. 

155 Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 140; Coşkun, Mahmut: İcra ve İflas Kanunu C. IV, 6. Baskı, 

Ankara 2020, s. 4883; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 498. 

156 Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 140. 
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alacaklıları koruma ve güvence sağlama işlevi sağlanmış olacaktır. Şirketin malvarlığı bu 

işlevi gerçekleştiremeyecek kadar kötü durumda ise bu durumda iflas hükümleri 

işletilmeli ve bu şekilde şirketin malvarlığından bütün alacaklıların faydalanması 

sağlanmalıdır. Şirketin iflası ile alacaklılar, İİK m. 186 hükmünden yararlanarak bakiye 

sermaye alacağından, haciz koyduran diğer alacaklılarla birlikte eşit şartlarda 

faydalanırlar. Bu durumda da alacaklılar arası eşitsizlik yaratması nedeniyle bakiye 

sermaye alacağının haczedilemeyeceği iddiası ileri sürülemez. 

Diğer yandan bu haczin alacaklılar arası eşitsizlik yaratması gerekçesine 

dayanarak sermaye alacağının haczini engellemek, sadece şirketler hukuku açısından 

değil icra hukuku açısından da sorunlara neden olacaktır. Şöyle ki; icra hukukunda iflas 

hukukundan farklı olarak alacaklılar arası eşitliğin sağlanması ve tüm alacaklıların tatmin 

edilmesi gerekmemekte, alacaklılar arası dengenin korunması sağlanmaktadır157. Bu 

denge de İİK m. 100 vd. hükümlerinde düzenlenen hacze iştirak kurumu ile 

sağlanmaktadır. Hacze iştirak kurumu ile haciz koyduran alacaklı dışında diğer 

alacaklılar da ilgili maddede belirtilen şartları sağlamaları halinde alacaklarına belli 

oranlarda kavuşabilmektedirler.  Dolayısıyla haciz koydurmamış olan alacaklıya bu 

yönde bir alacağına kavuşma imkânı tanınmışken yine de alacaklılar arası eşitsizlik 

halinden söz etmek isabetli bir görüş olmayacaktır. 

Sermaye alacağının haczine izin vermemek, bakiye sermaye alacağını diğer 

alacaklardan imtiyazlı hale getirmeye neden olacak ve asıl bu durumda alacaklılar arası 

eşitlik bozulmuş olacaktır. Görüleceği üzere bir yandan icra hukuku bir yandan da 

şirketler hukuku kurallarına göre değerlendirme yapıldığında, sermaye alacağının 

 
157 Pekcanıtez, İflâs, s. 68; Aslanoğlu, s. 206-208; Postacıoğlu, İflâs s. 150; Berkin, s. 29; Kuru, s. 921; 

Topuz, s. 2110. 
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haczinin eşitlik ilkesine aykırılık yaratması nedeniyle bu haczin yapılamayacağı 

yönündeki görüşe katılmak mümkün değildir. 

 

III. SERMAYE ALACAĞININ HACZEDİLEMEZ OLMA NİTELİĞİ 

 

A. İİK M. 82 HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLAR 

 

Borç ilişkisinde alacaklı, borçludan alacağını tahsil edemediği zaman borçlunun 

malvarlığının içinde yer alan mal ve hakların haczedilmesi yoluna başvuracaktır. 

Dolayısıyla borçlunun malvarlığındaki değerler alacaklı için bir güvence oluşturur158. 

Ancak borçlunun bazı malları haczedilemez nitelikte kabul edildiği için alacaklının, 

borçlunun malvarlığına dahil olan her değere istisnasız olarak başvurma hakkı 

bulunmamaktadır. 

İlk anlamıyla haczedilmezlik geniş anlamda haczedilmezliktir. Geniş anlamda 

haczedilmezlikte maddi hukuktan kaynaklanan bir haczedilmezlik söz konusudur159. 

Maddi hukukta bazı malvarlığı değerlerinin devri ve takas edilmesi yasaklandığı, 

ekonomik değer taşımadığı, kişiye bağlı kabul edildiği için alacaklı bu mallara el 

konulmasını ve paraya çevrilmesini talep edemez160. 

 
158 Postacıoğlu/Altay, s. 410; Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan, s. 2325; Arslan/Yılmaz/Taşpınar 

Ayvaz/Hanağası, s. 280. 

159 Taşpınar, Sema: Borçlunun Bazı Mallarının Haczedilememesi ve Nedenleri (Haczedilmezlik ve 

Nedenleri), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi 1994, s. 25; Aydın, Muzaffer: 

Haczedilemeyen Mal ve Haklar, Ankara 2012, s. 5; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), 

Ders Kitabı, s. 157-158. 

160 Kuru, Baki: “Haczi Caiz Olmayan Şeyler”, AÜHFD 1962, C. XIX, S. 1-4, s. 279; Taşpınar, s. 72; 

Aydın, Haczedilemezlik, s. 5; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 281. 
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İkinci ve dar anlamda haczedilmezlikte ise bir malvarlığının tedavülünde, 

başkasına devrinde maddi hukuktan kaynaklanan bir engel yoktur161. Ancak borçlunun 

kendisinin ve ailesinin yaşamsal gereksinimlerini karşılayacak mallarını veya borçlunun 

mesleğini veya sanatını icra etmesini sağlayacağı araçlarını alacaklıların takibinden 

korumak, insanlık onuru ve kamu düzeni gibi nedenlerle İİK veya başkaca özel 

kanunlarda bu mallara haczedilmezlik vasfının kazandırılması söz konusudur162. Bu 

anlamda borçlunun bazı mallarının haczedilmez kılınmasındaki temel düşünce, 

borçlunun ekonomik varlığının asgari sınırlar içerisinde korunması ve kamu düzeni 

düşüncesidir163. 

İİK m. 82’de haczedilemeyen malların düzenlenmesindeki amaç ise alacaklı ile 

borçlu arasında menfaat dengesinin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin korunması, 

haczedilen malda ekonomik yarar aranması ve muhafaza ve satışında güçlük çekilecek 

olan malların haczinin engellenmesidir164. 

Kural olarak alacaklının borçlunun malvarlığındaki tüm mal ve haklara 

başvurabilmesi nedeniyle bir mal veya hakkın haczedilmez olması, İİK veya başkaca özel 

bir kanunda düzenlenmelidir165. İİK m. 82’de haczi caiz olmayan mallar ve haklar, İİK 

 
161 Kuru, Haczedilemezlik, s. 278; Postacıoğlu/Altay, s. 411; Taşpınar, s. 25; Arslan/Yılmaz/Taşpınar 

Ayvaz/Hanağası, s. 280. 

162 Kuru, Haczedilemezlik, s. 278; Postacıoğlu/Altay, s. 410; Taşpınar, s. 25; Aydın, Haczedilemezlik, 

s. 7; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), Ders Kitabı, s. 157. 

163 Kuru, Haczedilmezlik, s. 278-279; Postacıoğlu/Altay, s. 410; Taşpınar, s. 25; Aydın, 

Haczedilemezlik, s. 7; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), Ders Kitabı, s. 157; 

Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 280. 

164 Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan, s. 2325; Kuru, s. 438; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 

280. 

165 Üstündağ, s. 173-174; Kuru, s. 501-502. 
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m. 83’te ise kısmen haczi caiz olan şeyler düzenlenmiştir. Bu hükümler dışında bazı özel 

kanunlarda da haczedilmezliğe ilişkin düzenlemeler mevcuttur166. Haczedilmezlik hem 

cüz’i icra için hem de külli icra için geçerli olan bir kuraldır167. 

 

B. SERMAYE ALACAĞININ HACZEDİLMEZLİK VASFINI HAİZ 

OLMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 

 

1. TTK’da Sermaye Alacağının Haczedilebileceğine İlişkin Bir 

Düzenlemenin Bulunmaması  

 

Sermaye alacağının haczedilemeyeceğini ileri süren görüşün168 gerekçeleri şu 

şekilde özetlenebilir: TTK hükümlerinde alacaklıların doğrudan ortaklara başvurmalarına 

ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Alacaklılara, TTK’daki hiçbir hükümle 

sağlanmayan bu olanağın İİK ile tanınması, kanun koyucunun amacına ters düşen bir 

uygulamaya neden olacaktır169. Limited şirkette kamu alacakları için ortaklara 

başvurulabilecek özel durum kanunda düzenlenmiştir170. Kanun koyucunun bu yönde bir 

 
166 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m. 93, 5199 sayılı Hayvanları Koruma 

Kanunu m. 5, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m. 164 gibi pek çok özel kanunla bazı mal, hak ve alacaklara 

haczedilemezlik vasfı sağlanmıştır. 

167 Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 278; Kuru, Haczedilmezlik, s. 278; 

Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 280. 

168 Alışkan, s. 123; Ayhan, Rıza: Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu, İstanbul 1992, s. 65; Sayın 

Önal, s. 81. 

169 Alışkan, s. 123; Ayhan, s. 65; Sayın Önal, s. 81. 

170 AATUK m. 35. “İlke olarak kanun, ortaklarla limited şirket alacaklıları arasında bir ilişki kurmamış, 

alacaklılara gereğinde ortaklara başvurma imkanı tanımamıştır. Ancak bu ilkenin bir istisnası, kamu 
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iradesi olsaydı sermaye alacağı için de alacaklıların ortaklara başvurmasına izin veren 

hükme kanunda yer verirdi. Bu nedenle TTK’da düzenlenmeyen bir sonuca, kanun 

maddeleri dolanılarak başka bir yolla ulaşılması kanuna karşı hile oluşturacaktır171. 

Kanun koyucunun böyle bir hükme TTK’da yer vermemesi bilinçli bir tercihtir. 

Bu tercihin sebebi ise sermaye şirketlerinde şirket yönetiminin ortaklardan bakiye 

sermaye borçlarını, sermayeye ihtiyaç duyulan bir zamanda talep edebilmesidir172. Bu 

nedenle şirket yönetimi, ortaklardan üçüncü kişilerin müdahalesi olmadan, şirketi koruma 

amacına uygun bir zamanda bakiye sermaye borçlarının ödenmesini talep edecektir173. 

 

2. Karşı Görüş: Sermaye Alacağının Haczini Engelleyen Pozitif Bir Hukuk 

Kuralının Olmaması 

 

Yukarıda aktarılan görüşe karşı olarak sermaye alacağının haczedilebilir bir 

alacak olduğunu savunan görüş174 şu şekilde özetlenebilir: Sermaye alacağı şirketin 

malvarlığına dahil olan bir alacaktır. İİK m. 89 ile de borçlunun üçüncü kişilerdeki mal, 

hak ve alacaklarının haczine kanunen izin verilmiştir. Bu durumda İİK veya TTK’da 

 
borçlarından dolayı ortakların sorumluluğudur.” Yargıtay 11. HD. E. 2007/2139, K. 2008/4159, T. 

31.3.2008 (Kazancı). 

171 Ayhan, s. 65; Sayın Önal, s. 81. 

172 Alışkan/Cankat, s. 148; Alışkan, s. 123. 

173 Alışkan/Cankat, s. 148; Alışkan, s. 123. 

174 Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 62; Yavaş, s. 166; Akil, s. 316; İyilikli, Haciz İhbarnameleri, 

s. 205-207; Topuz, s. 2110. 
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şirketin malvarlığına dahil olan sermaye alacağının haczini engelleyen bir düzenleme 

yokken, bu alacağın uygulamada haczedilemez kılınması mümkün değildir175. 

Bir malın haczedilmez olduğunun kabul edilmesindeki temel nedenler insani 

amaçlar, borçlunun ekonomik varlığını asgari sınırlar içinde korumak ve kamu 

düzenidir176. Bu nedenle hacizde ayrıcalık tanınarak hukuki yararı korunmak istenen 

kişiler, gerçek kişileridir177. Tüzel kişilerin bu ayrıcalıktan yararlanamayacağı kabul 

edilmektedir178. Haczedilemezliğe ilişkin düzenlemelerin amacı göz önüne alındığında, 

hükmün tüzel kişiler için uygulanmasının güç olacağı görülecektir. Özellikle iflas 

hukukunda haczedilemezlik ile, iflas eden gerçek kişinin bir kısım mallarının kendisine 

kalması amaçlanmaktadır. Benzer bir amaç tasfiyeden sonra tüzel kişiliği sona eren ve 

ortadan kalkan bir varlık için söz konusu olamayacaktır. Dolayısıyla tüzel kişilerin gerçek 

kişiler yararına getirilen bir düzenlemeden faydalanarak mallarını haczedilmez kılması 

bu düzenlemelerin amacına aykırılık yaratacağı için mümkün değildir179. 

 
175 Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 62; Yavaş, s. 166; Akil, s. 316; Topuz, s. 2110; İyilikli, 

Ahmet Cahit: “Haciz İhbarnamesi Uygulamasında Şirkete Borçlu Olan Ortağın 3. Kişi Sıfatıyla 

Sorumluluğu ve Rucü İlişkisi”, UMD 2013, S. 1, s. 22; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), 

Ders Kitabı, s. 158. 

176 Kuru, Haczedilmezlik, s. 278; Taşpınar, s. 25; Postacıoğlu/Altay, s. 410; Aydın, Haczedilemezlik, s. 

5. 

177Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan, s. 2325; Postacıoğlu/Altay, s. 410; Aydın, Haczedilemezlik, s. 5; 

Pekcanıtez, İflâs, s. 78. 

178 Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan, s. 2325; Postacıoğlu/Altay, s. 410; Aydın, Haczedilemezlik, s. 5; 

Pekcanıtez, İflâs, s. 78. 

179 Pekcanıtez, İflâs, s. 78; Atalay, s. 156. 
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Sermaye alacağının haczedilebileceğine ilişkin görüşün bir diğer gerekçesi de 

haczedilemez malların kapsamının kanunla düzenlenmesi gerektiğidir180. Şöyle ki; haczi 

caiz olmayan mallar İİK m. 82’de sınırlı bir biçimde belirtilmiştir. İİK m. 82’de ve özel 

kanunlarda öngörülmeyen yeni bir haczedilemez alacak kategorisi yaratmak mümkün 

değildir181. İlgili maddenin ve haczedilmezliği düzenleyen başkaca maddelerin 

kapsamının, yorum yoluyla alacaklı aleyhine genişletilemeyeceği Yargıtay kararlarında 

belirtilmiştir182. Dolayısıyla sermaye alacağının haczedilemeyeceğine ilişkin bir kanun 

hükmü yokken, kendisine haciz ihbarnamesi gönderilen şirket ortağı veya şirket, sermaye 

alacağının haczedilemeyeceği yönünde bir iddiada bulunamaz183. Bu yöndeki bir iddiada 

hukuki yarar olmaması184 nedeniyle ve İİK m. 82 veya başkaca bir özel kanunda sermaye 

 
180 Coşkun, Mahmut: İcra ve İflas Kanunu C. II, 6. Baskı, Ankara 2020, s. 2290; Üstündağ, s. 173; Kuru, 

s. 501-502. 

181 Coşkun, C. II, s. 2291; Üstündağ, s. 173; Kuru, s. 501-502. 

182 “Haczi caiz olmayan mallar ve hakların neler olduğu İİK.nun 82 nci maddesinde, kısmen haczi caiz olan 

şeyler ise 83 ncü maddesinde ve özel yasalarda, örneğin: 506 sayılı Kanunun 121, 1479 sayılı Kanunun 

67, 2926 sayılı Kanunun 52.maddelerinde, sayılarak belirtilmiş olup, bu maddelerin kapsamı yorum 

yoluyla genişletilemez.” YHGK. E. 2004/12-119, K. 2004/95, T. 25.2.2004 (Kazancı). “Asıl olan mağdur 

alacaklının tatmini olduğundan İ.İ.K md. 82 vd. da sayılan haciz yasakları, alacaklı aleyhine yorumla 

genişletilemez. Haciz işlemi sonucunda borçlunun bir kısım mahrumiyetler yaşaması icra hukukunun 

doğasında bulunmaktadır.” Yargıtay12. HD. E. 2011/28172, K. 2012/13207, T. 19.4.2012 (Kazancı). 

183 Uyar, Talih: “Borçlu ‘Haczedilen Malın/Malların Kendisine Değil, Üçüncü Bir Kişiye Ait Olduğunu’ 

Belirterek ‘Haczedilmezlik İddiası’nda Bulunabilir Mi?”, ABD 2017, S. 2, Y. 75, s. 242; Çoşkun, C. II, s. 

2290; İyilikli, Haciz İhbarnameleri, s. 207-208; Üstündağ, s. 173. 

184 Uyar, Haczedilmezlik İddiası, s. 242. Yargıtay’ın takibe taraf olmayan üçüncü kişinin haczedilmezlik 

iddiasında bulunamayacağına ilişkin kararı “[d]avacı üçüncü kişi takipte taraf olmadığından mahcuzlara 

dair haczedilmezlik şikayetinde bulunmaya yetkili değildir. Bu durumda, üçüncü kişinin haczedilmezlik 

şikayeti yönünden aktif husumet ehliyeti bulunmadığından şikayetin reddine karar verilmesi […]” 
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alacağının haczedilemeyeceğine ilişkin bir düzenlemenin olmaması nedeniyle sermaye 

alacağının haczinin, haczedilmezlik kurallarına aykırılık oluşturacağı ileri sürülemez. 

Taraflar da kendi aralarında anlaşarak bir malı haczedilmez olarak 

nitelendiremezler185. Bu şekilde bir anlaşma icra alacaklısını bağlayan bir anlaşma 

olmayacaktır186. Dolayısıyla şirket ve şirket ortağı arasında, sermaye alacağının 

haczedilemeyeceği yönünde yapılan bir anlaşma şirket alacaklısını bağlamaz ve bu 

anlaşmaya dayanarak alacaklıya karşı haczedilmezlik iddiasında bulunulamaz.  

Yine sermaye alacağının haczedilebileceğini savunan görüşe göre, kanun 

koyucunun, alacaklıların ortaklara başvurmasına izin veren bir hükme kanunda yer 

vermemesinde yola çıkarak, sermaye alacağının şirket alacaklısı tarafından 

haczedilemeyeceği sonucuna varmak isabetli bir yaklaşım değildir187. TTK’da zaten 

haczedilmez olan mallara ilişkin düzenleme mevcuttur188. Kanunda haczine izin 

verilmeyen mallar bu şekilde açıkça belirtmiş olup, sermaye alacağının da haczine izin 

verilmeyecek olsa idi bu durum kanunda açıkça düzenlerdi. 

Yargıtay da konuya ilişkin verdiği bir kararında bir malın haczedilemeyeceğinin 

kabul edilmesi için buna ilişkin açık bir kanun hükmünün olması gerektiğini ve bu 

nedenle sermaye alacağının haczinin mümkün olduğunu “Türk Ticaret Kanunu'nun 

yukarda açıklanan maddeleri uyarınca şirket ortakları, şirket sözleşmesiyle koymayı 

 
şeklindedir, Yargıtay 8. HD. E. 2015/15247, K. 2018/1486, T. 25.1.2018 (Kazancı); Yargıtay 8. HD.E. 

2014/21166, K. 2015/22877, T. 21.12.2015 (Kazancı). 

185 Taşpınar, s. 26; Topuz, s. 2113; Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 278; 

Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 281. 

186 Muşul, s. 582; Topuz, s. 2113; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 281. 

187 Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 135. Topuz, s. 2112. 

188 TTK m. 841 “Varant ile makbuz senedinin zıyaından, mirastan veya iflastan kaynaklanan uyuşmazlıklar 

hariç olmak üzere, umumi mağazalara tevdi olunan şeyler üzerinde haciz, el koyma veya rehin yapılamaz.”. 
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taahhüt ettikleri sermayeden dolayı şirkete karşı borçlu olduklarından ve borçlu şirketin, 

şirket ortağındaki sermaye alacağının haczine engel yasal bir düzenleme de 

bulunmadığından sermaye alacağının haczi mümkündür.” şeklinde ifade etmiştir189.  

Bütün bu açık kanun hükümlerine ve icra hukuku ilkelerine rağmen sermaye 

alacağının haczedilmez olduğunun kabul edilmesi hem icra hukuku hem de şirketler 

hukuku açısından sakıncalı bazı uygulamalara neden olacaktır. Şöyle ki; sermaye 

alacağının haczedilmez olduğunu kabul eden görüşe göre, şirketin iflası halinde bu alacak 

iflas masasına girer ve eşit olarak bütün alacaklılara ait olur. Ancak şirketin sermaye 

alacağının haczedilmez olduğunun kabul edilmesi ve şirketin iflas etmesi halinde İİK m. 

184 gereği bu alacağın iflas masasına da girmemesi gerekir. Çünkü İİK m. 184 gereği 

iflas masasına dahil olacak mallar, müflisin haczi kabil mallarıdır. Dolayısıyla sermaye 

alacağının haczedilmez olduğunu söylemek bu alacağın iflas masasına da dahil olmaması 

sonucuna neden olur ve bu durum şirketler hukuku kurallarına göre kabul edilebilir bir 

durum değildir190. 

Belirtildiği üzere sermaye koyma borcunu ifa etmeyen ortaklara İİK m. 89 

uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilemeyeceğini söylemek ve sermayenin ifa edilmeyen 

kısmını bu şekilde haczedilemez kılmak, bu niteliğin kanunda düzenlenmesi gerektiği 

kuralına aykırılık teşkil edecektir. Bu durum ise şirket ortaklarının aslında kanunen haczi 

yasak olmayan mallarını, şirkete sermaye olarak getirmelerine ve bu şekilde bu malları 

 
189 Yargıtay 12. HD. E. 2016/16888, K. 2017/9219, T. 13.6.2017 (Kazancı); Yargıtay 12. HD. E. 

2016/2793, K. 2018/1271, T. 13.2.2018 (Kazancı). Yargıtay’ın Kooperatif ortağına haciz ihbarnamesi 

gönderilmesinde yasal bir engel olmadığı yönündeki kararı için bkz. 12. HD. E. 1996/5546, K. 1996/5989, 

T. 7.5.1996 (Kazancı). 

190 Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 62; Arslanlı, Limited Şirketler II, s. 275, dn. 7; Pekcanıtez 

(Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 278; Arslanlı/Domaniç, s. 383; Topuz, s. 2109. 
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haczedilemez kılmalarına neden olacaktır191.  Bir yandan da sınırlı sorumluluk ilkesinin 

gereği olan, alacaklılara karşı şirketin tüm malvarlığıyla sorumlu olması kuralı, bu 

malvarlığının haczedilemez kılınması ile etkisiz bırakılmış olacaktır. 

Bu şekilde bir uygulama yaratmak ve malları şirkete sermaye olarak getirip 

haczedilemez kılmak özellikle tek kişilik şirketlerde büyük sorunlara neden olacaktır192. 

Gerçek veya tüzel kişiler tek kişilik sermaye şirketi kurarak kendi malvarlıklarını şirkete 

sermaye olarak koymayı taahhüt edip bu malvarlıklarını haczedilemez kılacaklardır. 

Şirket malvarlığının ve ortağın malvarlığının kesin bir şekilde ayrıldığı sermaye 

şirketlerinde, özellikle tek kişilik şirketlerde alacaklıların menfaatleri korunmalıdır. Bir 

yandan malvarlıklarının net bir şekilde ayrılması ve bir yandan da bu malvarlığının 

haczedilemez kılınması alacaklıları korumasız bırakacaktır. Bu nedenle şirket 

alacaklılarının aktif olarak korunmasını sağlayan şirketler hukuku hükümleri dışında, 

alacaklılara koruma sağlayan icra hukuku hükümlerinin de uygulanması ve sermaye 

alacağının haczine izin verilmesi gerekmektedir193. 

 

3. Değerlendirme 

 

Şirketin sermaye alacağının haczinde kamu düzeni, asgari yaşam düzeyi, 

ekonomik mahva neden olma gibi özellikle korunması gereken durumlar söz konusu 

değildir. Ayrıca bu alacağın haczedilemeyeceğine ilişkin bir kanun hükmü de yoktur. İİK 

 
191 Topuz, s. 2112-2113. 

192 Topuz, s. 2113. Tek kişilik sermaye şirketinde, tek kişi ortağın şirketin borç ve yükümlülükleri 

nedeniyle bazı özel durumlarda üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun oluşturulması gerektiği yönündeki 

görüş için bkz. Moroğlu, Erdoğan: Makaleler II, “Başbakanlığa Sunulan Türk Ticaret Kanunu Tasarısına 

İlişkin Genel Değerlendirme”, İstanbul 2006, s. 196. 

193 Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 93. 
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m. 82’de haczedilemeyen mal, hak ve alacaklar arasında sermaye alacağı sayılmadığı gibi 

başkaca özel kanunlarda da bu hususa ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. 

Sermaye alacağının haczini engelleyen hiçbir kanun hükmü, hukuki yarar veya 

açık bir hüküm bulunmazken bu alacağı haczedilemez kılmak bir yandan haczedilmezlik 

niteliğinin kanunla düzenlenmesi gerektiği kuralına aykırılık teşkil edecek194 diğer 

yandan da bu alacağın dahil olduğu şirket malvarlığı amacının yerine getirilememesine 

neden olacaktır. Şöyle ki; belirtildiği üzere sermaye şirketinin malvarlığı alacaklıları 

korumakta ve onlara güvence sağlayarak alacakları için başvurabilecekleri değerleri 

oluşturmaktadır195. Sermaye alacağının haczedilemeyeceğini kabul etmek ise 

malvarlığına dahil olan bu değerin ve dolayısıyla şirket malvarlığının amacına ters 

düşecektir. Ayrıca bu durum ortakların kendi malvarlıklarını şirkete sermaye olarak 

getirerek bu değerleri haczedilmez kılmalarına neden olacaktır196. Diğer yandan sermaye 

alacağının haczedilememesi, bu alacağın İİK m. 184 gereği iflas masasına da dahil 

olmamasına neden olacak ve bu durum ortaklara da başvuramayan alacaklıların tamamen 

güvencesiz kalmalarına neden olacaktır. 

Kanun koyucunun haczedilemeyecek mal, hak ve alacakları düzenlerken tercih 

ettiği yöntem hangi mal, hak ve alacakların haczedilebileceği değil hangi mal, hak ve 

alacakların haczedilemeyeceğidir. İİK m. 82’de de sermaye alacağı haczedilemeyen 

 
194 Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 62; Yavaş, s. 166; Akil, s. 315; Topuz, s. 2110; İyilikli, s. 

22. 

195 Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 121-126; Paslı, Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (III), 

s. 196; Tekil, Fahiman: Anonim Şirketler Hukuk, C. II, 2. Baskı, İstanbul 1998, s. 51; Sayın Önal, s. 38; 

Çamoğlu, Ersin: “İsviçre, Alman ve Türk Hukuklarında Limited Ortağın Sınırlı Sorumluluğu İlkesinin 

Anlamı ve Nitelikleri”, İÜHFM 1973, C. XXXVIII, S. 1-4, s. 517-518; Arslanlı, Halil: Anonim Şirketler 

I, Umumî Hükümler, 3. Baskı, İstanbul 1959, s. 179; Tekinalp, Sermayenin Korunması, s. 1683. 

196 Topuz, s. 2113. 
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değerler arasında sayılmamıştır. Bu nedenle kanunda hacze izin veren bir hükmün yer 

almaması nedeniyle sermaye alacağının haczedilemeyeceğini ileri sürmek doğru bir 

yaklaşım olmayacaktır. 

Fikrimizce öğretide şirketin sermaye alacağının haczinin mümkün olduğunu 

ileri süren görüş yerinde olup, sermaye alacağı haczedilemez nitelikte değildir. Hatta 

mevcut düzenlemeler çerçevesinde sermaye alacağının haczedilemez olarak kabul 

edilmesi kanuna aykırılık yaratmaktadır. 

 

IV. YARGITAY KARARLARINDA ORTAĞIN ŞİRKETE GÖRE ÜÇÜNCÜ KİŞİ 

KONUMUNDA OLMASINA İLİŞKİN YAPILAN DEĞERLENDİRMELER 

 

Şirketin sermaye alacağının haczine ilişkin ileri sürülen görüşlerde, ortağın 

şirkete göre üçüncü kişi konumunda olup olmadığı hususu tartışılmamıştır. Bu yönde bir 

tartışmanın gereksiz olduğu ayrıca bu tartışmanın soruna çözüm getirmeyeceği, ortağının 

açık bir şekilde şirket tüzel kişiliğine karşı üçüncü kişi konumunda olduğu197 ve soruna 

bu açıdan değil şirketler hukuku açısından yaklaşılması gerektiği belirtilmiştir198. 

Öğretideki görüş bu yönde olmakla birlikte Yargıtay eski tarihli kararlarında 

“[…]L.Ş. ortaklarının L.Ş.’e göre üçüncü kişi sayılamayacağı, şirket borçlarından dolayı, 

şirket alacaklılarının, şirkete olan sermaye borcunu ödememiş olan şirket ortaklarına 

89uncu maddeye göre “haciz ihbarnamesi” gönderemeyeceği 89uncu madde ihbarının 

üçüncü kişilere çıkarılabileceği, L.Ş. ortaklarının ise şirkete göre üçüncü kişi olmadığı 

 
197 Şirket ortağı şirkete göre üçüncü kişi konumundadır ve bu nedenle sermaye borcu şirket alacaklısı 

tarafından İİK m. 89 uyarınca haczedilebilir, Çamoğlu, s. 116; İyilikli, Haciz İhbarnameleri, s. 207; 

Alışkan/Cankat, s. 169. 

198 Kır, Okay: Limited Şirketler, İstanbul 2019, s. 376; Alışkan/Cankat, s. 169. 
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ve şeriklerin şirket borçlarından dolayı doğrudan doğruya takip edilemeyeceği, 

ödenmemiş sermaye borcunun 89uncu madde ihbarına konu olamayacağı[…]” şeklinde 

değerlendirme yaparak, ortağın şirkete göre üçüncü kişi konumunda olmaması nedeniyle 

sermaye alacağının haczedilemeyeceği sonucuna varmaktaydı199. 

Bununla birlikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 11.5.2016 tarihli kararında200 ise 

eski içtihadından dönerek İİK m. 89’un uygulanması hususunda ortağın, takip borçlusu 

şirkete göre üçüncü kişi konumunda olduğunu kabul etmiştir. Kararda bu durum “[ş]irket 

ortağı, şirket tüzel kişiliğine karşı üçüncü kişi konumundadır. Şirket borçlarından dolayı 

kural olarak ortaklık tüzel kişiliğinin sorumlu olması, ortağın, ortaklık tüzel kişiliğine 

göre üçüncü kişi sayılıp sayılmaması ile ilgili değildir. Ortak, şirket tüzel kişiliğine göre 

üçüncü kişidir ve ortaklığın, ortaklardan alacağının bulunması halinde, şirket 

alacaklıları, şirket ortağına bu alacaklar için üçüncü kişi sıfatıyla haciz ihbarnamesi 

gönderebilir.” şeklinde ifade edilmiştir201. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kararından sonra özel dairelerce verilen 

kararlarda da artık sermaye alacağı bakımından ortağın, takip borçlusu şirkete göre 

 
199 Yargıtay 12. HD. E. 1988/6771, K. 1989/2775, T. 28.2.1989. Aynı yönde kararlar için bkz. Yargıtay 12. 

HD. E. 21935, K. 23248, T. 12.11.2002 (Uyar, Talih: İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C. V: İİK. 82-97, 4. 

Baskı, Ankara 2009, s. 7690). Aynı yönde kooperatiflere ilişkin verilen karar için bkz. 12. HD. E. 

2001/18589, K. 2001/19463, T. 20.11.2001 (Kazancı); 12. HD. E. 2009/26814, K. 2010/9336, T. 15.4.2010 

(Kazancı); Yargıtay 12. HD. E. 2011/23408, K. 2012/8803, T. 20.3.2021 (İyilikli, s. 20, dn. 52); Yargıtay 

12. HD. E. 2011/23407, K. 2012/8804, T. 20.3.2012 (İyilikli, s. 21, dn. 53). Yargıtay’ın ortağın şirkete 

göre üçüncü kişi sayılmaması şeklindeki kararları tüzel kişilik perdesinin aralanması ilkesine açık bir 

şekilde aykırılık oluşturmakta ve ilkeyi etkisiz kılmaktadır, İyilikli, s. 25-26. 

200 YHGK. E. 2014/12-1078, K. 2016/600, T. 11.5.2016 (Kazancı). 

201 Aynı yönde anonim şirkete ilişkin karar için bkz. Yargıtay 12. HD. E. 2016/310, K. 2016/16690, T. 

13.6.2016 (Kazancı). 
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üçüncü kişi konumunda olduğunun benimsendiği görülmektedir202. Ayrıca kararlarda 

“[k]ural olarak, borçlunun her türlü mal ve hakkı haczedilebilir. Haczedilmezlik için İcra 

ve İflas Kanununda veya özel kanununda açık hüküm bulunması zorunludur. Diğer bir 

anlatımla bir mal veya hakkın haczedilemeyeceğinin kabul edilebilmesi için bu konuda 

açıkça bir kanun hükmünün varlığı veya maddi hukuk anlamında o mal veya hakkın satış 

ve devrine engel yasal bir düzenlemenin bulunması şarttır. Şirket ortağı, ortağı olduğu 

şirket tüzel kişiliğinden ayrı bir kişiliğe sahip olup, TMK anlamında gerçek kişi 

olduğundan, şirkete göre üçüncü kişi sayılır. TTK'nun yukarda açıklanan maddeleri 

uyarınca şirket ortakları, şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı 

şirkete karşı borçlu olduklarından ve borçlu şirketin, şirket ortağındaki sermaye 

alacağının haczine engel yasal bir düzenleme de bulunmadığından sermaye alacağının 

haczi mümkündür. Kaldı ki, borçlu şirketin, üçüncü kişi şirket ortağı nezdinde sermaye 

borcu dışında tamamen özel hukuktan kaynaklanan ve paraya çevrilmesi mümkün, 

İİK'nun 89. maddesi kapsamında haczedilebilecek nitelikte başkaca hak ve alacaklarının 

bulunabileceği de kuşkusuzdur.” şeklinde ifade edildiği üzere ortağın üçüncü kişi 

konumunda olması dışında, haczedilebilirliğe ilişkin değerlendirmeler de yapılmıştır203.  

 
202 “Dairemizin değişen içtihadına göre; şirket ortağı, borçlu şirket bakımından üçüncü kişi 

sayılacağından, şirket ortağı olan şikayetçiye 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesinde yasaya uymayan 

bir yön bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” Yargıtay 12. HD. E. 2016/8934, K. 2017/1066, T. 26.1.2017 

(Kazancı); Yargıtay 12. HD. E. 2021/1662, K. 2021/2582, T. 8.3.2021 (Kazancı); Yargıtay 12. HD. E. 

2020/8089, K. 2021/499, T. 19.1.2021 (Kazancı). 

203 Yargıtay 12. HD. E. 2017/1355, K. 2017/5731, T. 7.4.2017 (Kazancı). Aynı yönde diğer kararlar için 

bkz. Yargıtay 12. HD. E. 2016/27930, K. 2018/1271, T. 13.2.2018 (Kazancı); Yargıtay 12. HD. E. 

2020/8089, K. 2021/499, T. 19.1.2021 (Kazancı); Yargıtay 12. HD. E. 2021/1662, K. 2021/2582, T. 

8.3.2021 (Kazancı); Yargıtay 12. HD. E. 2016/1954, K. 2016/15638, T. 2.6.2016 (Kır, Okay: Anonim 

Şirketler, İstanbul 2019, s. 33-35); Yargıtay 12. HD. E. 2018/5952, K. 2019/3453, T. 4.3.2019 (Kazancı); 

Yargıtay 12. HD. E. 2018/4131, K. 2018/9480, T. 9.10.2018 (Kazancı). 
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Fikrimizce Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun şirketin sermaye alacağının şirket 

alacaklısı tarafından haczedilmesi yönünde verdiği karar yerinde bir karardır. Ancak 

Yargıtay öğretideki görüşlerin değindiği hususlar üzerinden karar vermemiş, eski 

kararlarındaki değerlendirmeyi yapıp ortağın şirkete göre üçüncü kişi konumunda olması 

hususundan yola çıkarak karar vermiştir. Oysa İİK m. 89’a göre haciz ihbarnamesinin 

üçüncü kişiye gönderilecek olması, hacizde sadece üçüncü kişi konumunun 

değerlendirilmesini gerektirmemektedir. Şirketin sermaye alacağının haczinde sorun 

ortağın şirkete göre üçüncü kişi konumunda olup olmaması ile ilgili değildir. 

Bakiye sermaye alacağının haczinin kabul edilmesine ilişkin ileri sürülen pek 

çok gerekçe varken yalnızca ortağın üçüncü kişi konumuna ilişkin değerlendirme 

yapılması fikrimizce eksik kalmaktadır. 

 

V. İİK M. 89’UN ŞİRKETİN ORTAKTAN OLAN ALACAKLARINA 

UYGULANABİLİRLİĞİNİN KABUL EDİLDİĞİ BAZI DURUMLAR 

 

Kural olarak bakiye sermaye alacağının haczedilemeyeceğini savunan bazı 

yazarlar, istisnai olan birkaç durum için bu alacağın İİK m. 89’a göre haczedilebileceğini 

veya şirketin sermaye alacağı dışında kalan başkaca alacakları için ortağa haciz 

ihbarnamesi gönderilebileceğini kabul etmektedirler. Bu durumlar aşağıda incelenmiştir. 

 

A. SERMAYE ALACAĞININ HACZİNDE EŞ DEĞERDE BİR EDİMİN 

ŞİRKET MALVARLIĞINA DEVRİ 

 

Ortağa bazı hallerde sermaye koyma borcu için haciz ihbarnamesinin 

gönderilebileceğini savunan yazarlara göre, şirket alacaklısının şirketin sermaye alacağını 

haczedebilmesi için eş değerde bir edimi şirketin malvarlığına aktarmış olması 
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gerekmektedir204. Söz konusu borç ilişkisinde eş değerde edimden kastedilen ise 

alacaklının şirket malvarlığına aktarmış olduğu değerin nakit olması veya kolaylıkla 

nakde çevrilebilir bir malvarlığı unsuru olmasıdır205. 

Bu görüşe göre uygun ve eş değerde edimin şirket malvarlığına aktarılmış olması 

şartı, şirket sermayesinin korunmasını hedeflemekte ve şirketin ortaktan olan sermaye 

alacağı dışındaki alacaklarının haczinde aranmayacak bir şarttır206. 

Bazı durumlarda da alacaklının, şirket malvarlığına eş değerde bir edimi ifa 

etmiş olması şartı aranmaksızın sermaye alacağının haczedilebilmesi mümkündür207. Bu 

durum şirketin ticari faaliyetini sonlandırması, malvarlığını tüketerek fiilen ticari ilişki 

kurup iş yapamaz hale gelmesi ve sermayesinin artık alacaklılar için güvence teşkil etme 

özelliğinin kalmamasıdır208. Buna ek olarak şirketin, sermaye alacağı için haciz 

ihbarnamesi gönderecek olan alacaklısı dışında başka bir alacaklısının mevcut olmaması 

veya diğer alacaklıların alacaklarını takip etmiyor olması ve şirketin de ortağa karşı 

hukuki yola başvurmasını sağlayacak araçlarının bulunmaması gerekmektedir209.  

Eş değerde edimin şirket malvarlığına devri şartının yerinde olmadığını savunan 

görüşe göre ise hacze izin verilmesi için aranan bu şartların sağlanması demek, mali 

durumu iyi olan bir şirket ile karşı karşıya olmak demektir210. Çünkü aranan şart 

alacaklının şirkete aktardığı değer ile haczedeceği sermaye alacağı değerinin aynı 

olmasıdır. Zaten bu durumda olan bir şirket için sermaye alacağının haczine gerek 

 
204 Bu hususta bkz. Alışkan/Cankat, s. 138, dn. 10; Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 64, dn. 27. 

205 Bu hususta bkz. Alışkan/Cankat, s. 142. 

206 Bu hususta bkz. Alışkan/Cankat, s. 142. 

207 Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 64, dn. 27. 

208 Bu hususta bkz. Alışkan/Cankat, s. 143; Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 64, dn. 27. 

209 Bu hususta bkz. Alışkan/Cankat, s. 143. 

210 Bu hususta bkz. Alışkan/Cankat, s. 138, dn. 10; Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 64, dn. 27. 
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kalmayacaktır. Ayrıca ilgili görüşe göre alacaklı ve şirket arasındaki hukuki ilişkiden 

kaynaklanan borcun ifasında eş değerde edim şartı aranmalı ve bu şekilde 

haczedilebilirlik sonucuna varılmalıdır. Ancak alacak hacizlerinde icra memuru veya 

mahkeme, alacaklının borçludan bir alacağının olup olmadığını araştırır211. Yoksa icra 

organları takip alacaklısının borçluya eş değerde bir edimi ifa edip etmediğini 

araştırmaz212. Bu nedenle sermaye alacağının haczinde, eş değerde edimin ifa edilip 

edilmediğini araştırmak doğru bir uygulama olmayacaktır. 

 

B. ORTAĞIN ŞAHSİ BORÇLARI VE HAKSIZ KÂR DAĞITIMI 

DURUMLARI 

 

Şirket ortağına bakiye sermaye alacağının haczi için İİK m. 89’a göre haciz 

ihbarnamesinin gönderilemeyeceğini ileri süren görüşe göre ortağın sadece şirkete karşı 

 
211 Topuz, s. 2106. 

212 Topuz, s. 2106. 
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olan şahsi borçları213 ve haksız kâr dağıtımı hallerinde İİK m. 89’a dayanılarak haciz 

ihbarnamesi gönderilebilir214. 

Nitekim sermaye alacağının İİK m. 89 uyarınca haczine cevaz vermeyen eski 

tarihli Yargıtay kararında şirketin ortaktan olan başkaca alacakları için İİK m. 89’un 

uygulanabileceği kabul edilmekteydi215. 

 
213 Şirkete karşı borçlanma yasağı pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri için TTK m. 395/2’de, pay 

sahipleri için ise TTK m. 358’de düzenlenmiştir. Şartların varlığı halinde ortağın şirkete karşı hem nakdi 

hem de ayni şekilde borçlanması mümkündür, Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), N. 512e; Hızır, Serdar: 

“Anonim Şirkette Pay Sahibinin Şirkete Borçlanma Yasağını Düzenleyen TTK m. 358 Üzerine Bazı 

Değerlendirmeler”, BATİDER 2013, C. XXIX, S. 2, s. 233 vd. Ancak maddede bu borcun ne zaman 

ödeneceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda yönetim organı borcun vadesini, faizini 

ve diğer şartları belirlemelidir, Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar I, N. 512e; Bilgili/Demirkapı, s. 

395; Alışkan, s. 123; Kır, s. 576. TTK m. 358’de pay sahibinin şirkete borçlanması hususunda şirketler 

hukukuna ilişkin olan iki koşul dışında, borçlar hukukundan kaynaklanan koşullar düzenlenmemiştir. 

Ancak ilgili maddede borçlanmaya ilişkin başka koşulların belirtilmemiş olmasının, şirkete borçlanmada 

tam anlamıyla bir serbestinin kabul edilmesi, şeklinde bir sonuca neden olmaması gerektiği yönündeki 

eleştiriler için bkz. Kırca, İsmail/Gürel, Murat: “Bağlı ve Bağımsız Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin 

Şirkete Borçlanması ve Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümlerin Özgül Ağırlığı” BATİDER 2014, C. 30, 

S. 2, s. 8. 

214 Paslı, Ali: “Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (I) YTK Kitap 2- 

Kısım 4- Bölüm I Genel Hükümler ve Temel İlkeler”, BATİDER 2011, C. XXVII, S. 3, s. 165; 

Alışkan/Cankat, s. 171; Akil, s. 324; Alışkan, s. 123. Aksi yönde görüş için bkz. Arslanlı/Domaniç, s. 

446-447; Arslanlı, s. 20. 

215 “Kural olarak dava dışı şirketin borçlarından dolayı üçüncü şahıs konumunda olmayan şirket 

ortaklarına başvurulamaz ise de; ortakların şirkete şahsi borçları bulunması halinde, anılan alacaklar 

yönünden, İİK.’nun 89. maddesine göre ortaklara haciz ihbarnamesi çıkarılması olanaklıdır.” Yargıtay 19. 

HD. E. 2007/4475, K. 2006/12000, T. 4.5.2007 (İyilikli, Haciz İhbarnameleri, s. 206, dn. 209). 
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Buna karşın önceki içtihadından dönen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 

Kararı’nda216 ortağın şirkete olan borçları bakımından sermaye borcu, şahsi borç, haksız 

iadeler şeklinde bir ayrıma gidilmemiş ve ortağın şirkete olan tüm borçlarına ilişkin İİK 

m. 89’un uygulanabileceği kabul edilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı’nda 

bazı üyeler tarafından ortağın şirkete göre üçüncü kişi konumunda olmaması nedeniyle 

İİK m. 89’un uygulanamayacağı ancak ortağın şahsi borçları için haciz ihbarnamesi 

gönderilebileceği “[…]ancak ortakların, şirkete şahsi borçları bulunması halinde, şirket 

ortağına İcra ve İflâs Kanunu 89/1'e m. dayalı haciz ihbarnamesi çıkarılabileceği…” 

şeklinde ifade edilmişse de çoğunluk bu görüşe itibar etmemiştir. 

Ortağın şirkete karşı şahsi borçlarının bulunması veya kendisine haksız kâr 

dağıtımının yapılması hallerinde, şirketin bu hallerden doğan alacağı için İİK m. 89 

gereğince ortağa haciz ihbarnamesi gönderilebilmesi kararı, isabetli bir karardır. Ancak 

fikrimizce İİK m. 89’un uygulanması bakımından sermaye alacağı ve diğer alacaklar 

şeklinde ayrıma gidilmesi yerinde olmayacaktır. Şirketin sermaye alacağı veya diğer 

alacaklarının tamamı şirketin malvarlığına dahildir ve malvarlığının amacı alacaklıları 

korumaktır. Şirketin alacaklarını bu şekilde gruplandırarak sermaye alacağını hacizden 

muaf tutmak ve diğer alacakları da hacze tabi tutmak şirket tüm malvarlığının alacaklıları 

koruma işlevine aykırılık teşkil edecektir.  

 

 

 

 

 
216 YHGK, E. 2014/12-1078, K. 2016/600, T. 11.5.2016 (Kazancı). 
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C. ŞİRKETİN İKİNCİL YÜKÜMLÜLÜKLER, PRİMLİ PAY VE EK 

ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARI 

 

1. Sermaye Şirketlerinde Ortakların Asli Borcu Olan Sermaye Koyma 

Borcu Dışındaki Borçları 

 

TTK m. 480’e göre “[k]anunda öngörülen istisnalar dışında, esas sözleşmeyle 

pay sahibine, pay bedelini veya payın itibarî değerini aşan primi ifa dışında borç 

yükletilemez.”. Öğretide tek borç ilkesi olarak adlandırılan bu ilkeye göre anonim 

şirketlerde, ortak sermaye taahhüdünü gereği şekilde ifa ettiği zaman şirkete karşı başka 

bir borcu kalmaz. Tek borç ilkesi, hem nakdi hem de ayni sermaye taahhüdü için geçerli 

olan217 ve şirketin ortağa yükleyebileceği tüm borçları kapsayan bir ilkedir218. Anonim 

ortaklıklarda bu ilkenin istisnasını ikincil yükümlülükler (TTK m. 480/4)219 ve öğretide 

 
217 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1019; İmregün, s. 224-225; Okutan Nilsson, Gül: 

Anonim Ortaklıklarda Paysahipleri Sözleşmeleri, İstanbul 2004, s. 27-30; Aydın, Fazıl: En Son 

Değişiklikler ile Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketler, Ankara 2013, s. 146; Bozgeyik, 

Hayri/Karahan, Sami (Ed.): Şirketler Hukuku, 2. Baskı, Konya 2013, s. 687. “Anonim ortaklıklarda, pay 

sahibinin borcu, taahhüt ettiği payların karşılıklarını ifaya yöneliktir. Bu ilke, hem nakdi, hem de ayni 

sermaye taahhüdü için geçerlidir.” Yargıtay 11. HD. E. 2016/9492, K. 2018/4038, T. 29.5.2018 (Kazancı). 

218 Borç yükletilemez ifadesi; pay sahibinin şirkete borç vermesi, bilanço açıklarını kapatması, kefil olması, 

garanti sağlaması, borç devralması, teminat vermesi, irtifak, üst hakkı gibi haklar tanıması veya herhangi 

bir şekilde şirkete karşı sorumluluk üstlenmesi gibi borçların altına sokulamayacağını ifade eder. İfade aynı 

zamanda rekabet etmemek, hizmet sunmak, markalarını kullandırmak, lisans sunmak gibi borçların da 

yüklenememesini kapsamaktadır, Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, N. 14-91. 

219 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1020; Birsel, Mahmut Tevfik: “Anonim Şirketlerde Tali 

Yüküm”, BATİDER 1976, C. VIII, S. 3, s. 41-42. İkincil yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 

tazminat istenebilir veya şirket sözleşmesinde belirlenmiş ise cezai şart uygulanabilir. Ancak ikincil 
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tartışmalı olmakla beraber itibari değerden yüksek bedelle pay çıkarılması (primli/agio’lu 

pay) (TTK m. 347)220 ve bağlılık yükümü221 oluşturur. 

 
yükümlülüğünü ifa etmeyen ortak şirketten çıkarılamaz, Hirsch, s. 277. Anonim şirketlerde tek borç 

ilkesinin kanuni tek istisnası ikincil yükümlülüklerdir, Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, N. 14-100; 

Ayhan/Çağlar/Özdamar, s. 361; Bilgili/Demirkapı, Şirketler Hukuku, s. 330; Bahtiyar, s. 279. 

220 Primli pay ve bu primli bedelin ödenmesi, esas sözleşme veya genel kurul kararından kaynaklanan bir 

ek yükümlülüktür ve tek borç ilkesinin istisnasını oluşturmaktadır. Pay sahipleri bu primi ödemek 

zorundadırlar. Ancak bu prim nakdi sermaye koyma borcunun kapsamında değerlendirilmediği için primi 

ifada temerrüde düşen pay sahibine ıskat yaptırımı uygulanmaz, Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, 

Ersin: Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 12. Baskı, İstanbul 2010, N. 1020; Doğanay, İsmail: Türk Ticaret 

Kanunu Şerhi C. II, 2. Baskı, Ankara 1981, s. 946-947; Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku Şerhi, C. II, 3. 

Baskı, Ankara 2018, s. 1973; Çeker, Mustafa: Ticaret Hukuku, 8. Baskı, Adana 2014, s. 380; Köse, Levent: 

“Türk Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Sözü Edilen Tek Borç İlkesi ile Doktrin ve Tasarının İlkeye 

Bakışı”, İBD 2010, C. 84, S. 2, s. 887. İtibari değerden yüksek bir bedelle pay çıkarılması halinde, itibari 

değeri aşan prim sermaye borcu kapsamındadır. Bu nedenle primli paylar tek borç ilkesinin istisnasını 

oluşturmaz, Ayhan/Çağlar/Özdamar, s. 359. Anonim şirketin itibari değerden yüksek bir bedelle pay 

çıkardığı durumlarda bu aşan miktar da nakdi sermaye koyma borcu kapsamındadır.  Dolayısıyla pay 

sahibinin sermaye koyma taahhüdü çıkarılan primli kısmı da kapsayacaktır, Göle, s. 55; Okutan Nilsson, 

s. 32; Yıldız, Şükrü: “Anonim Ortaklıkta İhraç Primleri (Agio)”, AÜEHFD 2000, C. IV, S. 1-2, s. 547-548; 

Kayıhan, Şaban: Şirketler Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2020, s. 243; Bilgili/Demirkapı, Şirketler Hukuku, 

s. 330; Bahtiyar, s. 279. 

221 Bağlılık yükümü şirket sözleşmesinden değil, dürüstlük kuralından doğan bir yan yükümlülüktür ve bu 

yükümlülük pay sahibinin doğrudan ortaklık sıfatından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla pay sahipleri TMK 

m.2’de düzenlenen dürüstlük kuralının sınırları içinde hem anonim şirkete hem de diğer pay sahiplerine 

karşı bağlılık yükümü altındadır, Nomer, N. Füsun: Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Sadakat 

Yükümlülüğü, İstanbul 1999, s. 78. Kanunda anonim şirket ortakları için bağlılık yükümü 

düzenlenmemiştir ancak ortaklar TMK m. 2 kapsamında bağlılık yükümü altındadırlar, Ansay, Anonim 

Şirketler, s. 227. Tek borç ilkesinin öngörülme amacı sermaye borcunu düzenlemek ve sınırlı sorumluluğu 

pekiştirmektir. Bu sebeple bağlılık yükümü, tek borç ilkesine bir istisna değildir. Anonim şirkette pay 
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Limited şirketlerde de ortakların asli yükümü sermaye koyma borcudur. Ancak 

TTK m. 573/2’de belirtildiği üzere, ortaklar için sermaye koyma borcu dışında TTK m. 

603 gereğince ek ödeme yükümlülüğü ve TTK m. 606 gereğince yan edim yükümlülüğü 

öngörülebilmektedir. Dolayısıyla limited şirketlerde anonim şirketlerin aksine tek borç 

ilkesi geçerli değildir222. 

Anonim şirketin ortaktan talep edebileceği ikincil yükümlülükler İİK m. 89’un 

uygulanma alanına dahil olan yükümlülükler ise bu yükümlülüklerden doğan alacaklar 

haczedilebilir223. Ancak TTK m. 344 gereği primli payların çıkarma primlerinin tamamı 

tescilden önce ödeneceği için bu alacaklara İİK m. 89 uygulanmayacaktır.  

 
sahiplerinin şahıs şirketi anlamında bir bağlılık yükümü altında olmaları söz konusu değildir. Anonim 

şirketin kapalı/küçük olması bu durumu değiştirmemektedir. Çünkü anonim şirketin kapalı/küçük olması 

veya sadece aile fertlerinden oluşması şirketin sermayeye dayalı, kişisellikten soyut yapısını 

etkilememektedir, Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar II, N. 1091-1091b; Domaniç, TTK Şerhi II, s. 

1116; Bahtiyar, s. 282. Tek borç ilkesinin istisnasını sadece primli paylar ve ikincil yükümlülükler 

oluşturur, Çebi, Hakan: Şirketler Hukuku, Ankara 2020, s. 27. 

222 Çamoğlu (Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar II, N. 1703. 

223 İkincil yükümlülüklerde ifanın konusunu, örneğin işletme konusu şeker üretimi olan bir anonim şirkette 

hasılat dönemlerinde belli miktarda şeker pancarı teslim etme, yine işletme konusuna göre et, deri, buğday 

gibi gıdaları teslim etme, dönemsel olması şartı ile hizmet edimleri oluşturur. Önemli olan bu edimlerin 

belli zamanlarda tekrarlanan ve konusu para olmayan edimler olmasıdır, Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), 

Ortaklıklar II, N. 1075, 1085. Burada ikincil yükümlülüklerden kaynaklanan alacak ve malların haczi söz 

konusu olacaktır. İİK m. 89 da üçüncü kişide bulunan mal, hak ve alacakların haczine ilişkin olan bir 

hükümdür. Dolayısıyla İİK m. 89’da öngörüldüğü şekilde, ikincil yükümlülüklerden kaynaklanan alacak 

ve mallar da bu hüküm kapsamında haczedilebilecektir. Ayrıca şirket, ikincil yükümlülüklerin ifa 

edilmesini güvence altına almak amacı ile TTK m. 481/2 gereği cezai şart öngörür ve ortak ikincil 

yükümlülüğünden kaynaklanan borcunu ifa etmez ise bu durumda şirketin alacağı olan cezai şart için 

belirlenmiş olan miktar da haczedilebilir. Ancak söz konusu olan bu alacak şirketin sermaye alacağı 

kapsamında olan bir alacak değildir. 
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2. Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülüğünden Kaynaklanan Alacakların 

Haczi  

 

TTK m. 603’te düzenlenen ek ödeme yükümlülüğü, şirket sözleşmesiyle 

ortaklara yüklenen ve şirketin faaliyetlerine devam edebilmesini güvence altına almak 

amacı ile ve belli şartların gerçekleşmesi halinde nakdi olarak yerine getirilen 

yükümlülüktür. Ek ödeme yükümlülüğünde ortaklar sadece şirkete karşı borçlanırlar224. 

Yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğü TTK m. 605’te belirtilen şartların gerçekleşmesi 

ile geri verilebilmektedir. 

Yan edim yükümlülüğü ise TTK m. 606’da düzenlenen ve ortağa, sermaye 

koyma borcu ve ek ödeme yükümlülüğü dışında şirket sözleşmesi ile yüklenen bir 

yükümlülüktür. Yan edim yükümlülüğü finansman aracı niteliği dışında hizmet edimi, 

ayni edim, yapmama edimi gibi edimlerin yerine getirilmesi ile ilgili yükümlülüklerdir225. 

Dolayısıyla ek ödeme yükümlülüğünden farklı olarak yan edim yükümlülüğü şirketin 

malvarlığını iyileştirmeye veya öz kaynak teminine hizmet etmemektedir226. 

Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri, esas sermayenin tamamlanmasına veya 

oluşturulmasına hizmet etmedikleri ve esas sermayeye dahil olmadıkları için bu 

yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmemesi halinde ortağın haklarından yoksun 

bırakılması mümkün değildir227. Böyle bir durumda ortak, icra yolu ile takip edilebileceği 

 
224 Şener, Limited Ortaklıklar, s. 405-407; Aydın, Fazıl: Anonim Şirketler Limited Şirketler ve Şirketler 

Topluluğu, 2. Baskı, Ankara 2019, s. 727; Çebi, Hakan: Limited Şirketler Hukuku, Ankara 2019, s. 280. 

225 Dinç, Serhan: “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Limited Ortaklıklarda Ortakların Yan Edim 

Yükümlülükleri” İzm.BD 2016, S. 3, Y. 81, s. 85; Şener, Limited Ortaklıklar, s. 447-448 

226 Şener, Limited Ortaklıklar, s. 448-450; Çeker/Karahan, s. 867. 

227 Çamoğlu, s. 107; Şener, Limited Ortaklıklar, s. 448-450; Çebi, Limited Şirketler, s. 280. 
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gibi maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde TTK m. 604 hükmü de 

uygulanabilecektir228.  

Ek ödeme yükümlülüğünün öngörülme sebebi madde gerekçesinde belirtildiği 

üzere ortakların, finansal yönden kötü duruma düşen, bilanço açığı bulunan şirkete, 

yapacakları ek ödemeler ile yardımcı olmalarıdır229. Şirketin mali açıdan toparlanması 

için getirilen bu yükümlülükler TTK m. 603/5 hükmü gereği müdürler tarafından talep 

edilmelidir. Şirket alacağı olan ek ödeme yükümlerinde ortaklar, şirkete karşı sorumlu 

oldukları için alacaklıların doğrudan ortaklara başvurma imkânları yoktur230. Ayrıca ek 

ödeme yükümlülüğünün talep edilebileceği haller TTK m. 603’te belirtilmiştir. 

Dolayısıyla ek ödeme yükümlülüğü sermaye koyma borcu gibi ortağın her halde ifa 

etmesi gereken bir borcu değil, ilgili hükümde belirtilen durumların varlığı halinde talep 

edilebilecek ve ifa edilecek bir borçtur. Ayrıca TTK m. 603/2 gereği iflasın açılması ile 

ek ödeme yükümlülüğü muaccel olur ve bu alacak iflas masasına girer. Açıklanan bu 

sebeplerden dolayı ek ödeme ve yan edim yükümlülüğünü ifa etmeyen ortağa karşı şirket 

alacaklısının İİK m. 89’a dayanarak haciz ihbarnamesi göndermesi mümkün 

olmayacaktır. 

 
228 Dinç, s. 86; Yıldız, Limited Şirketler, s. 19; Çamoğlu, s. 107. Ortağın ek ödeme yükümünü ifa etmemesi 

halinde yükümlü ortağa karşı ifa davasının açılması, haklı nedenle ortaklıktan çıkarılma, diğer ortaklar için 

haklı nedenle ortaklıktan ayrılma ve ortaklığın haklı nedenle feshi gibi sonuçların söz konusu olabileceği 

yönündeki görüş için bkz. Karakılıç, Hasan: “Limited Ortaklıkta Ek Ödeme Yükümlülüğü”, Hacettepe 

HFD 2014, C. 4, S. 2, s. 127 vd. 

229 TTK m. 603’ün Gerekçesi (Adalet Komisyon Raporu 1/324, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı 96, 

s. 269). 

230 Can, Mustafa Erdem: “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Limited Şirket Ortağının Borçları ve 

Yükümlülükleri”, GÜHFD  2011, C. XV, S. 4, s. 16; Şener, Limited Ortaklıklar, s. 416; Çeker/Karahan, 

s. 866. 
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Diğer yandan, ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin ödünç ya da avans 

sözleşmesi olarak kabul edilmesi halinde bu yükümlülüklerden doğan alacaklar 

malvarlığına dahil olup şirket ile ortak arasındaki iç ilişki ile ilgili olacağı için bu 

alacakların şirket alacaklısı tarafından haczedilebilmesi mümkün hale gelecektir231. 

Ancak ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri, bir nevi banka ile yapılan genel kredi 

sözleşmesine benzetilir ise bu durumda da bu alacak şirket nezdinde ferdileşen ve şirketin 

malvarlığına dahil olan bir alacak olmayacağı ve şirketin üçüncü kişideki alacağı 

niteliğini taşımayacağı için ortağa bu yükümlülükleri nedeniyle haciz ihbarnamesi 

gönderilemeyecektir232. 

 

D. İİK M. 89’UN UYGULANABİLİRLİĞİNİN KABUL EDİLDİĞİ 

DİĞER HALLER 

 

Şirketin sermaye alacağının haczini belli şartlar altında kabul eden görüşe233 

göre, şirketin malvarlığı borçlarını karşılar miktarda ise alacaklılar alacaklarını tahsil 

edebilecekleri için sermaye alacağının haczi gündeme gelmeyecektir. Hacze ilişkin sorun 

şirketin malvarlığının alacaklılar için yetersiz olması ve bir alacaklının ortağa haciz 

ihbarnamesi göndermesi halinde ortaya çıkacaktır. Alacaklılar arası menfaat çatışmasının 

söz konusu olacağı bu durumda, sermaye alacağının haczi için ortaklığın mali durumunda 

değerlendirme yapılmalıdır. Şirketin faaliyetlerini, ödemelerini devamlı olarak tatil 

etmesi veya aciz haline düşmesi durumu söz konusu ise alacaklının İİK m. 89 uyarınca 

ortağa haciz ihbarnamesi gönderebileceği ve sermaye alacağını haczedebileceği kabul 

 
231 İyilikli, s. 22. 

232 İyilikli, s. 22. 

233 Arslanlı/Domaniç, s. 382; Bu hususta bkz. Çamoğlu, Sermaye Alacağının Haczi, s. 65-66, dn. 29. 
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edilmelidir234. Diğer bir deyişle şirketin malvarlığına dahil olan değerler arasında, 

ortaktan olan sermaye alacağından başka bir değerin bulunmaması halinde bu alacağın 

haczine dürüstlük kuralının bir gerekliliği olarak izin verilmelidir235. 

Sermaye alacağının şirkete ifa edilmek üzere, İİK m. 89 uyarınca 

haczedilebileceğini ileri süren yazarlara göre, ortaklar koymayı taahhüt ettikleri sermaye 

paylarını şirkete ifa etmelidirler236, bu nedenle sermaye alacağının alacaklı tarafından 

haczedilmesi ve bunun sonucu olarak da ifanın icra dairesine yapılması mümkün 

değildir237. Ancak ortağa sermaye alacağının haczi için İİK m. 89’a dayanarak haciz 

ihbarnamesinin gönderilebileceği ve sermaye alacağının haczedilebileceği kabul edilse 

dahi bu süreçte, sermaye borcunun ancak şirkete ifa edilmesi talep edilebilmelidir238. 

 
234 Arslanlı/Domaniç, s. 382; Bu hususta bkz. Çamoğlu, Sermaye Alacağının Haczi, s. 65-66, dn. 29. 

235 Arslanlı/Domaniç, s. 382. Bu durumda sermaye alacağının haczine gidilmesi yerine sermayenin kaybı, 

borca batık olma durumunu düzenleyen TTK m. 376 hükmü gereği şirketin iflası istenmeli ve alacaklılar 

haklarını en etkili şekilde koruyan iflas hükümleri gereğince alacaklarına kavuşmalıdırlar. Aksi halde TTK 

m. 553 gereği yöneticilerin sorumluluğu söz konusu olabilir, Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 141. 

 Aynı yönde Yargıtay kararı için bkz. “[…] şirketin aczi gerçekleşmiş bile olsa, şirketten alacaklı olan 

üçüncü şahıs ortakların bir kısmının velevki şirkete karşı sermaye koyma borcu olsa dahi, alacaklı üçüncü 

şahıs şahsen şirket orta aleyhine alacağının tahsili yolunda dava açamaz. Sermaye borcunun 

tamamlanmasını isteme hakkı, münhasıran, limited şirket ortaklarına (organlarına) ve şayet fesih edilmiş 

ise, o zaman, tasfiye memurlarına, iflas halinde de iflas idaresine aittir.” Yargıtay 11. HD. E. 1978/4860, 

K. 1978/4746, T. 26.10.1978 (Kazancı). İşletilmesi gereken sürecin sermaye alacağının haczi süreci değil, 

şirketin iflası olması gerektiği yönündeki görüşe dair ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, II, B, 2. 

236 Arslanlı/Domaniç, s. 446; Arslanlı, s. 20 

237 Alışkan/Cankat, s. 149, dn. 33; Arslanlı/Domaniç, s. 446. 

238 Arslanlı/Domaniç, s. 446; Arslanlı, s. 20. Bir alacaklının şirkete ödenmek üzere sermaye alacağını 

haczettirmesinde kendisi açısından hukuki yarar yoktur. Çünkü bu durumda haczedilen sermaye şirkete 

ödenerek bütün alacaklıların yararına olacak şekilde, şirket malvarlığına dahil olacaktır. Bu durumda da 

haciz koyduran alacaklı bütün alacaklıların menfaatine haciz koydurmuş ve masraf yapmış olacaktır, 
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Dolayısıyla bu görüşe göre İİK m. 89’un uygulanması ile alacaklının alacağına re’sen 

kavuşması, ancak ödemenin alacaklıya değil, şirket kasasına yapılması sağlanmaktadır. 

Bu şekilde bir haciz, alacaklının ortağa doğrudan başvurması yolunu açmamakta, 

sermaye alacağının başkasına devrine engel olmaktadır239.  

Fikrimizce bu görüş isabetli bir görüş değildir. Şöyle ki; İİK m. 89’un 

amaçlarından biri, üçüncü kişinin, takip borçlusuna ödeme yapmasının engellenmesidir. 

İİK m. 89 ilgili görüşe göre işletilir ise üçüncü kişi olan ortak, takip borçlusu olan şirkete 

ödeme yapacaktır. Ancak bu yönde bir uygulama İİK m. 89’un amacına ters düşecektir. 

 

 
Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 138-140. Şirket alacaklıları bakiye sermaye borcunun şirkete 

ödenmesini sağlamak için ortaklara başvuramaz, Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), N. 1040; Göle, s. 54. 

Sermaye alacağının şirket kasasına dahil edilmesi için alacaklı tarafından haczedilmesi etkili bir çözüm 

değildir. Çünkü şirket bu borcun ifasını sağlamak için ifa davası açabilir veya cebri icra yoluna başvurabilir. 

Bu yollar dışında ayrıca TTK m. 482 hükmüne göre temerrüt faizi, tazminat, cezai şart gibi ödemelerin söz 

konusu olabileceği gibi, yönetim kurulu ıskat yoluna da başvurabilir. Şirket bu yollardan birine başvurarak 

ifanın daha etkili bir şekilde yerine getirilmesini sağlayabilir, Domaniç, Hayri: “Anonim Şirket 

Ortaklarının Sermaye Temerrüdüne Terettüp Eden Müeyyideler”, İBD 1966, C. XL, s. 124-126; 

Değirmenci, Cenker: Anonim Ortaklıkta Iskat, İstanbul 2006, s. 7; Cerrahoğlu, s. 178; 

Ayhan/Çağlar/Özdamar, s. 361-362; Bilgili/Demirkapı, Şirketler Hukuku, s. 331; Çebi, Limited 

Şirketler, s. 278. 

239 Arslanlı, Limited Şirketler II, s. 328; Arslanlı/Domaniç, s. 446. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

ŞİRKETİN SERMAYE ALACAĞININ HACZEDİLEBİLİRLİĞİNİN 

ŞİRKETLER HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

I. SERMAYE ALACAĞININ NİTELİĞİNİN VE TTK MADDELERİNİN HACZE 

ETKİSİ 

 

A. SERMAYE ALACAĞININ KAYNAĞI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE 

BUNLARIN HACZE ETKİSİ 

 

1. Sermaye Alacağının Kaynağı ve Hukuki Niteliği  

 

Şirketin sermaye alacağı TTK m. 128/1 gereğince usulüne göre düzenlenmiş 

şirket esas sözleşmesinin veya iştirak taahhütnamesinin imzalanması ile doğar240. 

Bununla birlikte her nasılsa pay sahibine sermayeden haksız bir iade yapılmış ise bu 

durumda da şirketin sermaye alacağı iade edilen oranda tekrar doğacaktır241. Hem 

kuruluşta hem de şirketin faaliyeti esnasında ortaklık sözleşmesinden doğan nakdi 

sermaye borcu, niteliği yönünden bir para borcudur242. 

 
240 Domaniç, TTK Şerhi II, s. 1116; Çevik, Orhan Nuri: Uygulamada Şirketler Hukuku, 3. Baskı, Ankara 

2002, s. 543; Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku Temel Esaslar, 10. Baskı, Adana 2011, s. 416; Çebi, s. 273; 

Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, N. 14-92. 

241 Arslanlı, s. 179; Baştuğ, s. 333. 

242 Göle, s. 44; Hirsch, s. 252; Manavgat (Kırca/Şehirali Çelik), s. 345; Cerrahoğlu, s. 183; Paslı, 

Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (III), s. 202; Akdağ Güney, s. 64; Moroğlu, Sermaye Artırımı, 

s. 94. 
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Şirketin sermaye alacağının ve ortağın sermaye koyma borcunun kaynağı olan 

taahhüdün yer aldığı şirket esas sözleşmesi, şirketin iç ve dış ilişkilerini düzenleyen, 

şirketin temel düzenini şekillendiren, ortakların şirkete karşı ve diğer ortaklara karşı 

haklarını, yükümlülüklerini ve borçlarını belirleyen çok taraflı bir borçlar hukuku 

sözleşmesidir243. Sözleşmenin tarafları ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya 

gelirler. Şirket sözleşmesinde iki taraflı sözleşmelerde244 olduğu gibi zıt menfaatler söz 

konusu değildir, burada aynı amaca yönelmiş ortak menfaatler mevcuttur245. Bu sebeple 

şirket sözleşmesi karşılıklı değil, çok taraflı246 bir sözleşmedir247. 

Şirketin sermaye alacağının konusunu nakdi veya ayni sermaye oluşturabilir ve 

bu alacak şirkete karşı ifa edilirken taahhüt edildiği şekilde yerine getirilmelidir. Şirketin 

nakdi sermaye alacağı ayni olarak veya ayni sermaye alacağı nakdi olarak ifa edilemez248. 

Nakdi taahhüt edilen sermayenin bir kısmı, kuruluşta TTK m. 345 gereği henüz tüzel 

 
243 Moroğlu, Erdoğan: Makaleler II, “Anonim Ortaklık Anasözleşmesi ve Hukuki Niteliği”, İstanbul 2006, 

s. 11; Paslı, Ali: “Yeni Türk Ticaret Kanunu Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (II) YTK Kitap 

2- Kısım 4- Bölüm I ‘Kuruluşa İlişkin Sisteme Yönelik Temel Değişiklikler ve Kuruluş İşlemleri’”, 

BATİDER 2012, C. XXVIII, S. 2, s. 165; Ayhan/Çağlar/Özdamar, s. 16-18; Göle, s. 31; Karayalçın, s. 

41, 64. 

244 İki taraflı sözleşmeler, sözleşmenin her iki tarafına borç yükleyen sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde her 

iki taraf diğer tarafın hem alacaklısı hem de borçludur. Tarafların edimleri arasında karşılıklılık ilişkisi 

vardır, Eren, s. 223-224; Oğuzman/Öz, s. 50. 

245 Göle, s. 32-33; Karayalçın, s. 41; Eren, s. 225; Moroğlu, Ortaklık Anasözleşmesi, s. 19. 

246 Çok taraflı sözleşmelerde tarafların her biri borç altına girmektedir. Ancak iki taraflı sözleşmelerin 

aksine edimlerin birbirleri ile değiştirilmesi diğer bir deyişle karşılıklılık ilişkisi yoktur. Çok taraflı 

sözleşmelerde edimleri değiştirme amaçları olmadan birbirlerine karşı borçlanan taraflar, ortak bir amacı 

gerçekleştirmek için bir araya gelmektedirler, Eren, s. 225. 

247 Karayalçın, s. 41; Moroğlu, Ortaklık Anasözleşmesi, s. 11-12; Oğuzman/Öz, s. 50. 

248 Çevik, Orhan Nuri: Anonim Şirketler, 4. Baskı, Ankara 2002, s. 827-828. 
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kişiliği bulunmayan ancak kurulmakta olan şirket adına açılacak bir banka hesabına 

yatırılmalıdır. 

Sermaye şirketlerinde, pay sahibinin şirketin sermaye alacağını gereği şekilde 

ifa etmesi halinde kural olarak şirkete karşı başkaca bir yükümlülüğü kalmaz249. Bu 

durum öğretide “tek borç ilkesi” olarak ifade edilmiştir ve anonim şirketler için TTK m. 

480’de düzenlenmiştir. Limited şirketlerde ise ortağın asli borcu taahhüt ettiği sermaye 

borcunu ifa etmektir, ancak bu borç dışında limited şirket ortağına esas sözleşmede 

öngörülmesi şartı ile TTK m. 577 gereği ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri 

getirilebilmektedir.  

Ortak, sermaye koyma borcunu ifa etmez ve şirket alacağına kavuşmazsa, TTK 

m. 482 gereği yönetim kurulu, borcunu ifa etmeyen ortağı iştirak taahhüdünden ve yaptığı 

kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve ortağa ıskat yaptırımını 

uygulamaya yetkilidir.  

 

2. Sermaye Alacağının Niteliğinin Hacze Etkisine İlişkin Görüşler 

 
a. Sermaye Alacağının Niteliği Gereği Bu Alacağın Haczedilemeyeceği 

Yönündeki Görüş 

 
aa. Sermaye Alacağının Devredilemeyeceği ve Bu Nedenle 

Haczedilemeyeceği Yönündeki Görüş 

 

Bu görüşe göre, sermaye alacağı devredilemez nitelikte olduğu için 

haczedilememelidir250. Şöyle ki; ilgili kanunlarda düzenlenen hükümler dışında bir malın, 

 
249 Arslanlı, s. 178-179; Domaniç, TTK Şerhi II, s. 1115-1116; İmregün, s. 225; Çeker, s. 380. 

250 Alışkan/Cankat, s. 169. 
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hakkın veya alacağın haczedilip haczedilemeyeceğine karar verilirken bunların maddi 

hukuk bakımından devredilip devredilemeyeceğine bakılmalıdır251. Bu devredilemezlik 

ise yasadan veya işin niteliğinden kaynaklanmalıdır252. Dolayısıyla işin niteliğinin 

alacağın devrine engel olabileceğini düzenleyen TBK m. 183 hükmü, bir alacağın haczine 

karar verilirken göz önünde bulundurulması gereken bir hükümdür253. Bu nedenle maddi 

hukuk bakımından devredilebilen alacakların haczedilebileceği şeklinde bir sonuca 

hemen varılmamalı, TBK m. 183 hükmü çerçevesinde işin niteliği de 

değerlendirilmelidir. Bir alacak devredilmesi halinde muhteva değişikliğine uğrayacaksa 

işin niteliği gereği bu alacak devredilemez bir alacaktır254. Bunun bir sonucu olarak da 

haczedilememesi gerekmektedir255. Özellikli bir alacak olan sermaye alacağının 

devredilmesi, bu alacağın ifası için belirlenen ıskat, ibra gibi bazı hükümlerin 

uygulanamaz hale gelmesine neden olacak ve bu alacağı adi alacağa dönüştürecektir256. 

Devredilmesi halinde muhteva değişikliğine uğrayan sermaye alacağı bu nedenle 

haczedilememelidir. 

Diğer yandan TBK m. 189 gereği alacağın devri ile, devredenin kişiliğine özgü 

olanlar dışındaki öncelik hakları ve bağlı haklar devralana geçer. Bu durumda alacağını 

devreden alacaklının, devredilen alacak üzerinde tasarruf hakkı kalmaz. Bu nedenle 

alacaklı artık alacağa bağlı olan ihbar ile borcu muaccel kılma hakkı, alacağı tahsil etme 

 
251 Taşpınar, s. 26; Çoşkun, C. II, s. 2290. 

252 Taşpınar, s. 26; Çoşkun, C. II, s. 2290. 

253 Alışkan/Cankat, s. 169. 

254 Eren, s. 1384-1385; Oğuzman/Öz, C. II, s. 581-582; Şafak, Ali: Alacağın Temliki, Ankara 2017, s. 41; 

Franko, Nisim: “Alacağın Temliki”, AÜSBFD 1994, C. XLIX, S. 1, s. 184. 

255 Pekcanıtez (Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes), s. 278; Üstündağ, s. 173. 

256 Arslanlı, Limited Şirketler II, s. 275, dn. 7; Alışkan/Cankat, s. 146; Arslanlı/Domaniç, s. 382. 
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hakkı, başkasına devretme hakkı gibi hakları kullanamaz257. Bu hakları artık alacağı 

devralan yeni hak sahibi kullanabilecektir. Sermaye alacağının devri halinde de bu 

alacağa özgü uygulanan bazı hükümler artık uygulanamaz hale gelecektir. Örneğin, 

sermaye alacağının devri halinde borcu muaccel kılma hakkı da devralana geçmelidir. 

Ancak çağrı yapma yetkisini düzenleyen TTK m. 481’e göre ortaklara çağrıda bulunarak 

bakiye sermaye borcunun muaccel kılınmasına yönelik yetki yönetim organındadır258. Bu 

yetki sermayenin korunması ilkesinin bir uzantısı olduğu için esas sözleşmede yetkinin 

genel kurula bırakılması hali dışında, yönetim kurulu tarafından kullanılması gereken bir 

yetkidir259. 

Sermaye alacağının devredilmesi halinde TTK m. 482’de düzenlenen özel usule 

göre tahsil olanağı kalmayacak ve temerrüde ilişkin yaptırımlar uygulanamayacaktır260. 

Sermaye alacağını devralan yeni alacaklı, temerrüt halinde, ortağa karşı ortaklıktan doğan 

haklardan yoksun bırakma ve ıskat yaptırımını uygulayamayacağı gibi apel çağrısı ve 

ibra, tecil, sulh yolu ile ortağın borcundan kurtarılması yasağı261 gibi pek çok önemli 

şirketler hukuku hükümleri de uygulanamaz hale gelecek ve alacağın muhtevası önemli 

 
257 Eren, s. 1374-1375; Oğuzman/Öz, C. II, s. 584-585. 

258 Şirketin tasfiyesi halinde bu yetki TTK m. 542 gereğince tasfiye memurlarına ve iflas halinde TTK m. 

534 gereğince iflas idaresine geçektir. Bu hükümler TTK m. 643 gereği limited şirketler hakkında da 

uygulanır. 

259 Tekinalp, Sermaye Ortaklıkları, N. 14-95; Akdağ Güney, s. 84. 

260 Arslanlı, Limited Şirketler II, s. 275, dn. 7. 

261 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar I, N. 1050. TTK’da borcun bu şekilde sona ermesine ilişkin 

düzenleme m. 601’de yapılmıştır. Sermayenin fiilen oluşturulması, malvarlığının korunması, alacaklıların 

korunması ve anonim şirketler hukukundaki diğer temel ilkelerden yola çıkarak TTK m. 601 hükmünün 

anonim şirketler için de uygulanacağı söylenebilir, Sevi, s. 386-387; YHGK. E. 966/T-1511, K. 133, T. 

1.3.1967 (Olgaç, Senai: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları Hukuk Genel Kurulu Emsal İçtihatları, 

İstanbul 1963, TTK. 140, 7-9). 
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derecede değişikliğe uğrayacaktır262. Bu nedenle sermaye alacağı devredilemez nitelikte 

olan bir alacaktır ve bunun bir sonucu olarak da İİK m. 89 uyarınca ortağa gönderilecek 

haciz ihbarnamesi aracılığıyla haczedilememelidir. 

 

bb. Sermayenin Haksız İadesi Halinde Tekrar Canlanan Sermaye 

Alacağının Haczine İlişkin Görüş 

 

TTK m. 480’de anonim şirket ortaklarının, TTK m. 601’de de limited şirket 

ortaklarının sermaye olarak şirkete verdiklerini geri isteyemeyecekleri düzenlenmiştir. 

Bu hükümlerde düzenlenen sermayenin iadesi yasağı salt sermaye taahhüdünün karşılığı 

anlamındaki sermaye değildir. Sermayenin iade edilmesi, getirdikleri sermaye 

karşılığında ortaklara faiz ödenmesi, ortaklığın kendi payını devralması şeklinde 

yapılabileceği gibi şirketin ortağa kredi vermesi, şirketin ortağın şahsi borcu için ortak 

lehine teminat vermesi, şirketin ortağa fiktif ödünçler vermesi gibi gizli bir biçimde de 

yapılabilir263. 

 
262 Arslanlı/Domaniç, s. 381, dn. 7; Bu hususta bkz. Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 133-134; 

Alışkan/Cankat, s. 146 

263 Sermayenin iadesini düzenleyen hükümlere aykırı olarak yapılan iadelerde ortağın, haksız olarak aldığı 

iadeyi şirkete geri verme yükümlülüğü söz konusu olacaktır. Haksız olarak iade alınan sermayenin şirkete 

geri verilmesinin hukuki dayanağı hakkında ise pek çok durum ve görüş söz konusudur. İlk olarak işlemin 

mutlak anlamda emredici hüküm olan TTK m. 480’e aykırı olarak yapılması nedeniyle işlemin batıl olması 

ve bu nedenle TBK m. 27 çerçevesinde mülkiyetin ortağa geçmiş olmasının söz konusu olamayacağı için 

iadenin istihkak davası ile talep edilmesidir, Kırca, İsmail: “Anonim Şirketlerde Sermayenin İadesi Yasağı 

(TTK 405/II) ile İlgili Bir İnceleme” (11. HD’nin 10.06.2008 Tarih ve E. 2007/12661, K. 2008/7660 Sayılı 

Kararının Değerlendirilmesi), Halûk Konuralp Anısına Armağan, C. III, Ankara, 2009, s. s. 651; Sevi, s. 

514-516. Şirketin istihkak davası açamadığı hallerde ise iadenin hangi hukuki yolla talep edileceğine ilişkin 

öğretide iki görüş vardır. Bunlardan ilki pay sahibinin sermaye koyma borcunun iade aldığı oranda tekrar 
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Kanuna aykırı olarak sermaye payının iade edilmesi halinde ortağın sermaye 

koyma borcu iade oranında tekrar canlandığı için bu borca ilişkin ödeme yükümlülüğü 

doğacaktır264. Bu iadenin tekrar sermaye koyma borcu olarak canlanmasının sebebi ise 

kuruluşta verilen değerin haksız bir şekilde iade edilmiş olmasıdır265. Bu haksız iadeye 

ilişkin ödeme talebinde bulunma yetkisi ise şirkete aittir ve bu talep yetkisi ortaksal ve 

kanuni bir yetkidir266. Haksız iade halinde tekrar canlanan sermaye borcu için 

alacaklıların ödeme talebinde bulunmalarına yönelik bir hakları yoktur dolayısıyla 

alacaklının İİK m. 89’a dayanarak bu alacağı haczettirmesi de mümkün değildir267.  

 

 

 

 
canlandığı görüşüdür. Bu durumda sermaye koyma borcu tekrar canlandığı için şirketler hukukuna özgü 

bir ödeme yükümlülüğü söz konusu olacaktır, Arslanlı, s. 179. Başka bir görüşe göre haksız iade edilen 

sermayenin talep edilmesindeki hukuki dayanak sebepsiz zenginleşme veya TTK m. 512 hükmüdür, Sevi, 

s. 515-516. 

264 Doğanay, s. 948; Arslanlı, s. 179; Bilgili/Demirkapı, s. 736-737; Şener, Oruç Hami: Teorik ve 

Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2019, s. 686; Sevi, s. 518; Pulaşlı, C. III, s. 2823. 

Sermayenin iadesi yasağına aykırı olarak yapılan işlemler sonucunda ortak aldığı ödemeyi şirkete iade 

etmek zorundadır. Bu iadenin dayanağı yönetim kurulu kararı, genel kurul kararı veya esas sözleşme hükmü 

olabilir. Bu durumda yapılan işlemin bu dayanakları butlan yaptırımına tabidir. Diğer yandan iadenin 

hukuki sebebini oluşturan borçlandırıcı taahhüt işlemi de TBK m. 27 gereğince butlanla sakat olacaktır, 

Kırca, s. 650. 

265 Bilgili/Demirkapı, s. 736-737. 

266 Arslanlı/Domaniç, s. 443; Baştuğ, s. 237, dn. 115; Can, s. 9. 

267 Arslanlı, Limited Şirketler II, s. 328; Alışkan/Cankat, s. 171; Arslanlı/Domaniç, s. 447. 
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b. Sermaye Alacağının Niteliğinin Haczine Engel Teşkil Etmediği Yönündeki 

Görüş 

 

Bu görüşe göre şirketin sermaye alacağı, devredilebilir nitelikte bir alacak 

olduğu için haczedilebilir niteliktedir268. Mal, hak veya alacakların haczedilip 

haczedilemeyeceğinin tespiti yapılırken, malın veya hakkın sadece devredilebilirliğini 

esas alıp bu şekilde sonuca varmak isabetli bir yöntem değildir. Sermaye alacağının 

devredilmesi halinde bu alacağın muhteva değişikliğine uğraması sebebiyle 

devredilemeyeceği ve bu nedenle de haczedilemeyeceğine ilişkin görüşün temelini 

oluşturan kural, maddi hukuka göre devredilemeyen malların haczedilemeyeceği 

kuralıdır269. Ancak, haczedilemezlik için aranan bu devredilemezlik niteliği kanundan 

kaynaklanmalıdır270. 

Sermaye alacağının devredilmesi halinde TBK m. 188 gereği ortak, devri 

öğrendiği sırada şirkete karşı sahip olduğu savunmaları, alacağı devralan kişiye karşı da 

ileri sürebilir. Bu nedenle sermaye alacağının devri anında bu borç henüz muaccel değilse 

veya borç ödendiyse ortak bunun gibi savunmalarını devralan alacaklıya karşı da ileri 

sürebilir. Dolayısıyla sermaye alacağının devredilmesi, borçlu ortağın ödeme şartlarını 

zorlaştırmamaktadır. Bu nedenle sermaye alacağının muhteva değişikliğine uğraması 

gerekçesine dayanarak bu alacağın devredilemeyeceği ve bu nedenle de 

haczedilemeyeceği ileri sürülemez271. 

 

 
268 Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 139. Bu hususta bkz. Arslanlı/Domaniç, s. 382. 

269 Kuru, Haczedilmezlik, s. 279. 

270 Kuru, Haczedilmezlik, s. 279; Üstündağ, s. 173. 

271 Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 139. 
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c. Değerlendirme 

 

Sermaye alacağının devredilmesi halinde bu alacağın muhteva değişikliğine 

uğrayacağı, bu nedenle de devredilemeyeceği kuralından yola çıkarak, sermaye 

alacağının haczedilemeyeceğini söylemek272 fikrimizce yeterli bir gerekçe değildir. Bir 

mal, hak veya alacağın haczedilememesi için aranan devredilememe niteliği kanundan 

kaynaklanmalıdır273. Oysa sermaye alacağının devredilemeyeceğine ilişkin bir kanuni 

düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle devredilemezlikten yola çıkarak bu alacağın 

haczedilemeyeceğini söylemek isabetli bir yaklaşım olmayacaktır. 

Diğer yandan sermaye alacağına ilişkin ıskat, ibra yasağı gibi bazı özel hükümler 

bulunmakla birlikte, şirket ayrıca bu borcun ifasını sağlamak için ifa davası açabilmekte 

veya cebri icra yoluna başvurabilmektedir274. Ancak belirtildiği üzere sermaye alacağının 

haczedilmesi halinde bu alacağa ilişkin olan ve şirket tarafından başvurulabilen ibra 

yasağı, TTK m. 482’de düzenlenen ıskat, temerrüt faizi, cezai şart gibi hükümler artık 

uygulanamaz hale gelecektir275. Görüleceği üzere sermaye borcunun ifası için şirketin 

başvurabileceği hükümler ifayı daha etkili bir şekilde sağlayacak niteliktedir276. Ancak 

diğer yandan tüm bu hükümlerin amacı bakiye sermaye borcu ödenmediği için eksik 

kalan sermayenin etkili bir biçimde tamamlanması ve bu sermaye alacağının şirketin 

malvarlığına dahil edilmesidir. Şöyle ki; şirketin ortaktan olan bakiye sermaye alacağı 

şirketin malvarlığına eklenecek olan bir değerdir. Aynı zamanda şirketin alacaklısına olan 

borcu da şirketin malvarlığından ödenecektir. Dolayısıyla her bir alacak veya borç 

 
272 Şafak, s. 41; Franko, s. 184. 

273 Kuru, Haczedilmezlik, s. 279; Üstündağ, s. 173; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 281. 

274 Domaniç, Sermaye Temerrüdü, s. 124-126; Değirmenci, s. 7; Cerrahoğlu, s. 178. 

275 Arslanlı, Limited Şirketler II, s. 275, dn. 7; Alışkan/Cankat, s. 146; Arslanlı/Domaniç, s. 382. 

276 Değirmenci, s. 7; Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 139. 
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şirketin malvarlığına yansıyacaktır. Bu nedenle sermaye alacağının şirkete ödenmesinden 

sonra bu değerin şirket alacaklısı tarafından haczedilmesi ile en başından şirketin alacağı 

halinde iken haczedilmesi hallerinde bu işlemlerin şirket malvarlığına etkisi aynı olacak 

ve tahsile ilişkin özel usullerin amacı yine gerçekleştirilmiş olacaktır. 

 

B. SERMAYE KOYMA BORCUNA İLİŞKİN KANUN HÜKÜMLERİNİN 

SERMAYE ALACAĞININ HACZİNE ETKİSİ  

 

1. Ortağın Sermaye Koyma Borcu Bakımından Sadece Şirkete Karşı Borçlu 

Olması Nedeniyle Şirketin Sermaye Alacağının Haczedilemeyeceği Yönündeki 

Görüş 

 

Sermaye alacağının haczine ilişkin sorunun sadece icra ve iflas hukuku kuralları 

çerçevesinde değerlendirilmemesi gerektiğini ileri süren yazarlara göre TTK’daki açık 

ifadeler sermaye alacağının haczini zaten engeller niteliktedir277. İlgili hükümlerden ve 

ortağın sınırlı sorumluluk ilkesinden yola çıkarak şirketin sermaye alacağının 

haczedilemeyeceğini ileri süren yazarlara göre, TTK m. 128/1 hükmünde açıkça 

belirtildiği üzere ortaklar ödemeyi taahhüt ettikleri sermaye borçlarından dolayı şirkete 

karşı borçludurlar. Bu hüküm bir yandan şirket sözleşmesinin bir taahhüt işlemi olduğunu 

düzenlerken bir yandan da sermaye koyma borcunun şirket tüzel kişiliğine karşı bir borç 

olduğunu vurgulamaktadır278. Dolayısıyla sermaye koyma borcu şirkete karşı üstlenilen 

bir borçtur ve şirket bu borcun ifasını talep etmek zorundadır. 

 
277 Alışkan/Cankat, s. 157 vd.; Alışkan, s. 121-122; Bilgili/Demirkapı, s. 203-204. 

278 Alışkan, s. 122; Bilgili/Demirkapı, s. 203. 
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Görüşün dayandığı gerekçeler, TTK hükümlerinde kullanılan ifadeler ve sınırlı 

sorumluluk ilkesidir. Bu gerekçelerin temeline ilişkin olarak ilgili hükümlerde kullanılan 

ifadeler ve sınırlı sorumluluk ilkesi arasındaki ilişkiyi kısaca açıklamak gerekirse; anonim 

şirketlerde, TTK m. 329/2’de belirtildiği üzere pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş 

oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludurlar. Hükümde açık bir şekilde 

ortakların sadece şirkete karşı sorumlu oldukları belirtilmiş ve bu husus maddenin 

gerekçesinde bir daha vurgulanmıştır279. Bu açık ifadeye yer verilmese dahi kaynağı 

şirket sözleşmesi olan borcun, şirket tüzel kişiliğine karşı üstlenildiği açıktır280. 

Limited şirketlerde ise ilgili hüküm olan TTK m. 573’te, TTK m. 329’daki gibi 

“sadece şirkete karşı” ibaresine yer verilmese de bu sonuç TTK m. 573 ve TTK m. 602 

birlikte değerlendirildiğinde dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır281. 

Pay sahibinin sınırlı sorumluluğu ile üç temel kural ifade edilmektedir. Bu 

kurallar282; ilk olarak pay sahibinin şirketin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı 

 
279 TTK m. 329 Gerekçe “İkinci fıkra, pay sahiplerinin sermaye koyma borcundan doğan sorumluluklarının 

sadece şirkete karşı olduğunu belirtmektedir. 6762 sayılı Kanunda açık bir şekilde öngörülmemiş bulunan 

bu temel ilkenin vurgulanmasında, sadece teorik değil, aynı zamanda uygulama açısından da zorunluluk 

vardır.” (Adalet Komisyonu Raporu 1/324, TBMM, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı: 96, s. 152). 

280 Pulaşlı, C. II, s. 2105; Alışkan, s. 122; Ayhan, s. 60; Bilgili/Demirkapı, s. 203. 

281 Kendigelen, İlk Tespitler, s. 511; Can, s. 3; Alışkan, s. 115. “Limited şirkette ortağın asli borcu, taahhüt 

ettiği sermayeyi ödemekten ibarettir. Sermaye borcu da ortaklık sözleşmesi ile ortaklığa karşı yüklendiği 

borcu ifade etmektedir.” Yargıtay 11. HD. E. 2014/9243, K. 2014/16648, T. 3.11.2014 (Kazancı); Yargıtay 

11. HD. E. 2015/9460, K. 2015/9969, T. 6.10.2015 (Kazancı). TTK m. 602’de kullanılan ifadelerin açık 

olmadığı ve isabetli bir şekilde kaleme alınmadığı yönündeki görüş için bkz. Şener, Oruç Hami: Yeni TTK 

Döneminde Anonim ve Limited Ortaklıklara İlişkin Verilen Yargıtay Emsal Kararlarının 

Değerlendirilmesi, 2. Baskı, Ankara 2020, s. 559. 

282 Arslanlı, Halil: “Limited Şirketler Hukukuna Genel Bakış”, BATİDER 1962, C. I, S. 4, s. 444; Okutan 

Nilsson, s. 17-21; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 104; Sayın Önal, s. 68-69; Çamoğlu, Sınırlı 
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sorumluluğunun olmaması dolayısıyla şirketin borçlarından yalnızca şirketin sorumlu 

olması, ikinci olarak pay sahibinin sermaye koyma borcundan dolayı yalnızca şirkete 

karşı borçlu olması, üçüncü kişilere karşı herhangi bir borcunun bulunmaması ve son 

olarak da pay sahibinin borcunun sermaye payını ödemekle sınırlandırılmasıdır. 

Dolayısıyla sınırlı sorumluluk ilkesi, bir yandan ortağın şirketin borçlarından sorumlu 

olmadığını ifade etmek için kullanılırken bir yandan da tek borç ilkesi ile tamamlanarak 

ve bu ilkeyi de içerecek şekilde283, ortağın tek borcunun taahhüt ettiği sermaye koyma 

borcunu ödemek olduğunu ifade etmek için kullanılır. 

İlgili TTK hükümlerinde düzenlenen sınırlı sorumluluk ilkesi şirket ile pay 

sahipleri arasındaki ilişkiye, ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye payı ile şirkete karşı 

sorumlu olması şeklinde yansımaktadır284. Bu yönüyle ortağın sınırlı sorumluluğu iç ilişki 

ile ilgilidir. Ancak ortak taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sınırlı olan borcunun 

ödenmesinden sınırsız şekilde, diğer bir deyişle bütün malvarlığı ile sorumludur285. 

TTK m. 329/1’deki “[….] borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu 

bulunan şirkettir” ifadesi ile de sınırlı sorumluluk ilkesinin şirket ile şirket alacaklıları 

arasındaki dış ilişkiye etkisi düzenlenmektedir. Anonim şirket, dış ilişkide alacaklılarına 

karşı bütün malvarlığı ile ve sınırsız bir şekilde sorumludur286. 

 
Sorumluluğu İlkesinin Anlamı, s. 512-513; Ayhan, s. 55-56; Can, Mustafa Erdem: Şirketler Hukuku 

Dersleri, 2. Baskı, Ankara 2017, s. 167; Hamamcıoğlu, Esra: “Anonim Ortaklıkta Tek Borç İlkesine İlişkin 

Gelişmeler”, KHÜHFD 2018, C. 6, S. 1, s. 129. 

283 Okutan Nilsson, s. 17-18; Hamamcıoğlu, s. 129. 

284 Ayhan, s. 56; Tekil, s. 52; Pulaşlı, Temel Esaslar, s. 415; Arslanlı, s. 179; Hamamcıoğlu, s. 129. 

285 Okutan Nilsson, s. 18; Tekil, s. 52; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 104-106; Bilgili/Demirkapı, 

s. 64-65; Ayhan, s. 56; Hamamcıoğlu, s. 129; Çamoğlu (Poroy/Tekinalp), Ortaklıklar II, N. 1708b. 

286 Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 104; Çamoğlu, Sınırlı Sorumluluğu İlkesinin Anlamı, s. 512; 

Alışkan, s. 121; Bilgili/Demirkapı, s. 203. 
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Madde aynı zamanda alacaklıların başvuramayacağı değeri de 

göstermektedir287. Bu değer anonim şirketler açısından ortakların şahsi malvarlıklarıdır. 

Dolayısıyla maddede düzenlenen sorumluluk, “sınırlılık” olarak yorumlanabilir ve bu 

sınırlılık alacaklının alacağını tahsil edebilmek için başvurabileceği değerlere ve 

başvurabileceği kişilere ilişkindir288. TTK m. 329/1’de “yalnız” ifadesi ile sorumluluğun 

şirket ile şirket alacaklısı arasında şirketin malvarlığı ile sınırlı olduğu belirtilmiş, 

maddenin ikinci fıkrasında geçen “şirkete karşı” ifadesi ile de ortak ile şirket arasındaki 

ilişki kurulmuştur289. Bu şekilde ortak ile şirket alacaklısı arasında sorumluluk ilişkisinin 

meydana gelmesi ve şirket borçlarından dolayı ortakların sorumlu tutulması 

engellenmiştir290. 

 
287 Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 108; Karayalçın, s. 377. 

288 Arslanlı, s. 17; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 104. 

289 Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 32; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 110; Hamamcıoğlu, 

s. 130. 

290 Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 108. “Zira limited şirket ortakları ilamda yazılı olan şirket 

borcundan dolayı doğrudan doğruya takip edilemez. Şirket borcunu belirleyen ilam nedeniyle ortaklar 

adına icra emri düzenlenemez.” Yargıtay 11. HD. E. 2007/7071, K. 2007/9540, T. 10.5.2007 (Kazancı). 

Mülga TTK döneminde Yargıtay verdiği bir kararında ortaklarla şirket arasında bir ilişki kurulmadığını 

belirtmiş. Ancak daha sonra bu kuralın üç istisnası olduğuna yönelik bir karar vermiştir. Kararın ilgili kısmı 

“[i]lke olarak yasa, ortaklarla şirket alacaklıları arasında bir ilişki kurmamış, alacaklılara gereğinde 

ortaklara başvurma imkanı tanımamıştır. Bu ilkenin üç istisnası vardır. Birincisi, TTK’nın 532/f. 3’üncü 

maddesindeki açığı kapama yükümü, ikincisi selef sıfatıyla sorumluluk (TTK m. 529, 530 ve 531’inci mad.) 

ve üçüncüsü ise, kamu borçlarında ortakların sorumluluğu.” şeklindedir Yargıtay 11. HD. E. 3471, K. 

5609, T. 14.7.2005 (Eriş, Gönen: Ticari İşletme ve Şirketler Cilt III, 3. Baskı, Ankara 2017, s. 3431-3432); 

Yargıtay 11. HD. E. 2000/3471, K. 2000/5609, T. 22.5.2000 (Kazancı); Yargıtay 11. HD. E. 2006/12534, 

K. 2007/14887, T. 26.11.2007 (Kazancı). Ancak bu kararlarda ortakların mülga TTK m. 529, m. 531 ve m. 

532’den kaynaklanan sorumluluklarının alacaklılara karşı olacağı şeklinde bir anlam çıkmaktadır bu 

nedenle kararlarda kullanılan “istisna” ifadesi doğru bir tercih değildir, Alışkan, s. 118, dn. 164; Ansay, 
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Kanunda kullanılan açık ifadelerle şirket alacaklısı ile ortak arasında hukuki bir 

ilişkinin kurulması önlendiği için şirket alacaklısının, şirketin sermaye alacağından dolayı 

ortağa İİK m. 89 uyarınca haciz ihbarnamesi göndermesi mümkün değildir291. 

Görüleceği üzere, sınırlı sorumluluk ilkesi ve sermaye koyma borcunu 

düzenleyen bu kanun hükümleri, ortakların şirket alacaklılarına karşı sorumlu olmalarını 

engellemektedir. Bu nedenle ortakların şirkete karşı olan sermaye borçları için 

alacaklılar, doğrudan ortaklara başvuramaz, ortakları dava ve takip edemezler292. Aynı 

durum ortağın, haksız yere kâr payı almış olması, esas sermayeye faiz verilmiş olması 

hallerinde de geçerlidir. Dolayısıyla bu hallerde de şirket alacaklıları, alacaklarını tahsil 

etme amacı ile ortaklara başvuramaz, ortakları takip ve dava edemezler293. Ayrıca şirketin 

 
Anonim Şirketler, s. 37; İmregün, s. 22; Doğanay, s. 1080; Hirsch, s. 194; Çamoğlu, Sınırlı Sorumluluğu 

İlkesinin Anlamı, s. 515. 

291 Alışkan/Cankat, s. 157-159. 

292 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), N. 1040; Kayıhan, s. 243; Arslanlı, Genel Bakış, s. 444; Karayalçın, s. 

377; Ayhan, s. 56; Tekil, s. 33; Alışkan, s. 122; Çevik, s. 845; Ansay, Anonim Şirketler, s. 230; Bahtiyar, 

s. 116; Hirsch, s. 194; İmregün, s. 22; Çeker, s. 381; Bilgili/Demirkapı, s. 203; Arslanlı/Domaniç, s. 

444; Şener, Limited Ortaklıklar, s. 127; Arslanlı, Halil: Ticaret Kanunu Şerhi, İkinci Kitap, Yedinci Fasıl, 

Limited Şirketler (Madde 503-556), Birinci Kısım (Madde 503-517), İstanbul 1963, s. 10. Her ne kadar 

sermaye borcunu talep ve dava hakkı şirkete ait olsa da iki kişilik bir sermaye şirketinde bir ortağın ifa 

etmediği sermaye borcunu talep etme yetkisi diğer ortağa da tanınmalıdır, Başbuğoğlu, Tarık: Uygulamalı 

Türk Ticaret Kanunu, C. I, Ankara 1988, s. 242; Hamamcıoğlu, s. 130. Yargıtay’ın konuya ilişkin kararı 

“[…]şirket alacaklılarının, limited şirket iflas etmiş olmasına rağmen iflas memuruna müracaat etmeyerek 

ödemedikleri sermaye borcu için doğrudan doğruya ortakları takip edip diğer alacaklılar aleyhine bir 

sonuç yaratmaları mümkün ve caiz değildir[…]” şeklidedir Yargıtay İİD, E. 1967/8470, K. 1967/9466, T. 

31.10.1967 (Domaniç/Çamoğlu, s. 314). 

293 Domaniç/Arslanlı, s. 445; Karayalçın, s. 381; Çevik, Orhan Nuri: Limited Şirketler Hukuku ve 

Uygulaması, 4. Baskı, Ankara 2003, s. 288; Bilgili/Demirkapı, s. 626; Yıldız, Limited Şirketler, s. 193; 

Alışkan, s. 122; Arslanlı, s. 192. “[o]rtaklar sermaye koyma borçlarını yerine getirdikleri nispetle 
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sona ermesi veya iflas etmesi durumunda dahi alacaklılar ortaklara doğrudan 

başvuramazlar294. 

Sermaye koyma borcunun ortak tarafından şirkete karşı ifa edilmeden diğer bir 

deyişle henüz şirketin alacağı iken haczedilmesi halinde, ortakla şirket alacaklısı arasında 

bir ilişki kurulmuş olacak ve şirketler hukuku ilkeleri menedilmiş olacaktır295. Oysa 

sınırlı sorumluluk ilkesi ile ortaklar ile şirket alacaklıları arasında bir hukuki ilişki 

kurulması engellenmiştir. 

Ortakların ödenmemiş sermaye borçlarından dolayı sorumluluklarını 

düzenleyen mülga TTK m. 529-532 hükümlerinde dahi ortaklardan borçlarını ifa 

etmelerine yönelik talepte bulunma yetkisi şirkete tanınmışken, böyle bir sorumluluk 

sisteminin düzenlenmediği TTK’da, alacaklılara İİK m. 89 aracılığıyla borcun ödenmesi 

hususunda ortaklara başvurma yetkisinin tanınması doğru olmayacaktır296. Şöyle ki; 

mülga TTK m. 529-532 maddelerinde ortaklara taahhüt ettikleri sermaye borçlarını aşan 

bir sorumluluk yüklenmekte ve sınırlı sorumluluk ilkesine istisna getirilmekte idi. İlgili 

maddelerde belirtilen şartların gerçekleşmesi ile ortakların şirkete karşı sorumlulukları 

doğmakta ve bu şekilde ortakların sorumluluğu genişletilerek alacaklıların korunması 

 
mesuliyetten kurtulurlar. Ancak koydukları sermaye kısmen veya tamamen geri verilmiş veya haksız yere 

kâr ve faiz ödenmiş ise aldıkları para nispetinde sorumludurlar. Bu sorumluluk ortağın infisah ve iflâsı 

halinde tasfiye memurları veya iflâs idaresi tarafından, 532 nci maddenin ikinci fıkrası hükmünce talep ve 

tespit olunur. Kollektif şirketler hakkındaki 179 uncu madde hükmü, limited şirket ortakları hakkında 

uygulanmaz.” Yargıtay İİD, E. 2629, K. 2914, T. 30.3.1967 (Domaniç/Çamoğlu, s. 314). 

294 Şirketin tasfiyesi halinde bakiye sermaye borcunu talep yetkisinin TTK m. 542 gereği tasfiye 

memurlarına tanınması ve bedeli ödenmemiş payı iktisap eden kişinin de TTK m. 501 gereği ödenmemiş 

bakiye sermaye borcunu şirkete ifa etmesi, alacaklıların doğrudan ortaklara başvurmayacaklarını gösteren 

düzenlemelerdendir, Göle, s. 54-55; 70; Hamamcıoğlu, s. 130. 

295 Alışkan/Cankat, s. 169. 

296 Alışkan, s. 118; Çevik, Limited Şirketler, s. 288. 
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amaçlanmakta idi297. Mülga TTK döneminde düzenlenmiş olan ve ortakların koymayı 

taahhüt ettikleri sermaye borçları ile sınırlı olan sorumluluklarını aşan bir sorumluluk 

sistemi getiren bu düzenlemelerde alacaklıların ifayı sağlamak için ortaklara başvurma 

hakları yoktu, ifayı sadece şirket talep edebilmekteydi298. 

Ortaklara sermaye taahhütlerini aşan bir sorumluluk yükleyen ve sınırlı 

sorumluluk ilkesine istisna getirilen böyle bir sistemde dahi alacaklıların doğrudan 

ortaklara başvurma hakları yokken, TTK’da bu şekilde sınırlı sorumluluğa istisna getiren 

bir düzenleme öngörülmediği halde, ödenmeyen sermaye borçları için alacaklıların 

ortaklara başvurabilmesi mümkün değildir. 

Belirtilen bu nedenlerden dolayı kanunda kullanılan açık ifadelere rağmen 

sermaye alacağının haczedilebileceğini söylemek, sermaye şirketlerinin temel ilkelerini 

göz ardı etmek ve konuya sadece icra ve iflas hukuku kapsamında yaklaşmak anlamına 

gelecektir299. 

 

2. Sermaye Borcunu Düzenleyen Kanun Hükümlerinin Hacze Engel 

Hükümler Olmadığı Yönündeki Görüş 

 

Bu görüşe göre TTK m. 329’da kullanılan “sadece şirkete karşı” ibaresi şirketin 

sermaye alacağının haczedilmesine engel bir ibare olmadığı gibi gerekçede belirtildiğinin 

 
297 Çamoğlu, Ersin: “Limited Ortakların Selef Sıfatıyla Sorumluluğu”, BATİDER 1972, C. VI, S. 3, s. 505; 

Tekinalp, Ünal: “Limited Ortaklıklarda Ortakların Sorumluluğunda ‘Açığı Kapama Borcu’ Sistemi ve 

Türk Ticaret Kanunu”, İkt.Mal. 1961, C. 8, s. 327-328; Alışkan, s. 118-119; Doğanay, s. 1142. 

298 Çamoğlu, Selef Sıfatı, s. 511; Alışkan, s. 118-119. 

299 Yazar, soruna sermaye koyma borcunu düzenleyen hükümler çerçevesinden bakılması gerektiğini ifade 

etmektedir, Alışkan/Cankat, s. 169; Ayrıca bkz. Yargıtay 12. HD. E. 2003/14906, K. 2003/19009, T. 

2.10.2003 (Kazancı). 
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aksine böyle bir vurguya ihtiyaç yoktur300. Genel hüküm olan TTK m. 128’de zaten 

ortağın sermaye koyma borcunun şirkete karşı bir borç olduğu ifade edilmiştir. Anonim 

şirketlere ilişkin hüküm olan TTK m. 329’un gerekçesinde her ne kadar bu vurgunun 

teorik ve uygulama açısından gerekli olduğu belirtilmiş olsa da yine sermaye şirketi olan 

limited şirkete ilişkin TTK m. 573’te her nedense bu vurgu yapılmamıştır301. 

Teorik ve uygulama açısından gereklilik olduğu için düzenlendiği ifade edilen bu 

hüküm şirketler hukuku bakımından uygulamada herhangi bir soruna çözüm getirmezken 

aksine İcra ve İflas Kanunu hükümleriyle bağdaşmamaktadır302. 

TTK m. 329’da kullanılan “sadece şirkete karşı” ifadesinin gereksiz bir vurgulama 

olmadığı yönündeki görüşe göre ise bu vurgulama isabetli bir pekiştirme olmuş ve 

gerekçe ile de desteklenerek şirket alacaklısı ile ortak arasında hukuki bir ilişkinin 

kurulması engellenmiştir303. Sermaye şirketlerinde ortak ile alacaklı arasında bir 

sorumluluk ilişkisi bulunmamakta, şirket sona erse dahi şirket ortağı, şirket alacaklısının 

borçlusu konumuna gelmemektedir. Bu nedenle sorumluluğun sınırlı veya sınırsız 

olmasına neden olacak bir ilişkinin varlığı bulunmamaktadır304. TTK m. 329’daki 

“şirkete karşı” ibaresi de bu anlamda bir borç ilişkisini kurmaya engel olmakta ve zararın 

miktarına bakılmaksızın ortağın şirkete karşı sorumlu olduğu miktarı belirtmektedir. 

Dolayısıyla ilgili ifadeye yapılan bu vurgunun yerinde bir vurgu305 olduğu kabul edilse 

 
300 Kendigelen, İlk Tespitler, s. 218; Moroğlu, Erdoğan: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirme 

ve Öneriler, 8. Baskı, İstanbul 2016, s.136; Çoşgun/Karahan, s. 352. 

301 Kendigelen, İlk Tespitler, s. 218. 

302 Moroğlu, Değerlendirme ve Öneriler, s. 136.   

303 Akbulak, Yavuz: “Anonim Şirketlerde Ayni ve Nakdi Sermaye”, LHD 2016, C. 14, S. 164, s. 4309-

4310; Alışkan/Cankat, s. 168; Paslı, s. 142, dn. 8. 

304 Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 108; Paslı, s. 142, dn. 8. 

305 Paslı, s. 142, dn. 8. 
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dahi, TTK m. 329’daki bu ifade, İİK m. 89’un uygulanarak sermaye alacağının 

haczedilmesine engel olan bir ifade değildir306. Belirtildiği üzere ifadeye yapılan vurgu 

ile sermaye borcunun şirket lehine bir alacak hakkı doğurması ifade edilmekte ve alacaklı 

ile ortak arasında hukuki ilişki kurulması engellenmektedir307. İİK m. 89 ile de takip 

alacaklısı ile üçüncü kişi arasında bir borç ilişkisi yaratılmamakta, sadece takip 

alacaklısına alacağına kavuşması için özel bir imkân tanınmaktadır308. Bu nedenle 

“sadece şirkete karşı” ibaresi İİK m. 89’un uygulanmasına engel teşkil etmemektedir. 

Ortağın sadece şirkete karşı sorumlu olması ve İİK m. 89 hükmünün de ortağın 

şirket alacaklısına karşı sorumluluğunu doğurması nedeniyle sermaye alacağının 

haczedilemeyeceğini söylemek isabetli bir görüş değildir. Çünkü şirketin iflas etmesi 

halinde sermaye koyma borcunu ifa etmemiş olan ortak, bu defa şirkete değil iflas 

idaresine karşı sorumlu olacaktır309. Bu nedenle sermaye alacağının haczedilmesi halinde 

de ortağın haciz alacaklısına karşı sorumlu olmasında herhangi bir engel yoktur310. Ayrıca 

şirketin sermayesi alacaklıları koruduğu için aslında ortaklar sermaye koyma borcu 

açısından dolaylı olarak alacaklılara karşı da sorumludur311.  

Sermaye koyma borcuna ilişkin hükümlerde her ne kadar ortağın şirkete karşı 

sorumlu olması ve ödemeyi şirkete yapması düzenlense de İİK m. 89’un hangi aşamada 

 
306 Öztürk Dirikkan, Hanife: Limited Şirket Ortağının Ayrılması ve Ayrılma Payı, Ankara 2005, s. 25, dn. 

32; Paslı, s. 142, dn. 8; Uyar, Talih: “Anonim ve Limited Şirketlerde; ‘Şirket’ten ve/veya ‘Şirket 

Ortağın’ndan Alacaklı Olan Üçüncü Kişilerin ‘Şirket’i ve/veya ‘Şirket Ortağı’nı Takip Hakkının Kapsamı”, 

İBD 2015, C. LXXXIX, S. 6, s. 77; İyilikli, s. 20. 

307 İyilikli, s. 19. 

308 Paslı, s.143, dn. 8; Uyar, Takip Hakkının Kapsamı, s. 82-83. 

309 Moroğlu, Değerlendirme ve Öneriler, s. 136. 

310 Moroğlu, Değerlendirme ve Öneriler, s. 136. 

311 Karayalçın, s. 371. 
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uygulanacağı ve ödemenin kime yapılacağı şirketin malvarlığı açısından önem arz 

etmemektedir. Şöyle ki; alacaklının ortağın şirkete karşı olan sermaye borcunu, ortak 

henüz şirkete ifa etmeden ve bu borç şirket için alacak hakkı iken haczetmesiyle, sermaye 

borcu ifa edildikten sonra şirket kasasından haczetmesi arasında bir fark yoktur312. En 

nihayetinde iki halde de bu değer şirket malvarlığına ait olan ve haczedilecek olan bir 

değerdir. 

 

3.  Değerlendirme 

 

TTK’nın 329 ve 573’üncü maddelerinde kullanılan ve ortağın sermaye koyma 

borcunun şirkete karşı olduğunu vurgulayan ifadelerin, İİK m. 89’un uygulanmasını 

engellemediği kanaatindeyiz. Şöyle ki; bu hükümlerde kullanılan ifadeler ortağın sınırlı 

sorumluluğuna işaret etmekte ve alacaklı ile ortak arasında ilişki kurulmasını 

engellemektedir313. Zira sözleşmelerin nisbîliği ilkesi gereği zaten bütün borçlular sadece 

alacaklıya karşı sorumludur. İİK m. 89 ile de şirket alacaklısı ile ortak arasında borç 

ilişkisi yaratılmamakta, bu hüküm ile şirket alacaklısına alacağına kavuşması için sadece 

özel bir imkân tanınmaktadır314. 

Esasen ortak, haciz halinde alacaklıya ödeme yapınca, şirkete olan borcu sona 

erecektir. Aynı durum şirketin iflas etmesi halinde ortağın iflas idaresine karşı sorumlu 

olması ve iflas idaresine ifa ile borcun sona ereceği hususu için de geçerlidir. Bu nedenle 

İİK m. 89’un uygulanması ortağın sınırlı sorumluluğuna aykırılık teşkil etmemektedir. 

Sermaye borcunun şirkete ifa edildikten sonra haczedilmesi veya ifa edilmeden önce 

 
312 Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s.  136; Akil, s. 315. 

313 İyilikli, s. 19; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 104; Sayın Önal, s. 68-69; Ayhan, s. 55-56. 

314 Paslı, s.143, dn. 8; Uyar, Takip Hakkının Kapsamı, s. 82-83. 
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haczedilmesi hallerinde, iki ihtimalde de şirketin malvarlığına dahil olan bir değer 

haczedilmiş olacaktır. 

 

II. SERMAYE ALACAĞININ HACZİNİN SERMAYENİN FİİLEN 

OLUŞTURULMASI VE MALVARLIĞININ KORUNMASI İLKESİ İLE 

İLİŞKİSİ 

 

A. GENEL OLARAK SERMAYENİN FİİLEN OLUŞTURULMASI VE 

MALVARLIĞININ KORUNMASI İLKESİ 

 

Sermaye şirketlerinde, şirketin kuruluş amacının gerçekleştirilmesini sağlayan 

bir araç işlevi gören ve ortakların taahhüt ettikleri sermaye payları ile oluşturulan şirketin 

sermayesi ön plandadır315. Şirketin esas sözleşmesine yazılarak ticaret siciline tescil 

edilen ve sabit bir değer olan sermaye, ortakların katılma payı olarak şirkete getirmeyi 

taahhüt ettikleri değerlerin nakit olarak gösterilmesini ifade eder316. 

Şirketin sermayesi şirketin malvarlığına dahildir ve bu malvarlığı hem 

alacaklılar için güvence teşkil etmekte hem de şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını 

korumaktadır317. Şirketin sermayesi başlangıçta şirket malvarlığına eşittir, daha sonra 

şirketin faaliyetleri sonucu malvarlığı ve sermaye birbirinden farklılaşmakta, malvarlığı 

artmakta veya azalmaktadır. 

 
315 Bahtiyar, s. 89; Göle, s. 8. 

316 Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 1. 

317  Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 121-126; Paslı, Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (III), 

s. 195-196; Türk, Ahmet: Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, 

Ankara 1999, s. 55. 
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Sermaye şirketlerinde alacaklılara karşı tüm malvarlığı ile şirket sorumludur ve 

sınırlı sorumluluk ilkesi gereği alacaklılar, alacaklarını şirketten tahsil edemezlerse kural 

olarak318 ortaklara başvuramayacaklardır319. Alacaklıların aldıkları riskin tek teminatını 

ise şirketin malvarlığı oluşturmaktadır. Bu nedenle alacaklıların korunmasına yönelik 

önlemler alınmalı, alacaklıların güvencesi olan ve şirketin malvarlığına dahil olan 

sermaye fiilen oluşturulmalı320 ve malvarlığı korunmalıdır321. Bu amaçla TTK’da 

 
318 Limited şirkette ortakların şirket borçlarından dolayı sorumlu olmamasının istisnası 6183 sayılı AATUK 

m. 35’te düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Çamoğlu, Ersin: “Limited Ortağın Sınırlı Sorumluluğu 

Prensibine Önemli Bir İstisna: AATUK m. 35”, İkt.Mal. 1970, C. XVI, S. 11, s. 426. 

319 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar I, N. 432; Çamoğlu, Sınırlı Sorumluluk İlkesinin Anlamı, s. 

517-518. 

320 TTK Genel Gerekçede sermayenin fiilen oluşturulması, güvenli kuruluş ve sermayenin korunması 

başlığı altında “[g]üvenli kuruluş ile sermayenin korunması, anonim şirketin sınırlı sorumlu bir ticaret 

şirketi olmasından kaynaklanan ve birbirini tamamlayan iki taşıyıcı ilke veya bir taşıyıcı ilkenin iki 

yüzüdür. Bu ilkeler, veya ilke, sermayenin, şirketin hem işletme konusunun hizmetinde bulunmasını hem 

de tam tasarruf yetkisinin kapsamında olmasını ifade eder. “Hizmetinde olmak” sermayenin, kural olarak, 

şirketin mülkiyetinde olması, sermayenin gerçek değeri ile şirkete fiilen getirilmesi, korunması ve geri iade 

edilmemesi şeklinde tanımlanır.” şeklinde açıklanmıştır, (Adalet Komisyon Raporu 1/324, Dönem: 23, 

Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı 96, s. 25-26). 

321 Şehirali Çelik, Feyzan Hayal: Anonim Şirketlerde Çıkar Çatışmaları Ekseninde Şirket Ele 

Geçirmelerine Karşı Önlemler, Ankara 2008, s. 22; Hirsch, s. 275; Tekil, s. 51; Sayın Önal, s. 38; 

Çamoğlu, Sınırlı Sorumluluğu İlkesinin Anlamı, s. 517-518; Arslanlı, s. 179; Paslı, Anonim Ortaklık 

Hükümlerinin Tanıtılması (II), s. 196; Tekinalp, Sermayenin Korunması, s. 1683. “Anonim şirket, 

ortaklarından ayrı bir malî varlığa sahip ve  şirket borçlarından dolayı yalnız şirketin mameleki mes’ul 

olduğundan, hissedarın taahhüt ettiği sermaye ortaklar yararına olduğu kadar anonim şirket alacaklıları 

lehine de şirketin mamelekine dahil olur. Sermaye, şirketle muamele yapan kimselerin alacaklarına karşılık 

teşkil eder.” YHGK. E. 966/T-1511, K. 1967/133, T. 1.3.1967 (Olgaç, İçtihatlar, TTK. 140, 7). 
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sermayenin gereği gibi oluşturulması ve korunmasını sağlayan hükümler 

düzenlenmiştir322. 

Sermayenin fiilen oluşturulması ilkesi ile ortağın sermaye olarak taahhüt ettiği 

değeri şirketin kesin serbest tasarrufuna tahsis edecek şekilde ifa etmesi323 ve sermaye 

koyma borcunun zayıflamasına veya ortadan kalkmasına neden olacak işlemlerin önüne 

geçilmesi sağlanmaktadır324. Dolayısıyla ortağın sermaye koyma borcu bakımından ibra, 

sulh, feragat gibi borcu sona erdiren işlemlerin yapılması engellenirken bir yanda da 

borcun ödenmesinin sürekli şekilde ertelenerek zayıflatılması önlenmektedir. 

Sermayenin fiilen oluşturulmasının yanında sermayenin dahil olduğu 

malvarlığının korunması da önem arz etmektedir. Korunması gereken değerin malvarlığı 

mı yoksa sermaye mi olduğu ise tartışmalıdır. Bu ayrımın sebebi ise ilkenin dar veya 

geniş yorumlanmasından kaynaklanmaktadır325. İlkeyi geniş yorumlayarak 

 
322 Yönetim kurulunun TTK m. 391 gereği, genel kurulun TTK m. 447 gereği sermayenin korunması 

ilkesine aykırı işlemlerinin batıl olması, sermayenin tamamının şartsız olarak taahhüt edilmesini 

düzenleyen TTK m. 335/1, ayni sermaye olarak konabilecek değerleri düzenleyen TTK m. 342, yine ayni 

sermayenin değerinin mahkemece atanacak bilirkişi tarafından tespit edileceğini düzenleyen TTK m. 343 

gibi. 

323 Ansay, Tuğrul: Anonim Şirketler Hukuku Nereye Gidiyor?, Ankara 2005, s. 42; Sevi, s. 108. 

324 Sevi, s. 109. 

325 Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 122. Esas sermaye, ortakların şirkete getirdiği ve genel kurul 

kararıyla dağıtılamayan bağlı malvarlığı haline gelir ve bu şekilde korunarak alacaklılar açısından teminat 

işlevi görür, Moroğlu, Sermaye Artırımı, s. 2; Bahtiyar, s.115. Alacaklılara karşı sadece malvarlığı ile 

sorumlu olan anonim ve limited şirketlerde malvarlığının korunması ilkesi zorunlu bir ilkedir. Söz konusu 

ilke TTK’da veya başkaca kanunlarda sermayenin korunması ilkesi olarak ifade edilmektedir. Ancak bu 

ifade ediş biçimi yanlıştır. Malvarlığının korunması, sermayenin de korunmasını içerir, Tekinalp 

(Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar I, N. 467. Şirket alacaklılara karşı tüm sermayesi ile değil tüm malvarlığı 

ile sorumludur. Bu nedenle korunması gereken değer şirketin malvarlığıdır, Kayar, İsmail: Ticaret 
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“malvarlığının korunması ilkesi” şeklinde adlandırılması gerektiğini ileri süren yazarlara 

göre şirketin alacaklılara karşı tüm malvarlığı ile sorumlu olması nedeniyle korunması 

gereken değer sadece sermaye değil, şirketin malvarlığıdır326. “Sermayenin korunması 

ilkesi” şeklinde adlandırmayı tercih eden görüşün dayanağını ise pay sahiplerine 

dağıtılması yasak olan değerlerin korunması oluşturmaktadır327. 

TTK’da ise hâkim olan kullanım “sermayenin korunması” ibaresidir. İlkenin dar 

yorumlanması, sadece esas sermayenin veya esas sermayeyle birlikte kanunen bağlı 

yedek akçelerin dağıtımını engelleyecek, ancak kalan değerlerin keyfiyete dayalı olarak 

pay sahiplerine devredilmesine meşru zemin sağlayacaktır328. Ayrıca yalnızca 

sermayenin korunması alacaklılara sadece asgari bir teminat sağlayacaktır329. 

Malvarlığının korunması ortağın taahhüt ettiği sermayeyi tam değeri ile şirkete 

getirmesi ve bu değerlerin ortaklara dağıtılmasının yasaklanması ile sağlanırken bir 

yandan da şirketin kendi paylarını taahhüt etmesi yasağı, sermayenin kısmen veya 

 
Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2018, s. 402; Atalay, s. 157. Sermayenin korunması ilkesi dar anlamda, 

ortakların taahhüt ettikleri ve doğrudan doğruya sermaye rakamını ifade eder. İlke, geniş anlamda ise 

malvarlığının korunması anlamı taşımaktadır. Geniş anlamda kastedilen durum malvarlığının bağlı 

olmasıdır, Tekinalp, Sermayenin Korunması s. 1689-1690; Tekil, s. 51; Ansay, Tuğrul: “Anonim 

Ortaklıklar ve Mahkeme Uygulaması”, AÜHFD 1970, C. XXVII, S. 1, s. 1328. 

326 Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ortaklıklar I, N. 467; Türk, Sermaye Kaybı, s. 56. 

327 Hirsch, s. 265-266. Şirket alacaklısının alacağı, ortaklara dağıtılması yasak olan değerden yüksek olur 

ise sermayenin korunması alacaklı için yeterli bir koruma sağlamaz. Bu nedenle dağıtılamayan malvarlığı 

alacaklılar için asgari bir güvence sağlamaktadır, Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 128. 

328 Mülazımoğlu, Mehmet: Anonim Şirketler Hukukunda Sermayenin Korunması İlkesi, İstanbul 2020, s. 

188-189; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 128. 

329 Mülazımoğlu, s. 188-189; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 128. 
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tamamen kaybı halinde alınacak önlemler ve asgari sermayeye ilişkin hükümlerle de 

sağlanmaktadır330. 

 
B. SERMAYENİN FİİLEN OLUŞTURULMASI VE MALVARLIĞININ 

KORUNMASI İLKESİNİN HACZE ETKİSİ 

 

1. Sermaye Alacağının Haczinin Şirketin Malvarlığını Koruyan 

Hükümlerin Dolanılması Anlamına Geleceği Yönündeki Görüş 

 

Öğretide ileri sürülen bir görüşe göre, sermaye alacağının haczedilmesine 

şirketin malvarlığını koruyan hükümler engel olmaktadır331. Bu görüşün gerekçelerini ve 

bu gerekçelerin temeline ilişkin kuralları kısaca açıklamak gerekirse; sermaye 

şirketlerinde malvarlığının korunması ilkesi bağlamında, ortaklar taahhüt ettikleri 

sermaye borçlarını şirkete karşı ifa etmeli ve bu sermaye, şirketin mutlak tasarrufuna 

tahsis edilmelidir332. Bu durum şirketin ve pay sahiplerinin menfaatlerini korurken, 

şirketin alacaklılarına da güvence sağlamakta ve alacaklıların menfaatlerini 

korumaktadır. Sermaye şirketlerinde alacaklıların şirketin malvarlığı üzerindeki talep 

haklarının sınırını alacaklarının miktarı oluşturur333. Buna karşılık ortaklar taahhüt 

ettikleri sermaye payını ifa ettikten sonra şirkete karşı olan sorumlulukları artmamakta, 

şirketten alabilecekleri kâr payları ise şirketin malvarlığındaki artışla paralel olarak 

 
330 Mülazımoğlu, s. 106-107; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 130 vd. 

331 Alışkan/Cankat, s. 169. Bu hususta bkz. Arslanlı, s. 101; Ansay, Anonim Şirketler Hukuku, s. 33-34. 

332 Arslanlı, s. 101; Ansay, Anonim Şirketler Hukuku, s. 33-34. 

333 Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 127, 260. 
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artmakta ve azalmaktadır334. Şirketin malvarlığında meydana gelen artış, ortaklara 

yapılacak olan ödemelerin de artışı anlamına gelmektedir. 

Alacaklıların sabit olan alacakları karşısında ise şirketin malvarlığının mali 

duruma göre değişmesi, alacaklıların menfaatlerini tehlikeye sokmaktadır335. Dolayısıyla 

bir yanda ortağın sabit, şirketin mali durumundan etkilenmeyen ve sermaye payı ile sınırlı 

olarak yüklendiği riski336, bir yanda da alacaklının şirketin mali durumdan ve yönetim 

politikasından etkilenen alacağı ve menfaatleri vardır. Bazı alacaklıların alacaklarının 

ödenmemesi, şirketin borçlarının sürekli olarak artması, başarısız yatırımlar gibi 

karşılaşılabilecek daha pek çok risk göz önünde bulundurulduğunda ve bütün bunların 

yanında alacaklıların ve ortakların şirketin malvarlığı karşısındaki konumları da 

değerlendirildiğinde alacaklıların çıkarları öncelikli olarak korunmalıdır337.  

 
334 Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 127, 260. 

335 Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 128-129. 

336 Pay sahibinin üstlendiği risk, şirketin mali durumunun kötüye gitmesi halinde şirkete koymuş olduğu 

sermayeye karşılık olabilecek bir karşı edim sağlayamama riskidir. Üstelik şirketin iflas etmesi halinde pay 

sahibi hiçbir getiri elde edememektedir. Ayrıca pay sahibi şirkete ifa ettiği sermayeden faiz talep 

edememekte, ayrıca koyduğu sermayenin iadesini de talep edememektedir, Şehirali Çelik, s. 21. 

337 Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 260-261; Türk hukukunda anonim şirketlere ilişkin olan 

hükümlerde pay sahiplerinin, şirket çalışanlarının, şirket alacaklılarının ve toplumun çıkarları gözetilmiştir. 

Anonim şirketlerin kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilmesi, 

bankacılık ve sigortacılık gibi faaliyetlerin anonim şirket şeklinde örgütlenmesi, devletin farklı aşamalarda 

veya farklı işlemlerde gözetim yapması anonim şirketlerin toplumsal çıkarda önemini göstermektedir. Buna 

ek olarak alacaklıların yalnızca şirketin malvarlığına başvurabilmeleri nedeniyle şirket malvarlığının 

korunması, itibari değerin altında pay senedi çıkarılamaması, şirketin mali durumunun bozulması halinde 

yönetim organına bazı görevlerin verilmesi, şirketin sona ermesi halinde alacaklara kavuşma anlamında 

önceliğin ortaklara değil de alacaklılara tanınması gibi düzenlemeler, anonim şirkette çıkar grupları 

arasında alacaklıların menfaatlerinin öncelikli olarak korunduğunu göstermektedir. Her ne kadar yönetim 

organının kendine tanınan yetkilerini kullanırken şirket bünyesindeki ve şirketle ilişki içindeki hangi çıkar 
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Alacaklıların karşı karşıya oldukları tüm bu risklerin kısmen de olsa bertaraf 

edilmesi için şirketin malvarlığı korunmalıdır. Bu korumanın asgari düzeyi ise esas 

sermaye ile sağlanmaktadır338. Sermayenin oluşturulması için de ortakların sermaye 

borçlarını ifa etmeleri gerekmektedir. Esas sermaye her ne kadar “çelik kasada saklanan 

altın külçe” olmasa da şirketin değişken malvarlığının yanında şirket mevcudundan pay 

sahiplerine dağıtılamayacak sabit bir değeri ifade etmekte ve aynı zamanda önleyici bir 

koruma da sağlamaktadır339. 

Malvarlığının korunmasına ilişkin olan tüm bu temel kurallar çerçevesinde 

görülecektir ki, bakiye sermaye borcunun şirket alacaklısı tarafında haczedilmesi halinde 

bu alacak şirketin malvarlığına dahil edilemeyecek ve bu değerin şirketin tasarrufuna 

tahsis edilmesi engellenmiş olacaktır340. Bir yandan da sermaye alacağının haczi, 

 
grubunu koruması gerektiğine ilişkin açık bir hüküm olmasa da TTK Genel Gerekçede menfaat sahiplerinin 

çıkarlarına ilişkin olarak “On beş yıldan beri, özellikle pay senetleri borsada işlem gören anonim 

şirketlerde, pay sahipleri başta olmak üzere, tüm ilgililerin menfaatlerini ideal düzeyde korumaya yönelmiş 

yeni bir kurallar sistemi kendisini kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bu kurallar organların doğru kararı doğru 

zamanda alabilme yeteneklerini artırmayı hedeflemekte, onun için şirketleri yeni bir ortaksal yapıya 

kavuşturucu önerilere ağırlık vermektedir. Anılan kuralların temelleri şeffaflık, iyi ve hesabı verilebilir bir 

yönetim ve etkili bir iç ve dış denetimdir. Söz konusu ilkeler kurumsal yönetim ilkeleri olarak 

adlandırılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir (Adalet Komisyon Raporu 1/324, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, 

Sıra Sayısı 96, s. 33-34), Şehirali Çelik, s. 34 vd. 

338 Çamoğlu, Ersin: “Limited Ortaklığın Asgari Sermayesi Üzerine Düşünceler”, İkt.Mal. 1973, C. XX, S. 

3, s. 111-112; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 260. 

339 Esas sermayenin önem arz eden yönü şirketin öz kaynakları ile olan ilişkisidir. Esas sermayenin öz 

kaynak miktarına eşit olması veya öz kaynak değerinin altında olması, şirketin mali durumu hakkında bilgi 

vermekte ve duruma göre sermayenin kaybı ve borca batık olma hallerini düzenleyen TTK m. 376 

uygulanmaktadır, Kırca (Şehirali Çelik/Manavgat), s. 309-310. Sermayenin korunması ilkesine getirilen 

eleştiriler için bkz. Mülazımoğlu, s. 206 vd; Ansay, s. 41; Türk, Sermaye Kaybı, s. 55-56. 

340 Alışkan/Cankat, s. 168-169. 
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ortaklara dağıtılması yasak olan değerin haczedilmiş olması anlamına da gelecektir. Oysa 

şirket malvarlığına dahil olan bu değer, tek bir alacaklının değil şirketin, ortakların ve 

tüm alacaklıların menfaatini korumakta ve güvence teşkil etmektedir341. 

Sermaye alacağının haczi ile şirketin malvarlığı üzerinde serbestçe tasarrufta 

bulunma olanağı engellenmiş olur342. Şirket, sermayenin karşılığını oluşturan değerleri 

ticari faaliyetlerinde kullanır ve bu şekilde malvarlığını arttırır. Ayrıca sermaye 

alacağının haczi ile sermayenin fiilen oluşturulması kapsamında ortakların sermaye 

borçlarını taahhüt ettikleri şekilde yerine getirmeleri engellenmiş olur343. 

Sermayenin fiilen oluşturulması ve malvarlığının korunması ilkelerine dayanan 

ilgili görüşe göre, sermaye alacağının İİK m. 89 uyarınca ortağa gönderilecek olan 

ihbarname ile haczedilmesi halinde karşılaşılacak olan bu durumlar, malvarlığının 

korunması ilkesine aykırılık teşkil edecektir. 

 

2. Sermaye Alacağının Haczinin Sermayenin Fiilen Oluşturulması ve 

Malvarlığının Korunması İlkelerine Aykırılık Teşkil Etmeyeceği Yönündeki Görüş 

 

Karşı görüş344 ise sermaye alacağının haczinin malvarlığının korunması ilkesine 

aykırı olmadığını savunmaktadır. Bu görüşün gerekçelerini ve dayandığı temelleri şöyle 

özetleyebiliriz: Ortakların sınırlı sorumluluğu ve şirket yönetimine dahil olmaları 

nedeniyle şirketin malvarlığını kendi menfaatleri doğrultusunda yönetmeleri riskine 

karşı, alacaklıların menfaatleri güvenceye alınmalıdır. Bu korumanın asgari düzeyi ise 

 
341 Arslanlı, s. 17; Tekinalp, Sermayenin Korunması, s. 1693; Alışkan/Cankat, s. 169. 

342 Alışkan/Cankat, s. 169; Sayın Önal, s. 80; İmregün, s. 219, dn. 21. 

343 Alışkan/Cankat, s. 169. 

344 Topuz, s. 2110. Bu hususta bkz. Arslanlı, Limited Şirketler II, s. 275, dn. 7. 
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sermaye ile sağlanmakta ve bu nedenle malvarlığına dahil olan sermaye alacaklıları 

koruma amacına hizmet etmektedir345. Sermaye alacağının haczi ile de sermayenin amacı 

olan alacaklıları koruma ve alacaklıların alacaklarını elde etme amaçları gerçekleştirilmiş 

olur346. Dolayısıyla şirket sermayesi ile şirket sermayesinin haczi aslında aynı amaca 

hizmet etmektedir. 

Şirket alacaklıları için asgari bir koruma sağlayan esas sermaye, bilançonun 

pasifinde bir rakam olarak ifade edilir ve karşılığı her zaman şirkette bulunmayabilir347. 

Sermayenin alacaklılara sağladığı güvence işlevi ise öz kaynak sermaye miktarını aşınca 

kendini gösterir348. Bunun dışında sermaye, şirketin mevcudundan ortaklara dağıtım 

yapılamayacak değeri ifade eder349. Ayrıca şirketin asgari sermaye miktarı çoğunlukla 

alacaklıları koruma amacı için yetersiz kalmakta, alacaklıların alacaklarını güvence altına 

almaya yetmemektedir350. Diğer yandan icra hukukunda haczedilebilir malvarlığı 

kavramının içine İİK m. 82’de düzenlenen haczi caiz olmayan mal ve haklar dışındaki 

parasal değeri olan tüm mal ve haklar girmektedir351. Haczin konusunu da borçlunun 

parasal değeri olan taşınır ve taşınmaz malları, üçüncü kişideki alacakları ve diğer mal 

varlığı hakları oluşturur352. Sermaye şirketlerinde de haczin konusunu şirketin aktif 

 
345 Paslı, Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (III), s. 195-196; Ansay, Mahkeme Uygulaması, s. 

132. 

346 Arslanlı, Limited Şirketler II, s. 275, dn. 7. 

347 Kırca (Şehirali Çelik/Manavgat), s. 309. 

348 Kırca (Şehirali Çelik/Manavgat), s. 310; Ansay, s. 43. 

349 Kırca (Şehirali Çelik/Manavgat), s. 310; Ansay, s. 43. 

350 Çamoğlu, Sınırlı Sorumluluk İlkesinin Anlamı, s. 518; Mülazımoğlu, s. 211. Sermayenin alacaklıları 

koruma açısından zayıf kalması nedeniyle, üçüncü kişiler şirket ile hukuki ilişki kurduğu zaman kendi 

çıkarlarını korumak için şirket ile aralarında kurulan sözleşmeye hüküm koyabilirler, Ansay, s. 44. 

351 Kuru, s. 426; Topuz, s. 2110; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 258 vd. 

352 Kuru, s. 426; Topuz, s. 2110; Arslan/Yılmaz/Taşpınar Ayvaz/Hanağası, s. 258-259. 
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malvarlığı oluşturur353 ve şirket alacaklılara karşı bu malvarlıkları ile sorumludurlar. 

Dolayısıyla malvarlığıyla sorumlu olma açısından sermaye şirketlerini diğer borçlulardan 

ayıran özel bir hüküm söz konusu değilken, bir alacak hakkı olan sermaye alacağını, 

malvarlığının korunması ilkesi gereğince diğer alacaklardan ayırmak ve haczine izin 

vermemek sermaye şirketini diğer borçlulardan imtiyazlı hale getirir ve sermayenin 

amacı olan alacaklıların korunması amacına ters düşer354. 

Ortakların bakiye sermaye borçlarının şirket malvarlığına dahil olması nedeniyle 

ortakların alacaklılara karşı dolaylı bir şekilde sorumlu olduğu da söylenebilir355. Şöyle 

ki; alacaklılara karşı tüm malvarlığı ile sorumlu olan sermaye şirketinde bu malvarlığının 

içine ortaktan olan sermaye alacağı da dahildir. Bu alacak da ortağın sermaye koyma 

borcundan kaynaklanmaktadır. Bu durumda sermaye alacağının alacaklıların başvuracağı 

malvarlığına dahil olması nedeniyle, ortağın taahhüt ettiği sermaye miktarınca şirket 

alacaklılarına karşı da dolaylı bir biçimde sorumlu olacağı söylenebilir356. 

Görüleceği üzere şirketin malvarlığına dahil olan sermaye alacağının 

haczedilmesi malvarlığının korunması ilkesine aykırılık teşkil etmeyecek, bu değerin 

haczi malvarlığının amaçlarından biri olan alacaklıları koruma amacına hizmet 

edecektir357. 

 

 

 
353 Topuz, s. 2110. 

354 Topuz, s. 2110. 

355 Domaniç, Sermaye Temerrüdü, s. 123; Topuz, s. 2112. 

356 Domaniç, Sermaye Temerrüdü, s. 123. 

357 Topuz, s. 2110. Bu hususta bkz. Arslanlı, Limited Şirketler II, s. 275, dn. 7. 
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3. Değerlendirme 

 

Şirketin sermaye alacağının haczedilmesinin şirket malvarlığının korunması 

ilkesine aykırılık yaratacağı yönündeki görüş, fikrimizce yerinde bir görüş değildir. Ortak 

sermaye koyma borcunu ifa etseydi bu miktar şirketin malvarlığına dahil olacaktı ve 

alacaklılar bu durumda bu değeri haczedebilecekti. Bakiye sermaye borcunun ifası 

halinde şirketin malvarlığına dahil olan bu değer haczedilebiliyorsa, henüz ifa edilmemiş 

olan sermaye alacağı da haczedilebilmelidir. 

Ortakların sermaye taahhütleri ile oluşan şirketin sermayesi ve bu sermayenin 

dahil olduğu malvarlığının temel amacı alacaklıları korumak ve onlara güvence 

sağlamaktır358. Şirketin sermaye alacağı da bu malvarlığına dahil olan bir değerdir. Bu 

nedenle sermaye alacağı da şirket alacaklılarının korunmasına hizmet etmekte ve onlara 

güvence sağlamaktadır. Bakiye sermaye alacağının şirket alacaklısı tarafından 

haczedilmesi halinde de malvarlığının amaçlarından biri olan alacaklılara güvence 

sağlama amacı gerçekleştirilmiş olacaktır.  

Kaldı ki, sermaye taahhüdünün sadece dörtte biri ifa edilerek kurulan bir şirkette, 

başlangıçta alacaklılara güvence sağlayan bir malvarlığından söz edilmesi pek mümkün 

değildir359. Bu aşamada olan bir şirketle borç ilişkisine giren alacaklı bir yandan alacağı 

için ortaklara başvuramamakta, bir yandan da bu borcun ifasını talep yetkisi şirkete ait 

olduğu için ifanın sağlanması amacıyla dava açamamaktadır360. Ayrıca sermayenin 

malvarlığının korunması ilkesi kapsamında korunduğu ve bu ilke nedeniyle de 

 
358 Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 121-126; Paslı, Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (III), 

s. 196; Arslanlı, s. 100; Tekil, s. 51; Sayın Önal, s. 38; Çamoğlu, Sınırlı Sorumluluğu İlkesinin Anlamı, 

s. 517-518; Tekinalp, Sermayenin Korunması, s. 1683. 

359 Pulaşlı, s. 17. 

360 Pulaşlı, s. 17. 
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haczedilemeyeceği söylense de kanunda düzenlenen asgari sermaye miktarı ve bu 

sermayenin şirket kasasında bulundurulmaması nedeniyle sembolik kalabilen sermayenin 

alacaklıları koruma ve güvence sağlama işlevi mutlak değildir361. Dolayısıyla sermayenin 

alacaklıları koruma işlevi bu denli zayıfken sermaye alacağının İİK m. 89 kapsamında 

haczedilemeyeceğini söylemek, bu güvencenin daha da zayıflamasına neden olacaktır. 

Oysa sermaye alacağının haczine izin vermek sermayenin amacına hizmet ederek 

alacaklının alacağına kavuşmasını sağlayacaktır. 

Görüldüğü üzere bu alacağın haczine izin verilmemesi halinde alacaklılar kendi 

menfaatleri için güvence sağlayan ve malvarlığına dahil olan bir değere başvuramayacak 

ve bu değerin tahsilinde şirketin keyfî olarak işlem yapmasını bekleyeceklerdir. İşte bu 

durum malvarlığının alacaklıları koruma amacına ve şirketin alacaklılara karşı malvarlığı 

ile sorumlu olması kuralına aykırılık teşkil edecektir. Alacaklılar sınırlı sorumluluk ilkesi 

nedeniyle ortaklara başvuramazken bir yandan da ifa edilmeyen ve karşılıksız kalan 

sermayeye başvuramadıkları için alacaklarını tahsil edemeyeceklerdir. 

 

III. SERMAYE ALACAĞININ HACZİ VE EŞİT İŞLEM İLKESİ İLE İLİŞKİSİ 

 

A. GENEL OLARAK EŞİT İŞLEM İLKESİ 

 

Anonim şirketlerde çoğunluk ve oransallık ilkesinin geçerli olması nedeniyle 

sermaye ve oy çoğunluğunu elinde bulunduran pay sahibi veya pay grubu şirkete hâkim 

olmakta, şirket ile ilgili her türlü kararı alabilmekte ve işlem yapabilmektedir. Bu durum 

çoğunluk pay sahiplerinin azınlık haklarını gözetmeden, kendi menfaatleri doğrultusunda 

 
361 Ansay, s. 48. 
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karar almalarına neden olabilmektedir362. Büyük pay sahiplerinin yanında küçük pay 

sahiplerinin korunması ve menfaat dengesinin oluşturulabilmesi için TTK’da pay 

sahiplerine bazı haklar tanınmıştır363. Bu hakların yanında TTK m. 357’de eşit işlem 

ilkesi düzenlenmiştir. Bu ilke, azınlığın çoğunluk karşısında korunması için başvurulan 

bir ilke gibi görünse de bunun yanında pay sahibinin menfaatlerinin korunmasına da 

hizmet etmektedir364. 

Eşit işlem ilkesi anonim şirketler için TTK m. 357’de “[p]ay sahipleri eşit 

şartlarda eşit işleme tabi tutulur.” şeklinde düzenlenmiştir365. Limited şirketler için ise 

eşit işlem ilkesi daha farklı bir şekilde ifade edilerek TTK m. 627’de “[m]üdürler 

ortaklara eşit şartlar altında eşit işlem yaparlar.” şeklinde düzenlenmiştir. Ancak farklı 

şekilde ifade edilmelerine rağmen bu iki hüküm de eşit işlem ilkesini düzenlemekte ve 

çalışma konusu bakımından da bir farklılık yaratmamaktadır.  

 
362 Nomer, N. Füsun: “Anonim Ortaklıkta Eşit Davranma (Eşit İşlem) İlkesi”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e 

Armağan, İstanbul 1998, s. 469; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 131-132. 

363 TTK m. 411, m. 486/3, m. 420, m. 531 gibi. 

364 Omağ, Merih Kemal: “Anonim Şirketler Hukukunda Eşit İşlem İlkesi”, MHAD 1986, C. I, S. 1, s. 2; 

Eminoğlu, Cafer: “Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından ‘Eşit Şartlarda Eşit İşlem’ İlkesi”, TFM 2015, 

C. I, S. 1, s. 80; Nomer, Eşit İşlem, s. 471; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 131-132. 

365 Bu hüküm ile birlikte TTK m. 391’de yönetim kurulunun eşit işlem ilkesine aykırı olan kararlarının batıl 

olduğu, TTK m. 627’de müdürlerin ortaklara eşit şartlar altında eşit işlem yapacakları, TTK m. 639’da 

limited şirkette ortakların çıkmaya katılmasında çıkan tüm ortakların, esas sermaye payları ile orantılı 

olarak eşit işleme tabi tutulacakları düzenlenmiştir. Bu hükümlerin yanında bilgi alma ve inceleme hakkını 

düzenleyen TTK m. 437/2 hükmü de eşitlik ilkesini özü itibariyle koruyan hükümlerdendir. Aynı şekilde 

TTK m. 461/2’de rüçhan hakkının sınırlandırılması ve kaldırılmasıyla, hiç kimse haklı görülmeyecek 

şekilde, yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz şeklinde eşitlik ilkesinin özü itibariyle uygulandığı 

hükümler de bulunmaktadır. 
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Eşit işlem ilkesi kanun veya esas sözleşme hükümlerinde belirsizliğin veya açık 

bir hükmün olduğu durumlarda yorumlayıcı ve boşluk doldurucu bir ilke olarak da 

uygulanır366. Ancak eşit işlem ilkesi bütün pay sahiplerine her durumda ve her işlemde 

eşit davranılması anlamına gelmemektedir. Bu ilke, şirkette aynı şartlar altında olan ve 

aynı hukuki ilişkiye dahil olan pay sahiplerine eşit davranılması yükümlülüğünü ifade 

etmektedir367. 

Eşit işlem ilkesinin mutlak ve nisbî eşitlik sağlayan uygulama alanları vardır. 

Mutlak eşitlik ilkesinin uygulanacağı haklar genel kurula katılma, iptal davası açma, 

sorumluluk davası açma, bilgi alma hakkı gibi emredici hükümlerle koruma altına alınan 

haklardır368. Bu haklar ile ilgili hususlarda eşitlik ilkesine aykırı işlem yapılamaz. Diğer 

yandan nisbî eşitliğin uygulandığı hallerde bu ilke, şirkette farklı pay gruplarının 

bulunması halinde pay sahibinin dahil olduğu kategori içerisinde ve pay nispetinde 

ayrımcılığı yasaklar369. Dolayısıyla eşitlik ilkesinin, şirkette oransallık ilkesinin 

uygulandığı haklar bakımından nisbî özellik, oransallık ilkesinin uygulanmadığı ve pay 

sahibinin elinden alınamayacak, vazgeçilemez haklar bakımından ise mutlak özellik 

gösterdiği kabul edilmektedir370. 

 
366 Yıldız, Şükrü: Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi, Ankara 2004, s. 62. 

367 Yıldız, Eşit İşlem İlkesi, s. 75; Nomer, Eşit İşlem, s. 471; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 132; 

Paslı, s. 159; Kayıhan, s. 170; Yağmur, Setenay: Anonim Şirketlerde Eşit İşlem İlkesi, İstanbul 2020, s. 

71. 

368 Atasoy, Ömer Adil/Perver, Zuhal: “Anonim Şirketlerde Eşit İşlem İlkesine Aykırı Yönetim Kurulu 

Kararlarının Hükümsüzlüğü ve Yönetim Kurulunun Sorumluluğu”, THD 2019, C. XIV, S. 151, s. 8; 

Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), N. 890. 

369 Altaş, Soner: Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketler, 10. Baskı, Ankara 2021, s. 589; Nomer, 

Eşit İşlem, s. 485. İmtiyazlı paylara ilişkin hüküm olan TTK m. 478 gibi, Şehirali Çelik 

(Kırca/Manavgat), s. 140; Eminoğlu, s. 83; Hirsch, s. 282. 

370 Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 139-140; Paslı, s. 159; Kayıhan, s. 170. 
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Eşit işlem ilkesi, keyfî ve objektif ölçülerle haklı gösterilemeyen ayrımcılığı 

yasaklamaktadır371. Paylar arasında gruplar yaratılarak ilgili pay gruplarına bazı 

imtiyazlar tanınması eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmez. Bu nedenle önemli olan pay 

grupları içerisinde yer alan paylar arasında eşit işlem yapmaktır. Aynı şekilde ölçülülük 

prensibine uygun olarak büyük pay sahipleri ve küçük pay sahipleri arasında farklı 

uygulamaların olması da eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz372. 

Eşit işlem ilkesi pay sahibine tanınan bir hak veya pay sahibinin uyması gereken 

bir yükümlülük değildir. Bu ilke pay sahiplerine karşı yapılacak olan işlemlerde doğrudan 

şirket organlarına eşit işlemde bulunma zorunluluğu getiren bir yükümlülüktür373. İlgili 

organ ve kişiler ortakların malvarlıksal haklarının yanında yönetsel ve aydınlatıcı 

haklarına ilişkin işlemlerde de bu ilkeye uygun davranmak zorundadır374. İlke ile şirket 

içindeki hak ve borçların orantısız ve keyfî bir biçimde dağıtılması engellendiği için hem 

genel kurulun hem de yönetim kurulunun kararlarında uyması gereken bir ilkedir375. Aynı 

zamanda tasfiye halinde organ sıfatını haiz tasfiye memurunun, iflas halinde de iflas 

 
371 Nomer, Eşit İşlem, s. 471; Domaniç, Hayri: Anonim Şirketler, İstanbul 1978, s. 722-723; Şehirali Çelik 

(Kırca/Manavgat), s. 142-143; Ekşi, Dağ: Limited Şirketlerde Yönetim Organı: Müdür, Ankara 2019, s. 

128; Yağmur, s. 47-48. 

372 Akdağ Güney, Necla: “Anonim Şirketlerde Eşitlik İlkesi”, GÜHFD 2014, C. XXVIII, S. 3-4, s. 122; 

Ekşi, s. 128-129. 

373 Nomer, Eşit İşlem, s. 481; Akdağ Güney, Eşitlik İlkesi, s. 121; Eminoğlu, s. 85; Altaş, Değişiklikler, 

s. 310; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s.137; Paslı, s. 159; Ekşi, s. 128; Yağmur, s. 71-75. 

374 Akdağ Güney, Eşitlik İlkesi, s. 121-122; Yıldız, Eşit İşlem İlkesi, s. 99; Şehirali Çelik 

(Kırca/Manavgat), s.137. 

375 Yıldız, Eşit İşlem İlkesi, s. 61; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 137; Yağmur, s. 71-75. 
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idaresinin, keyfî olarak pay sahipleri arasında eşitsizlik oluşturacak uygulamalarının 

önüne geçilmesi için de gözetilmesi gerek bir ilkedir376. 

Eşit işlem ilkesi bir yandan ortaklara sermaye borçlarının ifası için yapılacak 

olan apel çağrısında bir yandan da ortakların temerrüde düşmesi halinde yürütülecek olan 

süreçte uygulanacak bir ilkedir377. Dolayısıyla aynı durumda olan ve temerrüde düşen 

ortakların bazılarından faiz istenmesi, bazılarına ıskat yaptırımının uygulanması, bazıları 

hakkında da icra takibi yapılması eşit işlem ilkesine aykırılık teşkil eder378. 

Diğer yandan eşit işlem ilkesi mutlak anlamda uyulması zorunlu olan bir ilke 

değildir. Taraflar sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ilkeyi kısmen göz ardı edebilirler379. 

Şöyle ki; pay sahibi, esas sözleşmede bazı durumlara özgü olarak bu ilkenin 

kaldırılmasını kabul edebilir veya aynı yönde genel kurul kararını oylamak suretiyle 

kendisine eşit davranılmaması yönünde oy kullanabilir380. Ancak şirket sözleşmesine 

eklenecek bir hükümle eşit işlem ilkesinin uygulanmayacağı kararlaştırılamaz, bu yönde 

genel bir ibare sözleşmeye eklenemez381. Dolayısıyla şirket organlarının keyfî işlem 

 
376 Yıldız, Eşit İşlem İlkesi, s. 75; Karahan, Sami: Anonim Şirketlerde Tasfiye, Konya 1998, s. 308; 

Eminoğlu, s. 85; Akdağ Güney, Eşitlik İlkesi, s. 124; Kervankıran, Emrullah: Anonim Şirketlerin 

Tasfiyesi, Ankara 2015, s. 232; Yağmur, s. 76. 

377 Domaniç, TTK Şerhi II, s. 1119; Çelik, s. 122. 

378 Ancak farklı yaptırımlar haklı nedenlere dayanıyorsa bu uygulamalar eşit işlem ilkesine aykırılık teşkil 

etmez. Örneğin bir ortak için icra yoluna başvurulması, ortağın ödeme gücünün bulunmaması nedeniyle 

faydasız kalacak hatta icra masrafları nedeniyle zarar edilecek ise bu ortak için icra yoluna gidilmesi yerine 

ıskat yoluna başvurulması ama başka bir ortak için icra yoluna başvurulması gibi, Domaniç, s. 723; Çelik, 

s. 122. 

379 Akdağ Güney, Eşitlik İlkesi, s. 122; Ekşi, s. 129; Yağmur, s. 50. 

380 Akdağ Güney, Eşitlik İlkesi, s.121; Ekşi, s. 129; Yağmur, s. 50. 

381 Oybirliğiyle sözleşmeye böyle bir hüküm eklenmesi durumunda dahi genel kurul kararı ve ilgili 

sözleşme hükmü batıl olur, Nomer, Eşit İşlem, s. 473; Eminoğlu, s. 84; Yağmur, s. 72. 
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yapmasını engelleyen bu ilke, yeterli ve haklı gerekçelerin olması halinde ve buna yönelik 

gerekli işlemlerin yapılması halinde uygulanmayabilir382. Burada dikkat edilmesi gereken 

husus ise eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edecek işlemin objektif kriterlere dayanması, bu 

işlemlerin yapılmasında şirket amacının gerçekleştirilmesine yönelik ciddi bir gereklilik 

ve şirket menfaati açısından zorunluluk olmasıdır383. 

 

B. SERMAYE ALACAĞININ HACZİNİN EŞİT İŞLEM İLKESİNE 

ETKİSİ 

 

1. Sermaye Alacağının Haczinin Eşit İşlem İlkesine Aykırılık Yaratacağı 

Yönündeki Görüş 

 

a. Şirketin Sermaye Alacağının Şirket Alacaklısı Tarafından Haczedilmesinin 

Eşit İşlem İlkesine Aykırılık Teşkil Edeceği Yönündeki Görüş 

 

Bu görüşü ileri süren yazarlara göre, ortaklar arası eşit işlem ilkesine aykırılık 

oluşturacağı için şirketin sermaye alacağının şirket alacaklısı tarafından haczedilmesi 

mümkün değildir384. Şöyle ki; şirketin sermayeden doğan alacakları şirkete ifa edilecektir 

 
382 Nomer, Eşit İşlem, s. 486. 

383 Tekil, s. 33; Nomer, Eşit İşlem, s. 486; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 144; Yağmur, s. 50. 

384 Sayın Önal, s. 81; Bu hususta bkz. Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 62. 
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ve ortaklardan sermaye borçlarının ifası talep edilirken eşit işlem ilkesine uygun talepte 

bulunulmalıdır385.  

Sermaye borcunun ifa edilmesi için ortaklara yapılan çağrıda amaç, eşit işlem 

ilkesine uygun olacak şekilde ortakların eş zamanlı olarak ifada bulunmalarıdır386. 

Ödemeye çağrı için ilan yapılırken şeffaflık ilkesine uyulmalı, ilanda ödemeye ilişkin 

bilgiler yer almalı ve ilan pay sahibinin haber almasını zorlaştırmayacak bir şekilde 

yapılmalıdır387. Ayrıca yapılacak olan ilan, sermaye koyma borcu yönünden aynı 

durumda olan tüm pay sahipleri için yapılmalıdır388. 

Bakiye sermaye borcu talep edilirken bazı ortaklardan bakiye sermaye borcunun 

bir kısmı, bazılarından tamamının istenmesi veya apel çağrısının sadece bir ortağa 

yönelik yapılması gibi durumlar eşit işlem ilkesine aykırılık teşkil edecektir389. 

Dolayısıyla sermaye alacağının haczi kabul edilirse, aynı şartlar altında olan pay 

 
385 Çevik, Limited Şirketler, s. 257; Çakı, Gamze: Anonim Ortaklık Tasfiyesinde Alacaklıların Korunması, 

Ankara 2020, s. 126; Ansay, Anonim Şirketler, s. 229; Göle, s. 53; Bozgeyik/Karahan, s. 691; Bahtiyar, 

s. 280. 

386 Bozgeyik/Karahan, s. 690; Cerrahoğlu, s.  183; Bahar Sayın, Hediye: Pay Sahibi Haklarının 

Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı, 2. Baskı, İstanbul 2017, s. 

107; Aydın, Anonim Şirketler, s. 226; Çebi, Limited Şirketler, s. 277. 

387 Altaş, Anonim Şirketler, s. 147; Aydın, Anonim Şirketler, s. 147; Ansay, Anonim Şirketler, s. 219; 

Bozgeyik/Karahan, s. 691. 

388 Domaniç, TTK Şerhi II, s.1118; Çevik, Şirketler Hukuku, s. 543; Bozgeyik/Karahan, s. 691; 

Cerrahoğlu, s. 183; Akdağ Güney, s. 79. 

389 Eşit işlem ilkesi daha çok ortakların malvarlığı haklarında önemini gösterir. Yönetim kurulu ortakların 

malvarlığı haklarına ilişkin işlemlerinde eşit işlem ilkesine uygun kararlar almaz ise bu kararları butlan 

yaptırımına tabi olur. Bu nedenle yönetim kurulu ortaklardan bakiye sermaye borçlarını talep ederken eşit 

işlem ilkesine uygun olarak talepte bulunmalıdır, Bahar Sayın, s. 107; Atasoy/Perver, s. 8; Çevik, s. 732; 

Cerrahoğlu, s. 183-184; Akdağ Güney, s. 79. 
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sahiplerinden birine haciz ihbarnamesi gönderilir ve ödeme için birine çağrıda 

bulunulursa, yapılacak olan bu çağrı eşit işlem ilkesine aykırı bir işlem olacaktır390. Ancak 

esas sözleşmede bazı pay gruplarına farklı ödeme şartları getirilmişse ilkenin nisbî olarak 

eşitlik sağladığı bu durumda ilgili pay grubuna yapılan çağrı eşit işlem ilkesine aykırılık 

teşkil etmez391. Önemli olan bu pay grubuna dahil olan ortaklara eşit işlemde 

bulunulmasıdır. Aksi halde sermaye alacağının haczedilmesi için ortağa gönderilen haciz 

ihbarnamesi nedeniyle ilgili ortağa yapılan ödemeye çağrı, eşit işlem ilkesine aykırılık 

yaratacağı için sermaye alacağının İİK m. 89’a göre haczine izin verilmemelidir. 

 

b. Sermaye Alacağının Haczi ve Vadeden Önce Ödeme Nedeniyle Ortaklar 

Arası Eşitsizlik Hali 

 

Bu görüşe göre, şirketin bakiye sermaye alacağının şirket alacaklısı tarafından 

haczi kabul edilir ve ortağa haciz ihbarnamesi gönderilir ise yönetim organı, borcun 

ifasını talep etmek için ortağa ödeme çağrısında bulunacaktır. Yönetim organı tarafından 

tek bir ortağa yapılan bu çağrı, ortağın bakiye sermaye borcunu diğer ortakların 

borcundan daha önce muaccel hale getirecek ve bu durum ortaklar arası eşitsizliğe neden 

olacaktır392. Bu şekilde sermaye alacağının haczedilmesi ve icra dairesine ifa edilmesi 

halinde, ortak sermaye borcunu ifa etmiş sayılacak ve bu durum kâr payı alma hakkı 

bakımından eşitsizliğe neden olacaktır. Şöyle ki; TTK m. 508 gereği aksine bir düzenleme 

yoksa kâr ve tasfiye payı, pay sahibinin sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle 

 
390 Bu hususta bkz. Sayın Önal, s. 81; Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 62; Topuz, s. 2108; 

Alışkan/Cankat, s. 145. 

391 Domaniç, s. 722; Akdağ Güney, s. 79. 

392 Çevik, s. 828; Baştuğ, s. 226; Göle, s. 54. 
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orantılı olarak hesaplanacaktır. Sermaye alacağının haczedilmesi halinde de haciz 

ihbarnamesi gönderilen ortak erken ifa nedeniyle kâr payı alma hakkından diğer ortaklara 

göre daha erken ve avantajlı olarak yararlanmış olacaktır. 

Bakiye sermaye alacağının haczi kabul edilir ancak çağrı için uyulması gereken 

usule uyulmaz ise bu durumda da vadeden önce borcun ödenmesi söz konusu olacaktır. 

Muaccel olmayan borcun ifası talep edilemese de TBK m. 96 düzenlemesine göre 

borçlunun vadeden önce borcunu ödemesi mümkündür. Dolayısıyla ortağın bakiye 

sermaye borcu haczedilir ve icra dairesine ödeme yapılırsa sermaye borcunun erken ifası 

söz konusu olacaktır393. Erken ifa bir yandan şirketin menfaatine uygun düşmekte iken394 

bir yandan da yine kâr payı alma hakkı bakımından sermaye paylarını henüz ödemeyen 

pay sahiplerine kıyasla eşitsizlik yaratacaktır. Bu nedenle bakiye sermaye borcunun talep 

edilmesi için yapılacak olan çağrıda eşit işlem ilkesine uyulması gerekirken, bu borcun 

ödenmesinin şirket tarafından kabul edilmesi halinde de ilkeye uyulmalı395 ve vadeden 

önce ödeme kabul edilmemelidir396. 

 
393 Yıldız, Eşit İşlem İlkesi, s. 208; Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 6. Baskı, Adana 2020, 

s. 589. 

394 Pulaşlı, Genel Esaslar, s. 589. 

395 Çelik, s. 135; Cerrahoğlu, s. 182; Domaniç, TTK Şerhi II, s. 1120.  

396 Bilgili/Demirkapı, s. 487. Yargıtay’a göre de ortaklar apel çağrısı yapılmadan önce ödeme yaparsa, 

şirket yönetimi bu ödemeyi kabul etmemelidir. İlgili kararda bu husus “[s]ermaye borçlarının 

ödettirilmesinde eşitlik prensibi uygulanır. Şirket ana sözleşmesinde aksi kabul edilmediği takdirde, 

anonim şirketlerde kar payları, ödenmiş sermaye oranında paylaşılacağından ( TTK, m.456 ) zamanından 

önce yapılan ödeme, kardan yararlanmada, değişik ve fazla bir hak tanınması sonucunu 

doğurabileceğinden, eşitlik ilkesini bozabilir. Bu nedenle, apel olmadan yapılan ödemelerin kural olarak 

kabul edilmemesi gerekir.” şeklinde ifade edilmiştir, Yargıtay 11. HD. E. 1984/6507, K. 1984/6608, T. 

28.12.1984 (Kazancı). 



 
 
 

121 

Ayrıca bu görüşe göre, eşitlik ilkesinin iç ilişki ile ilgili olması nedeniyle397 

sermaye alacağının şirket alacaklısı tarafından haczedilmesinin, bu ilkesinin uygulanma 

alanına girmediği düşünülebilir. Ancak bu yönde bir görüş haklı bir görüş değildir398. 

Şöyle ki; eşitlik ilkesinin uygulanma alanı ortak ve şirketin arasındaki hukuki ilişkiye 

göre farklılık göstermektedir. Ortak, bazı hallerde şirket ile borç ilişki kurduğu zaman 

ortak sıfatı ile değil üçüncü kişi sıfatı ile şirketle işlem yapmaktadır399. Şirket ile ortak 

arasında kurulan bu yöndeki bir borç ilişkisi, şahsi borç ilişkisidir ve eşitlik ilkesinin 

uygulanma alanına girmemektedir400. Bu durumda şirketin ortaktan olan alacağı İİK m. 

89 uyarınca haczedilebilecektir. Ancak ortak ile şirket arasında kurulan hukuki ilişkide 

ortağın pay sahipliği sıfatının rol aldığı hallerde eşit işlem ilkesi uygulanacaktır401. Bu 

nedenle ortağın sermaye koyma borcu, pay sahipliği sıfatından kaynaklandığı için bu 

borcun ifasında eşit işlem ilkesi uygulanacaktır. Dolayısıyla sermaye alacağının haczinde 

eşit işlem ilkesine aykırılık söz konusu olacaktır. 

Sermaye alacağının haczedilmesi halinde genel kurul, haciz ihbarnamesinin 

gönderilmesi nedeniyle bakiye sermaye borcunun ödenmesi için çağrıda bulunur ise bu 

çağrı eşit işlem ilkesine aykırılık teşkil edeceği için ilgili genel kurul kararına karşı TTK 

 
397 Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 62; Nomer, Eşit İşlem, s. 477; Yıldız, Eşit İşlem İlkesi, s. 

72; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 137; Akdağ Güney, Eşitlik İlkesi, s. 124; Paslı, s. 159-160. 

398 Sayın Önal, s. 80-81; Alışkan/Cankat, s. 145. Bu hususta bkz. Çamoğlu, Alacaklıların Korunması, s. 

134-135; Topuz, s. 2108. 

399 Nomer, Eşit İşlem, s. 477; İyilikli, s. 24-25. 

400 Nomer, Eşit İşlem, s. 477; Eminoğlu, s. 85. 

401 Nomer, Eşit İşlem, s. 477; Akdağ Güney, Eşitlik İlkesi, s. 124. “Borçlu şirket ortağı olan sanığın şirketi 

olan sermaye borcu şirketin iç ilişkisi olup, sermaye borcu yönünden sanığın borçlu şirkete karşı üçüncü 

şahıs sayılamayacak olması nedeniyle kendisine birinci haciz ihbarnamesi gönderilmesinin yasal dayanağı 

bulunmadığından müşteki vekilinin temyiz isteminin reddi ile[…]” Yargıtay 16. HD. E. 1179, K. 3942, T. 

5.2.2012 (İyilikli, s. 19, dn. 46). 
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m. 445, çağrıyı yönetim kurulu yapmış ise bu karara karşı TTK m. 460/5 gereği iptal 

davası açılabilir402. Ayrıca bu eşitsizlik yönetim kurulu kararının sonucunda meydana 

gelmiş ise bu durumda TTK m. 391 gereği mahkemenden kararın batıl olduğunun tespiti 

 
402 Genel kurul kararlarının butlan yaptırımını düzenlen TTK m. 447’de, TTK m. 391’in aksine eşit işlem 

ilkesine aykırılık yaratan kararlardan söz edilmemiştir. Ancak TTK m. 447’de yer alan “özellikle” 

ifadesinden dolayı bu kanun hükmünün daraltıcı şekilde yorumlanmaması, eşit işlem ilkesine aykırılığın 

somut olaya göre değerlendirilmesi ve kararın butlan yaptırımına da tabi olabilmesi mümkündür. Bu 

durumda anonim şirketin temel niteliklerine ilişkin hükümlerin ve şirket alacaklıları ya da müstakbel pay 

sahibi çıkarlarına ilişkin emredici hükümlerin ihlalinin butlan yaptırımına tabi olduğu kabul edilmekte iken, 

mevcut pay sahiplerinin çıkarlarını koruyan emredici hükümlere aykırılık halinde ise iptal yaptırımı 

uygulanmaktadır. Dolayısıyla eşit işlem ilkesine sürekli olarak aykırılık yaratacak olan genel kurul 

kararlarının butlan, ilkeye belli pay sahipleri açısından bir defalık veya geçici aykırılık yaratan kararların 

ise iptal yaptırımına tabi olacağı söylenebilir, Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 151; Akdağ Güney, 

Eşitlik İlkesi, s. 128; Yıldız, Eşit İşlem İlkesi, s. 208; Moroğlu, Erdoğan: Anonim Ortaklıkta Genel Kurul 

Kararlarının Hükümsüzlüğü, 9. Baskı, İstanbul 2020, s. 234-235. Somut olayın özellikleri farklı bir sonucu 

gerektirmiyorsa eşit işlem ilkesine aykırı olan genel kurul kararları batıl kabul edilmelidir, Tekinalp, 

(Poroy/Çamoğlu), N. 1051a; Bahtiyar, s. 295; Çebi, Limited Şirketler, s. 278. “Hükümdeki, ‘özellikle’ 

sözcüğü geçersiz Genel Kurul kararlarının sadece maddede belirtilen kararlardan ibaret olmadığını, yani 

maddenin sınırlı sayı (numerus clausus) niteliği taşımadığını ifade etmektedir. Ancak, hem ‘özellikle’ 

sözcüğü nispî bir sınırı ifade etmekte hem de seçilen karar kategorileri, kanun koyucunun konuya sakınarak 

ve ihtiyatla yaklaştığını ortaya koymaktadır. Sakınma, hükmün içerdiği bir ilkedir. Özellikle sözcüğü bu 

sebeple sınırlayıcı bir işleve de sahiptir. Konusu itibarıyla bâtıl olan genel kurul kararları, bazı niteliklere 

sahip paysahipliği haklarını kaldıran veya sınırlandıran, anonim şirketin temel yapısını bozan ve 

sermayenin korunması ilkesine aykırı olan kararlara özgülenmiştir. Bunun dışındaki bâtıl genel kurul 

kararlarının tespitinde ise butlanın ikincilliği ilkesi uygulanır. Bu ilke, özel sebepler dolayısıyla iptal 

etmenin yeterli ve tatmin edici bir yaptırım oluşturmadığı hallerde hukukun genel hüküm ve ilkelerine göre 

butlana karar verilmesi anlamını taşır. Sakınma ilkesinin özellikle şeklî sebeplerin (eksiklik ve 

aksaklıkların) butlana yol açtığı hallerde gözetilmesi gerekir.” TTK m. 447 Gerekçesi, (Adalet Komisyon 

Raporu 1/324, Dönem: 23, Yasama Yılı: 2, Sıra Sayısı 96, s. 215). 
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de istenebilir. Kararı uygulayan yönetim kurulunun ise TTK m. 553 kapsamında 

sorumluluğu da söz konusu olur403. Ayrıca bakiye sermaye alacağının haczedilmesi için 

ifanın eşit işlem ilkesine aykırı olarak talep edilmesi halinde, ortağın ifadan 

kaçınabilmesi404 veya tüm pay sahipleri için ileri tarihli bir ödeme tarihinin belirlenmesini 

talep edebilmesi mümkündür405. 

 

2. Sermaye Alacağının Haczinin Eşit İşlem İlkesine Aykırılık Teşkil 

Etmeyeceği Yönündeki Görüş  

 

Bu görüşe göre, sermaye alacağının haczinin eşit işlem ilkesine aykırılık 

yarattığı ve ortaklar arası eşitsizliğe neden olduğu yönündeki görüş yerinde değildir406. 

Şöyle ki; şirket alacaklısı tarafından ortağa haciz ihbarnamesi gönderildiği zaman ortak, 

şirkete karşı ileri sürebileceği def’i ve itirazları şirket alacaklısına karşı da ileri 

sürebilecektir407. Bu durumda ortağın ödeme şartları sermaye alacağı için haciz 

ihbarnamesi gönderildiği zaman aleyhine değişmeyecektir408. Dolayısıyla haciz 

 
403 Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 150; Atasoy/Perver, s. 11; Alışkan/Cankat, s. 152 dn. 46; Yıldız, 

Eşit İşlem İlkesi, s. 208; Bahtiyar, s. 280. 

404 Çevik, s. 828; Cerrahoğlu, s. 183. Bakiye sermaye borçlarının ifası talep edilirken eşit işlem ilkesine 

aykırı olarak çağrıda bulunulması bu çağrıyı geçersiz kılmaz. Bu durumda yönetim organı eşit işlem 

ilkesine aykırı olarak ödeme talebinde bulunduğu ortaklardan, diğer ortaklara nazaran daha fazla ödeme 

talep edemeyecektir, Akdağ Güney, s. 79. 

405 Nomer, Eşit İşlem, s. 484, dn. 64; Akdağ Güney, Eşitlik İlkesi, s. 130; Yıldız, Eşit İşlem İlkesi, s. 207-

208. 

406 Topuz, s. 2111-2112; Arslanlı/Domaniç, s. 383, dn. 7. Bu hususta bkz. Çamoğlu, Sermaye 

Alacaklarının Haczi, s. 65. 

407 Postacıoğlu, s. 354; Arslanlı/Domaniç, s. 383, dn 7. 

408 Topuz, s. 2111-2112; Arslanlı/Domaniç, s. 383, dn. 7. 
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ihbarnamesi gönderilmesi halinde ortak, sermaye borcunun ödenmesi taksitlere 

bağlanmış ise belirlenen vadelerde ödemede bulunacağını, şirketten bir alacağı var ise 

takasa ilişkin def’i veya başkaca def’i veya itirazları ileri sürebilir409. Bu nedenle sermaye 

alacağının haczi halinde ifaya ilişkin şartlarda ortaklar arası eşitsizlik yaratılması gibi bir 

durum söz konusu olmayacaktır. 

Eşit işlem ilkesi ortak ile şirket arasındaki iç ilişkide geçerli olan bir ilkedir410. 

Dolayısıyla sermaye borcunun ödenmesine ilişkin şartlar belirlenirken uyulması gereken 

bu ilkenin alacaklılar açısından bir bağlayıcılığı yoktur411. Pay sahibi olmayan kişilerin 

eşit işlem ilkesine uygun davranması veya bu ilke nedeniyle alacaklarına kavuşmada 

engel olacak işlemlere maruz kalmaları söz konusu olamaz412. Bu nedenle alacaklıları bu 

ilke kapsamına dahil etmek ve sermaye borcunun alacaklı tarafından haczedilmesinin eşit 

işlem ilkesine aykırılık yaratacağını söylemek doğru olmayacaktır. 

Sermaye alacağının haczedilmesi halinde erken ifada bulunmuş olan ortağın kâr 

payı alma hakkından diğer ortaklara göre daha erken yararlanacağı ve bu nedenle de 

haczin ortaklar arası eşitliğe aykırılık teşkil edeceği görüşü de yerinde değildir. Bu 

duruma çözüm olarak bakiye sermaye alacağının haczi halinde TTK m. 508’de 

düzenlenen neticeyi önceleyecek şekilde, bakiye sermaye borcu haczedilen ortaktan bu 

 
409 Topuz, s. 2111-2112; Alışkan/Cankat, s. 152; Üstündağ, s. 197; Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının 

Haczi, s. 65. 

410 Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 62; Nomer, Eşit İşlem, s. 477; Yıldız, Eşit İşlem İlkesi, s. 

72; Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 137; Akdağ Güney, Eşitlik İlkesi, s. 124; Paslı, s. 159-160. 

411 Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 62; Yıldız, Eşit İşlem İlkesi, s. 72; Nomer, Eşit İşlem, 482; 

Şehirali Çelik (Kırca/Manavgat), s. 137; Paslı, s. 159. 

412 Nomer, Eşit İşlem, s. 479; Yıldız, Eşit İşlem İlkesi, s. 72. 
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yönde bir taahhüt alarak413 icra dairesine ödeme yapılması sağlanabilir. Dolayısıyla 

dikkat edilmesi gereken husus ortağın, haciz nedeniyle apel çağrısından önce ödeme 

yaparak diğer ortaklardan ayrıcalıklı olarak kâr alma hakkından yararlanmasını 

önlemektir. Bu durumda ortaklar arası bir eşitsizlik söz konusu olmayacaktır. 

Sermaye borcunun ödenmesi için bazı ortaklara çağrı yapılması halinde, ortaklar 

eşit işlem ilkesine aykırılık nedeniyle sermaye borcunu ödemeden kaçınamaz414. Şirket 

yönetiminin kanun veya esas sözleşmeden doğan tahsil yetkisini eşitsizlik yaratacak 

şekilde kullanmış olması yönetim organının sorumluluğuna neden olur. 

Diğer yandan bir ortağa gönderilen haciz ihbarnamesinin ortaklar arası 

eşitsizliğe neden olacağını ileri sürmek, çok ortaklı şirketlerde haciz ihbarnamesinin bir 

ortağa değil de ilgili tüm ortaklara gönderilmesi şeklinde pratik olmayan bir sonuca neden 

olacaktır415. Böyle bir durumda da ortaklar arası eşitsizliğe neden olmamak adına 

alacaklıdan, bütün ortaklara ilişkin sermaye borçlarını tespit etmesi yönünde bir araştırma 

yapması ve buna göre borcunu ifa etmeyen tüm ortaklara haciz ihbarnamesi göndermesi 

beklenemez416. 

 

3. Değerlendirme 

 

Belirtildiği üzere bakiye sermaye alacağının haczinin kabul edilmesi durumunda 

yönetim organı tarafından, haciz ihbarnamesi gönderilen ortağa apel çağrısı yapılması 

 
413 Domaniç, TTK Şerhi II, s. 1120; Çevik, s.828. Ayrıca para borcunda, taşınır malların aksine şirketin 

muhafaza etme gibi bir problemi söz konusu olmayacaktır, Pulaşlı, Genel Esaslar, s. 589. 

414 Domaniç, s. 722.,  

415 Alışkan/Cankat, s. 152 dn. 46. 

416 Çamoğlu, Sermaye Alacaklarının Haczi, s. 63. 
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halinde veya çağrı yapılmadan ifanın kabul edilmesi halinde, söz konusu alacak erken ifa 

edilmiş olacak ve bu nedenle erken ifada bulunan ortak, TTK m. 508 gereği kâr payı alma 

hakkından diğer ortaklara göre daha erken yararlanacaktır. Ancak bu durumun yarattığı 

eşitsizliği ortadan kaldırmak amacı ile getirilebilecek en uygun çözüm yukarıda 

belirtildiği üzere TTK m. 508’de düzenlenen sonucu önleyecek şekilde ifanın talep 

edilmesidir417. 

Diğer yandan sermaye alacağının haczedilmesi halinde, ortağa bakiye sermaye 

borcunun ifası için yapılacak olan çağrının eşit işlem ilkesine aykırılık yaratacağı 

gerekçesiyle hacze izin vermemek, iç ilişki ile ilgili olan bir ilkenin şirketin üçüncü kişiler 

ile yaptığı işlemlere yansıtılmasına ve bu nedenle alacaklıların alacaklarına 

kavuşmalarının engellenmesine neden olacaktır. 

Fikrimizce ortağa, eşit işlem ilkesine aykırılık nedenine dayanarak ifadan 

kaçınabilmesi418 gibi bir hak tanımanın yerine, tüm pay sahipleri için ileri tarihli bir 

ödeme tarihinin belirlenmesini talep etme yönünde bir hak tanınabilir419. Eğer haciz 

ihbarnamesi gönderilen ortak, belirli bir pay grubuna dahil olan bir payın sahibi ise bu 

durumda ödeme için yapılacak olan çağrının, eşit işlem ilkesine aykırılık yaratmaması 

adına bu payın dahil olduğu pay grubundaki tüm ortaklara yapılması sağlanabilir. 

Bakiye sermaye alacağının haczinde şirket yönetimi tarafından ifaya ilişkin 

getirilebilecek bu çözümlerin yanında ortak da kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine 

 
417 Domaniç, TTK Şerhi II, s. 1120. 

418 Çevik, s. 828; Cerrahoğlu, s. 183; Akdağ Güney, s. 79. 

419 Nomer, Eşit İşlem, s. 484, dn. 64; Akdağ Güney, Eşitlik İlkesi, s. 130; Yıldız, Eşit İşlem İlkesi, s. 207-

208. 
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karşı borcun henüz muaccel olmadığına, kendisinin şirketten bir alacağı var ise takasa, 

borç zamanaşımına uğramış ise zamanaşımına ilişkin def’i ve itirazlarını ileri sürebilir420. 

Görüldüğü üzere iç ilişki ile ilgili olan eşit işlem ilkesi, sermaye alacağının 

haczini engellememektedir. Gönderilen haciz ihbarnamesinin neden olabileceği eşitsizlik 

haline ise yukarıda belirtildiği üzere pek çok çözüm getirilebilmektedir. Bu nedenlerden 

dolayı sermaye alacağının haczinin eşit işlem ilkesine aykırılık yaratması nedeniyle 

mümkün olmadığını söylemek, yerinde bir görüş olmayacağı gibi çözümleri de göz ardı 

eden bir uygulamaya neden olacaktır. 

 
420 Topuz, s. 2111-2112; Alışkan/Cankat, s. 152; Üstündağ, s. 197-198; Çamoğlu, Sermaye 

Alacaklarının Haczi, s. 65. 



SONUÇ 

 

Bu tezde incelenen sorun, şirketin bakiye sermaye alacağının İİK m. 89 uyarınca 

haczedilip haczedilemeyeceğidir. Sorunun kaynağı ise anonim şirketler için TTK m. 344, 

limited şirketler için ise TTK m. 585 hükümleridir. Anonim şirket ortağı nakdi sermaye 

taahhüdünde bulunmuş ise TTK m. 344 gereği nakden taahhüt ettiği bu payların itibari 

değerinin en az yüzde yirmi beşini tescilden önce ödeyecektir. Kalan bakiye sermaye 

borcunu ise en geç tescili izleyen yirmi dört ay içinde ödemesi gerekmektedir. Esas 

sözleşmede yüzde yirmi beşten daha fazla bir değer veya yirmi dört aydan daha kısa bir 

süre öngörülebileceği gibi bu borcun kuruluşta tamamen ifa edilmesi de sağlanabilir. 

Ancak kanuni düzenleme, sermaye borcunun kısımlar halinde ve yirmi dört aya yayılmış 

bir şekilde ödenmesine izin vermektedir. 

Limited şirketlerde ise TTK m. 585 gereği, sermayenin tamamı şartsız olarak 

taahhüt edilir ancak nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi 

beşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz. 

Dolayısıyla limited şirketler, sermayesi ifa edilmeden kurulabilmekte ve kuruluştan 

itibaren yirmi dört ay süre ile sermayesiz kalabilmektedir. 

Ortaklar tarafından taahhüt edilen ve bu taahhütlerin ifa edilmesi ile oluşan 

sermayenin alacaklıları korumada ne kadar etkili olduğuna ilişkin tartışmalar bir yana, 

sermayesi tamamen ifa edilmemiş ve bu nedenle ortaktan bakiye sermaye alacağı bulunan 

şirketin bu alacağının, şirket alacaklısı tarafından haczedilip haczedilemeyeceği sorunu 

ortaya çıkmaktadır. 

Şirket alacaklısının, sermaye borcunu ifa etmeyen ortağa İİK m. 89’a dayanarak 

haciz ihbarnamesi gönderip şirketin sermaye alacağını haczedip haczedemeyeceği 

öğretide tartışmalıdır. Şirket alacaklısı, takip borçlusu olan şirket ve ortak arasında 

menfaat çatışmasına neden olan bu sorun öğretide hem icra hukuku ilkelerine hem de 



 
 
 

129 

şirketler hukuku ilkelerine göre değerlendirilmiştir. İleri sürülen görüşler 

yadsınamayacak temellere dayandırılmıştır. Öğretideki görüş ayrılığının yanında 

Yargıtay’ın eski tarihli kararları bu alacağın haczedilemeyeceği yönünde idi. Ancak 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2014/12-1078, K. 2016/600, T. 11.5.2016 kararında, 

şirketin sermaye alacağının İİK m. 89 hükmü uyarınca, şirket alacaklısı tarafından 

haczedilebileceği belirtilmiştir. 

Bu çalışmada, soruna ilişkin öğretide ve yargı kararlarında savunulan ve 

sermaye alacağının haczine ilişkin olan leh ve aleyhe görüşler incelenmiş ve şu sonuçlara 

varılmıştır: 

1- Şirketin sermaye alacağının haczi sorununda icra hukuku kuralları 

çerçevesinde değerlendirme yapan yazarlara göre bu alacağın haczi alacaklılar arası 

eşitlik ilkesine aykırılık teşkil edecektir. Ancak bu görüşe, bir yandan icra hukuku bir 

yandan da şirketler hukuku kurallarına göre değerlendirme yapıldığı zaman katılmak 

mümkün değildir. Şirketin sermaye alacağının haczinin alacaklılar arası eşitlik ilkesine 

dayanılarak yasaklanması sadece sermayenin değil tüm malvarlığının haczine engel 

olacaktır. Çünkü alacaklılara koruma sağlayan, şirketin sadece sermayesi değil 

sermayenin de dahil olduğu tüm malvarlığıdır. Bu nedenle malvarlığına dahil olan 

sermayenin haczine izin vermemek, sermaye şirketlerinin alacaklılara karşı tüm 

malvarlığı ile sorumlu olmaları kuralına aykırılık yaratacak ve alacaklıları güvencesiz 

bırakacaktır. Ayrıca bu görüşün aksine sermaye alacağının haczine engel olmak, bakiye 

sermaye alacağını diğer alacaklardan imtiyazlı hale getireceği için alacaklılar arası 

eşitsizliğe neden olacaktır. 

İİK m. 100 vd. hükümleri ile alacağa haciz koydurmamış alacaklıların da ilgili 

maddede belirtilen şartları sağlamaları halinde ilk haciz sahibi ile birlikte alacaklarına 

kavuşma imkânları vardır. Alacaklılar arası eşitliğin değil alacaklılar arası dengenin 

sağlandığı icra hukukunda, alacaklılara bu yönde bir imkân tanınmasına rağmen sermaye 
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alacağının haczinin alacaklılar arası eşitsizliğine neden olacağını ileri sürmek isabetli bir 

görüş olmayacaktır. 

2- İcra ve iflas hukuku kuralları çerçevesinde değerlendirme yapıldığı zaman 

bakiye sermaye alacağının haczine izin veren bir hükmün olmaması nedeniyle bu 

alacağın haczedilemeyeceği yönündeki görüşe de katılmak mümkün değildir. Şirketin 

sermaye alacağında, bir alacağın haczedilemez olarak kabul edilmesi için aranan kamu 

düzeni, borçlunun asgari yaşam düzeyi ve borçlunun ekonomik mahvına neden olmama 

gibi durumlardan veya korunması gereken yararlardan hiçbiri mevcut değildir. Ayrıca bir 

mal, hak veya alacağın haczedilemeyeceği kanunda düzenlenmelidir. Haczi caiz olmayan 

mal, hak ve alacaklara ilişkin hüküm olan İİK m. 82’de sermaye alacağı, haczedilemeyen 

alacaklar arasında sayılmadığı gibi başkaca özel kanunlarda da bakiye sermaye alacağının 

haczedilemeyeceğine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Ayrıca bu hacze izin 

vermemek uygulamada ortakların istedikleri malvarlıklarını şirkete sermaye olarak 

getirmelerine ve bu değerleri haczedilmez kılmalarına neden olacaktır. 

Sermaye alacağının muhteva değişikliğine uğraması nedeniyle 

devredilemeyeceği ve bu nedenle de haczedilemeyeceği yönündeki görüşe de katılmak 

mümkün değildir. Şöyle ki; bazı malvarlığı değerlerinin devrinin yasaklanması nedeniyle 

bunların haczedilememesi ve paraya çevrilmemesi söz konusu olmaktadır. Ancak 

buradaki devredilememe niteliği kanundan kaynaklanmalıdır. Sermaye alacağının 

devrine engel bir hüküm bulunmaması sebebiyle tek gerekçe olarak bu alacağın 

devredilmesi halinde muhteva değişikliğine uğrayacağını ileri sürmek ve bu nedenle 

haczedilemeyeceğini söylemek yetersiz bir yaklaşım olacaktır. 

3- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu eski kararlarından dönerek sermaye şirketinin 

sermaye alacağının şirket alacaklısı tarafından haczedilmesine cevaz vermiştir. Bu karar 

fikrimizce yerinde bir karar olmakla birlikte Yargıtay’ın bu kararı verirken dayandığı 

gerekçeler yeterli değildir. Yargıtay ortağın şirkete göre üçüncü kişi konumunda 



 
 
 

131 

olmasından yola çıkarak sermaye alacağının İİK m. 89 uyarınca haczedilebileceğine karar 

vermiştir. Oysa ortağın şirkete göre üçüncü kişi konumunda olduğu zaten açık bir 

durumdur. Ayrıca sorunun kaynağı ortağın üçüncü kişi konumunda olup olmamasından 

farklı olarak, belirtildiği üzere sermaye borcunun kuruluşta tamamen ifa edilmemesidir. 

4- TTK’nın sermaye koyma borcuna ilişkin hükümlerinde tercih edilen 

ifadelerden yola çıkarak, şirketin bakiye sermaye alacağının haczinin kabul 

edilmeyeceğini söylemek kanun koyucunun iradesine ters bir uygulama ve hükümler 

dolanılarak varılan bir sonuç olacaktır. Sermaye koyma borcunun düzenlendiği TTK m. 

329 ve m. 573’te bu borcun şirkete karşı bir borç olduğu belirtilmiştir. Ancak ilgili 

maddelerde kullanılan ifadeler, İİK m. 89’un uygulanmasını engellemek amacıyla 

kullanılan ifadeler değil, ortağın sınırlı sorumluluğunu ifade etmek ve şirket alacaklısı ile 

ortak arasında bir borç ilişkinin kurulmasını engellemek için kullanılan ifadelerdir. Diğer 

yandan İİK m. 89 hükmü ile takip alacaklısı ve üçüncü kişi arasında bir borç ilişkisi 

yaratılmamakta, takip alacaklısına alacağına kavuşması için özel bir imkân 

tanınmaktadır. 

TTK’daki “sadece şirkete karşı” borçlu olma ifadesinden yola çıkarak bu alacağın 

şirket dışında başka hiçbir kişiye ifa edilemeyeceğini kabul etmek, TTK m. 542 gereğince 

şirketin tasfiyesi halinde bu borcun ifasının tasfiye memurlarınca talep edilmesi nedeniyle 

ortakların tasfiye memurlarına karşı sorumlu olmasını ve TTK m. 534 gereği şirketin iflas 

etmesi halinde de ortağın iflas idaresine karşı sorumlu olmasını düzenleyen hükümlere 

aykırılık teşkil edecektir. 

5- Bakiye sermaye alacağının haczedilmesinin sermayenin fiilen oluşturulması 

ve şirketin malvarlığının korunması ilkelerine aykırılık yaratacağı yönündeki görüşe de 

katılmak mümkün değildir. Şöyle ki; ortağın sermaye koyma borcunu ifa etmesi halinde 

bu değer şirket malvarlığına dahil olacaktır ve şirket alacaklısı da kendi alacağı için bu 

malvarlığına başvuracaktır. Dolayısıyla bakiye sermaye borcu şirket malvarlığına dahil 
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olduktan sonra haczedilebiliyorsa, bu alacağın şirket malvarlığına dahil olmadan önce de 

haczedilmesinde herhangi bir engel bulunmamalıdır. Zira şirketin malvarlığına, 

ortakların sermaye taahhütleri ile oluşan şirketin sermayesi de dahildir ve bu 

malvarlığının amacı alacaklıları korumak ve onlara güvence sağlamaktır. Dolayısıyla ifa 

edilmesi halinde şirketin malvarlığına dahil olacak olan bakiye sermaye alacağının 

haczedilmesi ile şirketin malvarlığının amaçlarından biri olan alacaklıları koruma ve 

alacaklıları başvurabilecekleri değerlerden yararlandırma amacı gerçekleştirilmiş 

olacaktır. 

6- İİK m. 89’un şirketin sermaye alacağına uygulanabilirliğine ilişkin ileri 

sürülen başka bir görüş de haczin eşit işlem ilkesine aykırılık yaratacağı görüşüdür. 

Bakiye sermaye alacağının haczinin kabul edilmesi halinde bu haczin, haciz ihbarnamesi 

gönderilen ortak adına erken ifa sonucunu doğurması nedenine dayanarak hacze izin 

vermemek isabetli bir uygulama olmayacaktır. Erken ifa halinde haciz ihbarnamesi 

gönderilen ortağın, TTK m. 508 düzenlemesi nedeniyle kâr payı alma hakkından diğer 

ortaklara göre daha erken yararlanması durumu söz konusu olsa da şirket ifayı kabul 

ederken bu sonucu engelleyecek şekilde düzenleme yapabilme imkânına sahiptir. Aksi 

halde iç ilişki ile ilgili olan bir ilke nedeniyle bu alacağın haczine ilişkin hiçbir istisna 

hüküm de yokken alacaklılar İİK m. 89 düzenlemesinden yararlanamayacaklardır. TTK 

m. 508’deki sonucu engelleyebilme, tüm pay sahiplerine veya belirli pay gruplarına çağrı 

yapılması talebinde bulunabilme, ortağın def’i ve itirazları ileri sürebilmesi gibi eşitsizliği 

ortadan kaldırabilecek çözümler varken, alacaklıların menfaatinin eşit işlem ilkesi 

nedeniyle göz önünde bulundurulmaması yanlış bir uygulama olacaktır. 

7- İİK m. 89’un uygulanmasında, şirketin ortaktan olan alacakları için sermaye 

alacağı ve diğer alacaklar şeklinde bir ayrım yapılması ve bu ayrıma göre ortağa haciz 

ihbarnamesi gönderilmesi, hükmün uygulanması ve alacaklıların menfaati bakımından 

isabetli bir uygulama olmayacaktır. Şirketin ortaktan olan sermaye alacağı ve sermaye 
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alacağı dışında kalan başkaca alacakları da şirketin malvarlığına dahil olan değerlerdir ve 

şirketin malvarlığının amaçlarından biri de alacaklıları korumaktır. Bu ortak amaca 

hizmet eden alacakların bu şekilde gruplandırılması ve sermaye alacağının haczedilemez 

olarak değerlendirilmesi, malvarlığının amacına aykırılık yaratacak ve alacaklıları 

güvencesiz bırakacaktır. 

İİK m. 89’un uygulanması ve sermaye alacağının haczedilmesi hususunda hem 

icra ve iflas hukuku hükümleri hem de şirketler hukuku hükümleri bir arada 

değerlendirilmelidir. Şirket, ortak ve şirket alacaklısı arasında bir menfaat dengesi 

kurulmalı ve her bir tarafın hakkı aynı derecede korunmalıdır. 

Sermaye şirketlerinde geçerli olan sınırlı sorumluluk ilkesi gereği alacaklılar 

zaten ortaklara başvuramamakta, alacakları için sadece şirkete ve şirketin malvarlığına 

başvurabilmektedirler. Bakiye sermaye alacağının ifasına ilişkin şirketin elinde olan ifa 

davası açabilme, cebri icra yoluna yoluna başvurabilme, TTK m. 482’de düzenlenen 

temerrüt faizi, cezai şart gibi ifa araçlarının yanında yönetim kurulunun ıskat yoluna da 

başvurabilmesi gibi pek çok olanak bulunurken, şirketin bu yollardan hiçbirine 

başvurmaması ve alacaklılara İİK m. 89’a başvurma imkânının tanınmaması, alacaklıları 

korumasız bırakacaktır. Ayrıca bu durum bir yandan menfaat dengesini ihlal edecek bir 

yandan da şirketin malvarlığının alacaklıları koruma işlevine aykırılık yaratacaktır. 

İleri sürülen görüşler, icra ve iflas hukuku ve şirketler hukuku kuralları 

çerçevesinde değerlendirilir ise görülecektir ki yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı 

İİK m. 89’un sermaye alacağının haczinde uygulanması, icra ve iflas hukuku kurallarına 

uygun düşecek ve hatta hükmün uygulanmaması şirketler hukuku ilkelerinin ihlaline 

neden olacaktır. Bu nedenle fikrimizce alacaklılar sermaye alacağı da dahil şirketin 

ortaklardan olan tüm alacakları için İİK m. 89 hükmüne başvurabilmeli ve şirketin 

ortaktan olan alacaklarını haczedebilmelidirler. 
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ÖZET 

 

Afiz, Pınar, Sermaye Şirketlerinde Sermaye Alacağının Haczedilebilirliği Sorunu: İcra 

ve İflas Kanunu m. 89 Çerçevesinde Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Dr. 

Öğr. Üyesi Murat Gürel, 151 s. +VII 

 

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın konusu, sermaye şirketinin 

ortaktan olan sermaye alacağının İİK m. 89 uyarınca şirket alacaklısı tarafından 

haczedilip haczedilemeyeceğidir. Şirketin sermaye alacağına ilişkin olan bu sorunun 

kaynağı ise anonim şirketlerde TTK m. 344 ve limited şirketlerde TTK m. 585 

hükümleridir. Bu hükümlere göre ortak nakdi sermaye borcunu şirketin kuruluşunda 

tamamen ifa etmek zorunda değildir. Bu nedenle şirketin ortaktan olan bakiye sermaye 

alacağının, borçlunun üçüncü kişide bulunan mal, hak ve alacaklarının haczini 

düzenleyen İİK m. 89 uyarınca şirketin alacaklısı tarafından haczedilip 

haczedilemeyeceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Çalışmada sermaye alacağının haczine 

ilişkin olan bu sorun incelenmiş ve bu soruna ilişkin öğretide ileri sürülen leh ve aleyhe 

görüşler ile Yargıtay’ın konuya ilişkin kararlarına yer verilmiştir. Soruna ilişkin ileri 

sürülen görüşler hem icra hukuku hem de şirketler hukuku kapsamında incelenmiş ve 

sermaye alacağının haczedilip haczedilemeyeceği bu çerçevede değerlendirilmiştir. 
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ABSTRACT 

 

Afiz, Pınar, The Problem of the Seizure of the Limited Liability Company’s Claim 

Arising from Shareholder’s Capital Subscription: An Inquiry According to the 

Enforcement and Bankruptcy Act Art. 89, Master’s Thesis, Supervisor: Dr. Murat 

Gürel, 151 s. +VII 

 

The subject of this study, which is prepared as a master’s thesis, is whether it is 

possible to seize the limited liability company’s (public and private limited liability 

company) claim arising from the shareholders capital subscription by the company’s 

creditor in accordance with the Enforcement and Bankruptcy Act art. 89. The source of 

this problem relating the subscription claim of the company is the provisions of Turkish 

Commercial Code (TCC) art. 344 for public limited companies and TCC art. 585 for 

private limited companies. According to these provisions, shareholders are not obliged to 

fully paid their cash capital debt at the time the company is registered. Therefore, the 

problem arises whether the company's subscription claim from the shareholder can be 

seized by the company’s creditor in accordance with EBL art. 89, which regulates the 

seizure of the debtor's goods, rights and claims that are possession in a third party. In the 

study, this problem related to the seizure of subscription claim is examined with regard 

to literature and court decisions. The opinions put forward on the problem have been 

examined within the scope of both Enforcement Law and Corporate Law and whether the 

subscription claim.  can be seized is evaluated within this framework. 

 
 


