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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

2014-2015 Öğretim Yılı 

İcra–İflas Hukuku Final Sınavı 

(İkinci Öğretim) 

Cevap Anahtarı 

1. (10 puan) Somut olayda, (B), (A)’nın kendisine karşı takip talebinde bulunmasından önce 

bononun altındaki imzanın kendisine ait olmadığı iddiası ile dava açmak isterse, açacağı bu 

dava “menfi tespit davası”  (İİK m. 72) olacaktır.  Menfi tespit davası takipten önce 

açılabileceği gibi takipten sonra da açılabilecektir. Menfi tespit davasının açılabilmesi için 

davacının hukuki menfaat sahibi olması gereklidir. Borçlunun, aleyhinde henüz takip 

açılmadan önce dahi menfi tespit davası açabilmekte hukuki menfaati bulunabilir. 

Olayımızda, (B)’nin karşı takip yapılmadan önce, bono altındaki imzanın kendisine ait 

olmadığı yönündeki iddiası söz konusu olup bu iddiası sebebiyle takipten önce menfi tespit 

davası açmakta hukuki menfaati mevcuttur. Menfi tespit davası genel hükümlere göre görülür. 

Bu nedenle, menfi tespit davasında görevli mahkeme, HMK’daki göreve ilişkin hükümler 

uyarınca tespit edilir. Menfi tespit davasında, görev-yetki hakkındaki diğer açıklamalar için 

bkz. Mehmet Kamil Yıldırım/Nevhis Deren-Yıldırım: İcra ve İflas Hukuku, Genişletilmiş ve 

Gözden Geçirilmiş 6. Baskı, İstanbul, Beta Basım, 2015, s. 122-123. 

 Menfi tespit davası, takipten önce açıldığında, Borçlunun takipten önce menfi tespit 

davası açması, bu davadan sonra alacaklının başvuracağı takibi kendiliğinden önlemez veya 

durdurmaz. Fakat borçlu davaya bakan mahkemeden, teminat karşılığında icra takibinin 

durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı vermesini isteyebilir. Mahkeme borçlunun 

talebini ciddi görürse, alacağın % 15’inden aşağı olmayan bir teminat karşılığında, icra 

takibinin durdurulmasına karar verebilir (m. 72/II). Buradaki teminat miktarı asgari haddi 

ifade eder. Ancak kanunun ifadesinden de anlaşılacağı üzere mahkeme, takibin icrasının 

durdurulması kararı vermek zorunda değildir. Hakim, ihtiyati tedbirle icra takibinin 

durdurulması gerekip gerekmediğini inceleyip bir karar verecektir. 

 Menfi tespit davasında, kural olarak, takibi yapan davalı-alacaklı, ispat yükü 

altındadır. Davalı var olduğunu iddia ettiği vakıayı ispatlar. (Menfi tespit davasında ispat 

yükü hakkındaki açıklamalara bkz. Mehmet Kamil Yıldırım/Nevhis Deren-Yıldırım, a.g.e., § 

23, s. 121-122). Ancak, somut olayda, alacağın yokluğuna ilişkin bir menfi tespit davası söz 

konusu olmayıp imzanın sahteliğine ilişkin bir dava söz konusudur. Bu nedenle, ispat yükü 

davacı, (B)’ye düşer. 

2. (10 puan) Türk hukukunda kanun koyucu, kambiyo senedine mahsusu haciz yoluyla takibi 

ayrıca düzenlemiştir (İİK m. 168-m. 170b). Bir senet, kambiyo senedi vasfına sahip 

olmadıkça bu özel takip usulü uygulanmaz. Kambiyo senedine dayanan haciz yolu ile takipte 

icra memuru, senedin kambiyo senedi vasfına sahip olup olmadığını re’sen incelemekle 

yükümlüdür (İİK m. 168/f. 1). İcra memuru, inceleme yaparken Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerini göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle, soruda geçen keşide tarihi bulunmayan 

bir senet, kambiyo senedi olarak nitelendirilemez ve kambiyo senedine mahsusu haciz yoluyla 

takibe konu edilemez (Bkz. Mehmet Kamil Yıldırım/Nevhis Deren-Yıldırım, a.g.e., § 33, s. 

271-272). İcra memurunun, senedin kambiyo senedi vasfına haiz olduğunu incelememesi 

üzerine, bu husus ilgisi olan herkes tarafından şikayet sebebi yapılabilecektir.  

 İsviçre hukukuna ise, kambiyo senedine mahsusu haciz yoluyla takip yoktur. 

 Diğer açıklamalar için bkz. Mehmet Kamil Yıldırım/Nevhis Deren-Yıldırım, a.g.e., § 

33, s. 271 vd.  

3. (7.5 puan) a. Somut olayda (B), kendisine gönderilen kambiyo senedine müstenit haciz 

yolu ile takipte, kendisine gönderilen ödeme emrine karşı senedin kambiyo senedi vasfına 

haiz olmadığı yönündeki savunmasını, şikayet prosedürüne başvurarak ileri sürecektir. Zira, 

kambiyo senedine dayanan haciz yolu ile takipte icra memuru, senedin kambiyo senedi 



2 
 

vasfına sahip olup olmadığı hususunu re’sen incelemekle yükümlüdür (İİK m. 168/f. 1). Bu 

sebepledir ki, icra memurunun senedin kambiyo senedi vasfına haiz olmadığını incelememesi 

üzerine şikayet prosedürüne başvurulabilecektir. Kambiyo senedine müstenit takipte şikayet, 

5 gün içerisinde, dilekçe ile icra mahkemesinde ileri sürebilecektir. Şikayet takibi 

kendiliğinden durdurmaz. Yalnız, icra mahkemesi buna karar verebilir. İcra mahkemesinin, 

usulü dairesinde şikayet (veya itiraz) dolayısıyla önüne gelen işlerde, takibin dayanağı olan 

belgenin kambiyo senedi niteliğinde olmadığını veya alacaklının kambiyo hukukuna göre 

takip hakkı bulunmadığını, re’sen nazara alarak, takibi iptal etme yetkisi de vardır (İİK m. 

170a/f. 2).  

b. (7.5 puan) Somut olayda (B)’nin, senedin altındaki imzanın kendisine ait olmadığı 

şeklindeki savunması, imzaya itiraz’dır. Kambiyo senedine müstenit takipte borçlu, ödeme 

emrinin kendisine tebliğinden itibaren 5 gün içinde dilekçe ile icra mahkemesi nezdinde, 

imzaya itiraz edebilir. İmzaya itiraz, kural olarak, satıştan başka icra takip işlemlerini 

durdurmayacaktır. Fakat, icra mahkemesi duruşmadan önce yapacağı incelemede borçlunun 

dilekçesinden ya da ibraz ettiği belgelerden edindiği kanaate göre, borçlunun itirazını ciddi 

bulursa, itirazla ilgili karara kadar takibin geçici olarak durdurulmasına karar verebilir. Evrak 

üzerinden vereceği bu kararı, alacaklıya tebliğ de etmeyebilir (İİK m. 170/f. 2). Bu tedbir 

niteliğinde bir karardır. Soru kapsamında değerlendirilmesi gereken diğer hususlar için bkz. 

Mehmet Kamil Yıldırım/Nevhis Deren-Yıldırım, a.g.e., § 33, s. 274’teki açıklamalar. 

4. (10 puan) Somut olayda, icra müdürü, haciz sırasında borçlunun garajında bulunan Ferrari 

marka arabaya haciz koydurmuştur. Borçlunun 24 yaşındaki oğlu (F) ise, arabanın kendisine 

ait olduğu iddiasında bulunarak bu hususu haciz tutanağına geçirtmiştir. Haczedilmiş bir mal 

üzerinde hak sahibi olduğu iddiasında bulunan kimse, bu iddiasını hayata geçirebilmek için 

“istihkak iddiasında” bulunabilir. Bu kapsamda, olayımızda, 3. kişinin hacizli mala istihkak 

iddiası söz konusudur.  

 İcra memuru (F)’nin istihkak iddiasını tutanağa geçirir ve takibin taraflarına itiraz 

edebilmeleri için durumu bildirir (İİK m. 96/f. 1). İcra dairesi, aynı zamanda istihkak 

iddiasına karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük süre 

verir. İtiraz etmezlerse istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar. İtiraz ederlerse, icra memuru 

dosyayı hemen icra mahkemesine verir (İİK m. 97/f. 1). Üçüncü şahıs, mahkemenin kararının 

tefhim veya tebliğinden yedi gün içinde icra mahkemesinde istihkak davası açmaya 

mecburdur.  

 Soru kapsamında, hacizde istihkak prosedürü anlatılmalıdır. Bu bakımdan, bkz. 

Mehmet Kamil Yıldırım/Nevhis Deren-Yıldırım, a.g.e., § 27, s. 177 vd’ndaki açıklamalar. 

5. (10 puan) Somut olayda, tacir olmayan (B) hakkında verilen konkordato mühletinin 

kaldırılması halinde, onun hakkında iflas istenmesinin mümkün olup olmadığı sorulmaktadır.  

 Türk hukukunda, konkordato mühletinin kaldırılması halinde, borçlu iflasa tabi 

kişilerden olmasa bile, alacaklılardan birinin 300. maddeye göre yapılacak ilandan itibaren on 

gün içinde yapacağı talep üzerine derhal iflasına karar verilir (m.301/I; SchKG Art. 309). 

Zira, konkordato mühletinin kaldırılması aynı zamanda bir “doğrudan doğruya iflas 

sebebi”dir. Bu nedenledir ki, borçlu hakkında önceden bir iflas takibi yapılmasına gerek 

olmadan iflas davası açılabilecektir. Ayrıca bu bir maddi iflas sebebidir. Hatta (B)’nin iflasa 

tabi şahıslardan dahi olmasına gerek yoktur. Bu sebeple, Türk hukuku bakımından, tacir 

olmayan (B) hakkında konkordato mühletinin kaldırılmasından sonra ilandan itibaren 10 gün 

içinde derhal iflas kararı verilebilecektir.  

 İsviçre hukukunda ise, iflasa tabi olan kimseler açıkça sayılmıştır. Zira, bir kimsenin 

iflasını isteyebilmek için tacir olması gerekmektedir. Bu sebeple de, İsviçre hukukunda iflasa 

tabi olmayan borçlu hakkında konkordato mühletinin kaldırılmasından sonra, iflas talebinde 

bulunulamaz. 
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6. (10 puan) İflas kararı veren asliye ticaret mahkemesi, durumu ilgili iflas dairesine 

bildirecektir. İflas dairesi de, iflas kararına dayanarak yapılacak olan tasfiyenin türüne 3 ay 

içinde karar vermelidir. İflas dairesi, iflasın açılması kararını alınca derhal, iflas masasına 

dahil olan malların ve hakların defterini tutmaya başlar. Kaçırılması ve kaybolmasını 

önlemek için gerekli muhafaza tedbirlerini alır (İİK m. 208). Sonra, defterde yazılı malların 

değerine nazaran, iflas tasfiyesinin şeklini belirler. İflas tasfiyesinin şekli, “tasfiyenin tatili, 

basit tasfiye veya adi tasfiye”den biri olarak belirlenir.   

 Borçlunun malvarlığı eğer adi tasfiye masraflarını karşılamaya yetiyorsa, adi tasfiye 

kararı verir. Bununla birlikte, eğer defteri tutulan borçlunun mallarının tutarı, baştan adi 

tasfiye masraflarını karşılamaya yetmiyorsa, iflas dairesi, basit tasfiye kararı verir. Borçlunun 

masaya ait hiçbir malı bulunmazsa iflas dairesi tasfiyenin karar verir. Ancak, eğer, malların 

bedeli masrafları karşılar görünürse veya bir alacaklı eksik kalan masraf tutarını üstlenirse, 

adi tasfiye yürütülür.  

 İsviçre hukukunda ise, iflas mahkemesi tasfiyenin türüne, yani adi mi yoksa basit 

tasfiye mi olacağına karar verir.  

 Soru kapsamında, bkz. Mehmet Kamil Yıldırım/Nevhis Deren-Yıldırım, a.g.e., § 18, s. 

439 vd’ndaki açıklamalar. 

7. (10 puan) Somut olayda, kendisine ait olduğunu düşündüğü Ferrari’nin iflas masasından 

çıkartılmasına yönelik olarak (F), “iflastaki istihkak iddiası (masadan çıkarma davası)” 

imkanına sahiptir. 

 Soru kapsamında, iflastaki istihkak prosedürü anlatılmalıdır. Bu bakımdan, bkz. 

Mehmet Kamil Yıldırım/Nevhis Deren-Yıldırım, a.g.e., § 20, s. 458 vd.’ndaki açıklamalar. 

8. (10 puan) Somut olayda, (B)’nin tacir olması ihtimalinde, defterlerinin düzgün tutmamış 

olması üzerine hakkında ceza davası açılabilip açılamayacağı sorulmaktadır. 

  1926 tarihli ve 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu 506 ve 507. Maddelerinde, iflas 

fiillerine ilişkin cezai yaptırımları düzenlemekle birlikte, kanuni maddi unsurlarına yer 

vermediğinden, müflisin hangi davranışlarının taksiratlı iflas sayılacağını anlamak için İİK. 

m.310 hükmünü
 
hangi davranışlarının hileli iflas sayılacağını anlamak için ise, İİK. m.311 

hükmünü
 
birlikte değerlendirmek gerekiyordu. 2004 tarihli 5237 sayılı yeni Türk Ceza 

Kanunu ise, 161 maddesinde “hileli iflas”, 162. maddesinde ise taksiratlı iflas halleri ile 

cezai yaptırıma yer vermekte ve bunları “malvarlığına karşı suçlar” bölümünde 

düzenlemektedir. Yeni Ceza Kanunu, 1926 tarihli Ceza Kanunu’ndan farklı olarak, hileli 

iflas suçu ile taksiratlı iflas suçlarının yaptırımına yer yer vermekle kalmamış, aynı zamanda 

söz konusu suçların maddi unsurlarını da belirtmiştir. Yeni Ceza Kanununun İİK. m. 310 ve 

311 hükümlerini açıkça ilga etmemesinden yola çıkan bazı icra-iflas hukukçuları, İİK. m.310-

311 hükümlerinin halen yürürlükte olduğunu, ceza hakiminin suç oluşturan fiilleri saptamak 

için İİK. hükümlerini göz önünde tutması gerektiği sonucuna varmışlardır. Oysa “suçta 

kanunilik ilkesinden” yola çıkan ceza hukukçuları, 5237 sayılı TCK.’daki yeni düzenlemeler 

karşısında, İcra ve İflas Kanununun 310 ve 311. maddeleri hükümlerinin zımnen ilga edilmiş 

oluğunu kabul etmektedirler. Bu sonucun kabulü yerindedir. 2004 tarihli Yeni Türk Ceza 

Kanununun 161. ve 162. maddeleri değerlendirildiğinde; İflasın açılması ile (adi) müflis 

sıfatını alan borçlunun sonradan bazı fiilleri TCK. m.162 anlamında taksirli iflas suçunun 

veya TCK. m.161 anlamında hileli iflas suçunun maddi unsurlarını oluşturduğu ceza 

mahkemesi hakimi tarafından tespit edilir ve mahkumiyet kararı verilirse hileli müflis veya 

taksirli müflis sayılır.   

  Somut olay bakımından (B), basiretli bir tacir olarak defter tutma yükümlülüğü 

altındadır. Bu yükümlülüğüne aykırı davranan (M), “taksiratlı iflas” suçunun failidir. Zira, 

TCK. m. 162 hükmü uyarınca, taksirli iflas suçunun maddi unsuru “tacir olmanın gerekli 

kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet vermektedir”. Taksirli 

iflas suçunun yaptırımı ise, TCK. m.162 hükmünde, “iki aydan bir yıla kadar hapis cezası” 
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olarak öngörülmüştür. 

9. (10 puan) Türk hukukunda iflas takibinin konusu para ve teminat alacaklarıdır. Bu 

nedenledir ki, somut olayda (B), Türk hukuku bakımından teminat borcundan dolayı iflas 

yoluyla takip edilebilecektir ve teminat alacağını masaya iflas alacağı olarak 

kaydettirebilecektir. Para veya teminat alacağının özel hukuk veya kamu hukukundan 

kaynaklanıp, kaynaklanmadığının önemi olmadığı gibi, bu alacakların çekişmeli olup, 

olmadığına ve vadelerinin gelip gelmediğine de bakılmaz. Takip talebinde alacağın veya 

istenen teminatın tutarı Türk parasıyla gösterilmelidir. 

  İsviçre hukukunda ise, teminat alacakları yalnız haciz yoluyla takip edilebilir. 

Gerçekte var olmayan veya vadesi gelmemiş teminat alacakları için borçlunun iflasının 

istenmesini İsviçreli kanun koyucu tarafından son değişiklik ile kanuna hüküm konarak 

önlenmiştir. Bu sebeple, somut olayda (B) İsviçre hukuku bakımından teminat borcundan 

dolayı iflas yoluyla takip edilemeyecektir.  

  Soru kapsamında, ifade edilecek diğer hususlar için bkz. Mehmet Kamil 

Yıldırım/Nevhis Deren-Yıldırım, a.g.e., § 4, s. 350 vd.’ndaki açıklamalar. 

METİN SORUSU 

1. (5 puan) Soru kapsamında, Türk ve İsviçre hukuku bakımından iflasın, müflis hakkındaki 

derdest takiplere etkisi açıklanmalıdır. Buna ilişkin açıklamalar için bkz. Mehmet Kamil 

Yıldırım/Nevhis Deren-Yıldırım, a.g.e., § 14, s. 418-419. 


