
1

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İCRA İFLAS HUKUKU FİNAL SINAVI (14.6.2017)

CEVAP ANAHTARI

(İkinci Öğretim Öğrencileri)

I. OLAY SORULARI

1. Takip hukuku bakımından borçluya 2 takip türü tanınmaktadır. Bunlar cüzi ve külli 
takiplerdir. Somut duruma göre bunlardan biri kullanılmalıdır. Bunlardan hangisini seçeceği 
ise borçluya bırakılmıştır. Cüzi ve külli icra sistemlerinin genel ve özel türleri bulunmaktadır. 
Cüzi icrada genel yol haciz yolu iken, özel yollar kambiyo senetlerine mahsus takip ile rehnin 
paraya çevrilmesi yolu ile takiptir. Külli takip yolunda, genel yol adi iflas yolu iken, özel yol 
kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takiptir.

İİK.’nun 42. maddesine göre para veya teminat alacaklarının tahsili amacı ile ilamsız icra yolu 
ile takip yapılabilir. Ancak, İİK m. 45, önce rehne başvuru kuralı getirmektedir. Alacağı bir 
rehinle temin edilmiş olan alacaklı, alacağını cebri icra yolu ile almak isterse, kural olarak ilk 
önce rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorundadır. Bu kuralın bazı istisnaları 
vardır. Bunlardan biri de; alacağın kambiyo senedine bağlı olmasıdır. Alacak bir kambiyo 
senedine bağlanmış ise, alacaklı, alacak rehine temin edilmiş olsa bile doğruca kambiyo 
senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapabilir. Kambiyo senedine mahsus haciz yolu (m. 
168-170/b); elinde kambiyo senedi bulunan alacaklıya özel olarak tanınmış bir haciz yoludur. 
Ancak alacaklı bu özel yol yerine, genel haciz yolu ile takibe de başvurabilir. 

Cüzi icra yollarının haricinde, tacirler veya TTK anlamında tacir hükümlerine tabi olanlar ile, 
özel kanun hükümlerince iflasa tabi oldukları belirtilen kişilerin iflas yolu ile de takibi 
mümkündür. Ancak borçlu iflasa tabi kişilerden olsun ya da olmasın, cüzi icra yolları ile takip 
edilebilecektir. Alacaklının elinde bir kambiyo senedi varsa, borçlusunu kambiyo senetlerine 
mahsus haciz ya da kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile de takip edebilir. Kurtuluş 
Mutfak Gereçleri San. Tic. Ltd. Şti; TTK anlamında tacir (limited şirket olmasından 
hareketle) sıfatına haiz bir sermaye şirketi olması dolayısı ile İİK. 43. maddeye göre iflasa 
tabi kişilerdendir. Bu sebepler ile, alacaklı, isterse genel haciz yolu ile takibe, isterse kambiyo 
senetlerine mahsus haciz veya iflas yoluna, isterse borçlunun adi iflas yolu ile iflası yoluna ya 
da rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibe başvurabilecektir.

2. a. Önce rehne başvuru kuralı, m. 45, bir alacağın rehinle temin edilmiş olması halinde 
rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibini zorunlu kılmaktadır. Alacağı rehinle temin edilmiş 
alacaklı, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmadan, ilamlı veya ilamsız icra takibi ile 
borçlu iflasa tabi kimselerden ise iflas yolu ile takip yapamaz. Rehnin paraya çevrilmesi yolu 
ile takip sonunda, alacaklı alacağın karşılanmayan kısmı için ilamlı veya ilamsız takip 
yapabilir. Önce rehne başvuru kuralının hukuki niteliği ve emredici olup olmadığı 
tartışmalıdır. Önce rehne başvuru kuralının emredici olduğu kabulünde, bu alanda yapılacak 
bir icra sözleşmesi ile rehne başvuru zorunluluğu bertaraf edilemeyecektir. Emredici 
olduğunun kabulü halinde sözleşme hükmü geçersiz olacaktır. Bu durumda, genel haciz 
yoluna başvurulması halinde, borçlu, süresiz şikayet hakkına sahiptir. Doktrindeki hâkim 
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görüşe göre, önce rehne başvuru zorunluluğu emredici nitelikte değildir. Bu nedenle bu 
kuralın sözleşme ile bertaraf edilmesinde bir sakınca yoktur. Lakin Yargıtay’ın bu hususta 
çelişkili kararları bulunmaktadır. 

2. b. Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, Türk Hukukunda kendi içerisinde ilamsız veya 
ilamlı olmak üzere ikiye ayrılır. Taşınır rehni veya ipotek alacaklısının alacağı veya rehin 
hakkı veya her ikisi ilam veya ilam niteliğinde bir belge ile tespit edilmiş ise, alacaklı ilamlı 
takip yapabilir (İİK m. 150/h).  Kredi kurumlarına ayrıcalık sağlayan İİK 150/ı ile ipotek akit 
tablosunun kayıtsız şartsız para borcu ihtiva etmesi halinde de ilamlı takibe başvurulabilir 
(İİK m. 149). Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte hangi yola başvurulacağının 
belirlenebilmesi için öncelikle, rehnin türü tespit edilmelidir. MK uyarınca halen mevcut olan 
veya henüz doğmamış olmakla birlikte doğması kesin veya olası olan herhangi bir alacak, 
ipotekle güvence altına alınabilir. Alacak mevcut ise, bu ipotekte ipotek akit tablosu kayıtsız 
şartsız para borcu içerir. Bu durumda kesin borç ipoteğinden (anapara ipoteği) söz edilir. 
Limit ipoteğinde ise, henüz mevcut bir alacak değil, doğması kesin veya olası bir alacak 
vardır. İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız para borcu içermediği limit ipoteği gibi hallerde 
icra müdürü, takip talebini izleyen aşamada borçluya ödeme emri göndermelidir. Ancak, 
ipotek akit tablosunun kayıtsız şartsız para borcu içerdiği hallerde (İİK m. 149’da yer alan 
anapara ipoteği, m. 150/h), icra müdürü icra emri göndermesi gerekir. Somut olayda da bir 
muaccel alacak bulunduğundan anapara icra emri göndermesi gerekirdi.

2. c. İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte, borçlu ve varsa ipotekli taşınmazın sahibi 
üçüncü şahıs, ödeme veya icra emrine itiraz edebilir. Ancak bu itiraz yalnızca borcun 
varlığına ilişkin olabilir. İpotek hakkına ise itiraz edilemez. MK m. 992 uyarınca, tapuda yer 
alan kayıtlar, ipotek hakkı sahibi alacaklı lehine karine sayılır. Zira ipotek hakkı, resmi senede 
bağlanmıştır. Dolayısı ile tescil edilmiş bir ipotek hakkının varlığına karşı ancak, MK m.  
992/II uyarınca dava yoluna başvurulabilir. Bu dava ipoteğin iptali (resmi senedin sahteliği) 
davasıdır. İpoteğin iptali hakkında açılacak olan bu davalarda menfi tespit davalarına ilişkin 
İİK m. 72 hükmü kıyasen uygulanır. 

3. a. İlamlı icrada icra emrine itiraz sebepleri kanunda sınırlı tutulmuştur (m. 33). Bu 
sebepler; zamanaşımı itirazı, mühlet tanındığı itirazı, borcun itfa edildiği itirazıdır. Borcun itfa 
edildiği yani sona erdiği, ilamlı icra yolunda bir itiraz olarak ileri sürülebilir. İİK m. 33'deki 
itfa ifadesi ile ödeme ve alacağı sona erdiren takas, ibra gibi diğer sebepler kastedilmiştir. 
Ancak itirazlar bakımından, icra emrinin tebliğinden önce fakat hükümden sonra doğmuş 
olma şartı aranmaktadır. Hüküm verilmesinden sonra ortaya çıkan savunma sebepleri, 
hükmün icrası safhasında hükme tesir edebilecektir. Hükmün verilmesinden sonra fakat icra 
emri gönderilmeden önce ortaya çıkan itirazlar, icra emrinin tebliğinden itibaren 7 gün 
içerisinde dermeyan edilmelidir. İcra emrinin tebliğinden sonra ortaya çıkan itiraz sebepleri 
ise, her zaman ileri sürülebilir (m. 33/II). Ancak dava devam ederken ortaya çıkan itiraz 
sebepleri bakımından bir görüş, bu itirazların dava devam ederken ileri sürülmesi gerektiğini 
ileri sürmektedir. Aksi halde itirazın kabulü şikayet sebebi olacaktır. Zamanaşımı ve mühlet 
verilmesine ilişkin itirazın değerlendirilmesi, borçlunun elinde itiraz sebeplerine ilişkin 33/a 
maddesinde belirtilen resmi bir evraka bağlı bulunması halinde mümkündür.  İtiraz şartlarının 
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oluşup oluşmadığını icra müdürü re’sen kontrol etmekle yükümlüdür. İlamlı icrada icra 
emrine itirazlar, icrayı durdurmaz. 

3. b. İİK m. 33’de, ilamlı icra yolunda, alacaklının borçluya hükümden sonra borcunu 
ödemesi için mühlet vermesi de itiraz sebebi sayılmıştır. İlamlı icra yolunda itiraz, icra 
dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılır. Borçlu, icra emrinin tebliğinden önceki 
döneme ait itiraz sebeplerini 7 gün içinde dermeyan edebilir. Bu itiraz, icra takibini 
durdurmaz. İtiraz üzerine icra mahkemesi icranın geri bırakılmasına veya geri bırakma 
talebinin reddine karar verir (İİK m. 33/b). İcra mahkemesi itirazı yerinde görmez ise, talebi 
reddeder. İcra mahkemesi talebi kabul ederse, duruma göre, borcun itfa edilmiş bulunduğuna 
veya zamanaşımına uğradığına yönelik talep bakımından takibe son verir. Mühlet verilmesi 
şeklindeki sebebe dayanıyorsa, mühlet zarfında icra durur ve mühletin sona ermesinden sonra, 
alacaklının talebi üzerine, cebri icraya devam edilir. 

4. a. İflasın ertelenmesi kurumu ile, İİK m. 179'da belirtildiği üzere, sermaye şirketlerinin 
mali durumun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye 
sunarak, iflasın ertelenmesini talep edebileceği öngörülmektedir. Kurumun başlıca amacı, 
mali durumunu düzeltebilecek olan bir şirketin iflastan kurtularak varlığını sürdürmesidir. 
İflasın ertelenmesinin maddi koşulları: Şirketin borca batık olması ve mali durumunun ıslahı 
ümidinin bulunmasıdır. İflasın ertelenmesi talebinde bulunabilmek için, sermaye şirketlerinde 
ve kooperatiflerde idare ve temsile görevli kişiler veya alacaklı tarafından ticaret 
mahkemesine borca batıklığın bildirilmiş olması ve dolayısı ile bu sebeple şirketin doğrudan 
iflasının talep edilmiş olması zorunludur. Bu çerçevede, iflasın ertelenmesi talebinde 
bulunabilmek için, İİK m. 179 ve TTK m. 376 uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatiflerin 
doğrudan iflas sebeplerinden bir tanesini oluşturan borca batıklık haline ilişkin bildirimi 
içermesi gerekmektedir. Borca batıklık; şirketin mevcut ve alacaklarının şirket borçlarını 
karşılamaya yetmemesi anlamına gelmektedir. Ancak sorudaki gibi nakit sıkıntısı ya da 
ödeme güçlüğü her zaman borca batıklık anlamına gelmemektedir. 

Bir diğer yönden, soruda yer alan “kamu alacakları dahil hiçbir takibin başlatılamayacağı” 
şeklindeki ifade doğru değildir. İflasın ertelenmesi ile borçlu aleyhine yapılan tüm takipler, 
daha önce başlamış olan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan 
takipler de dahil olmak üzere, durduğu gibi erteleme süresi içerisinde yeni takip başlatılamaz. 
Fakat bu kural mutlak değildir. 

Rehinli alacaklar ile İİK m. 206’nın birinci sırasında yazılı alacaklar için erteleme kararına 
rağmen yeni takip yapılabilir. 206. maddenin 1. fıkrasında yer alan alacaklar kamu alacağı 
olduğundan bu ifade yanlış olacaktır. 

4. b. İİK m. 179/1, c. 2. hükmü uyarınca, iflasın ertelenmesi talebi ile birlikte şirketin mali 
durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesinin son bir yıldan 
uzun süre ile şirket merkezinin bulunduğu mahkemeye sunulması gereklidir. İyileştirme 
projesi, şirketin içerisinde bulunduğu borca batıklık halini hangi yöntemlerle aşmayı 
düşündüğünü açıklayan, ilerisini önceden tahmin etme ve tedbir alma niteliğindedir. Bunun 
için iyileştirme projesi; objektif ve somut veriler ve tedbirler içermelidir, borca batıklık 
halinin aşılabilmesi için gereken süre belirtilmelidir, geniş ve ayrıntılı olarak 
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belgelendirilmelidir. Projede yer verilecek olan tedbirler mutlaka somut olmalıdır. Talep 
sahibi şirketin iflasının ertelenmesi için talepte bulunurken, finansman kaynağı konusunda 
ikna edici deliller getirmesi, bu yönde bir arayış içinde olduklarını tevsik etmesi gerekir. 
179/2 ve devamı fıkralarında bu husus açıklanmıştır. İyileştirme projesinde, yeni nakit kaynak 
konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynaklar ve önlemler ile erteleme süresince tüm işletme 
giderlerinin ve çalışma sermayesinin nasıl karşılanacağı gösterilir. Mevcut borçların ödeme 
süre ve tutarlarını, alacaklıların adreslerini, faaliyet gösterilen sektörün özelliklerine göre 
stoklar ile bunların bekleme sürelerini ve tutarlarını gösteren listeler, vergi dairesine sunulmuş 
en son bilanço ve gelir tablosu, şirket veya kooperatifin ticaret sicili tasdiknamesi ile 
iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgelerin, 
işletmenin devamlılığı esasına göre düzenlenmiş ara bilançoyla birlikte mahkemeye 
sunulması zorunludur. Proje ciddi ve inandırıcı kanıtlar ile desteklenmiş ise, mahkeme iflasın 
ertelenmesine karar verebilir.

Somut olayda, projede yer alan ifadelerin dayanaklarının olmaması ve somut ifadelere ve 
eylemlere yer verilmemesi sebebi ile mahkeme, projeyi ciddi ve inandırıcı bulmayarak 
reddetmelidir. 

Avukatın ifade ettiği şekli ile; 179/1. maddede yer alan, nakit girişi yapılmasının zorunlu olup 
olmadığı tartışmalıdır. İİK m. 179, 2016 yılında değişikliğe uğramadan önce, Yargıtay nakit 
girişi yapılmasının iyileştirme projesi için zorunlu bir unsur olarak kabul etmekteydi. Ancak 
madde metninin son halindeki "...yeni nakit kaynak konulması dâhil..." ifadesinden nakit 
girişinin iflasın ertelenmesi bakımından zorunlu bir unsur olarak artık aranmadığı 
anlaşılmaktadır.

m. 179/3’de belirtilen liste ve belgelerin iflasın ertelenmesi talebiyle birlikte sunulmaması 
veya mahkemece verilecek iki haftalık kesin süre içinde tamamlanmaması hâlinde iflasın 
ertelenmesi talebi ispatlanamamış sayılır ve borca batık olduğunun anlaşılması hâlinde talep 
sahibi şirketin veya kooperatifin iflasına karar verilir. 

5. a. Borçlunun bir şeyi yapmaya veya yapmama borcunun şahsen ifası gerekiyorsa veya 
masaya ait bir mala ilişkin değilse, bu borçlar iflas alacağı sayılmaz. Borçlu tarafından şahsen 
ifası gerekmeyen edimler, alacaklı tarafından paraya çevrilebilir. Para ve teminat alacağı 
haricindeki alacakların paraya çevrilmesi iflas hukukuna özgüdür. Tek taraflı ayrı bir talebin 
para alacağına çevrilmesinde iflasın açıldığı gün önem taşır. Alacaklılar, konusu para olmayan 
alacaklarını kendileri para alacağına dönüştürerek masaya yazdırmalıdırlar. Bu durumda da 
iflas alacağı, para alacağıdır. 

Somut olayda, Ali Budak kendi edimini yerine getirmiştir. İki taraflı sözleşmelerde kendi 
edimini yerine getiren alacaklı, borçlunun edimini para alacağına çevirerek iflas takibine konu 
edebilir. Bu nedenle Kurtuluş Ltd. Şti.'nin iflası ile beraber, 500 mutfak robotu bedelince 
paraya çevrilerek iflas takibine konu edilebilir. Ancak, madde 198 uyarınca, iki taraflı 
sözleşmelerde alacağın varlığını korumak adına karşı edimin ifası, müflis yerine iflas 
idaresince gerçekleştirilebilir. İflas idaresi sözleşmeye dahil olup olmamakta serbesttir. Bu 
seçim hakkı münhasıran iflas idaresine aittir. İflas idaresine tanınan bu seçim hakkı 
karşısında, iki taraflı sözleşmenin diğer tarafına teminat isteme hakkı da tanınmıştır (m. 
198/son). İflas idaresinin sözleşmeye girmesi ile, borçlunun iflastan önce kendisi ile sözleşme 
akdettiği kişi, somut olayda Ali Budak, masa alacaklısı olur. Tasfiye sonucunda elde edilen 
tutardan bu tür borçlar diğer iflas alacaklarından önce ödenir. İflas idaresinin dahil olmadığı 
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hallerde ise, alacağını para alacağına dönüştüren alacaklının alacağı ise, diğer alacaklar 
karşısında önceliğe sahip olmaz.

5. b. İflasın açılması ile bazı sonuçlar ortaya çıkar. İflasın açılmasının alacaklı ve borçlu 
üzerinde farklı etkileri vardır. İflasın borçlu üzerindeki sonuçları, borçlunun tasarruf 
yetkisinin sınırlanması (m. 191), müflisin ödeme kabul edememesi (m. 192), müflisin masa 
mallarına ilişkin davalarda dava takip yetkisini kaybetmesi (m. 194) ve müflis aleyhindeki 
takiplerin durması ve düşmesi (m. 193) olarak sayılabilir. İflasın açılması ile müflis malvarlığı 
üzerindeki mülkiyet hakkını yitirmekte, mülkiyet hakkı her bir malın alıcıya devri ile ortadan 
kalkmaktadır. Müflis m. 191 uyarınca masaya giren mallar üzerindeki tasarruf yetkisini 
(kullanma ve yararlanma ehliyeti korunur) kaybeder. Müflisin iflasın açılması ile birlikte iflas 
masasına giren mallara ilişkin idare yetkisini yitirmesi, bu mallara ilişkin hukuk davalarının 
dava takip yetkisini de yitirmesine yol açar. Masaya giren mal ve haklara ilişkin davalarda 
taraf olamaz. Bu nedenle acele hallerin dışında müflis, davacı veya davalı olduğu hallerde 
hukuk davaları durur ve ancak 2. alacaklılar toplanmasından 10 gün sonra devam olunur (m. 
194/I, 1). Hukuk davaları ile masaya giren mallar üzerinde özel hukuka ilişkin hakları konu 
alan davalar kastedilmektedir. Davaların durması derdest olmasına bağlıdır. 

İflas idaresi, iflasın açıldığı andan itibaren, dava takip yetkisini üzerine alır. Dava takip 
yetkisine sahip olduğundan, mahkeme masraflarını da göz önünde tutmak sureti ile davanın 
devamının alacaklıların yararına olup olmadığını değerlendirir. Ancak, iflas idaresi değil, 2. 
alacaklılar toplanmasında durmuş davaya devam edilip edilmeyeceği veya feragat edilip 
edilmeyeceğine karar verilir. Davanın yürütülmesi yönünde karar verilmişse, davayı dava 
yetkini olarak ve görevden ötürü taraf sıfatı ile iflas idaresi yürütür. 

İflasın açılmasından önce başlamış olan takipler bakımından ise, 193. madde uyarınca, iflasın 
açılması, borçlu aleyhinde haciz yolu ile yapılan takiple ile teminat gösterilmesine ilişkin 
takipleri durdurur. İflas kararının kesinleşmesi ile bu takipler düşer.  İflas tasfiyesi süresince 
de müflise yeni takip başlatılması mümkün değildir. Burada takip yolu ile kastedilen, yalnızca 
genel haciz yolu ile takip değildir. İlamlı takip, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile 
takip, takipli iflas takibi, kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile takip gibi takipler de 
devam edilemeyeceği gibi, iflasın açılmasından sonra bu tür yeni takiplere başvurma imkanı 
da yoktur. Bu kural iflasın tekliği ilkesinden kaynaklanmaktadır. Burada dikkat edilmesi 
gereken husus, iflasın açılması ile duracak olan takipler, iflasın açılmasından önceki 
alacaklara dayalı takiplerdir. Buna karşın, iflasın açılmasından sonra doğan taleplere dayalı 
yeni takipler yapılabilir.

Somut olayda, şirkete karşı açılan alacak davası, iflasın açılma anından önce başladığından, 
ikinci alacaklılar toplanmasından on gün sonrasına kadar duracaktır. Aynı şekilde iflasın 
açılma anından önce başlatılmış olan genel haciz yolu ile takipler de, iflas açılması ile birlikte 
duracak ve iflasın kesinleşmesi ile düşecektir. 

II. DOĞRU YANLIŞ SORULARI 

1. Yanlış: Çünkü Devletin gelir vergisi alacağı, satılan malın aynından doğan bir vergi 
niteliğinde olmadığından imtiyazsız alacaktır ve sıra cetvelinin 4. sırasında yer alır (m. 206). 
Buna karşılık satılan malın gümrük vergi ve resimleri gibi o maldan doğan vergilerden 
olsaydı, satış bedelinden düşüldükten sonra kalan kısım sıra cetveli ile dağıtılırdı.
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2. Yanlış: Yabancı para üzerinden takip yapıldığına ilişkin şikâyet süreye tabi değildir, kamu 
düzenine ilişkin olduğundan süresiz şikâyet edilebilir (Yargıtay içtihatlarına göre).

3. Doğru: İİK m. 226 gereği, iflas masasının kanuni temsilcisi iflas idaresidir.

4. Doğru: İflasta istihkak davasının konusu İİK m. 212 ve m. 228 gereği yalnızca mülkiyet 
hakkı olabilirken; hacizde istihkak davasının konusu m. 96'ya göre, mülkiyet veya rehin hakkı 
olabilir.

5. Yanlış: İlk cümle doğrudur, fakat ihtiyati haczi tamamlayan merasim olarak süresinde 
açılmayan itirazın kaldırılması veya itirazın iptali davası dava hakkını düşürmez, yalnızca 
ihtiyati haciz düşer, genel sürede yine bu yollara başvurulması mümkündür (İİK m. 264/4).

III. KARAR İNCELEMESİ 

Genel itibariyle İİK ve HMK arasında özel kanun-genel kanun ilişkisi bulunduğu söylenemez. 
Genellik özellik ilişkisi, bir kanunun tamamı için değil, iki kanun hükmü arasındaki ilişkide 
söz konusu olabilir. Kanunların bütün olarak karşılaştırılması yanıltıcıdır. HMK m. 209 ile 
İİK m. 170 arasında genel hüküm-özel hüküm ilişkisi yoktur. HMK m. 209/I sahtelik 
iddiasına dayanan menfi tespit davasının sonucunu düzenleyen özel hüküm iken, İİK m. 170 
sadece icra takibinde imzaya itirazın sonucunu düzenlemektedir. Yani ortada menfi tespit 
davasının sonucunu düzenleyen iki hüküm yoktur ki, aralarında genellik-özellik ilişkisine 
ilişkin bir tartışma yapılabilsin. İcra mahkemesinde imzaya itiraza ilişkin inceleme bir dava 
değildir. İcra takibine itiraz dava olsaydı, aynı sebebe dayanan davayı düzenleyen iki ayrı 
hükümden söz edilebilecek ve icra takibine ilişkin olarak İİK’daki hükmün HMK m. 209’a 
nazaran özel hüküm olduğu söylenebilecekti. Ancak her iki düzenleme de kendi düzenleme 
alanlarında özel hüküm niteliğindedirler. Uygulama alanları arasında hiçbir kesişme alanı 
yoktur.

Yargıtay kararında borçlu İİK m. 72’ye göre menfi tespit davası açmıştır. HMK m. 209/I, İİK 
m. 72 karşısında özel hüküm teşkil etmesi sebebiyle sahtelik iddiasında bulunulması ya da 
sahtelik davası açılması durumunda İİK m. 72’nin uygulama alanı bulamaz. Çünkü İİK m. 
72’deki sahtelik davası, icra takibine ilişkin borcun sona erdiği iddiasıyla ve borcu sona 
erdiren her türlü sükut sebebine dayanılarak açılabilir, oysa bu sebeplerden bir tanesi olan 
sahtelik iddiasının söz konusu olduğu durum, kanun koyucu tarafından ayrı tutularak 
HMK’da özel olarak düzenlenmiştir. Sahtelik sebebine dayanan menfi tespit davası HMK m. 
209’daki özel düzenlemenin konusuna girerken, İİK m. 72 sahtelik dışındaki diğer tüm 
sebeplerle açılan menfi tespit davasının konusuna girer. Bu nedenle sahtelik sebebine dayanan 
menfi tespit davasının icra takibine etkisi, İİK m. 72 değil, HMK m. 209’a göre 
belirlenmelidir. 

Kanun koyucu HMK m. 209 ile sahtelik şeklindeki iddiaya ayrı bir ciddiyet atfetmiş ve 
sahtelik şüphesi altındaki bir belgenin hiçbir işleme esas alınmamasını, tüm işlemlerin 
durdurulması ve yeni bir işlem yapılmamasını sağlamaya çalışmıştır.

Bu nedenle Yargıtay dairesinin verdiği karar yerinde değildir.
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IV. METİN SORULARI

1. 

Taşınmazların paraya çevrilmesinde 
hazırlık aşaması

Taşınırların paraya çevrilmesinde
 hazırlık aşaması

Mükellefiyetler listesi hazırlanır (m. 128). Mükellefiyetler listesi hazırlanmaz.
Açık artırma ilanı artırma tarihinden en az 1 
ay önce yapılır (m. 126/II).

Açık artırma ilanı için süre bulunmaz. 

İlanda artırma şartnamesi ayrıntılı olarak yer 
alır (m. 126/III).

İlanda artırma şartnamesi ayrıntılı olarak yer 
almaz (m. 114/III).

Açık artırma ilanının birer sureti, borçlu, 
alacaklı ve ilgililere ayrıca tebliğ edilir (m. 
127).

Açık artırma ilanının birer suretinin, borçlu, 
alacaklı ve ilgililere tebliğ edilmesi zorunlu 
değildir. İcra müdürü takdir eder (m. 114/II).

Satış isteme süresi kesin hacizden itibaren 1 
yıldır (m. 106). 

Satış isteme süresi kesin hacizden itibaren 6 
aydır (m. 106).

Satış talebinden itibaren 3 ay içinde satılır 
(m. 123).

Satış talebinden itibaren 2 ay içinde satılır 
(m. 112).

Yalnızca artırma yoluyla satış mümkündür, 
pazarlık yoluyla satılamaz. Sadece iflas 
yoluyla takipte alacaklıların muvafakati ile 
pazarlık yoluyla satış mümkündür.

Artırma yoluyla veya m. 119'daki şartlar 
varsa pazarlık yoluyla satış yapılabilir.

2. Ödemelerin tatili: Genel iflas sebebidir. Borçlunun muaccel bir borcunu iflas davasına 
rağmen ödememesidir. Borçlunun borca batık olup olmadığı araştırılmaksızın, borçlunun 
borcunu ödemeye davet edilmesine karşın ödememesi hali söz konusudur (m. 158/2). 
Alacaklının inisiyatifi ile başlayan bir süreç söz konusudur. Ayrıca m. 177/2'ye alacaklı 
doğrudan iflas da isteyebilir.

Aciz hali: Borçlunun borçlarını ödemekten aciz olması, ödemelerin tatiline karine teşkil etse 
de, yalnız başına iflas sebebi değildir. Borçlunun muaccel borçlarını ödemek için gerekli olan 
ödeme araçlarından sürekli olarak yoksunluğu anlamına gelir, mutlaka pasifin aktiften fazla 
olması gerekmez. Ödemelerin tatilinden farklı olarak henüz alacaklılara yansıyan bir görünüm 
olmasa da, borçlu aciz haline dayanarak iflasını talep edebilir. Borçlu ödemelerini tatil 
etmeden aciz halinde olduğu bildirerek iflasını isteyebilir. Borçlunun talebi ile başlayan bir 
süreçtir (m. 178).

Borca batıklık: Sermaye şirketleri ve kooperatifler bakımından doğrudan iflas sebebidir (m. 
179), gerçek kişiler için iflas sebebi değildir. Borca batıklık, sermaye şirketinin veya 
kooperatifin borçlarının aktifinden fazla olması, aktifleri muaccel olsun veya olmasın, tüm 
borçlarını karşılamaya yetmemesidir, buna karşılık aciz halinde ise sermaye şirketinin 
muaccel borçları ödeme araçlarından yoksunluk sebebiyle karşılanamaz. 
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