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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İCRA İFLAS HUKUKU FİNAL SINAVI (14.6.2017)

CEVAP ANAHTARI (Tek Numaralı Öğrenciler)

I. OLAY SORULARI

1. a) İhtiyati haciz, para alacaklarına ilişkin mevcut veya müstakbel takibin sonucunun 
güvence altına alınmasını için mahkeme kararı ile borçlunun malvarlığına el konulmasını 
sağlayan geçici bir hukuki korumadır. İhtiyati haciz de bir geçici hukuki koruma olmakla 
birlikte ihtiyati tedbir değildir. İhtiyati hacizle ihtiyati tedbirin konusu, şartları ve sonuçları, 
icrası birbirinden farklıdır. 

İhtiyati haciz özel olarak para alacaklarına ilişkin bir geçici hukuki koruma olup, kural olarak 
İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK m. 257 vd.) düzenlenmiştir. İhtiyati tedbir ise para dışındaki 
mal, hak ve alacaklar için kabul edilmiş geçici hukuki korumadır ve Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nda düzenlenmiştir. İhtiyati haciz zımnında ihtiyati tedbir ise mevzuatta hiçbir 
şekilde karşılığı olmayan dayanaksız bir öneridir.

Olayımız açısından değerlendirdiğimiz de ise, Yalçın Ergezer’in para alacağı için bir tavsiye 
istediğini görmekteyiz. Dolayısıyla burada ihtiyati haciz söz konusu olacaktır. 

Tanımda da belirtildiği üzere ihtiyati hacze müstakbel takibin sonucunu güvence altına almak 
için de başvurulabilir. İİK m. 257’de yer alan sebeplere dayanarak takipten önce yetkili ve 
görevli mahkemeye başvurarak ihtiyati haciz talebinde bulunulabilir. Bu durumda alacaklı 
kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını karar verildiği 
tarihten itibaren 10 gün içerisinde istemek zorundadır, aksi halde ihtiyati haciz kendiliğinden 
kalkar (İİK m.261).

b) Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş alacaklar için ihtiyati haciz istenirken başka bir 
şart aranmamaktadır (İİK m. 257). Vadesi gelmemiş alacaklar için ise bazı ek şartların 
gerçekleşmesi halinde ihtiyati haciz istenebilecektir. Bu şartlar; a) Borçlunun belirli bir 
yerleşim yerinin olmaması ve b) Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını 
gizlemesi, kaçırması veya kendisinin kaçmaya hazırlanması yahut kaçması ya da bu maksatla 
alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunmasıdır.

Olayımızda vadesi gelmiş bir alacak için ihtiyati haciz talebinde bulunulduğu için İİK m. 
257/II de sayılan ek şartların aranmasına gerek yoktur. Bu sebeple borçlu Kaan İşbilir’in 
talebi dikkate alınmayacaktır. 

Mahkeme, alacağın ve ihtiyati haciz sebeplerinin varlığına kanaat getirirse, borçlunun 
mallarına ihtiyati haciz konulmasına karar verir; aksi halde alacaklının ihtiyati haciz talebini 
reddeder. İhtiyati haciz talebinin reddi kararına karşı alacaklı istinaf yoluna başvurabilir (İİK 
m. 258). İhtiyati haciz kararı verilirken dinlenmemiş olan borçlu veya üçüncü kişi 
mahkemenin yetkisi, ihtiyati haciz sebepleri veya teminat yönünden itiraz edebilir (İİK m. 
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265/I, II). Mahkeme iki tarafı dinleyip dinlememekte serbesttir (İİK m. 258). İhtiyati hacizde, 
borçlunun itirazda bulunabilmesi için ihtiyati haciz kararı verilirken dinlenmemiş olması 
gerekir. İhtiyati haciz kararı verilirken borçlu dinlenmişse, tüm itirazlarını o zaman 
yapmalıdır. Olayımızda mahkeme borçlu Kaan İşbilir’in dinlenmesine karar verdiği için Kaan 
İşbilir tüm itirazlarını bu sırada yapmalıdır, aksi halde sonradan itirazda bulunamaz. İtiraz 
üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu 
başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyatî haciz 
kararının icrasını durdurmaz (İİK m. 265/V).

2. a) İmzaya itiraz dışında kalan, gerek maddi hukuktan gerekse takip hukukundan 
kaynaklanan diğer itirazlar, borca itirazdır. Borçlu takip konusu senetten dolayı borçlu 
olmadığını iddia ediyorsa bu konudaki itirazlarını beş gün içinde icra mahkemesine 
bildirmelidir (İİK m. 168/I, b.5). Kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda icra mahkemesi bu 
konuda geçici durdurma kararı vermedikçe, itiraz, satıştan başka takip işlemlerini 
kendiliğinden durdurmaz (İİK m. 169, c.2; 170).

b) Borçlu, alacaklının dayandığı senedin kambiyo senedi olmadığı ve kambiyo senetlerine 
özgü haciz yoluna başvurma hakkının olmadığını ileri sürüyorsa, bunu beş gün içinde icra 
mahkemesine şikayet yoluyla bildirmelidir (İİK m. 168, I, b.3; m. 170/a). Beş gün içinde 
yapılan şikayet takibi durdurmaz. Ancak icra mahkemesi bu konuda ayrıca karar verebilir 
(İİK m. 22).

c) İİK m. 170/b hükmü uyarınca kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte de genel 
haciz yoluyla takipte geçerli olan itiraza ilişkin bazı hususlar niteliğine aykırı düşmedikçe 
uygulanır. Bu hükümde atıf yapılan maddelerden biri de İİK m. 65’de düzenlenen gecikmiş 
itiraz kurumudur. 

Borçlu, kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde ödeme emrine itiraz edemezse, bu 
itirazını sonradan yapabilir (İİK m. 65). Kanunda gecikmiş itiraz sebepleri açıkça 
düzenlenmemiştir. Bu durum borçlunun kusuruna dayanmamalı ve onun iradesi dışında bir 
sebep olmalıdır. Borçlunun ağır hastalı bu sebeplerden biri olarak sayılmaktadır. Buna göre, 
borçlu, süresinde ödeme emrine itiraz edemeyecek ve kendisine bir vekil atayamayacak 
derecede ağır hasta ise, iyileştikten sonra üç gün içinde gecikmiş itirazda bulunabilir. İleri 
sürülen hastalığın gecikmiş itiraz sebebi teşkil edip etmeyeceğini, icra mahkemesi takdir 
edecektir. Bu sebeple gribal enfeksiyon gecikmiş itiraz için mazeret sayılması muhtemel 
görülmemektedir. Genel olarak bu hastalık, kişiyi vekil atamaya engel teşkil edecek kadar 
ağır bir hastalık olarak kabul edilemez.

Şikayet süresi, hak düşürücü niteliktedir. İcra mahkemesi, şikayetin süresinde yapılıp 
yapılmadığını kendiliğinden gözetecektir. Süresinden sonra yapılan şikayet dinlenmez. 
Burada şikayetin HMK’da düzenlenen eski hale getirme yoluyla yapılabileceği tartışılabilir. 
Doktrinde hakim olan görüşe göre, bu imkanın da mümkün olmadığı şeklindedir.
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3.  Taşınmaz malların ihale neticesinde satılabilmesi için artırma bedelinin malın muhammen 
bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o 
malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan 
başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir (İİK m. 129/1). 
Rüçhanlı alacaklardan maksat, ilk olarak hacizden önce konulmuş olan ipotek alacaklarıdır. 
Bunlar muaccel olan ve bu nedenle satış bedelinden öncelikle ödenecek olan ipotek 
alacaklarıdır. 

Olayımızda taşınmazın muhammen bedeli 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yüzde 
ellisi 1.500.000 TL dir. Satış isteyen Yalçın Ergezer’in alacağına rüçhanı olan alacaklar ise 
(X) Bankasının muaccel ipoteği 1.000.000, (Y) Bankasının 2. dereceden 700.000 TL muaccel 
ipoteği ile Perihan Kaçırmaz’ın 2. dereceden 400.000 TL tutarında muaccel ipoteği 
bulunmaktadır. Bunların toplamı 2.100.000 TL yapmaktadır. Ayrıca 30.000 TL satış ve 
paylaştırma gideri vardır. Bu durumda taşınmazın birinci ve ikinci artırmada en az 2.130.000 
TL bedelle ihale edilebilecektir. 

Satışı, bizzat ipotekli alacaklı istemiş ise, bir kimse kendine karşı rüçhanlı olamayacağına 
göre, satışı isteyen ipotekli alacaklının alacağının karşılanması gerekmez. Bu durumda 
taşınmaz en az muhammen bedel 1.500.000 TL ve 30.000 TL satış ve paylaştırma gideri 
toplamı olan 1.530.000 TL’ye yapılabilecekti.

4. Doğrudan iflas İİK m. 177’deki hallerden birinin varlığı halinde talep edilebilir. Olaydaki 
borcun vadesinde ödenmemesi hususunun bu hallerden ödemelerin tatiline girip girmeyeceği 
tartışılabilir. Borçlu, bütün alacaklılarından kendisine ödeme için süre istemişse, muaccel ve 
ihtilafsız alacaklarını ödemekten kaçınırsa ödemelerini tatil etmiş sayılmalıdır. Yine sistemli 
olarak itirazda bulunuyorsa, çok küçük meblağlı borçlarını ödeyemiyorsa doğrudan iflas 
sebebi gerçekleşmiştir. Geçici nakit sıkıntısı yeterli sayılmaz.

5. Borçlu İİK m. 172’ye göre, 7 gün içerisinde iflas ödeme emrine itiraz etmemiş ise, alacaklı 
açacağı iflas davasında borçlunun ödeme emrine itiraz etmediğini ve borcunu ödemediğini 
bildirerek, borçlunun iflasına karar verilmesini istemekle yetinir. İflas takibinin kesinleşmesi 
söz konusudur bu nedenle mahkeme hemen alacaklının iflas talebini ilan eder. İİK m. 173’e 
göre, ilandan itibaren 15 gün içinde borçlunun diğer alacaklıları iflas davasına müdahale ve 
itiraz ederek, borçlunun iflasını gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek iflas davasının 
reddini isterler İtirazları yerinde görürse ilk duruşmada dinledikten sonra, depo verilmeden 
iflas davasının reddine karar verir. İtirazlar reddedilirse iflas davası incelenmeye başlanır. Bu 
ŞEKLÎ bir incelemedir. Mahkeme bu davada alacaklının gerçekten alacaklı olup olmadığını 
genel hükümlere göre inceleyemez. Takip kesinleşmiştir. Ticaret mahkemesi sadece süresinde 
itiraz olmadığını tespit eder ve depo kararı verir. Borçlu da itiraz veya defi ileri süremez. 
Borcunu ödeme emrinin tebliğinden önceki bir dönemde ödediğine dair ileri süremez. 
ANCAK ödeme emrinde yazılı 7 günlük sürenin geçmesinden sonra ödediğini ticaret 
mahkemesinde resmi bir belge ile ispat edebilir.
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6. a) Kaan İşbilir’in alacağının para alacağı olmadığını düşünürsek, İİK m. 198’e göre, para 
ve teminat alacağı dışında kalan alacaklar iflasın açılmasıyla para alacağına çevrilip masaya 
yazılır. Alacağın para alacağı olduğunu düşünürsek, iflasın açılmasından etkilenmez. Zira İİK 
m. 195’e göre muaccel hale gelme sadece müflisin borçları bakımından söz konusudur. 
Ayrıca belirtmek gerekir ki, İİK m. 192’ye göre, iflasın açılmasından sonra müflis hiçbir 
ödeme kabul edemez. Müflise ödemede bulunan kimse müflisin alacaklılarına karşı ancak 
masaya giren para veya kıymet nispetinde borcundan kurtulur. Bununla beraber iflasın 
ilanından evvel müflise ödemede bulunan borçlu iflastan haberi yoksa borcundan kurtulur.

b) İflasta istihkak davası söz konusudur. Masadan çıkarma davası maddi hakka ilişkin 
yansıma etkisi olan bir takip hukuku davasıdır. Üçüncü şahıs yalnız mülkiyet iddiasını ileri 
sürebilir. İİK m. 228’e göre, üçüncü şahıslar tarafından istihkak iddiasında bulunulan eşyanın 
kendilerine verilip verilmeyeceğini iflâs idaresi kararlaştırır. İflâs idaresi; istihkak iddiasını 
reddederse, üçüncü şahsa icra mahkemesinde istihkak davası açması için yedi günlük bir 
mühlet tayin ve tebliğ eder. Bu mühleti geçiren üçüncü şahıs, masaya karşı istihkak 
iddiasından vazgeçmiş sayılır. İstihkak davasına, genel hükümler dairesinde ve basit 
yargılama usulüne göre bakılır. İcra mahkemesi, icabında istihkak davacısından masanın 
muhtemel zararına karşı teminat isteyebilir.

c) Türk Kanun koyucunun düzenlemediği iflas idaresince üçüncü kişiye karşı açılan masaya 
dahil etme tamamen maddi hukuka ilişkin bir davadır. İcra ve İflas Kanunu’nda bu davaya 
ilişkin özel bir hüküm yoktur. Bu davada verilen hükümler taraflar hakkında maddi anlamda 
kesin hüküm oluşturacaktır.

II. DOĞRU/YANLIŞ SORULARI

1.Yanlış: Alacaklının dava dilekçesinde açıkça icra inkar tazminatı talep etmiş olması gerekir 
(İİK m.67/II). Borçlunun ödeme emrine karşı yaptığı itirazın haksız olması gerekir. Borçlunun 
haksız olup olmadığı alacağın likit olup olmamasına göre değerlendirilir. Alacak likit ise, 
borçlu itirazında haksızdır; alacak likit değilse, borçlu itirazında haklıdır. 

2. Doğru: Alacaklının istihkak davası açmasında ve davanın tarafları hakkındaki özellikler 
dışında kalan hususlarda, m. 97’deki istihkak davası hakkındaki hükümler uygulanır. Fakat, 
bu davada tazminata ilişkin hükümler uygulanmaz (İİK m. 97/XIII, XV).

3. Yanlış: Devlet malları haczedilemez (İİK m. 82). Devletin, malları devletin sayılan 
kurumların ve diğer kamu tüzel kişilerinin mallarının haczedilemeyeceği kuralı kamu 
düzenine ilişkin olduğundan, bu malların haczedilemeyeceği süresiz şikayet yolu ile ileri 
sürülebilir. 

4. Yanlış: Süresinde satış istenmemesi durumunda, takip düşmez; borçluya yeniden ödeme 
emri gönderilerek yeniden takip yapılması gerekmez. İİK m. 110’a göre, haczin düşmesi söz 
konusudur. Haciz yenilenir.

5. Doğru: İİK'nun 45. maddesinde; "Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tâbi 
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şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir. Ancak 
rehnin tutarı borcu ödemeğe yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yoliyle takip 
edebilir" hükmü yer almaktadır. Bu düzenleme kamu düzenine dair olup, İİK'nun 16/2. 
maddesi uyarınca süresiz şikayete tabidir.

III. KARAR İNCELEMESİ

İcra takibi, alacaklının takip talebi ile başlar. Bu takip talebini alan icra dairesi buna uygun 
olarak bir ödeme emri veya icra emri düzenleyecektir. Genel haciz yoluyla ilamsız icra takip 
talebi verildiğinde, icra dairesinin icra emri tebliğ etmesi gerektiği ve bunun emredici olduğu 
ifadeleri isabetli değildir.

Yargıtay’ın icra emri tebliğinin yasal zorunluluk olduğu gerekçesi isabetli değildir. Pek tabii 
alacaklı ilamlı icra yoluna girişirse, icra dairesi icra emri tebliğ edecektir. Başka bir deyişle bu 
yasal zorunluluk, ancak bu takip türü seçildiğindedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, Kanunla 
alacaklıya tanınan takip türünü seçme hakkı, hayatın olağan akışı gibi müphem bir kavramla 
kaldırılamayacaktır.

Yargıtay’ın dürüstlük kuralı gerekçesi isabetli değildir. İcra ve İflas Hukuku’nda tasarruf 
ilkesi geçerlidir ve alacaklı icra takip türünü serbestçe belirleyebilir. Alacaklı elinde bir ilam 
varsa ilamlı icraya başvurabileceği gibi, evleviyetle ilamsız icra yoluna da gidebilir. Adi haciz 
yoluyla takibe girişebilmek için alacaklının elinde bir belge bulunmasına dahi gerek yoktur. 
Kaldı ki, elinde ilam bulunan alacaklı ilamsız takibe giriştiğinde, aleyhine elinde ilam bulunan 
borçlunun, aleyhe ilamın mevcut olmasına rağmen bu takibe itiraz etmesinin dürüstlük 
kuralıyla bağdaşmayacağı düşünülebilir.

IV. METİN SORULARI

1. İcra ve İflas Hukuku’nda kural olarak tasarruf ilkesi geçerlidir. İcra takibini alacaklı 
başlatır. Alacaklının talebi olmadan bir icra takibi başlamaz. İcra takibi türünü alacaklı 
belirler. İflas davasında iflas talebi geri alınabilir. Bu da tasarruf ilkesinin bir görünümüdür.

İstisnaları ise, satış tutarı bütün alacakları ödemeye yetmezse İİK m. 139’a göre, icra müdürü 
kendiliğinden yeni hacizler yaparak haczi tamamlar. Bu tamamlama haczidir. İkinci istisna, 
İİK m. 113 uyarınca, icra müdürü kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan 
malların satılmasına her zaman karar verebilir. Son olarak, İİK m. 138’e göre, haciz, paraya 
çevirme ve paylaştırma gibi bütün alacaklıları alâkadar eden masraflar önce satış tutarından 
alınır ve artan para takip masrafları ve işlemiş faizler dahil olduğu halde alacakları nispetinde 
paylaştırılır.

2. İflasın ertelenmesi kararını şirketin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 
mahkemesinden talep edilir. İflasın ertelenmesi kararında mahkeme atadığı kayyım ile 



6

şirketin tamamen yönetilmesine karar verebileceği gibi şirket yönetiminin karar ve 
işlemlerinin geçerliliğini kayyımın onayına bağlı kılabilir (İİK m. 179/a). İflasın ertelenmesi 
kararı ile kural olarak borçlu aleyhine takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur. Bu 
kuralın istisnası ise İİK m. 206 birinci sırada yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip 
yapılabilir ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir (İK m. 179/b, II). Hukuk 
davaları takip işlemi olmadığı için erteleme süresi içinde borçlu aleyhine dava açılabilir ve 
açılmış davalara devam edilebilir.  

İflasın açılmasına borçlunun muamele merkezindeki asliye ticaret mahkemesi karar 
verecektir. Borçlunun, iflas açıldıktan sonra, iflas masasına ait mal ve haklar üzerindeki her 
türlü tasarrufu alacaklılara (iflas masasına) karşı geçersizdir (İİK m. 191/I). İflasın 
açılmasından önce müflise karşı başlamış olan takipler, iflasın açılması ile durur ve iflas 
kararının kesinleşmesi ile de düşer (İİK m. 193). Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan 
takiplere iflastan sonra da takip alacaklıları tarafından iflas masasına karşı devam edilir ve 
satış bedeli 151 inci maddeye göre rehinli alacaklılara paylaştırılır. Artan kısım iflas masasına 
intikal eder. Şu kadar ki, takip alacaklısı, iflastan önce başlamış olduğu rehnin paraya 
çevrilmesi yolu ile takipten vazgeçerek, rehnin 185 inci maddeye göre satılmasını isteyebilir 
(İİK m. 193/IV). Hukuk davaları, ikinci alacaklılar toplantısından on gün sonrasına kadar 
sadece durur (İİK m. 194). İİK m. 194 sayılan bazı davalar ise iflasın açılmasına rağmen 
durmaz. 

Konkordato mühletinin verilmesi kararını icra mahkemesi verir.  Borçlu konkordato mühleti 
içinde,  konkordato komiserinin denetimi altında işlerine devam edebilir (İİK m. 290). İcra 
mahkemesi bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin katılımı ile yapılmasına veya 
borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir (İİK m. 
290). Borçlu İİK m. 290/II’de sayılan tasarruf işlemlerini icra mahkemesinin izni dışında 
yapamaz. Konkordato mühleti içinde, borçlu aleyhine, kural olarak hiçbir icra ve iflas takibi 
yapılamaz. Mühlet verilmeden önce başlamış olan takipler durur (m. 289/I). Bunun istisnaları 
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip ve İİK m. 206 da birinci sırada yer alan imtiyazlı 
alacaklardır. Konkordato süresi içinde borçlu aleyhine dava açılabilir ve ihtiyati tedbir kararı 
verilebilir.  


