
1 
 

 

CEVAP ANAHTARI 14 HAZİRAN 2017 İCRA VE İFLAS HUKUKU FİNAL SINAVI 

I. OLAY 
 
1-)   a-) İcra ve İflas Kanunumuzun 257 maddesi gereğince, Kanun koyucu ihtiyati haciz 
alınabilmesi için gerekli şartları, vadesi gelmiş olan para borçları ve henüz vadesi gelmemiş 
olan para borçları olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Buna göre, İlk olarak  
 
Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde 
veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını 
ihtiyaten haczettirebilir. 
 
Buna karşılık;  vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz 
istenebilir:  
1 –    Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa ; 
2 – Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya 
kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli 
işlemlerde bulunursa; 
 
Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder. 
 
Somut olayda, borcun vadesi gelmiş ve alacak için de rehin tesis edilmemiştir. Buna bağlı 
olarak alacaklı vekili, borçlunun malları üzerine ihtiyati haciz konulmasını İİK. 
257.maddenin 1. fıkrası gereğince talep edebilecektir. 
 
 
b-) İİK.md. 258 hükmü gereğince, İhtiyati hacze 50 nci maddeye göre yetkili mahkeme 
tarafından karar verilir.”  denilmektedir. Bu durumda alacaklı yetkili ve görevli mahkemeye 
bir dilekçe ile müracaat edecektir.  Somut olay bakımından borçlunun muamele merkezinin 
bulunduğu yer Maslak-Levent yani İstanbul Mahkemeleri ile taraflar arasında bir akit olduğu 
için İİK.md.50 atfı ile HMK.md.10 uygulama alanı bulacaktır. Sözleşmenin ifa yeri 
mahkemeleri de yetkili olacaktır. İfa yeri belli değilse, olayda bir para borcu söz konusu 
olduğundan alacaklının ödeme zamanındaki muamele merkezinin bulunduğu yer Kadıköy 
yani Anadolu Mahkemeleri de ihtiyati haciz kararının alınabilmesi için yetkili olacaktır.  
 
Sorunun diğer bölümü olan  husus, İİK.md. 265 hükmünde düzenlenmiştir. Bu hüküm 
gereğince,  
 
* Borçlu kendisi dinlenmeden verilen, ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere,  
* Mahkemenin yetkisine ve  
* Teminata karşı;  
 
huzuruyla yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının kendisine tebliği 
tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.  
 



2 
 

Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder. İtiraz 
eden, dilekçesine istinat ettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. Mahkeme, itiraz 
üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını 
değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme 
yapılarak karar verilir. 
 
İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu 
başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna) başvuru, ihtiyatî haciz 
kararının icrasını durdurmaz. 
 
2 a-)   İcra ve İflas Kanunu’nun 261.maddesi gereğince;  
 

Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde kararı veren 
mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. Aksi 
halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar.  
 

2 b-)  Cebri icra hukukunun hükümleri gereğince, ihtiyati haciz kurumunda alacaklı vekilinin 

bizatihi borçlu aleyhine ihtiyati haciz kararı alması ve bunu icra ettirmesi tek başına yeterli 

sayılmamaktadır. Buna ilaveten alacaklı vekilinin ihtiyati haczi tamamlayan merasim 

cümlesinden hareketle, ihtiyati haciz kararının ve icrasının devamı olarak esas takibe geçmesi 

de gerekmektedir. Bu husus Kanunumuzda 264. maddemizde tanzim edilmiştir.  

 

 Bu düzenlemeye göre,  Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati 

haciz yaptırmış olan alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz 

tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde (Haciz veya 

iflas) bulunmaya veya dava açmaya mecburdur.  

 

 İcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ 

olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinden itirazın 

kaldırılmasını istemeye veya mahkemede dava açmaya mecburdur. İcra mahkemesi, 

itirazın kaldırılması talebini reddederse alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden 

itibaren yedi gün içinde dava açması lazımdır.  

 

 İhtiyatî haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı 

birinci fıkraya göre mahkemede dava açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün 

mahkemece tebliğinden itibaren bir ay içinde alacaklı takip talebinde bulunmaya 

mecburdur.  
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3 a-)  Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte borca itiraz İİK.md. 168/5 fıkrasında 

düzenlenmiştir. Buna göre, öncelikle borçluya gönderilen ödeme emrinde,  

 

Borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil verildiği veya alacağın zaman aşımına 
uğradığı veya yetki itirazını sebepleri ile birlikte beş gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe 
ile bildirerek icra mahkemesinden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri 
icraya devam olunacağı ihtarı yer almalıdır.  
 
Borca itiraz üzerine takibin akıbetinin ne olacağı hususu ise, 169.maddede tanzim 
edilmiştir. Buna göre, “borçlu, 168 inci maddenin 5 numaralı bendine göre borca karşı 
yapacağı itirazını bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirir. Bu itiraz, satıştan başka icra takip 
muamelelerini durdurmaz.”  
 
Denilmektedir. Bir başka ifade ile kambiyo senetlerine borca itiraz, satıştan başka icra 
takip işlemlerini durdurmayacak. Ancak satış (paraya çevirme işlemi) yapılamayacaktır.  
 
3 b-)  Genel haciz yoluyla takipte, eğer adi senede dayalı olarak icra takibi yapılmış olsaydı, 
yukarıda 3 (a) sorusuna verdiğimiz cevapta değişiklik olurdu.  
 
Bu husus İcra ve İflas Kanunu’nun 62. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, takip konusu 
adi senedin dayalı olduğu borca itiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği 
tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye 
mecburdur.  
 
İtirazın hükmüne gelince, genel haciz yoluyla takipte, süresi içinde yapılan itiraz takibi 
durdurur. Alacaklının duran takibi harekete geçirmek için eğer elinde 68 normlarını ihtiva 
eden bir belge varsa, İtirazın tebliğinden itibaren 6 ay içinde İcra Mahkemesine başvurarak 
itirazı kaldırılmasını, aksi halde itirazın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde Genel 
Mahkemeden İtirazın iptalini talep etmesi gerekecektir. 
 

4-) Buradaki evden maksat, yerel geleneklere göre, konut olarak kullanılmaya elverişli olan 

yerlerdir. Bağımsız ve, kat mülkiyeti, bir ev veya apartmandaki paylı veya iştirak halindeki 

mülkiyet hissesi İİK.md.82/12 anlamında mesken sayılır ve İİK.md.82 anlamında 

haczedilemez. 

Bir meskenin borçlunun haline münasip ev olup olmadığı hususu, borçlunun haciz anındaki 

sosyal durumuna ve borçlunun ve ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir.Buradaki aile terimi 

geniş anlamda kullanılmış olup, borçlu ile beraber oturan evli kızı ile damadı, reşit olup da 

borçlu ile oturan çocukları da kapsamına almaktadır. 

Uygulamada kural olarak İİK.md.82 gereği borçlu, haline münasip evinin 

haczedilemeyeceğini ileri sürse de icra müdürü tarafından borçlunun haline münasip evi 

haczedilmektedir. Borçlu da buna karşılık, evinin haczedildiğini öğrendiği tarihten itibaren 

7 gün içinde İcra Mahkemesine Şikâyet yoluyla muhalefet etmektedir ve Haczedilmezlik 
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şikâyetinde bulunmaktadır. Bu durumda İcra mahkemesi bilirkişi incelemesi yaptırtmak 

suretiyle borçlunun haczedilen evinin haline münasip ev olup olmadığının incelenmesine 

dair ara kararı vermektedir. Buradan ortaya çıkacak sonuca göre, evin kıymeti borçlunun 

kendisi ve ailesinin ihtiyacına yanıt verecek haline münasip bir evin bedelinden fazla ise, o 

zaman icra müdürlüğünce ev satışa çıkarılacak ve satılacak. Satıştan elde edilen bedelden 

borçluya haline münasip ev satın alması için gereken meblağ verilecek ve artan para da evi 

haczettiren alacaklının alacağı için ödenecektir. 

Buna karşılık, bilirkişi incelemesi sonucu evin kıymeti borçlunun kendisi ve ailesinin 

ihtiyacına yanıt verecek haline münasip bir evin bedelinden az ise, o zaman satış 

yapılmayacak ev borçluya bırakılacaktır. 

5-)  Bu soruda ihalenin feshi durumu ile karşı karşıya kalmaktayız. Satışa çıkarılan 

taşınmazın esaslı vasıflarında hata hali bulunmaktadır. Deniz görmeyen ama açık artırma 

ilanında deniz gördüğü belirtilen bir gayrimenkul söz konusu olmaktadır. Alıcı bakımından 

bu bir ihalenin feshi davası açması için sebep teşkil etmektedir. 

 İİK.md.134 hükmü gereğince, burada hatanın sonradan öğrenilmiş olması durumu 

mevcuttur. Bu durumda 7 günlük ihalenin feshini isteme süresi, hatanın öğrenildiği 

tarihten itibaren başlayacaktır. Ancak ihale tarihinden 1 yıl geçince artık ihalenin feshi 

istenemez. İhalenin feshi icra mahkemesinden talep edilir. İcra mahkemesinin burada 

verdiği karar maddi anlamda kesin hüküm sonucu doğurur.   

II. OLAY: 

1-) Bu iflas kararının,  

a-)     Borçlu şirket aleyhine daha önceden başlatılan derdest icra takiplerine etkisi md.193 

İflasın açılması, borçlu aleyhinde haciz yoluyla yapılan takiplerle teminat gösterilmesine 

ilişkin takipleri durdurur. İflas kararının kesinleşmesi ile bu takipler düşer. İflasın tasfiyesi 

müddetince müflise karşı birinci fıkradaki takiplerden hiçbiri yapılamaz. 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. 

b-)  Borçlunun taraf olduğu derdest hukuk davalarına etkisi md.194 

Acele haller müstesna olmak üzere müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk davaları durur ve 

ancak alacaklıların ikinci toplanmasından on gün sonra devam olunabilir.Bu hüküm şeref ve 

haysiyete tecavüzden, vücut üzerinde ika olunan zararlardan doğan tazminat davaları ile 

evlenme, ahvali şahsiye veya nafaka işlerine müteallik ihtilaflara, rehnin paraya çevrilmesi 



5 
 

yoluyla takiplerle ilgili olarak açılmış olan hukuk davalarına tatbik olunmaz. Dava durduğu 

müddetçe zamanaşımı ve hakkı düşüren müddetler işlemez. 

2-)   

a-) Masaya ait hiç bir mal bulunmazsa iflas dairesi tasfiyenin tatiline karar verir ve ilan 

eder. Bu ilanda alacaklılar tarafından otuz gün içinde iflasa yönelik muamelelerin 

uygulanmasına devam edilmesi istenilerek masrafı peşin verilmediği takdirde iflasın 

kapatılacağı yazılır. 

b-)  İflas dairesince defteri tutulan mallar bedelinin tasfiye masraflarını koruyamayacağı 

anlaşılırsa basit tasfiye usulü tatbik olunur. Bu takdirde iflas dairesi, alacaklıları yirmi günden 

az ve iki aydan çok olmamak üzere tayin edilecek müddet içinde alacaklarını ve iddialarını 

bildirmeğe ilanla davet eder. Bu müddet içinde alacaklılardan biri masrafları peşin vermek 

suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebilir. Basit tasfiyede iflas dairesi alacaklıların 

menfaatlerine muvafık surette malları paraya çevirir ve başka merasime mahal kalmaksızın 

alacakları tahkik ve sıralarını tayin ederek bedellerini dağıtır. Tasfiyenin kapandığı ilan olunur. 

3-)  İflas prosedüründe, alacakların tahkiki eğer adi tasfiye usulü söz konusu ise, İflas 

idaresi tarafından yerine getirilecektir. İflas İdaresinin kabul etmediği alacaklar bakımından 

alacaklılar açısından izlenecek yol somut olayın özelliğine göre, sıra cetvelinin iptali veya 

sıra cetveline şikâyet yolu olacaktır. 

Sıra cetveline itiraz edenler, cetvelin ilanından itibaren on beş gün içinde iflasa karar 

verilen yerdeki ticaret mahkemesine dava açmaya mecburdurlar. İtiraz eden, talebinin 

haksız olarak ret veya tenzil edildiğini iddia ederse dava masaya karşı açılır. Muteriz 

başkasının kabul edilen alacağına veya ona verilen sıraya itiraz ediyorsa davasını o alacaklı 

aleyhine açar. Bir alacağın terkini hakkında açılan dava kazanılırsa, bu alacağa tahsis edilen 

hisse dava masrafları da dâhil olduğu halde sıraya bakılmaksızın alacağı nispetinde itiraz 

edene verilir ve artanı da diğer alacaklılara sıra cetveline göre dağıtılır. Dava basit yargılama 

usulü ile görülür. Ancak, itiraz alacağın esas veya miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair 

ise şikâyet yoluyla icra mahkemesine arz olunur. 

4-) Konkordatoda kurumunda ise, alacakların tahkiki görevi Konkordato Komiserine ait 

bulunmaktadır. Konkordato da kabul edilmeyen alacaklar nizalı alacak haline gelmektedir. 

Nizalı alacakların konkordatonun kabulü için lazım gelen ekseriyete katılıp 

katılamayacakları hususunda karar veren merci, icra mahkemesidir. Nitekim İİK.md.297/4 

hükmü gereğince,  

“Nizalı veya taliki şarta bağlı veyahut muayyen olmayan bir vadeye tabi alacakların hesaba 

katılıp katılmamasına ve ne nispette katılacağına icra mahkemesi karar verir. Şu kadar ki 

bu iddialar hakkında ilerde mahkemece verilecek hükümler mahfuzdur.” 
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