21.12.2016 Genel Pratik
İCRA İFLAS HUKUKU PRATİK ÇALIŞMA
OLAY: İzmir’de üniversite öğrencisi olan A(yşe), kız kardeşi C(eren)’in de İzmir’de bir üniversiteyi kazanması
üzerine kardeşi ile birlikte yaşamak üzere ev bulmak için yakınlardaki bir emlakçıya gitmişler, emlakçı ile
gezdikleri evlerden birini beğenmişler ve o evi tutmaya karar vermişlerdir. Emlakçının işyerinde ev sahibi
E(zgi), kız kardeşler ve onların Ankara’da ikamet eden babaları B(ekir) bir araya gelmiş ve B(ekir) ile E(zgi)
arasında bir yıllık kira sözleşmesi imzalanmıştır. Kira sözleşmesine göre her ay 950 TL kira ödenecektir. B(ekir)
ayrıca her ayın kira bedeli için on iki adet 950 TL bedelli bono imzalayarak ev sahibi E(zgi)’ye teslim etmiştir.
Bonolarda ödeme yeri gösterilmemişse de İzmir mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olduğu açıklamasına yer
verilmiş; ayrıca bir bono bedelinin ödenmemesi durumunda diğer bonoların da muacceliyet kazanacağı
belirtilmiştir. İlk dört ayın kira bedeli vadesinde ödenmiş; ancak beşinci ve altıncı ayın kira bedellerini B(ekir)
kızlarının hesabına yatırmasına rağmen kız kardeşler A(yşe) ve C(eren) bu parayla yılbaşı için birbirlerine çok
istedikleri Moschino çantalardan hediye almışlardır.
SORULAR
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E(zgi), B(ekir)’e karşı İzmir 15.İcra Dairesinde ödenmemiş iki aylık kira söz konusu olduğundan 2 adet
bonoyu tahsil için 1.900 TL.lık kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatmıştır. Söz
konusu takibe ilişkin tebligat B(ekir)’e 16.12.2016 tarihinde yapılmıştır. Buna göre;
a. B “İzmir icra daireleri yetkili değildir, Ankara icra daireleri yetkilidir” şeklinde 25.12.2016
tarihinde itirazda bulunmuştur. Yaptığı bu itirazı İcra hukuku bağlamında değerlendiriniz.
b. B(ekir), “E(zgi) ödememe protestosu çekmemiştir. Bu nedenle takip hakkı bulunmamaktadır”
iddiasında bulunmayı planlamaktadır. Bunu nereye, hangi süre içerisinde, ne suretle
gerçekleştirecektir? Bundan sonuç alacak mıdır? Neden?
c. B(ekir), “E(zgi) bononun aslını icra dairesine vermemiştir” iddiasını
d. B(ekir), “bononun vadesi gelmemiştir” iddiasını
e. “Bonoda düzenleyenin imzası bulunmamaktadır.” iddiasını
f. “Bonoda ödeme yeri gösterilmemiştir.” İddiasını
Hangi sürede nereye ve ne suretle bildirecektir? Etkisi ne olacaktır?
B(ekir), 2 aylık kira bedelini kızları A(yşe) ve C(eren)’in ödemediğini öğrendikten sonra, ödeme emrine
itiraz etmeyerek İzmir’e gelmiş E ile buluşmuş ve bu sırada ödeme süresi olan 10 günlük süre de
geçmiştir. E kızlarının ödemediği 2 aylık kira bedelini E(zgi)’ye elden teslim etmiş olmasına rağmen
E(zgi), B(ekir) aleyhine yürütmekte olduğu takibe devam etmiştir. Bu durumda B(ekir)’e öneriniz
nedir?
B(ekir), 2 aylık kira bedelinin kızları A(yşe) ve C(eren) tarafından ödenmediğini öğrendikten sonra,
ödeme emrine süresinde itiraz etmemiş de olduğu için İzmir’e gelerek E(zgi) ile buluşarak ödeme
süresinin bitimine iki gün kalmışken ödenmemiş 2 aylık kira bedelini E(zgi)’ye elden teslim etmiştir.
Buna rağmen E, B aleyhine yürütmekte olduğu takibe devam etmiştir. E, B’nin mallarının haczi için
haciz talebinde bulunmuştur. Mallarının satılmasından korkan B daha önce kira bedelini E’ye ödeme
sine rağmen tekrardan borçlu bulunmadığı parayı ödemek zorunda kalmıştır. Bu durumda B’nin
başvurabileceği hukuki çare var mıdır?
B(ekir), kızları A(yşe) ve C(eren)’in hesabına yatırdığı parayla çanta aldıklarını duyunca henüz ödeme
günü gelmeden E’ye kira bedelini ödemiştir. Kira bedelini babalarının ödediğinden haberi olmayan
kızlara E “kira günü geldi çattı kızlar bütün ay gezdiniz durdunuz nasıl ödeyeceksiniz bakalım”
demiştir. Bunu öğrenen B, E’nin takip başlatmasından korkmaktadır. Ona ne önerirsiniz?
E’nin B’ye karşı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip değil de; aralarındaki kira sözleşmesi
uyarınca yetkili icra dairesinde kira bedelinin ödenmemesi dolayısıyla kiralanan taşınmazın tahliyesi
yoluyla takip başlattığını varsayalım.
a. İcra müdürü B’yi kişisel olarak tanıması ve kızlarının kirayı ödememesi nedeniyle söz konusu
takibin başlatıldığını bilmesi dolayısıyla B’ye İİK m.269 değil de, İİK m.60 uyarınca bir ödeme
emri göndermiştir. Bu durumda E(zgi)’ye ne yapmasını önerirsiniz?
b. B, kira sözleşmesinin geçersiz olduğu iddiasındadır. Bu iddiasını hangi süre içinde, nereye ve hangi
yolla bildirmelidir? Bunun takibe etkisi ne olacaktır?
c. E’nin bu iddiayı hükümden düşürmek için başvurabileceği hukuki yol nedir?
d. B, E’nin başlattığı takibe itiraz etmemiş ve fakat süresinde kira bedelini de ödememiştir. Bu
durumda B takibe nasıl devam etmelidir?

Somut olayda E ile A ve C arasında sözlü bir kira sözleşmesi yapılmış olduğunu ve E’nin A ve
C’yi bir senenin sonunda kira süresinin sona ermesi gerekçesiyle evden çıkarmak istediğini
varsayalım. Bunun mümkün olup olmadığını şartları çerçevesinde değerlendiriniz.
f. Kira sözleşmesi E ile A ve C arasında yapılmış olsa E(zgi) büyük kardeş olduğu için yalnızca
A(yşe) aleyhine kiralanan taşınmasın tahliyesi yoluyla takip başlatmayı düşünse bunu nasıl
değerlendirirsiniz?
g. Takip yalnızda kira alacağının tahsiline ilişkin genel haciz yoluyla takip olsaydı yukarıdaki soruya
vereceğiniz cevap değişir miydi?
E’nin B’ye karşı genel haciz yoluyla takip başlattığını varsayalım.
a. B, “E takip talebine ne kira sözleşmesi ne de bonoyu eklemiştir. Takibinde haksızdır”
iddiasındadır. Bu iddiasını hangi süre içinde nereye ve hangi yolla ileri sürmelidir? Bunun takibe
etkisi nedir?
b. B’nin bu itirazı hükümden düşürmek için başvurabileceği yollar nedir?
c. Takip kesinleşmiş ve haciz aşamasına gelinmiştir. E aradan 15 ay geçtikten sonra haciz talebinde
bulunmuştur. İcra dairesi bunun üzerine takibin düştüğünü söyleyerek hacze gitmemiştir. İcra
memurunun davranışı ve gerekçesi doğru mudur? Bu durumda E’ye ne önerirsiniz.
d. E’nin süresi içinde haciz talebinde bulunduğunu varsayalım. E, B’nin 2 yıl önce Karaburun’dan
almış olduğu yazlığın haczini talep etmiştir. E haczedilemezlik iddiasında bulunabilir mi?
e. B’nin Karaburun’daki yazlığına haciz konulmuştur. E haciz tarihinden 13 ay sonra satış istemiştir.
Bu durumda takibin devamı hakkında bilgi veriniz
f. E’nin süresinde satış istediğini varsayalım. Taşınmazın tahmin edilen bedeli 300.000 TL’dir. B
19.12.2016 tarihinde L lehine 2.dereceden 130.000 TL bedelli; 21.12.2016 tarihinde de K lehine
1.dereceden 140.000 TL bedelli ipotek tesis etmiştir. Satış ve paylaştırma masrafları ise 13.000
TL’dir. Bu taşınmazın en az hangi bedelle satılması gerekir?
g. L satış istemiş olsaydı yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?
h. Birinci arttırma sonunda Z 285.000 TL; Y 284.000 TL teklif etmiştir ve Z’ye ihale yapılmıştır. Z
süresinde ihale bedelini ödememiştir. Bunun sonucu ne olur?
i. İlk arttırmada kanuni şartları taşıyan teklifte bulunulmamış olsaydı sonucu nedir? Sonraki
arttırmada da aynı durum söz konusu olsaydı sonucu ne olurdu?
j. Z’nin satış bedelini ödememesi üzerine yeniden arttırma yapılmış ve Y’ye ihale yapılmıştır. Y
süresinde ihale bedelini ödemiştir. Y taşınmazın mülkiyetini ne zaman kazanır, tescil ve teslim ne
zaman gerçekleşir?
k. Arttırma sonunda Y’ye ihalenin yapıldığını varsayalım. Fakat ilanda taşınmaz 150 m2 olarak
gösterilmesine rağmen Y daha sonra taşınmazın parkelerini yeniletmek istemiş ve aslında
taşınmazın 120 m2 olduğunu öğrenmiştir. Bu durumda Y’ye ne yapmasını önerirsiniz?
l. İhalenin feshi talebi sonunda icra mahkemesi ne tür karar verebilir?
m. Taşınmazın satıldığını fakat tüm alacaklıların alacağını karşılamadığını varsayalım. İcra
müdürünün bu durumda yapabileceği bir şey var mıdır, varsa nedir?
n. Y, ustanın taşınmazın 120m2 olduğunu söylemesi üzerine ihalenin feshini talep ettiğini fakat daha
sonradan gerçekten de taşınmazın 150m2 olduğunu öğrenmesi üzerine fesih talebinden feragat
etmek istemiştir. Bu durumda icra mahkemesinin kararı nasıl olmalıdır? Bunun sonucu nedir?
o. E sıra cetvelinde kaydedilmesini istediği sırada değil de bir sonraki sırada gösterildiğini iddia
etmek istemektedir. Hangi süre içinde nereye ve ne suretle bu iddiasını ileri sürmelidir?
e.

6.

ö. E’ nin karşı koyması, kendi sırasına değil de sıra cetvelinde 2.sırada yer alan L’nin sırasının 3. sıra
olması gerektiği iddiasına ilişkin olsaydı yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?
p.

İcra takibi sonunda borçlunun haczedilen tüm malları satılmış ve alacaklılara paylaştırılmıştır.
Fakat E alacağını tamamen alamamış ve kendisine aciz belgesi verilmiştir. Bu durumda E’ye ne
önerirsiniz?

