15.12.2016

UYGULAMALI TAKİP HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI

OLAY: Gıda toptancılığı işiyle uğraşan A(li), tekel bayii işleten B(ahri)’ye cari hesap
sözleşmesiyle kuruyemiş satmaktadır. B cari hesap sözleşmesinin teminatı olarak arsası
üzerinde A lehine ipotek tesis etmiştir. Hesap dönemi sonunda cari hesap sözleşmesi
dolayısıyla B’nin A’ya an itibarıyla 50.000 TL borçlu olduğu ortaya çıkmıştır.
SORULAR:
1. A, B aleyhine hangi çeşit icra takibi yapabilir? Neden?
2. B, A’nın başlatmış olduğu takibe karşı koyabilir mi? Böyle bir imkân varsa bu imkânı
nerede, hangi süre içerisinde ve nasıl kullanacaktır?
3. Alacaklı A’nın takibe devam etmek için başvurabileceği yollar nelerdir?
4. A’nın gerçekleştirdiği takibin kesinleştiğini varsayalım. Bu durumda A hangi süre
içerisinde satış isteyebilecektir? Bu sürenin kaçırılmasının sonucu nedir?
5. Yapılan takip sonunda arsa 35.000 TL’ya satılmış ve giderler çıktıktan sonra A’nın
eline 30.000 TL geçmiştir. A’nın alacağının eksik kalan kısmı ne olacaktır?
6. B, A’ya arsasını ipotek ettiği gibi söz konusu ilişki çerçevesinde bir bono da
düzenleyip vermiştir. B borcunu ödemeyince A, B aleyhine takip başlatmayı
istemektedir. Hangi takip yoluna veya yollarına başvurabilir?Neden?
7. Takibin kesinleştiği ve satış aşamasına gelindiğini varsayalım. Alacağın tahmin
edilen kıymeti 30.000 TL dir. B, A’ya borcuna karşılık arsası üzerinde 14.11.2016’da
birinci dereceden ipotek kurmuştur. Fakat B bir yıl önce de C’den aldığı borca
karşılık C lehine10.11.2015’de ikinci dereceden 40.000 TL değerinde ipotek
kurmuştur.
A satış talebinde bulunmuştur. Taşınmazın satılabilmesi için neyi aşması gerektiğini
ve taşınmaz artırmada satılabileceği değer hakkında bilgi veriniz.
8. C lehine kurulan ipotek 1.dereceden olsa idi, A lehine kurulan ipotek 2. dereceden olsa
idi yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?
9. Taşınmaz satışı sırasında icra müdürü hazırladığı mükellefiyetler listesini alacaklı ve
borçluya tebliğ etmemiş bu nedenle ne alacaklı ne de borçlu 3 gün içinde itiraz
edememişlerdir. Bu durumda başvurabilecekleri hukuki bir çare var mıdır?
10. a)İhalenin hangi aşamasında usulsüzlük mevcuttur? Hangi süre içinde nereye
başvurulmalıdır?
b)Bu yola başvurabilecek kişiler kimlerdir?
c)Mahkeme yaptığı inceleme sonucunda ne tür karar verebilir?
d)Taşınmaz 12.12.2016 tarihinde açık arttırma yoluyla alıcı E’ye ihale edilmiş, daha
sonradan B taşınmazın satışı esnasında aralarında düşmanlık bulunan E’nin ihale fesat
karıştırdığını 22.12.2016 tarihinde öğrenmiştir. E ise 20.12.2016 tarihinde taşınmazı

iyiniyetli F’ye tapuda satmış ve üzerine tescil ettirmiştir. Bu durumda B’nin
başvurabileceği bir yol var mıdır? Mahkeme sizce nasıl bir karar vermeli idi?
e)İcra müdürü mükellefiyetler listesini alacaklı ve borçluya tebliğ etmiş olduğunu ve
3 gün içinde itirazları varsa bildirmeleri gerektiğini bildirmiş olsaydı, alacaklı ve
borçlunun itiraz etmek istemeleri durumunda başvurabilecekleri imkan nedir?

