14.12.2016

İCRA İFLAS HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI

OLAY I: Yerleşim yeri İzmir olan ve sabah işe giderken trafiğe takılan A’ya kırmızı ışıkta
beklemekte iken yerleşim yeri Manisa olan B arkadan çarpmış ve A’nın arka tamponunu
çökertmiştir. Kaza yerinde B, A’dan özür dilemiş tüm zararını tazmin etmek istediğini
belirtmiş, A’nın kendisine ulaşması için gereken adres bilgilerini vermiş ve önemli bir
toplantıya yetişmesi gerektiğini belirterek ayrılmıştır. A arabasını usta bir tamirciye muayene
ettirmiş ve 3.000 TL zararı olduğunu öğrenmiştir. Bunun üzerine A, zararı karşılamasını
istemek için B’yi aramış fakat B şu an bu parayı ödemesinin mümkün olmadığını belirtmiştir.
A, B’nin cevabı üzerine İzmir 5.Noter vasıtasıyla B’ye ihtarname göndermiş, B ise cevap
vermemiştir. A son olarak B’ye karşı genel haciz yoluyla takip başlatmıştır.

SORULAR

1.İcra müdürü takip talebine alacağın dayandığı senedin eklenmediğini gerekçe göstererek
takip talebini reddetmiştir. İcra müdürünün bu davranışı doğru mudur, neden? A icra
müdürünün davranışına karşı hangi hukuki yollara, nerede, hangi süre içinde başvurabilir?
2.İcra müdürü A’nın takip talebini yatırılması gereken harç ve masraflar yatırılmadığı için
reddetmiş olsaydı yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?
3.İcra müdürü A’nın talebini kabul etmiş ve usulüne uygun olarak B’ye ödeme emri
göndermiştir. B “böyle bir borcum yoktur” iddiası ile takibe karşı çıkmak istemektedir. B bu
iddiasını nerede, hangi süre içerisinde, nasıl ileri sürmelidir? Bunun takibe etkisi nasıl olur?
4.B’nin itirazı “borcum bu kadar değildir, A zararını abartmıştır” şeklinde olsa idi yukarıdaki
soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?
5.Ödeme emri B yerine komşusu C’ye 5.12.2016 tarihinde tebliğ edilmiş ve C de ödeme
emrini B’ye 13.12.2016 tarihinde ulaştırmıştır. B de 15.12.2016 tarihinde borca itiraz etmiştir.
A bu durumda itirazın süresinde yapılmadığını ileri sürebilir mi?
6.B’ye ödeme emri usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmiş fakat evini su basması nedeniyle
ödeme emri de yok olmuştur. Bu nedenle B süresinde itiraz edememiştir. B’nin bu durumda
başvurabileceği bir yol var mıdır?
7.B ödeme emrine “borcum yoktur, borcumu ödedim” şeklinde itiraz etmiştir. Bu durumda
duran icra takibine devam edebilmesi için A’nın başvurabileceği yollar nedir?
8.A aracı muayene ettirdikten ve zararının 3.000 Tl olduğunu öğrendikten sonra B’nin ofisine
gitmiş, B’den zararını karşılamasını istemiştir. B şu an ödeme yapmasının mümkün
olmadığını belirterek zararı karşılayacağını taahhüt ettiği bir senedi imzalayarak A’ya

vermiştir. A’nın takip talebine bu senedi de eklediğini fakat B’nin ödeme emrine itiraz
ederken “senet altındaki imza bana ait değildir” dediğini varsayalım. A’nın bu itirazı
hükümden düşürmek için başvurabileceği yollar nelerdir? Bu durumda takibin kesinleşmesi
süreci hakkında bilgi veriniz.
9. B kendisine tebliğ edilen ödeme emrine itiraz etmemiş ve takip kesinleşmiştir. B, A’nın
bizzat işyerine gidip borcunu ödemiş fakat A takibi sürdürmüştür. B’nin süren takibi
durdurabilmek için başvurabileceği yol var mıdır?
10.Ödeme emri borçluya 13.12.2016 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlu da söz konusu ödemeyi
16.12.2016 tarihinde yapmış olsa idi yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?
11.Takip kesinleşmiş ve haciz aşamasına gelinmiştir. B’ye ait malların haczi sırasında
komşusu C, B’nin evine gelerek çok değerli bir mücevherin kendisine ait olduğunu ileri
sürmüştür. Bu durumda ilgililer ve icra memuru ne gibi işlemler yapmalıdır, söz konusu
iddianın hukuki niteliği nedir?
12. B’ye ait malların haczi sırasında C değil de B’nin karısı bu mücevherin kendisine ait
olduğunu ileri sürse idi yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?
13.B’nin Z Bankasında 20.000 TL mevduatı olduğunu varsayalım. Bu nasıl haczedilecektir?

OLAY II: A, Ege A.Ş.’den 30.000 TL değerinde iş makinası satmıştır. Ege A.Ş’nin
vadesinde borcunu ödememesi üzerine A şirket hakkında takip başlatmış ve takip
kesinleşmiştir. Şirkete hacze gidildiğinde şirket yetkilisi ile A arasında İİK m.111’e uygun
olarak borcun taksitle ödenmesi sözleşmesi yapılmıştır.
Daha önceki adrese haciz için tekrar gelindiğinde.

SORULAR
1. Ege A.Ş’nin taksit sözleşmesine uygun olarak ödeme yapmaması üzerine, A neler
yapabilir?
2.Bunun üzerine A, haciz talebinde bulunmuş ve hacze gidildiğinde orada bulunan D(emir)
“Ege A.Ş’nin ticari işletmesini devrettiğini, taşınır malların Kent Halı Ltd. Şti’ye ait olduğunu
ve kendisinin de bu şirketin müdürü olduğunu” belirtmiştir. Oysa A, bu malların borçlu Ege
A.Ş.’ye ait olduğunu iddia etmektedir. A’ya öneriniz ne olabilir? Kısaca açıklayınız.
3. A ,“Ege A.Ş. ile Kent Halı A.Ş.’nin en fazla paya sahip ortaklarının aynı kişiler olduğu,
Kent Halı A.Ş.’nin borcun doğduğu tarihten sonra kurulduğunu ve mal kaçırmak amacıyla
dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde kurulduğunu iddia etmektedir” bu durumda vereceğiniz
cevap değişir miydi?

