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OLAY I: Emekli olan ve elinde fazla birikmiş parası bulunmayan B, Afyon’daki dairesi üzerine, H Bankası 
lehine tesis ettiği  ipotek ile  kredi temin etmiş ve işletmesini açmıştır. İşleri umduğu gibi gitmeyen B, 
beyaz eşya tedarikçisi A’ya karşı ödemelerini geciktirmiştir. Bunun üzerine, A, B’ye karşı, toplam 50.000 
TL’lik alacak için, 01.10.2019 tarihinde genel haciz yoluyla takip başlatmış, B’ye ödeme emri 
08.10.2019’te tebliğ edilmiştir. B’nin takip talebine eklenen imzaya itirazı üzerine A, itirazın geçici 
kaldırılmasını talep etmiş ve B’nin itirazı, 11.11.2019 tarihinde icra mahkemesi tarafından kaldırılmıştır. 
B, bu karara karşı istinaf yoluna başvurmuş; A ise, 12.11.2019 tarihinde haciz istemiştir.  

SORULAR 

1. A’nın 11.11.2019 tarihinde derhal haciz talep etmesi mümkün müdür? Söz konusu haczin hüküm ve 
sonuçları ne olacaktır?  
2. B, borca itiraz etmiş olsaydı ilk soruya vereceğiniz cevap değişir miydi? Neden?  
3. A’nın 11.10.2019 tarihinde yaptığı haciz talebi sonrası, icra dairesinin ne şekilde hareket etmesi 
gerekir?  
4. A’nın haciz talebinin kabulü sonrası, B’nin mallarının haczi için evine gidildiğini, evde bulunan B’nin, 
haciz işlemlerine henüz başlanmamışken, takibin daha fazla uzamaması adına, A’ya olan borcu iki taksitte 
ödeyebileceğini, ilk taksiti de hemen verebileceğini belirttiğini varsayalım. Böyle bir teklif, süren takip 
bakımından, ne gibi sonuçlar doğurur?    
5. Haciz için B’nin işyerine giden icra memurunun, B’nin işyerindeki kasasında muhafaza ettiği bonoları 
haciz tutanağına geçirdiğini ve yediemin olarak B’ye bıraktığını varsayalım. B’nin bu bonoları C’ye temlik 
cirosu ile devretmesi durumunda, A’nın başvurabileceği bir yol bulunmakta mıdır?  
6. İcra memuru, B’nin işyerinde bulunan 6.000 TL değerindeki bir bilgisayarı da haczetmek üzere işlem 
başlattığı anda, B, söz konusu bilgisayarın kardeşi K’ya ait olduğunu belirtmesi üzerine, bilgisayar 
haczedilmemiştir. İcra memurunun bu tutumu yerinde midir? Çeşitli olasılıklara göre cevaplayınız.  
7. İcra memurunun, B’nin işyerindeki kardeşine ait olduğu iddia edilen bilgisayarı da haczetmesi 
durumunda, K’nın nasıl hareket etmesi gerekir?  
8. A’nın haciz talebi üzerine, B’nin Afyon’da oğlunun oturduğu dairesi, takibin yapıldığı İzmir 4. İcra 
Dairesi tarafından, tapu kaydı üzerinden haczedilmiş; haciz üzerine, İzmir 4. İcra Dairesi’nin talimat yazısı 
ile Afyon 2. İcra Dairesi, taşınmazın kıymetini takdir etmiştir.  

a. Haciz işlemine karşı, söz konusu dairenin “haline münasip ev” olması dolayısıyla, şikâyet yoluna 
gitmek isteyen B, hangi süre içinde, neredeki icra mahkemesine başvurmalıdır?  

b. Söz konusu daire üzerinde, B’nin Z Bankası’ndan almış olduğu konut kredisi dolayısıyla koyulmuş 
bir ipotek bulunsaydı, bu ipotek, borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceğine ilişkin 
iddiasına etki eder miydi?  

9. B’nin Belçika’dan da emekli olduğu ve buradan aldığı emekli maaşının, yeterince yüksek olması ve 
yarısının dahi kendisinin geçimine rahatça yetecek olması gerekçeleriyle, yarısı haczedilmiştir. Bu haciz 
işlemi, hukuka uygun mudur? Neden? Değilse, kim, nereye, hangi süre içerisinde, hangi gerekçe ile 
başvurabilir?  
10. B’nin Z Bankası’ndaki 10.000 TL miktarındaki mevduatı nasıl haczedilecektir?  
11. B’nin Z Bankası’nın kasasında sakladığı ziynet eşyası nasıl haczedilecektir?  
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OLAY II: On sene boyunca bir bakımevinde müdür olarak çalışan C, yeterince deneyim sahibi olduğunu 
düşünerek, işinden istifa etmiş ve biriktirmiş olduğu paraya ek olarak, eşi B üzerine, A Bankası’ndan 50.000 
TL’lik ihtiyaç kredisi çekerek Ankara’da kendi bakımevini açmıştır. İşleri umduğu gibi gitmeyen B, Bankaya, 
kredi borcunun 20.000 TL’lik kısmını ödemesine rağmen, 30.000 TL’lik kısmını ödeyememiştir. Bunun üzerine 
A Bankası, B’ye karşı, 23.10.2018 tarihinde bir takip başlatmış ve söz konusu takip, B’nin borca ilişkin itirazının 
kaldırılması üzerine kesinleşmiş; A Bankası’nın haciz talebi doğrultusunda, B’nin (O) marka otomobili üzerine, 
17.08.2019 tarihinde, trafik sicili kaydına haciz koydurmuş; otomobil ise 29.08.2019 tarihinde Afyon’da 
yakalanmıştır. 

SORULAR 

1. 27.02.2020 tarihinde, A Bankası’nın B’nin otomobili için satış talebinde bulunduğunu ve icra müdürünün 
de satış işlemlerine başladığını varsayalım. Bu durumda B’ye ne yapmasını önerirsiniz?  
2. Mahcuz otomobilin süresinde ve geçerli satış talebi sonrasında, icra müdürünün artırma işlemlerine 
başladığını varsayalım.  

a. İcra müdürünün yapacağı  artırmaya hazırlık işlemleri neler olacaktır? 
b. Satış ilanın gazete ile yapılmaması, ilânın alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilere tebliğ edilmemesi ve 

elektronik ortamda ilan yapılmaması, otomobilin satışı bakımından ne gibi sonuçlar doğurur?  
c. İcra dairesince, otomobilin muhammen değerinin 60.000,00 TL olarak belirlenmiş; aracın aynından 

doğan 2.649,00 TL vergi borcu, gazete ilanı için sarf edilen 416 TL, kıymet takdirinde vasıta ücreti olarak 
ödenen 60 TL ve nihayet satış talebi ile ihale tarihi arasındaki 1.000,00 TL yediemin ücretinin 
hesaplanması sonucunda ihaleye çıkılmış; ileri sürülen peylerin en çok 34.000 TL’ye ulaşması ve 
kanundaki şartları karşılamaması gerekçesiyle, satışın düşürülmesine karar vermiştir. İcra dairesinin bu 
işlemi yerinde midir?  

d. Satılanın araba değil de, B’nin haczedilmiş ve muhafaza altına alınmış, 100 gram altından 22 ayar örgü 
bileziği olduğunu, bileziğin kıymetinin 20.000 TL olarak takdir edildiğini, gram altının maden kıymetinin 
de 142 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda, söz konusu bileziğin hangi bedelden satılması 
gerekmektedir?  

3. B’nin trafik siciline kayıtlı otomobili değil de, tapuya kayıtlı olan Eskişehir’deki 60.000 TL değerindeki 
arsasının haczedildiğini ve süresi içerisinde de satış talebinde bulunulduğunu varsayalım. Bu durumda, 
aşağıda sayılan hallerde, yapılan işlem doğru mudur? Değilse, nerede, hangi süre içinde, hangi sebebe 
dayanarak, hangi yola başvurabilir?  

a. Satış ilanının, icra takibini borçlu adına takip eden vekil V yerine, borçlu B’ye tebliği sonrası yapılan 
ihalede, arsanın 75.000 TL’ye satılmış olması.  

b. Borçlu B adına tescil edilmiş olan taşınmazın ihalesinin 07.03.2020’de yapılması ve ihalenin 
kesinleşmesi sonrası, ihale konusu taşınmazın ihale alıcısı adına tescilinin yapılması için yazılan 
müzekkere üzerine tapu müdürlüğünce yazılan müzekkere ile,  "taşınmaz kayıtlarında yapılan 
incelemede, Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tapu iptal ve tescil davasında 14.03.2020 
tarihinde verilen ve kesinleşen kararına dair şerh" bulunduğunun öğrenilmesi.  

c. Üzerinde herhangi bir mükellefiyet bulunmayan taşınmaz haczedildikten ve kıymet takdiri yapıldıktan 
sonra, süresinde satış istenmemesi dolayısıyla haczin yenilenmesi ve önceden yapılmış olan kıymet 
takdirine dayalı olarak ihalenin gerçekleştirilmesi. 

4. Usulüne uygun şekilde yapılan kıymet takdiri sonrası, arsanın değeri, 40.000 TL olarak takdir edilmiştir. 
Taşınmaz üzerinde birinci dereceden 12.000 muaccel, ikinci derecede 13.000 müeccel olmak üzere iki ipotek 
bulunmaktadır.  
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a. Söz konusu taşınmaz, hangi bedel üzerinden satılacaktır?  
b. Taşınmaz mala ilişkin olarak yapılan birinci artırmada, en yüksek pey olarak 22.000, ikinci en yüksek 

pey olarak da 19.000 TL ileri sürülmüştür. Taşınmaz, 22.000 TL ileri süren (K)’ya ihale edilmiş ve alıcıya 
on günlük süre verilmiş olmasına rağmen, (K), taşınmaz malın bedelini ödememiştir. Bu durumda, icra 
memurunun nasıl hareket etmesi gerekir?    


