
T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

2019/2020 AKADEMİK YILI 

İCRA ve İFLAS HUKUKU II  

TEK DERS SINAVI 

 
Talimatlar: Aşağıdaki soruların cevapları beyaz bir A4 kâğıt üzerine, mavi renkli tükenmez kalemle 

yazılacaktır. Cevap kâğıdına ayrıca öğrenci adı ve soyadı ile öğrenci numarası da mutlaka yazılacaktır. Bu 

şekilde hazırlanan cevap kâğıdı taratılarak 03.07.2020 saat 23.59’a kadar mehmetkodakoglu@gmail.com 

adresine eposta olarak gönderilecektir. Her soru 2 puan değerindedir. 4 yanlış 1 doğruyu götürür. Başarılar. 

 

1) 

I- İhalenin feshini isteyecek ilgilinin, ihale bedelinin 

%10’u oranında teminat göstermesi gerekir; II- 

İhalenin feshi talebinin, başvuru süresinin geçmiş 

olması sebebiyle reddine karar verilmesi halinde 

mahkeme, ihalenin feshini talep eden ilgiliyi feshi 

istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para 

cezasına mahkûm eder; III- İhale kesinleşmedikçe, 

ihale bedeli alacaklılara ödenmez. İcra ve İflas 

Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisi veya 

hangileri ihalenin feshi için söylenebilir? 

A. Yalnız I   B. Yalnız III   C. II-III   D. I-III   E. I-II-

III 

 

2) 

Alacaklı (A) ve (D), 100.000 TL kıymet takdiri yapılan 

42 KNY 42 plakalı aracın satılmasını talep etmişlerdir. 

Bunun neticesinde araç, ihaleye çıkarılmış ve ihaleye 

sadece (B) ve (C) katılmış ancak araç en yüksek teklifi 

veren (B)’ye ihale edilmiştir. Öte yandan araç üzerinde 

(D) Bankası’nın 20.000 TL’lik haczi, (E) Bankası’nın 

50.000 TL’lik rehni bulunmaktadır. Buna göre 

aşağıdakilerden hangisi icra dairesince yapılan bu 

ihalenin feshini isteyemez? 

A. A   

B. B   

C. C   

D. D   

E. E 

 

3) 

I- Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten 

itibaren iki yıl geçmiş olmasına rağmen yeniden 

kıymet takdiri yapılmaması; II- Taşınmazın satışında 

ilânın birer suretinin borçluya, alacaklıya ve 

taşınmazın tapu sicilinde kayıtlı bulunan ilgililerin 

tapuda kayıtlı bulunan adresleri varsa bu adreslerine 

tebliğ olunmaması; III- İhalede bir önceki peyden daha 

yüksek pey süren kişinin ihale tutanağına yazılmaması; 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri taşınmaz 

ihalesinin feshi sebebi sayılır? 

A. Yalnız IIB. Yalnız IC. I-IID. II-IIIE. I-II-III 

 

4) 

I- Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen 

ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra 

cetvelini yapar; II- Satış tutarı bütün alacakları 

ödemeye yetmezse icra memuru kendiliğinden ilave 

haciz yaparak haczi tamamlar; III- Sıra cetvelinin birer 

sureti icra dairesi tarafından ilgililere tebliğ edilir. 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri paraların 

paylaştırılması ve sıra cetveli için söylenemez? 

A. I-II B. Yalnız II C. II-III  D. I-III  E. Yalnız I 

 

5) 

I- Başvuru sahibi; II- Görevli mahkeme; III- Başvuru 

süresi; Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinde 

hacizde sıra cetveline itiraz davası ile sıra cetveline 

şikâyet arasında fark bulunmamaktadır? 

A. Yalnız II B. I-II C. II-III  D. I-III  E. Yalnız III 

 

6) 

I. Aynı sırada yer alan alacakların birbirlerine karşı 

önceliği bulunmamaktadır; II. Sıra cetveli, alacaklıya 

göre değil, alacağın niteliğine göre hazırlanır; III. 

Paylaştırmada, önceki sırada yer alan alacaklar 

ödenmeden sonraki sıraya geçilemez; 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sıra cetvelinde 

sıralar arasındaki ilişki için söylenebilir? 

A. Yalnız I B. I-II C. II-III  D. I-III  E. I-II-III 

 

7) 

I. Takip talebinde borcun sebebi kısmına; kambiyo 

senedinin cinsi, tarihi ve numarası yazılmalıdır; II. 

Alacaklı, genel haciz yolundan farklı olarak, takip 

talebine kambiyo senedinin aslını ve borçlu sayısı 

kadar onaylı örneğini eklemek zorundadır; III. Takibin 

elektronik ortamda başlatıldığı durumlarda, ödeme 

emrinin düzenlenebilmesi için kambiyo senedinin 

aslının en geç üç gün içerisinde icra dairesine ibraz 

edilmesi gerekir; Yukarıdakilerden hangisi veya 

hangileri kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda 

takip talebi için söylenebilir? 

A. Yalnız IB. I-IIC. I-II-IIID. II-IIIE. I-III 
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8) 

I- Alacaklı takip talebine tedbir nafakasına ilişkin 

mahkemenin kararını eklediği takdirde, icra dairesi 

borçluya icra emri gönderir; II- Borçlu, icra emrine 

sadece faizin yanlış hesaplanması sebebiyle itiraz 

edebilir; III- Taşınmazın aynına ilişkin ilamların 

icrasında kesin yetki hâli vardır;  Yukarıda verilen 

önermelerden hangisi veya hangileri yanlıştır? 

A. I-II  B. I-III  C. II-III D. Yalnız I  E. I-II-III 

 

9) 

Haczedilen ve sonrasında 100.000 TL kıymet takdiri 

yapılıp satışı istenen arsa, Konya 1. İcra Dairesi 

müdürü (A) tarafından ihaleye çıkarılmış ve ihaleye 

sadece (B) ve (C) katılmış ancak arsa en yüksek teklifi 

veren (B)’ye ihale edilmiştir. Arsa üzerinde (D) 

Bankası’nın 20.000 TL’lik haczi, (E)’nin ise intifa 

hakkı bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden 

hangisi yapılan bu ihalenin feshini isteyemez? 

A. A   

B. B   

C. C   

D. D   

E. E 

 

10) 

Ankara’da mukim tacir (A), Bursa’da öğrenci olan (B) 

ile Ceyhan’da memur olan (C) aleyhine Eskişehir’de 

icra takibi başlatmış ve takip kesinleşmiştir. 

Kesinleşen takip üzerine borçlu (B)’nin Denizli’de 

bulunan bir taşınmazı kaydi yolla haczedilmiş ve 

mahcuz mal ihaleye çıkarılmıştır. Bunun üzerine (B), 

İcra ve İflas Kanunu’ndaki bir sebeple ihalenin feshini 

istemiştir. Aşağıdaki yerlerden hangisi, bu ihalenin 

feshi istemini incelemeye yetkilidir? 

A. Ankara  

B. Bursa  

C. Ceyhan  

D. Denizli  

E. Eskişehir 

 

11) 

Aşağıdaki ihalenin feshi sebeplerinden hangisinde 

ihalenin feshini isteme süresi, öğrenmeden itibaren 

işlemeye başlar? 

A. İhale sırasında ihaleye çıkarılan malla ilgili doğru 

olmayan söylentilerin çıkarılarak ihaleye katılımın 

azaltılması 

B. Artırmanın saat 14.00’da başlayıp 14.00’da 

bitirilmiş olması 

C. Tellâl tarafından üç defa bağırılmadan ihalenin 

yapılmış olması 

D. İhale tutanağında, satışı yapan icra müdürü veya 

icra müdür yardımcısının imzasının bulunmaması 

E. Tellâl bulundurulmadan ihale yapılması 

 

12) 

Mahcuz taşınmazın ihale tarihi 12.03.2019 olup o 

ihalede pey süren (X), 14.04.2020 tarihinde satış 

ilanının kendisine tebliğ edilmediği iddiasındadır. 

Aşağıdakilerden hangisi (X)’in bu iddiası ile ilgili 

doğrudur?  

A. (X), en geç 19.03.2019 tarihine kadar ihalenin 

feshini isteyebilir. 

B. (X), en geç 14.05.2020 tarihine kadar ihalenin 

feshini isteyebilir. 

C. (X), en geç 14.04.2021 tarihine kadar ihalenin 

feshini isteyebilir. 

D. (X), en geç 21.04.2020 tarihine kadar ihalenin 

feshini isteyebilir. 

E. (X), ihalenin feshini isteyemez.  

13) 

İcra ve İflas Kanuna göre, ipotek akit tablosunun 

kayıtsız şartsız para borcu ikrarı içermesinin sonucu 

nedir? 

A. Borçlunun aciz halde olduğu anlamına gelir.  

B. Rehinli malların alacağı karşılamadığı anlamına 

gelir.  

C. İlam niteliğinde bir belge sayılır.  

D. Alacaklısına rüçhan hakkı verir.  
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E. Alacaklısına imtiyazlı alacak hakkı verir. 

 

14) 

I- Rehinle temin edilmiş bir alacak için genel haciz 

yoluyla takip başlatılırsa, borçlu süresiz şikâyet yoluna 

başvurarak söz konusu takibi iptal ettirebilir; II- İdari 

yargının görev alanına giren konularda ilamlı takip 

yoluna başvurulamaz; III- Arkadaşına otuz cumhuriyet 

altını ödünç veren alacaklı, borç vadesinde 

ödenmediğinde, genel haciz yoluyla takip yapabilir; 

Takip yollarına ilişkin yukarıda verilen önermelerden 

hangisi veya hangileri doğrudur? 

A. I-II-III  B. I-II  C. II-III  D. I-III  E. Yalnız I 

 

15) 

Ankaralı (A), İstanbul’da polis memuru olarak çalışan 

Bolulu (B)’ye karşı, İstanbul mahkemelerinde (X) 

marka telefonun teslimi için dava açmıştır. Mahkeme 

yapılan yargılama sonucunda davacı (A) lehine karar 

vermiş ve davalı (B)’nin dava konusu telefonu teslim 

etmesine hükmetmiştir. (A) mahkeme hükmüne 

uymadığı gerekçesi ile (B)’ye karşı Hakkâri İcra 

Dairesinde telefonun teslimine dair takip başlatmıştır. 

Yukarıda verilen olaya göre, aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi doğrudur? 

A. Alacaklı (A), hüküm kesinleşmeden takip 

başlatamaz.  

B. İcra takibinde Hakkâri icra dairesi yetkili değildir. 

C. Takip konusu telefonun teslim edilmesi için icra 

emrinde borçlu (B)’ye on beş günlük süre verilir.  

D. Borçlu (B), icra emrine itiraz edemez ancak 

takipten önce telefonun (A)’ya teslim edildiği 

gerekçesi ile tebliğden itibaren yedi gün içinde icranın 

geri bırakılmasını isteyebilir.  

E. Takip konusu telefonu halen elinde bulunduran (B), 

icra emrine rağmen telefonu teslim etmezse; o telefon 

satılır ve satış bedeli (A)’ya ödenir.  

 

16) 

Alacaklı (A), 250.000 TL değerindeki alacağının 

ödenmediği gerekçesi ile borçlusu (B)’ye karşı alacak 

davası açmış ve 12.01.2020 tarihinde lehine bir ilam 

almıştır. Borçlu (B), mahkeme kararına direnmemiş ve 

söz konusu borcunu alacaklısına noter huzurunda 

15.01.2020 tarihinde ödemiştir. Yukarıda verilen olaya 

göre, alacaklının bu ilamı icraya koyması durumunda 

borçlunun başvuracağı yol aşağıdakilerden hangisidir? 

A. İcra takibi sona erinceye kadar – icra takibinin iptali 

talebi  

B. İcra takibi sona erinceye kadar – icranın geri 

bırakılması talebi  

C. Yedi gün içinde – icra takibinin iptali talebi  

D. Yedi gün içinde – icra takibinin taliki talebi  

E. Yedi gün içinde – icranın geri bırakılması talebi  

17) 

I- Alacaklı talep etmeden borçlunun talebiyle de satış 

yapılabilir; II- İcra memuru kıymeti süratle düşen 

veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına 

her zaman karar verebilir; III- Taşınır satış talebi sözlü 

olarak da yapılabilirken, taşınmaz satışı her halükârda 

yazılı olarak yapılmalıdır; Yukarıda paraya çevirme 

için verilen bilgilerden hangisi veya hangileri 

doğrudur? 

A. I-II B. I-II-III  C. II-III  D. I-III  E. Yalnız II 

 

18) 

I- Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale 

tarihinden on gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı 

günden önceki gün sonunda sona erer; II- Elektronik 

ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin 

edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; 

elektronik ortamda teklif vermeden önce, haczedilen 

malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi oranında 

teminat gösterilmesi zorunludur; III- Satış peşin para 

ile yapılır. Ancak icra memuru alıcıya on günü 

geçmemek üzere bir süre verebilir; IV- Altın ve gümüş 

gibi eşya maden halindeki kıymetlerinden daha aşağı 

bir bedel ile satılamaz. Yukarıda taşınır malların 

paraya çevrilmesi için verilen bilgilerden hangileri 

doğrudur? 

A. I-II-IVB. I-II-III-IV  C. I-II-III D. II-IV  E. II-

III-IV 

 

19) 

I- Artırma şartnamesi artırmadan önce en az on gün 

süre ile icra dairesinde herkesin görmesi için açık 
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bulundurulur; II- Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya 

maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru 

tarafından kaldırılır; III- İlanın birer suretinin borçluya 

ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı 

bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu 

adreslerine tebliğ olunması zorunlu değildir; IV- 

Taşınmazın önceden takdir edilen kıymetini etkileyen 

mükellefiyetlerin ortaya çıkması hâlinde, icra dairesi 

satışa esas olmak üzere taşınmazın kıymetini yeniden 

takdir ettirir; Yukarıda taşınmaz malların paraya 

çevrilmesi için verilen bilgilerden hangisi veya 

hangileri doğrudur? 

A. I-II-III  B. I-II-III-IV  C. II-III  D. I-IV  E. I-III-IV 

 

20) 

I- Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir 

bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde 

edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak 

paraya çevrilir; II- Mükellefiyetler listesi ile tapu sicili 

arasında fark varsa tapu sicili esas alınır; III- Kıymet 

takdirine karşı yedi gün içinde icra mahkemesi 

nezdinde itiraz yoluna başvurulur. İcra mahkemesinin 

kıymet takdirine ilişkin verdiği karar kesindir; 

Yukarıda taşınmaz malların paraya çevrilmesi için 

verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? 

A. I-II B. I-II-III  C. II-III  D. I-III E. Yalnız II 

 

21) 

Aşağıdakilerden hangisi ihale sırasında ortaya çıkan 

ihalenin feshi sebeplerinden biri değildir? 

A. Birinci artırmada teklif edilen bedelin, taşınmazın 

değerinin kanunda belirtilen yüzdeyi karşılamamış 

olmasına rağmen ihalenin yapılmış olması 

B. Artırmanın ilanda belirtilen saatten önce başlayıp 

ilanda gösterilen saatten önce bitirilmesi 

C. Artırma şartnamesinin hazırlanmamış olması ya da 

ilgililerin incelenmesine hazır bulundurulmaması 

D. Artırmada en fazla teklif veren alıcıya ihalenin 

yapılmamış olması 

E. Üç defa yüksek sesle bağırmadan ihalenin yapılmış 

olması 

22) 

A, 100.000 TL değerinde para alacağının ödenmediği 

gerekçesi ile alacak davası açmış ve lehine bir ilam 

almıştır. B ise mahkeme hükmüne iradesi ile uymamış 

ve bu sebeple kendisine icra emri tebliğ edilmiştir. 

Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A. Alacaklı (A), hükmün kesinleşmesini beklemeden 

takip başlatabilir.  

B. Borçlu (B)’ye icra emrinde borcun ödenmesi için 

verilen süre yedi gündür. 

C. Borçlu (B), icra emrine haksız yere itiraz ederse, 

takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı 

olmamak üzere bir tazminata hükmedilir.  

D. Borçlu (B), süresinde icra emrinin gereğini yerine 

getirmezse, icra emrinin tebliğinden itibaren yedi gün 

içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.  

E. Borçlunun, icra emri tebliğ edildikten sonra istinaf 

yoluna başvurması kendiliğinden takibi durdurmaz. 

 

23) 

Aşağıdakilerden hangileri ihtiyati haciz için 

söylenemez? 

A. İcra takibi yapıldıktan sonra, ödeme emrine itiraz 

edilirse, alacaklının itirazın tebliğinden itibaren yedi 

gün içinde, icra mahkemesinde itirazın kaldırılması 

yoluna başvurması ya da mahkemede itirazın iptali 

davası gerekir. 

B. İcra dairesi, ihtiyati haciz tutanağının birer suretini 

üç gün içinde haciz sırasında hazır bulunmayan 

alacaklıya, borçluya ve gerektiğinde üçüncü şahsa 

tebliğ eder. 

C. Borçlu, kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haciz 

kararına karşı, ihtiyati haciz tutanağının tebliğinden 

itibaren yedi gün içinde ihtiyati haciz kararı veren 

mahkemeye itiraz edebilir. 

D. Vadesi gelmiş bir para borcundan dolayı ihtiyati 

haciz kararı verilebilmesi için, borçlunun kendisinin 

kaçma veya mallarını kaçırma hazırlığında 

bulunduğunun ispatı gerekir. 

E. Alacak ilam niteliğinde bir belgeye dayanıyorsa 

mahkeme teminata gerek olup olmadığını takdir eder. 

 

24) 
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I- Borçlu ile alacaklının, borcun taksitlendirilmesi için 

icra dairesinde yapacakları on yılı aşmayan 

sözleşmenin devamı süresince; II- Geçici haciz 

durumunda; III- İstihkak davası sırasında; 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinde satış 

isteme süreleri işlemez? 

A. I-II-III B. II-III C. I-II D. I-III E. Yalnız II 

 

25) 

Alacaklı (A), 10.000 TL değerindeki bonoya bağlı olan 

para alacağı için borçlusuna karşı kambiyo senetlerine 

mahsus haciz yolu ile takip başlatmıştır. Buna göre, 

kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu alacaklının 

elinde bulunan senette düzenleme tarihi olmadığını 

gerekçe göstererek ödeme emrinin tebliğinden itibaren 

hangi yola başvurabilir?  

A. Yedi gün içinde icra mahkemesine itiraz edebilir. 

B. Yedi gün içinde icra dairesine itiraz edebilir. 

C. Beş gün içinde icra mahkemesine şikâyet edebilir. 

D. Beş gün içinde icra mahkemesine itiraz edebilir. 

E. Yedi gün içinde icra mahkemesine şikâyet edebilir. 

 

26) 

I- Satış ilanının tebliği; II- Satış usulü; III- Birinci ve 

ikinci artırma oranları; IV- Mülkiyetin geçişi; 

Yukarıdakilerden hangilerinde hacizli taşınır ve 

taşınmaz malların ihale yoluyla satışı arasında fark 

bulunmaktadır? 

A. I-II-IV B. II-IV C. I-III D. I-II E. III-IV 

 

27) 

I. Resmi bir sicile kayıtlı mallar ile alacak ve ücret 

hacizleri istinabe suretiyle yapılabilir; II. Haciz 

tutanağının bir örneğinin haciz sırasında bulunmayan 

alacaklı veya borçluya tebliği, hukuki dinlenilme hakkı 

kapsamında zorunludur; III. Hacizli mallar alacaklının 

muvafakati ve icra müdürünün onayı ile istenildiği 

zaman verilmek şartıyla hacizden sonra geçici olarak 

borçlunun veya üçüncü kişinin elinde bırakılabilir; 

Yukarıdakilerden hangileri haciz için söylenemez? 

A. I-II-III B. I-II C. II-III D. I-III E. Yalnız II 

 

28) 

I- Borçlu ipotek hakkına ödeme emrinin tebliğinden 

itibaren yedi gün içinde itiraz edebilir; II- İpotek, 

mevcut veya ilerde doğacak bir alacak için tesis 

edilmişse, ipotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para 

borcu ikrarını içermez ve ipoteğin paraya çevrilmesi 

yoluyla ilamsız takibe başvurulur; III- Bu takip 

yolunda haciz aşaması olmadığından, bu takip yolunda 

süresinde satış istenmezse ödeme emri değil, takip 

düşer; Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 

ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip için 

söylenemez? 

A. I-II-III B. I-II C. II-III D. I-III E. Yalnız II 

 

29) 

I- Taşınmaz rehni ipotek akit tablosunda sayılı bulunan 

eklenti taşınmazdan ayrı olarak da haczedilebilir; II- 

Hacizden önce haczedilmezlikten feragat edilmesi 

hukuken caiz değildir; III- Maaş ve ücret hacizlerinde 

en geç paraların paylaştırılması aşamasına kadar hacze 

iştirak mümkündür; Yukarıdakilerden hangisi veya 

hangileri haciz için söylenemez? 

A. I-II-III B. II-III C. I-III D. I-II E. Yalnız II 

 

30) 

I- Borçlunun tacir ya da tacir gibi sorumlu kimselerden 

olması; II- Para alacağının senede bağlı olması; III- 

Alacağın mahkeme kararına bağlı olmaması; IV- Para 

alacağının rehne bağlı olmaması; Genel haciz yolu ve 

kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu 

karşılaştırıldığında, yukarıda verilen öncüllerden 

hangisi veya hangileri her iki takip açısından da ortak 

bir şarttır? 

A. Yalnız IIIB. Yalnız IV C. I-II D. II-IV E. II-III-IV  

 

31) 

I- Kiralanan taşınmazın tahliyesi davasında verilen 

karar; II- İpoteğin kaldırılmasına (fekkine) ilişkin 

davada verilen karar; III- El atmanın önlenmesi 

davasında verilen karar; Yukarıda verilen ilamlardan 

hangisi kesinleşmeden icraya konulabilir? 

A. Yalnız I B. Yalnız II C. I-II D. II-III E. I-II-III  
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32) 

I- İpotekle temin edilmiş olan faiz ve yıllık taksit 

alacaklarında; II- Hayvan rehni ile güvence altına 

alınan alacaklarda; III- Hem kambiyo senedine bağlı 

hem de rehinle teminat altına alınan alacaklarda; IV- 

Hapis hakkı ile güvence altına alınan alacaklarda; 

Yukarıda verilen öncüllerden hangisinde önce rehnin 

paraya çevrilmesi yoluna başvurma zorunluluğu 

bulunmamaktadır?  

A. I-II B. I-III C. II-III D. II-IV E. III-IV 

 

33) 

I- Rehin hakkına; II- Alacağın zamanaşımına 

uğradığına; III- İcra dairesinin yetkisine; IV- Alacağın 

varlığına; İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız 

takipte, borçlu kendisine tebliğ edilen ödeme emrinde 

yukarıda verilenlerden hangisine veya hangilerine 

itiraz edemez? 

A. Yalnız II B. I-II C. II-III D. III-IV E. I-II-IV  

 

34) 

I- Alacaklısına ilamlı icra takibi başlatma yetkisi verir; 

II- Alacaklısına iptal davasını açma yetkisi verir; III- 

Alacaklısına başka bir alacaklının haczine iştirak etme 

hakkı verir; IV- Alacaklısına itirazın kesin 

kaldırılmasını talep etme hakkı verir; Yukarıda verilen 

öncüllerden hangisi veya hangileri kesin rehin açığı 

belgesinin hüküm ve sonuçlarından birisi değildir? 

A. Yalnız I B. Yalnız IIC. I-II D. III-IV E. II-III-IV  

 

35) 

Alacaklı (A) 14.10.2017 tarihinde, borçlu (B) aleyhine 

ilamlı icra takibine başlamış ve icra emri 19.10.2017 

tarihinde tebliğ edilmiştir. Bunun üzerine (B), takibe 

dayalı borcunu (A)’ya Ankara 1 Noterliğinde ödemiş 

ve karşılığında noterden senet almıştır. Ancak buna 

rağmen (A), icra takibine devam etmiştir. Yukarıdaki 

olaya göre borçlu (B)’ye icra ve iflas hukuku 

kapsamında ne kadar süre içinde, nereye ve hangi yola 

başvurmasını önerirsiniz? 

A. Her zaman icra mahkemesine başvurup icranın geri 

bırakılmasını isteyebilir. 

B. İcra emrinin tebliğinden itibaren yedi gün için icra 

mahkemesine başvurup icranın geri bırakılmasını 

isteyebilir. 

C. İcra emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde 

icra mahkemesine başvurup icra takibinin iptalini 

isteyebilir. 

D. İstirdat davası açabilir. 

E. Her zaman icra mahkemesine başvurup icra 

takibinin iptalini isteyebilir. 

36) 

I- Kambiyo senedine dayanan alacaklı, alacağı rehinle 

temin edilmiş olsa bile, önce rehnin paraya çevrilmesi 

yoluna başvurması gerekmeden, alacağına 

kavuşmak için, borçlusu aleyhine kambiyo senetlerine 

mahsus haciz yolu ile takip yapabilir; II- İleri 

düzenlenme tarihli çekin karşılığının kısmen veya 

tamamen ödenmemiş olması halinde, bu çekle ilgili 

olarak hukuki takip yapılabilmesi için, çekin 

üzerindeki düzenlenme tarihine göre kanuni ibraz 

süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve “karşılıksızdır” 

işlemine tâbi tutulması şarttır; III- Bu takip yolunda 

itiraz süresi beş gün olup dilekçe ile icra dairesine 

yapılır; Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu için 

yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri 

doğrudur? 

A. Yalnız I B. I-II C. I-II-III D. II-III E. I-III 

 

37) 

I- Maaş ve ücret hacizlerinde en geç paraların 

paylaştırılması aşamasına kadar hacze iştirak 

mümkündür; II- Hacze imtiyazlı iştirak edenlerin 

alacakları, aynı zamanda hazırlanan sıra cetvelinde de 

imtiyazlı alacak konumundadır; III- Hacze iştirak 

sonucunda satılan malın değeri ilk haciz koyduran 

alacaklıyla birlikte ilk hacze iştirak eden alacaklıların 

bütün alacaklarını karşılamaya yetmezse, icra müdürü 

talep üzerine tamamlama hacizleri uygular; Yukarıdaki 

bilgilerden hangisi veya hangileri hacze iştirak için 

söylenemez? 

A. Yalnız I B. I-II C. II-III D. I-III E. I-II-III 

 

38) 

İcra ve İflas Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi 

ihalenin feshi için söylenemez? 
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A. İhalenin feshinin isteyecek ilgilinin yurt içinde bir 

adres göstermesi zorunludur. 

B. İhalenin feshi kesin hüküm teşkil etmesine rağmen 

ihalenin feshi talepleri bir dava olarak görülmez. 

C. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden 

işlemlerdeki yolsuzlukları en geç ihale günü öğrenmiş 

olduğu kabul edilir. 

D. İhalenin feshi yargılamasında taraflar duruşmaya 

mazeretsiz gelmezlerse, dosya işlemden kaldırılır. 

E. Ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine 

yönelik verilecek karar kesinleşinceye kadar para 

bankalarda nemalandırılır. 

 

39) 

Aşağıdakilerden hangisi ihalenin feshini isteyebilir? 

A. Tapu siciline tescil edilmemiş taşınmaz satış vaadi 

sözleşmesinin tarafı 

B. Taşınır mallarda hacze iştirak eden alacaklı 

C. Taşınır mal üzerinde ihtiyati haciz sahibi alacaklı 

D. Paylı mülkiyet satışında taşınmazın paydaşı 

E. Hacizli taşınır üzerinde satış istememiş olan rehin 

hakkı sahibi alacaklı 

 

40) 

Aşağıdakilerden hangisi paraya çevirme için 

söylenemez? 

A. Alıcı ve borçlu vekili, ihaleye kendi adına girip 

ihale edilen malı alabilirler. 

B. İcra müdürü ve icra dairesi çalışanları kendi 

daireleri tarafından yapılan artırmaya 

katılamayacakları gibi icra hâkimi de ihaleye 

katılamayacak kişilerden sayılmıştır. 

C. İdari tatil günlerinde satış yapılamaz. 

D. Cebri icra satışlarında önalım (şufa) hakkı 

kullanılamaz. 

E. İhalenin feshi kararı kesinleştiği takdirde ihaleye 

konu olan mal, talep üzerine icra dairesi tarafından 

yeniden satışa çıkarılır. 

 

41) 

Aşağıdaki alacaklardan hangisi hacze iştirak eden 

birden fazla alacaklı olması hâlinde, icra dairesi 

tarafından daha önce ödenir? 

A. İşçinin kıdem tazminat alacağı 

B. Motorlu taşıtlar vergisi alacağı 

C. Avukatın vekalet ücreti alacağı 

D. (A)’nın rehinli alacağı 

E. İştirak nafakası alacağı 

 

42) 

Aşağıdakilerden hangisi hacizde sıra cetveline itiraz 

davası için söylenebilir? 

A. Sıra cetveline itiraz davası sıra cetvelinin 

tebliğinden itibaren on beş gün içinde açılmalıdır. 

B. Borçlu sıra cetveline itiraz davası açamaz. 

C. Görevli mahkeme icra mahkemesidir. 

D. Sıra cetveline itiraz davasında istinaf süresi on gün, 

temyiz süresi ise iki haftadır. 

E. Yetkili mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunu 

uyarınca genel yetki kurallarına göre belirlenir.  

 

43) 

Aşağıdakilerden hangisi aciz belgesinin sicilden terkin 

sebebi sayılmaz? 

A. Aciz belgesi zamanaşımına uğramış ise 

B. İcra takibi batıl ise 

C. Borçlunun borçlu olmadığı mahkeme kararıyla sabit 

olursa 

D. Alacaklı icra takibini geri alırsa 

E. İcra takibi iptal edilirse 

 

44) 

Mahcuz taşınır ve taşınmaz malların açık artırma usulü 

ile satışı karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisinde 

fark bulunmamaktadır? 

A. Satış ilanının artırmadan önce yapılma zamanları 
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B. Satış ilanının ilgililere tebliği zorunluluğu 

C. Mükellefiyetler listesinin hazırlanması  

D. Alıcıların malın mülkiyetini kazanma anları  

E. Tamamlayıcı artırmanın yapılması 

 

45) 

Taşınır malların haczi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A. Taşınır bir malı haciz için mahallinde bir tutanak 

tutulur. 

B. Haczedilen taşınır malın kıymetinin haciz 

tutanağında gösterilmesi gerekli olmakla birlikte, 

taşınırın kıymetinin icra tutanağında gösterilmemiş 

olması haciz işlemini geçersiz kılmaz. 

C. Haciz sırasında borçlu veya alacaklı adına Tebligat 

Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse 

bulunmadığı takdirde haciz tutanağının bir örneği 

borçlu ve alacaklıya tebliğ edilir. 

D. Borçlunun yahut üçüncü kişinin zilyetliğinde 

olması fark etmeksizin, borçlunun lehdarı olduğu 

bononun geçerli bir şekilde haczedilebilmesi için icra 

dairesinde muhafaza altına alınması şarttır. 

E. Resmi sicile kayıtlı taşınır malların kaydi haczi 

mümkündür. Ancak söz konusu taşınır fiilen 

haczedilirse yapılan bu haciz işlemi de geçerlidir. 

 

46) 

Aşağıdakilerden hangisi borç ödemeden kesin aciz 

belgesinin takip hukuku bakımından sonuçlarından 

birisi değildir?  

A. Aciz belgesi düzenlendikten sonra başlatılan bir 

takipte borçlu borca itiraz ederse, alacaklısına itirazın 

kesin kaldırılmasını talep etme hakkı verir.  

B. Alacaklısına iptal davasını açma yetkisi verir.  

C. Aciz belgesine bağlı bir alacak için artık faiz 

istenemez.  

D. Elinde aciz belgesi olan bir alacaklı, alacağının 

daha önce doğduğunu ispat ederek kendisinden önce 

yapılan hacze iştirak edebilir.  

E. Alacaklı, aciz belgesini aldığı tarihten itibaren bir 

yıl içinde borçluya takip yapmak isterse, borçluya yeni 

bir ödeme emri tebliğine gerek yoktur.   

 

47) 

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda, borçluya 

ödeme emri tebliğ edilmiştir. Buna göre, kendisine 

ödeme emri tebliğ edilen borçlu, senedin aslının takip 

talebinde bulunmadığını iddia ederek aşağıdakilerden 

hangisine başvurabilir? 

A. Ödeme emrinin tebliğinden yedi gün içinde icra 

dairesine itiraz edebilir. 

B. Ödeme emrinin tebliğinden yedi gün içinde icra 

mahkemesine itiraz edebilir. 

C. Ödeme emrinin tebliğinden beş gün içinde icra 

mahkemesine itiraz edebilir. 

D. Ödeme emrinin tebliğinden beş gün içinde icra 

mahkemesine şikâyet edebilir. 

E. Ödeme emrinin tebliğinden yedi gün içinde icra 

mahkemesine şikâyet edebilir. 

 

48) 

B, mobilya tedarikçisi olan A şirketinden 150.000 TL 

değerinde ticari mal almış ve karşılığında kambiyo 

senedi düzenlemiştir. A şirketi sonradan senede bağlı 

olan borcun ödenmediği gerekçesi ile B’ye karşı 

kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip 

başlatmıştır. Buna göre, kendisine ödeme emri tebliğ 

edilen borçlunun kambiyo senedine bağlı olan alacağın 

vadesinin gelmediğini iddia ederek başvurabileceği yol 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Ödeme emrinin tebliğinden yedi gün içinde icra 

mahkemesine itiraz edebilir. 

B. Ödeme emrinin tebliğinden yedi gün içinde icra 

dairesine itiraz edebilir. 

C. Ödeme emrinin tebliğinden yedi gün içinde icra 

mahkemesine şikâyet edebilir. 

D. Ödeme emrinin tebliğinden beş gün içinde icra 

mahkemesine itiraz edebilir. 

E. Ödeme emrinin tebliğinden beş gün içinde icra 

mahkemesine şikâyet edebilir. 
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49) 

İcra müdürünün, kambiyo senetlerine mahsus haciz 

yolu ile takipte, aşağıdakilerden hangisini inceleme 

yetkisi yoktur? 

A. Alacaklının takip yapma yetkisinin olup olmadığını 

B. Kambiyo senedinin vadesinin gelip gelmediğini 

C. Senedin kambiyo senedi olup olmadığını 

D. Borcun ödenip ödenmediğini 

E. Senedin aslının bulunup bulunmadığını 

 

50) 

Aşağıdakilerden hangisi ilam niteliğinde bir belge 

değildir? 

A. İstinaf kefaletnameleri  

B. İcra dairesindeki kefaletnameler 

C. İcra dairesi huzurunda yapılan kabuller 

D. Mahkeme huzurunda yapılan sulhler 

E. Mahkeme huzurunda yapılan kabuller 
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