ICRA IFLAS HUKUKU / DÖNEM SONU
1.

Aşağıdakilerden hangisi cebri icranın konusunu
oluşturmaz?
A) Bir tablonun teslimi
B) Taşınmazın tahliyesi
C) Taşınmazın teslimi
D) Borçlunun şahsına yönelik icranın yürütülmesi
E) Belirli bir miktar paranın ödenmesi

2.

Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin görevleri arasında yer almaz?
A) İcra dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikâyetleri incelemek
B) Takibe karşı borçlunun ileri sürdüğü itirazları incelemek, itirazların kaldırılması taleplerini karara bağlamak
C) Hacizde ve iflâsta istihkak davalarını incelemek
D) İhalenin feshini şikâyet yolu ile incelemek
E) Tasarrufun iptali davalarını incelemek

3.

Genel haciz yolu ile takibin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadece para ve teminat alacakları
B) Kamu düzeninin sağlanması
C) Teminat gösterme borcu
D) İlamlı ve ilamsız icra yolu
E) Sadece ilamlı icra yolu

4.

İtirazın iptali davası, itirazın tebliği tarihinden itibaren hangi süre içinde açılır?
A) 3 ay
B) 8 ay
C) 6 ay
D) 1 yıl
E) 2 yıl

5.

6.

Haciz sırasında üçüncü kişi, haczedilmek istenen mal üzerinde hak sahibi olduğunu aşağıdaki yollardan hangisi vasıtasıyla ileri sürebilir?
A) Şikayet
B) İtiraz
C) Haczedilmek iddiası
D) İstirdat davası
E) İstihkak iddiası

7.

Takibin bir aşaması olup haczedilen malların
paraya çevrilmesi prosedürüne ne ad verilir?
A) Satış
B) Haciz
C) Pazarlama
D) İhale
E) Müzakere

8.

İcra müdürünün hacizli malları satması sonucu,
elde edilen para tüm alacaklıların alacağını ödemeye yetmezse, icra müdürü aşağıdakilerden
hangisini yapar?
A) Tamamlama haczi
B) Kesin haciz
C) Kısmi haciz
D) İhtiyati haciz
E) Geçici haciz

9.

Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip
talebi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Takip talebinde senedin cinsi, tarihi ve numarası
yazılmalıdır.
B) Kambiyo senedinin aslı takip talebi ile birlikte
icra dairesine verilir ve icra dairesi kasasında
saklanır.
C) Kambiyo senedinin borçlu sayısı kadar onaylı
örneği de takip telebine eklenir.
D) İcra müdürü; genel haciz yolunda olduğu gibi verilen senedin kambiyo senedi olup olmadığını ve
takip hakkının bulunup bulunmadığını inceleyemez derhal borçluya ödeme emrini göndermekle
mükelleftir.
E) Borçluya karşı talepte buluna bilmek için protesto çekilmesi gereken hallerde, kambiyo senedi
ile bütün oluşturan protesto evrakı da takip talebine eklenerek icra dairesine verilmelidir.

İcra müdürü, haciz talebinden itibaren kaç gün
içinde haczi yapmalıdır?
A) 3
B) 7
C) 10
D) 15
E) 20
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10. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip
hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Alacaklı vadesi gelmiş ve geçerli bir kambiyo senedine dayanmalıdır.
B) İcra memuru senedin kambiyo senedi niteliğinde
olup olmadığını incelemek yükümlülüğündedir.
C) Ödeme emrine itiraz ile takip kendiliğinden durur.
D) Borçlu imzaya ve borca icra mahkemesinde itiraz edebilir.
E) Paraların paylaştırılması aşaması genel haciz
yolu ile takipteki gibidir.

15. Borçlu hakkında iflas kararı aşağıdakilerden
hangisi tarafından verilir?
A) Ticaret mahkemesi
B) İcra mahkemesi
C) İcra dairesi
D) İflas dairesi
E) İflas idaresi

16. Kambiyo senetlerine özgü iflâsa ilişkin ödeme
emrine itiraz ve şikâyet süresi kaç gündür?
A) Üç gün
B) Beş gün
C) Yedi gün
D) On gün
E) On beş gün

11. Aşağıdakilerin hangisi kira süresinin sona ermesi sebebiyle takibin aşamalarından biri değildir?
A) Tahliye emrinin gönderilmesi
B) Tahliye talebi
C) Tahliye
D) Satış
E) Takibin kesinleşmesi

17. Adi Tasfiye hangi süre içinde tamamlanmalıdır?
A) Üç ay
B) Altı ay
C) On ay
D) Bir yıl
E) İki yıl

12. Aşağıdaki belgelerden hangisine dayanarak
ilamlı icra takibi yapılabilir?
A) Tespit davasına ilişkin hüküm
B) Mahkeme huzurunda yapılan sulh
C) Adi senet
D) Elektronik imzalı belge
E) Para borcu ikrarını içeren onaylama şeklinde
noter senedi

18. Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda tasfiye memurlarının paraya çevirme işlemlerine ilişkin kararlarına karşı kaç gün içinde alacaklılar
kuruluna itirazda bulunulabilir?
A) Üç gün
B) Beş gün
C) Yedi gün
D) On gün
E) Otuz gün

13. Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takipte ödeme süresi kaç gündür?
A) Beş gün
B) Yedi gün
C) On gün
D) On beş gün
E) Yirmi gün

19. Projenin tasdikine veya reddine ilişkin kararın verilmesine kadar borçlunun faaliyetlerinin
sevk ve idaresini bizzat üstlenecek ya da bu faaliyetleri denetleyecek olan kişilere ne ad verilir?
A) Hazırlık komiseri
B) Ara dönem komiseri
C) Ara dönem denetçisi
D) Ara dönem müfettişi
E) Hazırlık denetçisi

14. Alacağı rehinle temin edilmiş alacaklı kural olarak önce rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip
yoluna gitmelidir, bu yola gitmeden ilâmlı ya da
ilânmsız takip toluna gitmişse ve icra müdürü
bu talebi kabul etmişse, ne kadar süre içerisinde şikayet yoluna gidilebilir?
A) Yedi gün içinde
B) On gün içinde
C) Otuz gün içinde
D) Altmış gün içinde
E) Süresizdir, fark edildiğinde her zaman şikâyete
konu olur.

20. Takip suçlarının yargılanması hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yargılamada mutlaka Cumhuriyet Savcısı bulunur.
B) Yapılan yargılamada tanık dinlenmesi mümkün
değildir.
C) Sanık başka yerde otursa bile istinabe yolu ile
dinlenmesi mümkün değildir.
D) Şikâyetçi duruşmaya gelmezse ya da vekili gelmezse, şikâyet hakkı düşer.
E) Yargılama sonunda verilen karar kesindir.
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CEVAP ANAHTARI
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