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22 YANLIŞ
5.2 Ünite222-22Uygulama2Testi2-2I226.2sorunun2III.2maddesi2değiş-

tirilmiştir.
Alacak miktarının %40’dan aşağı olamaz.

6.2 Ünite232-2Uygulama2Testi2-2I224.2ve26.2sorunun2cevapları2de-
ğiştirilmiştir.
E) Alacaklının haklarını engelleyen hileli işlemlerde bulunması

C) 6 ay

7.2 Ünite232-2Uygulama2Testi2-2II224.2sorunun2çözümü2değiştiril-
miştir.
Hacizden sonra haczedilen mallar, satılır, paraya çevrilir ve alacaklı bu-

rada alacağını alır. Haczedilen mal doğrudan alacaklıya ait olmaz. Bu 

bakımdanda aynı hak niteliği taşımaz.

8.2 Ünite232-2Uygulama2Testi2-2II228.2sorunun2cevabı2değiştiril-
miştir.
B) İhtiyati haciz nedenlerine karşı itiraz edilebilir.

23 DOĞRU
5.2 Ünite222-2Uygulama2Testi2-2I226.2sorunun2III.2maddesi2değiş-

tirilmiştir.
Alacak miktarının %20’sinden aşağı olamaz.

6.2 Ünite232-2Uygulama2Testi2-2I224.2ve26.2sorunun2cevapları2de-
ğiştirilmiştir.
B) Borçlunun çok sık seyahat ediyor olması

E) 7 gün

7.2 Ünite232-2Uygulama2Testi2-2II224.2sorunun2çözümü2değiştiril-
miştir.
İmtiyazlı alacaklılar; borçlunun eşi, borçlunun çocukları, borçlunun 

veli, vasi ve kayyımı olduğu kişiler ve ölünceye kadar bakma alacak-

lısıdır.

8.2 Ünite232-2Uygulama2Testi2-2II228.2sorunun2cevabı2değiştiril-
miştir.
E) Teminata ilişkin itiraz edilemez.*

22 YANLIŞ2
1.2 Ünite222-2sayfa226’daki22.2paragraf22.2satır2değiştirilmiştir.

Davanın kabulü hâlinde alacaklının takibi devam eder. Alacaklının ta-

lebi olması hâlinde borçlu aleyhine, alacak miktarının %40’ından aşağı 

olmamak kaydıyla inkâr tazminatına hükmedilir.

2.2 Ünite222-2sayfa226’daki23.2paragraf23.2satır2değiştirilmiştir.
Davanın reddi hâlinde alacaklının takibi iptal edilir. Bu karar maddi hu-

kuk anlamında kesin hüküm teşkil eder. Borçlunun talep etmiş olması 

ve alacaklının haksız ve kötü niyetli olması hâlinde, alacak miktarının 

%40’ından aşağı olmamak şartıyla alacaklı aleyhine  tazminata hük-

medilir.

3.2 Ünite222-2Aktif2Öğrenme2Testi2-2I228.2çözüm2değiştirilmiştir.
Hükmedilen tazminat miktarı %10 oranındadır.

4.2 Ünite222-2Aktif2Öğrenme2Testi2-2II226.2soru2D2seçeneği2değiş-
tirilmiştir.
Borçlu aleyhine mahkemece %40 oranında tazminata hükmedilir.

23 DOĞRU
1.2 Ünite222-2sayfa226’daki22.2paragraf22.2satır2değiştirilmiştir.

Davanın kabulü hâlinde alacaklının takibi devam eder. Alacaklının ta-

lebi olması hâlinde borçlu aleyhine, borç miktarının %40’ından aşağı 

olmamak koşuluyla inkâr tazminatına hükmedilir.

2.2 Ünite222-2sayfa226’daki23.2paragraf23.2satır2değiştirilmiştir.
Davanın reddi hâlinde alacaklının takibi iptal edilir. Bu karar maddi hu-

kuk anlamında kesin hüküm teşkil eder. Borçlunun talep etmiş olması 

ve alacaklının haksız ve kötü niyetli olması hâlinde, alacak miktarının 

%20’sinden aşağı olmamak şartıyla alacaklı aleyhine  tazminata hük-

medilir.

3.2 Ünite222-2Aktif2Öğrenme2Testi2-2I228.2çözüm2değiştirilmiştir.
Hükmedilen tazminat miktarı alacağın %20’sinden az değildir.

4.2 Ünite222-2Aktif2Öğrenme2Testi2-2II226.2soru2D2seçeneği2değiş-
tirilmiştir.
Borçlu aleyhine mahkemece %20 oranında tazminata hükmedilir.

22 YANLIŞ2
9.2 Ünite252-2Aktif2Öğrenme2Testi2-2II22.2sorunun2cevabı2değişti-

rilmiştir.
E) Kötü niyet hâlinde tazminata hükmedilir.*

10.2Ünite262-2Aktif2Öğrenme2Testi2-2I25.2sorunun2cevabı2değişti-
rilmiştir.
E) Borçlu iflasa tabi kişilerden ise alacaklı haciz ya da iflas yolundan 

birini seçebilir.*

11.2Ünite272-2Ünite2Uygulama2Testi2-2I23.2sorunun2çözümü2de-
ğiştirilmiştir.
İflas idcesi iflas musasının kanuni temsilcisidir ve ana görevi iflas masa-

sını tasfiye etmektir. İflas idcesinin alacaklılarda oluşması şart değildir.

23 DOĞRU
9.2 Ünite252-2Aktif2Öğrenme2Testi2-2II22.2sorunun2cevabı2değişti-

rilmiştir.
A) Alacaklı imzaya itirazın kabulü hâlinde genel mahkemede dava 

açamaz.

10.2Ünite252-2Aktif2Öğrenme2Testi2-2I25.2sorunun2cevabı2değişti-
rilmiştir.
D) İrtifak hakkına ilişkin ilamalar zorla yerine getirilemez.

11.2Ünite272-2Ünite2Uygulama2Testi2-2I23.2sorunun2çözümü2de-
ğiştirilmiştir.
Soruda verilen ifadelerden hepsi terekenin iflas hükümlerine göre tas-

fiyesi ile ilgili olarak doğrudur.
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