
DERS BİLGİLERİ FORMU

Dersi Açan Fakülte/ Enstitü Hukuk Fakültesi

Dersi Açan Bölüm/ Ana Bilim Dalı Özel Hukuk Bölümü / Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Dersin Kodu HUK 405

Dersin Adı İcra Hukuku

Öğretim Dili Türkçe

Dersi Alan Programlar Hukuk Fakültesi

Ders Türü Zorunlu

Dersin Seviyesi Lisans

AKTS Kredisi 6

Ön Koşullar Yoktur.

Dersin İçeriği

Ders genel olarak, icra hukukunun temel kavramlarını, genel ilkelerini, takip çeşitlerini, 

ilamsız icra ve çeşitlerini, ilamlı icra ve çeşitlerini, rehin takibi ve çeşitlerini, ihtiyati haciz ve 

tasarrufun iptali davalarını içermektedir.

Dersin Amacı

Ders, icra hukukunun temel kavram ve ilkelerini, icra organları ve bunların işlemlerine karşı 

başvuru yollarını, takip çeşitlerini ve her bir takip yoluna hangi şartlar altında 

başburulabileceğini, takibe nasıl karşı konulabileceğini, her bir takibin temel aşamalarını 

öğretmeyi amaçlamaktadır. 

Dersin Kazanımları

İcra hukukunun temel kavram ve ilkelerini öğrenir, takip çeşitlerini ve her takibe hangi 

şartlar altında başvurulacağını bilir, takip talebinin nasıl yapılacağını öğrenir, takibe nasıl 

karşı konulacağını öğrenir, ödeme emrine itirazı öğrenir, takibin nasıl kesinleşeceğini bilir, 

haciz, satış, paraya çevirme ve paraların paylaştırılması aşamalarının özelliklerini öğrenir. 

İhtiyati haciz kavramının önemini anlar, tasarrufun iptali davasının önemini ve 

fonksiyonlarını kavrar. 

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar 

1. KURU, B: İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara-2017, 2. ARSLAN, R/YILMAZ, 

E/TAŞPINAR AYVAZ, S: İcra ve İflas Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara-2017. 3. PEKCANITEZ, 

H/ÖZEKES, M/SUNGURTEKİN ÖZKAN, M/ATALAY, O: İcra ve İflas Hukuku, Vedat Kitapçılık, 

İstanbul, 2017.

Değerlendirme Ölçütleri Katkı payı

Devam

Laboratuvar

Uygulama

Alan Çalışması

Ödev

Sunum

Projeler

Seminer

Ara Sınavlar 30%

Quiz

Final 70%

Toplam 100%

Ders Planı Tartışılacak/ İşlenecek Konular

1. Hafta
İcra hukuku hakkında genel bilgi, cebri icra çeşitleri, icra hukukunun türleri, icra organları

2. Hafta

İcra hukukunda şikâyet, süreler, tatil ve talik halleri, icra takibinin tarafları

3. Hafta
Genel olarak ilamsız icra, ilamsız icrada görev ve yetki, genel haciz yoluyla takipte takip 

talebi, ödeme emri ve ödeme emrine itiraz, gecikmiş itiraz

4. Hafta
Ödeme emrine itirazın giderilmesi, takibin kesinleşmesi, itirazın iptali davası ve itirazın 

kaldırılması yolları

5. Hafta
İtirazın geçici kaldırılması ve borçtan kurtulma davası, icra takibinin iptali, menfi tespit ve 

istirdat davaları

6. Hafta

Mal beyanı, haciz hakkında genel bilgiler ve haczin konusu, üçüncü kişilerdeki mal ve 

hakların haczi

Haczedilemeyen mal ve haklar, hacze iştirak, hacizde istihkak davaları,



7. Hafta Haczedilemeyen mal ve haklar, Hacze iştirak, hacizde istihkak davaları, pratik çalışma

8. Hafta Paraya çevirme (satış), taşınır ve taşınmaz malların satışı, ihale ve ihalenin feshi

9. Hafta

Paraların paylaştırılması, sıra cetveli ve sıra cetveline karşı başvuru yolları, borç 

ödemeden aciz belgesi ve sonuçları

10. Hafta
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu, kiralanan taşınmazların tahliyesi yolu,  İlamlı icra 

takibi 

11. Hafta

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, çeşitleri, rehin açığı belgesi, ihtiyati haciz

12. Hafta Tasarrufun iptali davaları, pratik çalışma


