
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 420

Dersin Adı İflas Hukuku

Öğretim Dili Türkçe

Dersi Alan Programlar Hukuk Fakültesi

Ders Türü Seçimlik

Dersin Seviyesi Lisans

AKTS Kredisi 3

Ön Koşullar Yoktur.

Dersin İçeriği

Ders genel olarak, iflas hukukunun temel kavramlarını, genel ilkelerini, iflasa tabi kişileri, 

iflas takibi çeşitlerini, takipli ve takipsiz iflas hallerini, iflasın hukuki sonuçlarını, iflas 

tasfiyesini, konkordato ve yeniden yapılandırma hukukunu içermektedir. 

Dersin Amacı

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

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

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

tasfiyesini, iflasın alacaklı ve borçlu bakımından sonuçlarını, konkordato ve yeniden 

yapılandırma kurumlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Kazanımları

İflas hukukunun temel kavram ve ilkelerini öğrenir, iflasa tabi şahısları bilir, genel ve takipli 

iflas yollarını kavrar, genel iflas yolunu, kambiyo senetlerine özgü iflas yolunu ve doğrudan 

iflas hallerini öğrenir, iflas tasfiyesinin nasıl yapılacağını bilir, konkordato ve yeniden 

yapılandırma kurumlarının ilkelerini kavrar. 

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar 

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 İflas hukuku hakkında genel bilgiler, iflas organları, iflasa tabi şahıslar

2. Hafta Takipsiz iflas yolları, genel iflas yolu, kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu 

3. Hafta
Doğrudan doğruya iflas sebepleri ve doğrudan iflasın özellikleri, iflasın ertelenmesi ve 

özellikleri 

4. Hafta İflas kararı ve özellikleri, iflasın müflisin mallatı ve tasarruf yetkisi hakkında sonuçları

5. Hafta İflasın alacaklılar bakımından doğurduğu sonuçlar

6. Hafta

İflasta adi tasfiye, iflas masasının oluşumu, iflas organlarının tasfiye sürecindeki 

görevleri, iflas idaresi

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

7. Hafta İflas masası mallarının satışı ve paraların paylaştırılması, iflas aciz belgesi, pratik çalışma

8. Hafta İflasın kapanması ve kaldırılması

9. Hafta İflasta basit tasfiye ve özellikleri, iflasın kamu hukuku bakımından sonuçları

10. Hafta
Konkordato hukukuna giriş, iflas dışı adi kokordatonun temel özellikleri, konkordato 

mühleti ve sonuçları, konkordatonun tasdiki

11. Hafta
Adi konkordatonun hükümleri, konkordatonun feshi, malvarlığının terki suretiyle 

konkordato

12. Hafta
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması, icra-iflas 

suçları, pratik çalışma


