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Gereken Önlemler Eğitimi
İş dünyasının temsilcileri, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik olarak internet üzerinden "Tüm
Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi" gerçekleştirilecektir. Eğitime ilişkin detaylı
bilgi ekte sunulmaktadır.
Bu eğitim ile iflas hakkında genel mahiyette kısa bilgiler verildikten sonra; iflas nedenleri, kimlerin iflasa tabi
olduğu, iflas yolları (takipli ve doğrudan iflas), iflas kararı ve kararın borçlu ve alacaklılar bakımından ne gibi
sonuçlar doğuracağı, iflas masasının oluşması, masaya alacak yazdırılması, iflasta rehinli alacaklıların
durumu, iflas idaresi, alacaklara ilişkin sıra cetveli ve buna karşı koyma yolları, iflasın kaldırılması ve
kapanması ile iflas takibi başlamadan ya da iflas davası açılmadan önce iflastan korunma yolları ile iflas ve
konkordato ilişkisi üzerinde durulacaktır.
Bu kapsamda eğitim duyurusunu sosyal medya ve internet sitenizde paylaşmanızı ve üyelerinize duyurarak
eğitimlerden faydalanmalarını sağlamanızı rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK:Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi (2 sayfa)
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Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi
(Online –

) 270 TL (KDV dâhil)

Konuşmacı: Doç. Dr. Kudret ASLAN
Tarih: 3 Kasım 2021 Çarşamba (14.00 – 17.00 saatleri arası)
Bu eğitimde iflas hakkında genel mahiyette kısa bilgi verildikten sonra; iflas nedenleri, kimlerin iflasa tabi
olduğu, iflas yolları (takipli ve doğrudan iflas), iflas kararı ve kararın borçlu ve alacaklılar bakımından ne gibi
sonuçlar doğuracağı, iflas masasının oluşması, masaya alacak yazdırılması, iflasta rehinli alacaklıların
durumu, iflas idaresi, alacaklara ilişkin sıra cetveli ve buna karşı koyma yolları, iflasın kaldırılması ve
kapanması ile iflas takibi başlamadan ya da iflas davası açılmadan önce iflastan korunma yolları ile iflas ve
konkordato ilişkisi üzerinde durulacaktır.
Bu eğitime kimler katılmalı?
Bu eğitime doğrudan ya da dolaylı olarak iflas ile muhatap olma ihtimali olan kişiler katılabilir. Özellikle
gerçek kişi tacirler ile şirket müdürleri ya da yönetim kurulu üyeleri gibi tüzel kişi tacirleri temsile yetkili
olanlar, iflas hukuku ve ticaret hukuku bakımından şirketin pasifinin aktifini geçmesi gibi iflasla ilgili bazı
durumlarda bildirimde bulunma yükümlülüğü altında olanlar, tacirlerin iflasa tabi olması dolaysıyla özellikle
şirket ya da kurumların hukuk biriminde görevli olanlar ve iflas hukuku alanında çalışan avukatların bu
eğitime katılmasında yarar bulunmaktadır.
Bu eğitim katılımcılara ne sağlar?
Bu eğitim katılımcılara, iflas hukuku hakkında genel mahiyette bilgi sağlayacağı gibi, iflas nedenleri hakkında
bilgi edinilmesi sayesinde iflas sonucu ile karşılaşılmaması için önceden ne gibi tedbirlerin alınabileceği,
iflasa karar verilmesi halinde iflas kararının ne gibi sonuçlar doğuracağı, iflas tasfiyesi sürecinde müflisten
alacaklı olanların ne gibi hususlara dikkat etmesi gerektiği, iflasın müflisin malvarlığı üzerinde ne gibi tesirleri
olacağı, iflas masasına nelerin dahil olacağı, iflasta alacak yazdırılması hususunda nelere dikkat edilmesi
gerektiği, alacağın kabul edilmemesi halinde hangi hukuki yollara başvurulabileceği, iflas idaresinin görev
ve yetkilerinin neler olduğu, mal kaçırma yoluna başvuran borçluya karşı hangi hukuki yollara
başvurulabileceği ve benzeri hususlarda katkı sağlayacaktır.
Eğitim içeriği:
 İflas hukuku hakkında genel bilgi
 İflasa tabi olan şahıslar
 İflas yolları (takipli ve doğrudan iflas)
 İflas kararı ve özellikleri
 İflasın borçlu bakımından hukuki sonuçları
 İflas masasının teşkili
 İflasın alacaklılar bakımından hukuki sonuçları
 İflas masasına alacak yazdırılması ve buna ilişkin hususlar
 Masaya kabul edilemeyen alacaklının başvurabileceği hukuksal çareler
 İflasta rehinli alacaklıların durumu
 İflasın kaldırılması ve kapanması
 İflas-konkordato ilişkisi
 Yargıtay kararlarına göre uygulamada iflas hukukunda dikkat edilmesi gereken hususlar
 Gerek iflas takibi ve davasından önce gerekse sonradan iflas tasfiyesi esnasında alınması gereken
önlemler

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi
sem@etu.edu.tr

Doç. Dr. Kudret Aslan’ın Özgeçmişi
1972 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Daha sonra Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bu fakültede araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Davadan Feragat" konulu teziyle Yüksek Lisans, "Hacizde İstihkak
Davası" konulu teziyle doktora eğitimini tamamladı. Doktora eğitimi sırasında 2001-2002 yılları arasında
DAAD bursuyla Almanya'da Köln Üniversitesinde araştırma yaptı. 2006-2007 yılları arasında Kara Harp
Okulunda Yedek Subay olarak askerlik hizmetini tamamladı. 2007-2012 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.
2012 yılından beri TOBB ETÜ Hukuk Fakültesinde Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında öğretim
üyesi olarak görev yapmaktadır. 2014-2016 yılları arasında Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan "Hukuk
Muhakemeleri Kanunu Bilim Kurulu Tadil Komisyonunda" çalıştı. 2016 yılından beri Adalet Bakanlığı
tarafından oluşturulan "Yeni İcra ve İflas Kanunu Tasarı Taslağı Hazırlamak Amacıyla Oluşturulan Bilim
Komisyonu Üyesi" olarak görev yapmaktadır. 2017 yılında "Medeni Usul Hukukunda Davanın Geri Alınması"
konulu teziyle doçent oldu. Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Konkordato, Bilirkişilik, Alternatif
Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk, Tahkim gibi alanlarda dersler ve eğitimler vermektedir. Evli olan
Doç. Dr. Kudret ASLAN iyi derecede Almanca bilmektedir.

Katılım belgesi:
Eğitimin % 70'ine devam eden katılımcılar adına dijital doğrulanabilir katılım belgesi hazırlanacak ve e-posta
adreslerine gönderilecektir. Katılım belgeleri E-Devlet üzerinden de sorgulanabilecektir.

Kayıt için: https://www.sem.etu.edu.tr/teknik-iflas
Detaylı bilgi için: 0 (312) 292 42 02 – 292 41 02 – 292 42 03
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