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İflas Hukuku ve Konkordato Hakkında Genel Açıklamalar
İflas X Konkordato - 1
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İFLAS HAKKINDA GENEL BİLGİLER
• İcra takipleri cüz’i icra yolları iken, borçlunun tüm malvarlığına yönelik olan ve borçlunun tüm alacaklarının katıldığı iflas takibi ve

konkordato külli icra yollarıdır.

• Borçlu borcunu ödememişse ve iflâsa tabi kişilerden ise iflâs yolu ile takip yapılabilir, bu takip sonunda da borç ödenmez ise asliye

ticaret mahkemesince borçlunun iflâsına karar verilir. İflâs yoluna başvurabilmek için alacağın; para veya teminat alacağı olması

gerekir.

• Öte yandan sermaye şirketlerinde aktifin pasiften az olması halinde ve iflasa tabi borçlunun yarı mevcudunun haczedilmesi halinde

geri kalan mevcudun alacaklıların alacağını karşılamaya yetmemesi söz konusu ise borçlunun iflâsı istenebilir.

• İflasa Tabi Kişiler(Dava Şartı):

• Tacirler ve TTK gereğince tacir sayılan kişiler:

• Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten gerçek kişi(TTK m12),

• Ticaret Şirketleri (TTK m. 124)

• Dernekler(TMK m.55), Vakıflar (TTK m.16)

• Tacir Olmamalarına Rağmen Tacirlere İlişkin Hükümlere Tabi Olan Kişiler (TTK m. 12/3, 17)

• Şahıs Şirketlerinin Ortakları

• Miras Ortaklığı: İflasa tabi olan bir kişinin, aleyhine iflas yolu ile takip yapıldıktan sonra ve takip yürümekte iken ölmesi

halinde, alacaklı, isterse iflas takibini, miras ortaklığına(terekeye) karşı devam ettirebilir. Borçlunun sağlığında iflas takibi

başlamamışsa, borçlunun ölümünden sonra miras ortaklığı aleyhine iflas takibi yapılamaz.
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İFLAS KONKORDATO

- Alacaklılardan biri ya da borçlu talep eder. - Borçlunun alacaklılarından belirli bir kısmı 

ile anlaşmasıyla doğar.

- Mahkeme kararı kurucudur. - Mahkeme kararı tamamlayıcıdır.

- Borçlunun tasarruf ehliyeti kaldırılır. - Tasarruf ehliyeti sınırlı bir şekilde devam 

eder.

- Alacaklılar borcun ödenmeyen kısmı için 

«aciz vesikası» alırlar.

- Borçluyu, borcundan kesin olarak kurtarır.

- İflas etmemiş olma şartı aranan hukuki 

statüler için problem teşkil eder.

- Konkordato, iflas etmemiş olma şartı 

arananlar için problem teşkil etmez.

- Yalnızca tacirler iflas edebilir. - Konkordato için tacir olma şartı yoktur.



İflas Erteleme
X 

Konkordato
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Konkordato İflas Erteleme

- Bütün borçlular başvurabilir. - Sermaye şirketleri ve kooperatifler 

başvurabilir.

- Borcu vadesinde ödeyememe ya 

da tehlikesi altında olmak gerekir.

- Borca batık durumda olmak 

gerekir.

- Şartları sağlandığında, doğrudan 

geçici mühlet kararı verilir.

- Doğrudan doğruya iflasın 

ertelenmesi kararı verilmez; 

hakimin takdir hakkı vardır.

- Alacaklıların rızası aranır. (bkz. 

Alacaklılar Kurulu-Toplantısı)

- Alacaklıların rızası aranmaz.

- Alacaklara faiz işlemez. - Alacaklara faiz işlemeye devam 

eder.

- Azami 29 aylık (2 sene 5 ay) bir 

süreçtir.

- Azami 5 yıllık bir süreçtir.



Konkordato: Genel Açıklamalar
■ Tanım: Borçlu ile alacaklıların belirli bir çoğunluğunun yaptığı cebri icra anlaşmasıdır. Bu anlaşma borcun vadeye

bağlanması şeklinde(mühlet konkordatosu) veya borca indirim yapılması suretiyle(tenzilat konkordatosu) ya da her

ikisini içeren bir anlaşma(kombine konkordato) olabilir.

■ Ne Zaman? Borçlunun borçlarını vadesinde ödeyememesi veya ödeyememe tehlikesi altında olması. (İİK m. 285/1)

■ Türleri: (Mahkeme İçi (İİK) X Mahkeme Dışı (TBK))

– Adi Konkordato (İflastan Önce Konkordato) (İİK m. 285-308/h)

■ İflası önler

■ Tüm borçlular için geçerlidir.

– İflas İçi Konkordato (İflastan Sonra Konkordato) (İİK m. 309)

■ İflas prosedürü yürütülür.

■ İflasa tabi kişiler için geçerlidir.

– Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato (İİK m. 309/a-309/1)

■ Malvarlığının tamamı ya da bir kısmı terk edilerek borçlu iflastan korunmaya çalışır.

■ İflasa tabi kişiler için geçerlidir.
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Organlar
Konkordato Komiseri - 1

■ Konkordato komiseri sayısı her zaman tek sayıda olur, sayı hakim tarafından gerekliliklere göre tayin
edilir. Uygulamada üçlü heyetler daha çok tercih edilmektedir. Komiserlerden birinin hukukçu, diğerinin
ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız
denetçi olması gerekir. Konkordato komiser(ler)i ilk görevlendirilmesine müteakip Bilirkişi Bölge Kurulları
nezdinde tutulan özel sicile kaydedilirler.

■ Konkordato Komiserinin Görevleri:

– Konkordato projesinin tamamlanmasına katkıda bulunmak,

– Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek,

– Mahkemeye ara rapor sunmak,

– Alacaklılar kurulunu bilgilendirmek,

– Alacaklılara bilgi vermek,

– Mevcudun defterini tutmak ve malların kıymetini takdir etmek ya da ettirmek.
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Konkordato 
Komiseri - 2

■ Konkordato komiseri, görevi
kapsamında ihtiyaç duyduğu
bilgi ve belgeleri, özel kamu
kurum ve kuruluşları ile
ilgililerden talep edebilir,
doğrudan yazışma yapabilir
ve iletişim kurabilir. (İİK m.
290)

■ İşlemlerine karşı 7 gün
içerisinde Asliye Ticaret
Mahkemesi’ne şikayet
yoluna gidilebilir. Verilecek
kararlar kesindir. Komiserler
İİK m. 290 atfı ile İİK m.
227/4’e göre kusurlarından
ileri gelen zararlardan
sorumludurlar; cezai olarak
memur gibi sorumludurlar(İİK
m. 227/5).
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Alacaklılar Kurulu

■ Yetki ve Görevleri:

– Komiserin faaliyetlerine nezaret etmek,

– Komisere tavsiyelerde bulunmak,

– Mahkemeden komiserin değiştirilmesini isteyebilmek,

– Mahkemeye görüş sunabilmek.

■ Ne Zaman Oluşturulur?

– Kesin Mühlet Kararı Verilmesi ------------ Borçlunun Alacaklılar Hakkındaki Beyanının Alınması

■ Komiserin görüşü alınarak hâkim tarafından oluşturulur. Tek sayıda ve azami 7 kişidir.

■ Ne Zaman Zorunludur?

– En az 3 alacaklı sınıfı bulunduğu, (ör. İmtiyazlı, rehinli, adi)

– Alacaklı sayısının 250’yi geçtiği VEYA alacak miktarı 100 milyon TL’yi geçtiği hallerde.

■ Ayda en az bir defa toplanır; üyelerin salt çoğunluğunun talebi üzerine her zaman toplanabilir. Komiser(ler) toplantıya
katılır ve kararları üyelerin imzasını almak suretiyle tutanağa geçirir.

■ Alacaklılar kurulu üyelerine ücret tayin edilmez.
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Konkordato Süreci
Adi Konkordato Süreci

Başvuru Geçici Mühlet
Duruşma 

(Kabul/Red)
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1. Aşama: 3 Ay + 2 Ay (Ek Süre) 

Görevli: Geçici Konkordato Komiseri

Tasdik/Ret
Müzakere 

(Kabul/Ret)
Kesin Mühlet

Kanun Yolu Fesih

2. Aşama: 1 yıl + 6 Ay (Ek Süre) + 6 Ay (Ek Süre)

Görevli: Kesin Konkordato Komiseri

3. Aşama

Görevli: Kayyım



Birinci Aşama
Başvuru
■ Dilekçe + Ekler + Gider Avansı

■ Borçlu iflasa tabi kişilerden biri ise, onun alacaklıları da

konkordato başvurusunda bulunabilir ancak başvurucu gider

avansını da yatırması gerektiğinden pratik bir durum değildir.

■ Anonim şirketler ve kooperatifler yönetim kurulu kararı ile

konkordatoya başvuru kararı alabilirler. Kolektif ve komandit

şirketlerde ise sınırsız sorumlu ortakların oybirliği gerekir.

■ Avukatların vekil adına konkordato talep edebilmesi için bu

hususta özel yetkilendirilmesi gerekir.

■ Görevli ve Yetkili Mahkeme (İİK m.285/3):

– Borçlu iflasa tabi ise borçlunun merkezi,

– Borçlu iflasa tabi değilse borçlunun yerleşim yeri Asliye

Ticaret Mahkemesi(sayısı <3 ise birinci; sayısı >3 ise

birinci, ikinci ve üçüncü).
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Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler

1. Konkordato Ön Projesi: ör. Sermaye artırımı yapmak, yeni ortak almak. Vade, tenzilat ve karma konkordato 

türlerinden hangisinin tercih edildiği de projede yer alır. → Avukat ve Mali Müşavirler

2. Borçlunun malvarlığının (kıymet takdirleriyle) durumunu gösterir belgeler 

3. Tüm alacak ve borçları vadeleri, teminatlı olup olmadıkları ve imtiyaz durumlarını gösteren Alacaklı Tablosu,

4. Mali Bilgi ve Belgeler: Ticari defterler, gelir tablosu, nakit akım tablosu, e-defter berat bilgileri.

5. Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı 

hâlinde alacaklıların eline geçebilecek Muhtemel Miktarı Karşılaştırmalı Olarak Gösteren Tablo,

6. Orta ve Büyük İşletmeler → Finansal Analiz Raporu (Yetkili: Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu) ; Tüm İşletmeler → Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen 

bağımsız denetim kuruluşu (http://bagden.kgk.gov.tr) tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre 

yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği 

hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları (İİK m. 286/e). Konkordato ön projesinde yer 

alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence verilmesi gerekmektedir,

– Makul güvenceden maksat, stokların sayımı, banka kasa miktarının fiilen sayımı, menkul ve 

gayrimenkullerin bilançoda gerçek değerlerinin gösterilmesi gibi, Türkiye Denetim Standartlarına 

uygunluk hakkında görüş bildirmektir.

7. Konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtlar.
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Başvuruda Masraf Kalemleri

■ Gider Avansı(Dava Şartı) (İİK m.285/4):

– Alacaklı Sayısının 3 Katı Tutarında Tebligat Gideri (3 x alacaklı sayısı x 14 TL) (bkz. E-Tebligat)

– Ticaret Sicil Gazetesi ilanı için 550 TL

– Basın-İlan Kurumu 7 Adet İlan Gideri (Asgari 1000 TL)

– İlgili Kurum ve Kuruluşlara Yapılacak Bildirim İçin 50 Adet İadeli-Taahhütlü Posta Gideri (50 x 13 TL
= 650 TL)

– Bir bilirkişi için bilirkişi ücret tarifesinde belirlenen ücretin 3 katı tutarı (3 x 380 TL = 1140 TL)

– 5 Ay x Komiser Ücreti = 5 x 1000 TL = 5000 TL

– Diğer İş ve İşlemler İçin 300 TL

– Borçlu İflasa Tabi ise 15.000 TL İflas Gideri

Gider avansından, iflasa tabi olmayan borçlular için indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir.
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Başvurunun Sonuçları

■ Dilekçe, ekler ve masraf avansı şeklen incelendikten sonra, bu belgelerde eksik yok ise derhal 3 aylık geçici mühlet verilir(ara

karar). Eksiklik var ise tamamlanması için kesin süre verilir.

■ Bu kararla birlikte mahkemece geçici komiser tayin edilir.

■ Alacaklılar, ilandan itibaren 7 gün içerisinde delilleriyle birlikte itiraz ederek geçici mühlet verilmesini gerektiren bir durum

olmadığını ileri sürebilirler. Geçici mühlet kararı ve itirazların reddine ilişkin kararlar aleyhine kanun yoluna başvurulamaz.

■ Geçici Mühlet:

– Süre 3 Ay (+ geçici komiserin talebi veya borçlunun talebi ve geçici komiserin görüşü ile bir defaya mahsus 2 Ay) = azami 5

ay→ İlan edilir.

– Sonuçları kesin mühlet ile aynıdır (İİK m. 288/1).

– Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın-İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında ilan edilir. Bu ilanda ayrıca alacaklıların ilandan

itibaren 7 günlük kesin süre içinde geçici mühlet verilmesine dilekçeyle itiraz edebilecekleri belirtilir.

– Kurumlara Yazılar Yazılır: ör. Tapu Müdürlüğü, Ticaret Sicil Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Gümrük ve Posta İdareleri, Türkiye

Bankalar Birliği…
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Geçici ve Kesin Mühletin Sonuçları
(Adi) Alacaklılar Bakımından

Geçici Mühlet (İİK m. 288/1)

Kesin Mühlet (İİK m. 294)

Rehinli Alacaklılar Bakımından

Geçici Mühlet (İİK m. 288/1)

Kesin Mühlet (İİK m. 295)

Sözleşmeler Bakımından

Geçici Mühlet (İİK m. 288/1)

Kesin Mühlet (İİK m. 296)

Borçlu Bakımından

Geçici Mühlet (İİK m. 288/1)

Kesin Mühlet (İİK m. 297)

Çek Bakımından

Geçici Mühlet (İİK m. 288/1)

Kesin Mühlet (İİK m. 294)

• Borçlara faiz işlemez.

• Amme alacakları da dahil 

olmak üzere, yeni takip 

yapılamaz, mevcut takipler 

durur.

• Zamanaşımı ve hak düşürücü 

süreler işlemez.

• İmtiyazlı alacaklar(işçi 

alacakları, işçi yardım 

sandıklarına olan borç ve 

yoksulluk, iştirak, yardım 

nafakası) için yeni takip 

yapılabilir; mevcut takiplere 

devam edilebilir.

• Tahliye takipleri yapılamaz.

• İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz 

kararları uygulanamaz.

• Muhafaza altına alınmış 

mallar yediemin olarak 

borçluya bırakılır ancak 

hacizler düşmez.

• Faiz işlemeye devam eder.

• Yeni takip yapılabilir; mevcut 

takiplere devam edilebilir.

• Rehinli mal muhafaza altına 

alınamaz, satış yapılamaz.

• İşletmenin faaliyetine devam 

edebilmesi için önem arz 

eden sözleşmelerde yer alan 

konkordato sebebiyle fesih 

veya muacceliyet kayıtları 

uygulanmaz.

• Borçlunun konkordatoya 

başvurması gerekçesiyle 

sözleşme sona erdirilemez. 

Borçlu ise komiserin uygun 

görüşü ve mahkemenin 

onayıyla sözleşmeyi sona 

erdirebilir.

• Borçlu böylelikle sözleşmeyi 

sona erdirmişse, bu fesih 

nedeniyle doğan tazminat da 

konkordato projesine dahil 

olur.

• İşlemlerine komiser 

nezaretinde devam eder.

• Yasak İşlemler:

• Rehin tesisi,

• Kefalet,

• Taşınır ve 

taşınmazların ya da 

işletmenin devri 

takyidi(kayıt düşme-

sınırlandırma)

• İvazsız kazandırmalar.

Mahkeme, bu işlemler için 

komiser ve alacaklılar kurulunun 

görüşünü alarak izin verebilir.

Borçlu yasak işlemlerden birisini 

yapar ya da komiserin ihtar ve 

talimatlarına aykırı davranırsa 

tasarruf yetkisi kaldırılabilir.

• Borçlu, geçici mühlet 

içerisinde, başvurudan önceki 

borçlarını ödeyemez.

İstisna: İİK m. 206/Birinci 

Sıra’da yazan imtiyazlı alacaklar 

(başvurudan önceki 1 yıl içinde 

tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem 

tazminatları, nafaka alacakları ve 

tüzel kişiliği haiz işçi yardım 

sandığı alacakları)

Yaptırımı: diğer alacaklılar 

konkordato projesine ret oyu 

verebilirler.

• Çek, konkordato 

başvurusundan önce keşide 

edilmişse, çekin ister karşılığı 

olsun isterse olmasın ödeme 

yapılmaz. Çek, konkordato 

başvurusundan sonra keşide 

edilmişse; komiser ödemeye 

muvafakat ederse ödenir, 

etmezse ödenmez.

• Bankanın çeki ödememesi 

gereken hâllerde, çekin arka 

yüzüne «geçici mühlet kararı 

nedeniyle işlem yapılmamıştır» 

yazar. Her çek yaprağı 

bakımından sorumlu olduğu 

tutardan da sorumlu değildir.

• Karşılıksız çek suçuna vücut 

vermez.
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Duruşma

■ Nedir? Geçici mühlet içerisinde kesin mühlet hakkında karar verilmesi. (İİK m. 289/1)

■ Duruşmadan önce, geçici komiser mahkemeye konkordato ön projesinin başarıya ulaşma ihtimalinin olup olmadığına

ilişkin raporunu sunar. Raporda;

– Geçici mühlet kararından raporun tanzimine kadarki süreçte meydana gelen gelişmeler,

– Borçlunun mali durumunu iyileştirme ihtimalinin olup olmadığı,

– Borçlunun mali durumunu iyileştirmek için öngördüğü tedbirlerin etkili olup olmadığı,

– Konkordatonun tasdiki ihtimalinde borçların ödenme ihtimalinin olup olmadığı,

– Konkordatonun, alacaklılar bakımından iflastan daha iyi bir sonuç doğurup doğurmadığı,

– Hangi türde alacakların bulunduğu (adi, imtiyazlı, rehinli),

– Alacaklılar kurulunun oluşturulmasını zorunlu kılan durumlardan birisinin mevcut olup olmadığı,

– Konkordato ön projesinin başarıya ulaşma ihtimalinin olup olmadığı hakkındaki görüşü yer alır.

■ Konkordato projesinin başarı ihtimali var→ borçluya 1 yıllık kesin mühlet verilir.→ İlan Edilir + Bildirilir (İİK m. 289/6)

■ Konkordato projesinin başarı ihtimali yok→ talep reddedilerek geçici mühlet kararı kaldırılır.→ İlan Edilir

– Bu kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.

■ Mahkeme, değerlendirmesinde itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alır.
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İkinci Aşama
Kesin Mühlet - 1
■ Kesin mühlet kararı ile birlikte Alacaklılar Kurulu oluşturulabilir ve konkordato

dosyası, yeni bir görevlendirmeye gerek olmadığı hallerde, aynı komisere tevdi
edilir. Kesin Komiser

■ Kesin Mühlet kararı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Basın-İlan Kurumu’nun resmi ilan
portalında yayınlanır. Karar, tapu, ticaret sicili, vergi dairesi, gümrük, TBB, SPK ve
gerekli diğer yerlere bildirilir.

■ Sonuçları geçici mühlet kararı ile aynıdır !

■ Süre (İİK m. 289/5):

– 1 yıl + 2 defa borçlunun veya komiserin talebi ve komiserin (ve alacaklılar
kurulunun) görüşünün alınması üzerine 6 ay→ Ret/Kabul Kararı İlan Edilir

– Uzatım talebinin kesin mühlet içerisinde yapılması gerekir ve süre uzatımı
için haklı bir gerekçe bulunmalıdır. Süre uzatım kararına karşı kanun yoluna
başvurulamaz.

■ Komiser aktif ve pasifleri deftere kaydeder ve malların kıymetlerini takdir eder.
Rehinli malların kıymet takdiri SPK lisanslı uzmanlara yaptırılır.

■ Komiser tarafından bir ilanla alacaklıların 15 gün içerisinde alacaklarını
bildirmeleri istenir. İlanın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile
gönderilir. Bu süre içerisinde bildirimde bulunmayan alacaklıların, bilançoda yer
almadıkça müzakerelere davet edilmeyeceği bildirilir. (İİK m. 299)
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Kesin Mühlet - 2

İflasın Açılması İhtimali

■ İflas sebeplerinden birisi oluşmuşsa, mahkemece geçici/kesin mühlet kaldırılarak borçlunun iflasına karar verilir. Borçlu

iflasa tabi değilse, geçici/kesin mühletin kaldırılması ve talebin reddiyle yetinilir. Mahkeme bu kararı vermeden önce

konkordato talep eden kişiyi(alacaklı/borçlu) ve alacaklılar kurulunu duruşmaya davet eder.

■ İflas Sebepleri:

– Konkordatonun başarıya ulaşmayacağının anlaşılması,

– Borçlunun malvarlığının korunması için iflasın açılmasının gerekmesi,

– Borçlunun mahkeme izni olmaksızın yasaklı işlerden birini yapmış olması,

– Borçlunun konkordato komiserinin talimatlarına aykırı davranması,

– Borca batık bir sermaye şirketi veya kooperatifin konkordato talebinden feragat etmesi,

– Borçlunun alacaklıları zarara uğratma amacıyla hareket etmesi.
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Müzakere – Alacaklılar Toplantısı

■ Bu süreçten önce komiser raporunu tanzim eder ve komiser tarafından yapılacak ilanla

alacaklılar alacaklarını 15 gün içinde bildirmeye, borçlu alacaklılar hakkında beyanda

bulunmaya(İİK m. 300) ve alacaklılar, alacaklılar toplantısına katılmaya(İİK m.301) davet edilir.

Toplantı günü, ilandan en az 15 gün sonra olmak zorundadır. İlanda alacaklıların, toplantıdan

önceki 7 gün içinde belgeleri inceleyebilecekleri de bildirilir.

■ Komiser, alacakların akla yatkın ve makul olup olmadığı hakkında borçlunun defterleri ve

belgeleri üzerinde gerekli incelemeleri yapar ve görüşünü raporla mahkemeye sunar.

■ Komiser rehinli malların kıymetinin takdirine ilişkin kararını alacaklıların incelemesine hazır
bulundurur; kıymet takdiri kararı alacaklılar toplantısından önce yazılı olarak rehinli alacaklılara
ve borçluya bildirilir. İlgililer, 7 gün içinde ve masrafını önceden vermek kaydıyla, mahkemeden
rehinli malların kıymetini yeniden takdir etmesini isteyebilirler.

■ Rehinli taşınmaz malların kıymet takdiri, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca gayrimenkul
değerleme uzmanlığı lisansına sahip kişilere yaptırılabilir.
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Müzakere - 2
■ Başkanı komiser olan alacaklılar toplantısında raporun sunulması ve rapor üzerine müzakereler sonucunda, konkordato projesinden

etkilenen(İİK m. 302/4);

– Alacaklıların ve alacakların yarısı

ya da

– Alacaklıların dörtte biri ve alacakların üçte ikisini

aşan çoğunluk sağlanması halinde, konkordato projesi kabul edilir.

■ Yalnızca süresi içinde alacaklarını bildiren veya alacağı bilançoda bulunan alacaklılar toplantıya katılabilir. Rehinli alacaklıların, rehinin
kıymetini karşılayan kısım için oy hakları bulunmaz. (Neden? Projeden etkilenmeyen alacaklardır) (İİK m. 302/5) Çekişmeli ve geciktirici
şarta bağlı alacakların oy hakkına sahip olup olmadığına mahkemece karar verilir.

■ Hesaplamada Dikkate Alınmayacak Oylar:

– İmtiyazlı alacaklar,

– Borçlunun kendisi, eşi ve çocuğu,

– Borçlunun annesi, babası kardeşi,

– Borçlunun eşinin annesi, babası ve kardeşi,

■ Oy Vermenin Etkisi:

– Müzakerelerde ret oyu veren alacaklılar, borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı bütün haklarını muhafaza ederler. (İİK n. 303/1)

■ Borçtan Birlikte Sorumlu Olanlar: 1. Müteselsil sorumlular 2. Rehinli malın maliki üçüncü kişi 3. Kefil 4. Garanti veren

– Müzakerelerde kabul oyu veren alacaklılar, borçtan birlikte sorumlu olanlara ancak konkordatodaki şartlar uyarınca başvurabilir.
(ör. %50 tenzilat konkordatosuna kabul oyu veren alacaklı yalnızca alacağın yarısı için kefile müracaat edebilir)

– Konkordatoya muvafakat eden alacaklı da kendi haklarını, borçtan birlikte sorumlu olan kişilere ödeme mukabilinde devir teklif
etmek ve onlara toplantıların günü ile yerini en az 10 gün önce haber vermek şartıyla borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı bütün
haklarını muhafaza eder. (İİK m. 303/2, TBK m. 594/2-3)

20



Müzakere - 3

■ Alacaklı, müracaat hakkına halel gelmeksizin borçtan birlikte sorumlu olan kişilere konkordato

müzakerelerine katılma yetkisi verebilir ve onların kararını kabul taahhüdünde bulunabilir. (İİK m.

303/3)

■ Toplantının bitimini takip eden 7 gün içinde gerçekleşen iltihaklar(katılma) kabul edilir. Başka bir

anlatımla, süre talep eden alacaklılara kararlarını bildirmeleri için 7 gün süre verilir.

■ Komiser (7+7) 14 gün içinde tüm belgeleri ve projenin kabul edilip edilmediğine ilişkin gerekçeli

raporunu mahkemeye sunar. Asliye Ticaret Mahkemesi duruşma günü tayin eder.

■ Konkordato ile amaçlanan iyileşme, sürenin sona ermesinden önce gerçekleşmişse komiserin yazılı

raporuyla mahkemeye bildirilmesi ile mahkemece resen (geçici/kesin) mühlet kaldırılır ve

konkordato talebinin reddine karar verilir. Mahkeme bu kararı vermeden önce konkordato talep

eden kişiyi(borçlu veya alacaklı) ve varsa alacaklılar kurulunu duruşmaya davet eder. (İİK m. 291)
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Tasdik/Konkordato Talebinin Reddi
■ Komiserin gerekçeli raporunu alan mahkeme, kesin mühlet içerisinde tasdik için duruşma açar. (İİK m. 304/1)

→ İlan Edilir

■ İtiraz edenlerin duruşmadan 3 gün önce yazılı olarak itiraz sebeplerini bildirmeleri koşuluyla duruşmada hazır
bulunabilecekleri bildirilir.

■ Alacaklılar toplantısında kabul edilip, komiser raporuyla mahkemenin önüne gelen dosyada çeşitli sebepler
kesin mühlet içerisinde karar verilmesini önleyebilir. Bu durumda hakim azami 6 ay süre ile kesin mühleti
uzatabilir.

■ Mahkeme, konkordatonun iflastan daha iyi bir seçenek olduğuna ve kaynakların orantılı olduğuna kanaat
getirirse projeyi tasdik eder.→ İlan Edilir (İİK m. 306/3) ve ilgili yerlere bildirilir.

■ Tasdikin Kümülatif Şartları (İİK m. 305):

– Teklif edilen projenin, iflas ya da malvarlığını terk suretiyle konkordatodan daha iyi bir sonuç sağlaması,

– Kabul edilen teklifin kaynaklarla orantılı olması,

– Karar nisabının sağlanmış olması,

– İmtiyazlı alacaklar ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş sözleşmelerden doğan borçlarının
ifasının yeterli teminata bağlanması,

– Tasdik için gerekli yargılama gideri ve harcın depo edilmiş olması
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Tasdik - 2

■ Tasdik kararının içeriğinde hangi alacaklardan ne kadar vazgeçildiği(tenzilat) ve ne kadar
süre içerisinde borcun ödeneceği(mühlet) de belirtilir. (İİK m. 306/1) Tasdik kararının
bağlayıcı hale gelmesiyle birlikte kesin komiserin görevi sona erer. Hakim gerek görürse
konkordatonun yönetilmesi ve gözetimi için 2 aylık raporlar sunmak üzere kayyım da tayin
edilebilir.

■ Proje, alacaklılar toplantısı tarafından reddedilirse veya kabul edilmekle birlikte
mahkemenin görüşü olumlu olmazsa kesin mühletin kaldırılması ve konkordato talebinin
reddine karar verir → İlan Edilir

■ Hakimin Müdahalesi: Hakim, konkordato projesini yetersiz bulursa resen veya talep üzerine
projede gerekli düzeltmelerin yapılmasını isteyebilir. Hakim bu konuda komiseri
görevlendirerek iyileştirme ve düzeltmelerin yapılmasını temin eder. (İİK m. 305/son)
Müdahale alacaklıların durumunu kötüleştiriyorsa alacaklılar toplantısında yeniden yeni
projenin kabul edilmesi gerekir.
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Rehinli Alacaklılar Toplantısı

■ Borçlu, ön projede belirtmek suretiyle alacaklı lehine rehin tesis edilmiş borçlarının yapılandırılmasını talep edebilir. (İİK

m. 308/h)

■ Komiser, kesin mühlet içinde uygun göreceği zamanda, bütün rehinli alacaklıları, borçlunun anapara indirimi, faiz

indirimi, vadelendirme veya diğer ödeme tekliflerini müzakere etmek üzere tebligat çıkartarak davet eder.

■ Karar nisabı, alacakların üçte ikisidir ve müzakerede ve müzakereyi takip eden 7 günlük iltihak süresi içinde rehinli

alacaklılar karar nisabını sağlarlarsa, komiser durumu tutanak altına alır ve gerekçeli raporunda bu durumu ayrı bir

başlık altında ele alır.

■ Rehinli alacaklılar toplantısında karar nisabı sağlanmış ve teklif kabul edilmişse, borçluyla anlaşmayan rehinli alacaklı

konkordato talep tarihinden itibaren, taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan temerrüt öncesi faiz oranı

uygulanmak suretiyle, diğer rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmalardan en uzun vadelisine tabi olur.

■ İİK 302. madde uyarınca yapılacak alacaklılar toplantısında borçlunun konkordato projesi kabul edilmez ise, anlaşma

yapmış olan rehinli alacaklıların borçluyla akdetmiş bulundukları anlaşmalar ve anlaşma yapmamış olan rehinli

alacaklılar için hazırlanmış olan ödeme planı geçerli hale gelmez.

■ Her bir rehinli alacaklı, borçlunun anlaşmaya uygun olarak ödeme yapmaması halinde tasdik kararını veren mahkemeye

başvurarak o rehinli alacağa ilişkin anlaşmayı feshettirebilir. Yapılan fesih sonucunda çoğunluk üçte iki oranının altına

düşüldüğü takdirde, borçlunun teklifini kabul etmeyip ödeme planına tabi tutulan rehinli alacaklılar bu planla bağlı

olmaktan çıkar, borçlu ile anlaşmış olan rehinli alacaklılar ise anlaşmayı sona erdirebilir.
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Tasdikin Sonuçları - 1
■ Tasdik kararı ile birlikte, kural olarak kararın kesinleşmesine gerek olmaksızın, müzakereye katılan-katılmayan, kabul oyu veren-vermeyen tüm

alacaklılar için konkordato geçerli ve bağlayıcı hâle gelir. (İİK m. 308/c)

■ Kabul edilen konkordato projesinde tasdik kararının bağlayıcı hale gelmesi için tasdikin kesinleşmesinin beklenmesi kararlaştırılmışsa, kesin mühletin

sonuçları kararın kesinleşmesine kadar devam eder.

■ Konkordatonun tasdik edilerek bağlayıcı hale gelmesiyle, mühlet ve mühletin sonuçları sona erer.

■ Borçlu tarafından alacaklılardan birine konkordato projesinde öngörülenden fazla olarak yapılan vaatler hükümsüzdür. (İİK m. 308/d)

■ Konkordato şartları, başvurudan önceki tüm alacaklar ve başvurudan sonra komiserin izni olmadan doğan bütün alacaklar için mecburidir. (İİK m.

308/c/2)

– Konkordatonun Şartlarına Tabi Olmayan-Etkilenmeyen Alacaklar:

■ İmtiyazlı alacaklar (İİK m. 206/Birinci Sıra)

■ Rehinli alacakların rehinin kıymetini karşılayan miktardaki alacaklar

■ Amme alacakları

■ Mühlet içerisinde, komiserin izniyle akdedilmiş sözleşmelerden doğan alacaklar(masa borcu).

■ Geçici mühlet kararından önce başlatılmış takiplerde konulan ve henüz paraya çevrilmemiş olan tüm hacizler hükümden düşer. (İİK m. 308/ç)

■ Alacakları itiraza uğramış olan alacaklılar, tasdik kararı tarihinden itibaren 1 ay içinde dava açabilirler. Tasdik kararını veren mahkeme, konkordato

projesi uyarınca çekişmeli alacaklara isabet eden payın, kararın kesinleşmesine kadar borçlu tarafından, mahkemece belirlenen bir bankaya

yatırılmasına karar verebilir. Süresi içinde dava açmamış olan alacaklılar bu paydan ödeme yapılmasını talep edemezler ve bu pay borçluya iade edilir.

(İİK m. 308/b)
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Tasdikin Sonuçları - 2

■ Tasdik edilen konkordato projesi kapsamında;

– Yapılacak işlemler, 492 sayılı Harçlar Kanununa tabi harçlardan; bu işlemler nedeniyle düzenlenecek

kağıtlar, damga vergisinden,

– Alacaklılar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar, 6802 sayılı Gider Vergileri

Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden,

– Borçluya kullandırılacak krediler, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan istisna edilmiştir.

■ Bu istisna hükümleri üçüncü kişiler bakımından geçerli değildir.

■ Tasdik kararından sonra rehinli malın muhafaza altına alınabilmesi ve satışı kural olarak mümkündür ancak bazı

hallerde bu işlemlerin azami 1 yıl ertelenebileceği ve kanuni satış isteme süresinin erteleme süresi zarfında

işlemeyeceği kabul edilmiştir (İİK m. 307/1,2):

– Rehinle temin edilen alacak konkordato talebinden önce doğmuş,

– Alacağın konkordato talep tarihine kadar ödenmemiş faizi bulunmamakta,

– Borçlu, rehinli malın, işletmenin faaliyeti için zorunlu olduğunu ve paraya çevrilmesi durumunda ekonomik

varlığının tehlikeye düşeceğini yaklaşık olarak ispat etmiş olmalıdır.

İlgili alacaklının talebi üzerine, ertelemenin şartlarının gerçekleşmediği/ortadan kalktığı veya borçlunun yanlış beyanları

gerekçeleriyle mahkemece erteleme kararı kaldırılabilir.

26



Tasdikin Finansal Kiralama 
Konusu Mallar Üzerindeki 
Sonuçları
■ Konkordatonun tasdik edilmesiyle sözleşmelerin konkordato sebebiyle feshedilmesi

yasağı ortadan kalkmaktadır ancak finansal kiralama sözleşmesi bakımından,

finansal kiralama konusu malların iadesinin azami 1 yıl süreyle ertelenebilmesi

mümkündür. (İİK m. 307/3) Şartları:

– Borçlu, finansal kiralama sözleşmesinin aynen ifasını İİK m. 294/7 uyarınca

üstlenmiş olmalıdır (İİK m. 294/7: Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı

tarafından, ona eşit kıymette para alacağına çevrilerek komisere bildirilir. Şu

kadar ki borçlu, komiserin onayıyla taahhüdün aynen ifasını üstlenmekte

serbesttir)

– Finansal kiralamadan doğan kira alacağı konkordato talebinden önce

doğmuş olmalıdır

– Ödenmemiş kira borcu, 3 aylık tutarı aşmamalıdır

– Bu erteleme nedeniyle finansal kiralama konusu malın değer kaybından

kaynaklanabilecek zarar teminat altına alınmış olmalıdır

– Borçlu, finansal kiralama konusu malın işletmenin faaliyeti için zorunlu

olduğunu ve iade edilmesi durumunda ekonomik varlığının tehlikeye

düşeceğini yaklaşık olarak ispat etmiş olmalıdır.

■ Erteleme kararının, rehinli malların satış ve muhafazasının ertelenmesi sebepleri ile

aynı sebeplerle tasdik eden mahkeme tarafından kaldırılması mümkündür.
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İmtiyazlı Alacakların Tabi 
Olduğu Özel Rejim

■ Konkordato başvurusundan önceki 1 yıl içinde tahakkuk etmiş

imtiyazlı alacaklar (İİK m.206/Birinci Sıra) (İİK m. 206/4-A)

■ Ör. Birikmiş 2 yıllık yoksulluk nafakasının son 1 yıl içinde tahakkuk

etmiş kısmı imtiyazlı alacak kategorisindeyken; kalan kısmı adi

alacaktır. Kalan 1 yıllık kısım konkordato projesinden etkilenir ve oy

hakkı vardır.

■ Mühlet içerisinde alacaklara faiz işlemez, yeni takip yapılabilir,

mevcut takiplere devam edilebilir, muhafaza ve satış yapılabilir. (İİK

m. 294/2)

■ Konkordato projesinden etkilenmedikleri için oy hakları yoktur. (İİK m.

304/2) (dikkat! 1 yıl önceki alacaklar)

■ Tasdik kararından etkilenmezler. (dikkat! 1 yıl önceki alacaklar)
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Üçüncü Aşama
Kanun Yolları

Kanun Yoluna Başvurulamayacak 

Kararlar

(İİK m. 287/son, 293/1, 290/4)

➢ Geçici mühlet talebinin kabulü

➢ Geçici komiser görevlendirilmesi

➢ Geçici mühletin uzatılması kararı ve 

tedbirler

➢ Kesin mühlet talebinin kabulü

➢ Kesin mühletin kaldırılması 

talebinin reddi kararı

➢ Komiserin konkordatoya ilişkin 

işlemleri ile ilgili şikayetler (7 gün)
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■ Hakkında iflas kararı verilmeyen borçlunun konkordato
talebinin reddine karar verilirse, bu kararın tebliğinden
itibaren 10 gün içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge
Adliye Mahkemesi kararları kesindir. (İİK m. 293/2)

■ Hem İstinaf Hem de Temyiz Kanun Yoluna
Başvurulabilecek Kararlar:

– Konkordato talebinin reddi ile birlikte borçlunun
iflasının açıldığı kararlar (İİK m. 293/2)

– Konkordatonun tasdik edilmesine ya da
edilmemesine ilişkin kararlar (İİK m. 308/a)

■ İstinaf Süresi: 10 Gün

■ Temyiz Süresi: 10 Gün



Fesih
Borçlu, tasdik edilen proje uyarınca borcunu ifa etmiyorsa;

■ Alacaklı olağan yollardan borçluyu, tasdik edilen borca ilişkin takip edebilir. (ör. İflas yoluyla takip, rehinin paraya çevrilmesi yoluyla

takip)

■ Tasdik Edilen Projenin Kısmen Feshi:

– Kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni

hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu

feshettirebilir. (İİK m. 308/e)

– Konkordato feshedilirse, sanki bu süreç hiç yaşanmamış gibi, alacaklı alacağını tahsil etmek için borçluyu takip edebilir.

– Yalnızca başvurucuyu bağlayacağı için nispi etkili kısmen fesihtir ve bu nedenle ilan edilmez.

– Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren 10 gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge Adliye

Mahkemesi’nin hükmünün tebliğinden itibaren 10 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

■ Tasdik Edilen Projenin Tamamen Feshi:

– Borçlu, dürüstlük kuralına aykırı davranarak (ör. Alacak ve alacaklı üreterek) tasdik kararının alınmasını sağlamışsa,

alacaklılar, konkordatonun bütünüyle ortadan kaldırılmasını, tasdik kararını veren mahkemeden talep edebilirler. (İİK m.

308/f)

– Tüm alacaklılar için konkordato ortadan kalkacağı için karar ilan edilir.

– Mahkeme fesih kararı verirse adi konkordato süreci hiç yaşanmamış gibi bir hukuki durum meydana gelir.

– İflas sebeplerinden birisinin bulunduğu tespit edilirse, mahkeme resen iflasa da karar verebilir.
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Konkordatonun Müvekkiller Açısından 
İktisadi Yaşamda Pratik Faydaları

Borçlu

■ Borçlunun döviz kurları, hammadde temini ve benzeri sebeplerle yaşadığı likidite

probleminin iflas etmeden aşabilmesinin yoludur. Borçluyu muhtemel bir iflastan

korur.

Alacaklı

■ Borçlunun iflas etmesi veya borçluya haciz yoluyla takip yapılması durumlarında

alacağını hiç alamama tehlikesi söz konusu iken burada alacaklıya daha geç

ve/veya az olmakla birlikte alacağına kavuşma imkânı verir. (öte yandan bkz.

domino etkisi)
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