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             ÖZET: 

 

 

    Ekonomik dalgalanmalar neticesinde zor duruma düşen iyi niyetli borçluları koruma amacıyla yeni yasal 

düzenlemelerle bazı imkân ve kolaylıklar getirmiştir Konkordato borçlunun İcra İflas Kanununun 285-309/1 

maddelerinde ön görülen koşullar dâhilinde alacaklılar ile anlaşarak borçlarını tasfiye etmesidir. Konkordato, vadesi 

gelen bütün borçlarını tamamen ödeyecek durumda olan dürüst borçluya belirli şartlarla tanınmış bir imkandır. 

Konkordatonun hukuki niteliğiyle ilgili olarak icra iflas kanununda gerekli koşulları sağlayan dürüst borçlu için iflasa 

yaklaşmış durumunu düzeltme imkânı sağlamak amacıyla bir süre tanınmasına yöneliktir 

İcra İflas Kanunun 285. maddesi herhangi bir borçlu denilerek açıklanmıştır. Kanunun açık ifadesi karşısında, tüzel 

kişiler ile tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün gerçek kişiler konkordatoya başvurabilmektedir. Diğer bir 

deyişle gerçek kişi tacirler ve tüzel kişi tacirler konkordato başvurusunda bulunabilecekleri gibi tacir olmayan gerçek 

kişilerinde konkordatoya müracat etmeleri mümkündür.  

      Konkordatoya baş vuracak her kimse: Dürüst gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik durum ve ödeme güçlüğü içerisine 

düşmesi yahutta ekonomik çöküntüye maruz kalma nedeni izah edildikten sonra, bununla nasıl baş edileceğinin, nasıl 

ve hangi ölçüde borçlularını tatmin etmeyi amaçladığını bu amaca ulaşmak için izlenecek yöntem ve seçtiği konkordato 

türüne bu durumdan kurtulmasını sağlayacak araçların ekonomik göstergelerinden yararlanarak sunulmasıyla reel bir 

temele dayanarak açıkça durumu ortaya koymak zorundadır. 

    Mahkemenenin atanacağı Geçici komiserin temel görevi konkordatonun başarı şansının ve ön projenin makul ve 

hayata geçirilebilir olup olmadığını belirlemektir. Komiserin konkordatonun süre uzatımı ve kesin mühlet alınmasına 

yol açabilecek durumu tüm yönleriyle ortaya koyarak, mahkemeyi bilgilendirerek etkin rol oynamaktadır. Bu görevi 

daha çok muhasebe mesleği icra eden kişilerden olması konkordatonun sağliklı işlemesıne yardımcı olabıleceklerı 

kanatındeyız. 
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KONKORDATO SÜRECİ VE KONKORDATO KOMİSERİnin YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

 GİRİŞ 

 

Ekonominin, etkin ve verimli işleyebilmesi için, her şeyden önce işletmelerin çalışmaları, borçlarını 

ödeyebilecek ve alacaklarını tahsil edebilecek durumda olmaları gerekmektedir. 

Ekonomik hayatın sürmesini sağlarken alacaklılarında zarar görmeden her iki taraf için sözleşmelerden doğan 

yükümlülüklerin dengesini sağlamak esastır. Yatırımlar güvenli ortamları sever. Sözleşmelerin hukuki güvenceye 

alınmış ortamlar, yatırımlar için cazibeli durum haline gelir. Borçlu ve alacaklı her iki tarafın zarar görmeyeceği her iki 

tarafın menfaatlerini koruyacak sistemi iyi işleyen bir hukuksal ortamla mümkündür. 7101 sayılı kanunla iflas 

ertelemesi kanunu, icra ve iflas kanunundan çıkartılması ile iflas ertelemesindeki borçlular tarafından suistimaller 

yapılarak alacaklılar alehinde bir durum söz konusu oluşmuştu. Sermaye şirketlerinin borçlarını yeniden yapılandırma 

işlemi uygulanmadığıda bir gerçekti. Bir ülkede yatırım ortamının iyileştirilmesi yargı sisteminin kalitesi hızı ve 

sözleşmelerin icrası konusundaki gücüyle yakından ilişkilidir. Ekonomi ve hukuk alanları birbirleriyle yakın ilişki 

içinde olup bu ilişki aynı zamanda bir ülkenin yatırım ortamının iyi olup olmadığı hakkında fikir vermesi bakımından 

önemlidir. Etkin bir hukuk sistemi yatırım ortamının iyileşmesi için olmazsa olmaz şartı olarak karşımıza çıkmaktadır.
1
 

İflas erteleme düzenlemesi kötü niyetli kişilerce suistimal edildiğinde toplumun ekonomik hayatından birçok kişi 

açısından sorun teşkil edilmekteydi. 

Ekonomik dalgalanmalar neticesinde zor duruma düşen iyi niyetli borçluları koruma amacıyla yeni yasal 

düzenlemelerle bazı imkân ve kolaylıklar getirmiştir. Mevcut imkanları işler hale getirmişsede dünyada gelişen 

ekonomik etkilenme ve dalgalanmaların sonucu karşısında son yıllardaki gelişmeleri karşılayacak kurumsal 

düzenlemeler yetersizdi. İşletmeler ekonomik kriz dönemlerde faaliyetleri sürdürmede aciz durumla baş başa 

kalabilmekteydiler. 

 

Konkordota icra iflas kanunumuzun iflas ertelemeyi düzenleyen kanunun yürürlükten kaldırılmasıyla yeni bir 

mekanizma olarak zor durumdaki iyi niyetli tacir ve şirketlerin ekonomik dar boğaz dönemlerinde rahat bir nefes 

alabilmelerine imkân sağlayan bir düzenlemedir. Bu amaçla 7101 sayılı Kanun kapsamında yenilikler yapılması 

neticesinde konkordato müessesi karşımıza çıkmaktadır. 

 

Ekonomik bütünlüğü sağlayan mal ve hizmetlerin parça şeklinde hacz edilip satışlarında ekonomik zarar 

doğurabileceğinden bunların birleşmesi neticesinde daha yüksek bir değere ulaşabileceğinden, malların birleştirilerek 

satılması yönünde, mühlet düzenlemesi ve birleştirilerek satışın daha yüksek bedelle olabileceğinden borçlu ve 

alacaklının menfaati açısından daha iyi bir durumdan söz edilebilir. 

Borçlarını ödemekte acze düşmüş tacir veya şirketlerin, hacz edilerek mallarının satılmasının daha düşük 

bedelle satışa konu olabileceğinden tacirin ve şirketlerin faaliyetleri sonucu dönüşebilecek para bedeli daha yüksek 

olacağından, mahkemenin gözetimiyle faaliyetin sürdürülmesi borçlu ve alacaklıların açısından daha yararlı olduğu 

hususlarda konkordato mühleti erdemli bir uygulamadır. İktisadi hayatta doğabilecek olaylar her zaman ön 

görülmeyebilir veya tacirin şirket yöneticilerinin kendi iradeleri dışında gelişen ekonomik olaylardan olumsuz 

etkilenebilirler, bu etkilenme sonucunda borçlarını ödeme acziyeti ve tehlikesinden söz edilebilir. Böyle bir durumda 

borçlu veya alacaklı tarafından konkordatoya başvurulabilir. 

 

A-KONKORDATO:  

Konkardato kavramı borçlunun, borçlarının tamamını ödeyemeyecek derecede mali durumu bozulmuş olan iyi 

niyetli borçlunun, alacaklıları ile yaptığı anlaşma ve bu anlaşmanın mahkemece onaylanmasıdır.
2
 Konkordato tacirin 

veya şirket yöneticisinin tüm iyi niytlerine rağmen mali durumunun bozulması sonucu çıkmışsa yani ödemede acz 

durumu varsa konkordato başvurusunu mahkemeye yapabilir. Konkordato; makro ve mikro ekonomik olayların 

neticesi, işletmelerin faaliyette bulunmakta zorlanmaları nedeniyle, oluşan sürecin bir sonucudur.
3
 

 

Konkardato hukuk niteliği ile ilgili olarak gerek Türk gerekse İsviçre hukukunda doktrinde farklı görüşler ileri 

sürülmüştür, ancak her iki hukuk sisteminde de hakim görüşe göre, konkordato kanununda sevk edilen şartların yerine 

getirilmesi halinde olağan cebri icra usüllerinin yerini alan iflasa yaklaşmakla birlikte ondan daha özel bir nitelik arz 

eden ve iflasa göre hafifletilmiş kollektif bir cebri icra müessesesidir.
4
 İşletmelerin ekonomik yaşamında doğabilecek 

tökezlemeleri neticesinde yoluna devam edilmesine bir nefes katkı oluşturarak alacaklılarında alacak hakkının daha az 

bir zarar görmesini sağlar. 

 

                                                 
1 Serhat Sarısözen , İcra İflas ve konkordato , yetkin yayınlari Ankara 2018 s. 21 
2 Aydemir Efrail Konkardato , seçkin yayınları Ankara 2015 s. 7 
3 Uyanık Atila,Konkordato.Seçkin yayınları,Ankara 2018,s.23 
4 Pekcanıtez  Hakan , Erdönmez Günay , Konkordato vedat kitapçilik İstanbul 2018 s. 4 
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1- KONKORDATO’NUN AMACI:  
 

Konkordato borçlunun icra iflas kanununun 285-309/1 maddelerinde ön görülen koşullar dâhilinde alacaklılar 

ile anlaşarak borçlarını tasfiye etmesidir. Konkordato, vadesi gelen bütün borçlarını tamamen ödeyecek durumda olan 

dürüst borçluya belirli şartlarla tanınmış bir imkândır.
5
 Konkordatonun hukuki niteliğiyle ilgili olarak icra iflas 

kanununda gerekli koşulları sağlayan dürüst borçlu için iflasa yaklaşmış durumunu düzeltme imkânı sağlamak amacıyla 

bir süre tanınmasına yöneliktir. Konkordato borçluya borçlarını alacaklılarla yaptığı anlaşma çerçevesinde ödeme 

imkanı verdiği için, borçlunun daha ön planda korumalı olduğu söylenebilir. 

Konkordato borçluya haciz ve iflas yoluyla yapılan takiplerin etkisinden kurtararak, borçlunun mal varlığının 

korunmasına ve bunun bir sonucu olarak ekonomik mevcudiyetinin devam etmesine olanak sağladığından, aynı 

zamanda alacaklılarında menfaati sonucunu doğurur.
6
  Konkordato “dürüst “ bir borçlunun belli bir zaman dilimi 

içerisindeki tüm  adi borçları,  alacaklıları  tarafından kanunda ön görülen nitelikli çoğunlukla kabul edilmiş ve yetkili 

makamca tasdik edilmiş olan teklif doğrultusunda ve kendisi için daha elverişli olan şartlar çerçevesinde ödenmesini 

mümkün kılmak üzere ona kanun tarafından tanınmış  bir imkan olarak ifade edilebilir.
7
 Dürüst borçlunun talebi ile 

kanunda ön görülen nitelikli çoğunluklu  alacaklılarca kabul edilmiş bir projenin, yetkili mahkemece tasdik edilmesi 

sonucu , borçluya süre verilmesi yada kararlaştırılmış oranda alacaklarda tenzil yada  varlığı alacaklıya terkin şeklinde 

bir borcun ifası şeklinde tanımlanabilir.Borçlunun yanısıra , alacaklılara da konkordato talep etme olanağının tanınması 

karşısında , konkordatonun , artık , sadece borçluya tanınan hukuki bir lütüf olmaktan çıkartılıp ; borçlunun yanısıra 

alacaklıların ve hatta kamunun menfaatlarinin engellenmesine ve bir potada uzlaştırılmasına hizmet eden bir hukuki 

kuruma dönüştürülmek istendiği söylenebilir.
8
  

 

2 - KONKORDATO’YA BAŞVURMA KOŞULLARI  

 

Tacir yada işletmelerin ön görmediği ekonomik olaylar karşısında borçlarını ödememe veya ödeme tehlikesi 

yaşamaları halinde konkordato kurumu onlar için bir nefes olma imkanı sağlamaktadır. Konkordatoya kimlerin 

başvurabileceği icra ve iflas kanunu’nun 285. Maddesinde ‘’herhangi bir borçlu’ denilerek açıklanmıştır. Tacir yâda 

tacir olmayan ayırımı yapılmadığı gibi gerçek ve tüzel kişi ayrımı olmaksızın borca acz olan her kimse olarak 

anlaşılmaktadır. Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan 

herhangi bir borçlu “ ifadesi borçlunun aciz haline işaret etmektedir.O halde muaccel borçlarını ödeme araçlarındaki 

geçici olmayan yoksunluktan dolayı ödeyemeyen ( yani aciz halinde olan) 
9
 her kimsedir.Konkordato iki temel koşula 

dayanır; birincisi  borçlunun aciz halidir ,borçlunun aciz hali borcunu ödememesi veya ödememe tehlikesinden söz 

edilebilir.İkinci sebep borca batık durumudur.Borçlarını vadesinde ödememe tehlikesi altındaysa bunu somut delillerle 

ispat ederse konkordato başvuru koşulunu sağlamış olur . 

 

3 - KONKORDATO TÜRLERİ 

 

Konkordato, içeriğine, yapıldığı yere ve yapıldığı zamana göre çeşitli ayrımlara tabi tutularak incelenebilir. 

İçeriğine göre konkordato :  

 

 Vade Konkordatosu: Borçlunun alacaklılarından borçlarında indirim yapılmasını istemeksizin, sadece 

vadelerin uzatılmasını istediği konkordatoya vade konkordato denir. 

 Yüzde Tenzilat Konkordatosu : Borçlunun alacaklılarından borcundan belirli bir oranda indirim 

yapılmasını istediği konkordato (tenzilat ) konkordatosu olarak adlandırılır.  

 Karma konkordatosu : Borçlunun ,alacaklılarından borçlarının hem vadesinin uzatılmasını istediği 

hemde belirli oranda indirim yapılmasını istediği konkordato ise karma konkordato denir. 

 

a) Konkordato yapıldığı yere göre: 

 

 Mahkeme dışı konkordato: Mahkeme dışı konkordato mahkemenin bir katkısı olmaksızın borçlu ve 

alacaklıların alacak içeriğini şeklini ve koşullarını tamamen kendilerinin belirlediği konkordato 

türüdür. 

 Mahkeme içi konkordato: Borçlu ve alacaklıların mahkemenin denetimi ve gözetimi altında icra ve 

iflas kanunun ön görülen koşullara ve usule uygun olarak yaptıkları konkordato mahkeme içi 

konkordato olarak adlandırılır. İcra iflas hukuku esasen bu konkordato türüyle ilgilenir. Bizim izahata 

çalışacağımız mahkeme prosedürü bu tür konkordatoya yönelik izahattır. 

 

  

                                                 
5 Muşul Timuçin , İflas ve konkordato hukuku , Adalet yayınları , Ankara 2018 ,s..347 
6 Pekcantez Hakan , Erdönmez Günay , Konkordato vedat kitapçilik İstanbul 2018 s. 5 
7 Tanrıver Suha Konkordato Komseri  Ankara Yetkin Yayınları 1993 sayfa 3  
8 Tanrıver Suha 4949 sayılı İcra İflas kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunda konkordato ile ilgili hükümlerde getirmiş olduğu  değişikliklerin tespiti ve değerndirilmesi , T.B.B Dergisi Sayı :51 
2004 Sayfa 69 
9 Pekcantez Hakan , Erdönmez Günay , Konkordato vedat kitapçilik İstanbul 2018 s. 9 
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B - KONKORDATO’YA BAŞVURU PROSEDÜRLERİ 

 

İcra iflas kanunun 285.maddesi herhangi bir borçlu denilerek açıklanmıştır. Kanunun  açık ifadesi karşısında, 

tüzel kişiler ile tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün gerçek kişiler konkordatoya başvurabilmektedir. Diğer bir 

deyişle gerçek kişi tacirler ve tüzel kişi tacirler konkordato başvurusunda bulunabilecekleri gibi tacir olmayan gerçek 

kişilerinde konkordatoya müracat etmeleri mümkündür.
10

 Borçların vadesi geldiği halde ödenmeyen veya vadesinde 

ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını 

ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir.
11

 Borçlunun konkordato 

başvurusunda bulunurken acz halin veya borca batık olduğuna yaklaşık olarak ispat etmesi yeterli kabul 

edilmektedir.
12

Ancak dava dilekçesine eklenecek fınansal belge ve raporlarla durumu ispatlayacak nitelikte olması 

gereklidir. 

 

 Kokordato talep eden borçlu dilekçesinde konkordato talebini gerekçelendirmek zorundadır. Böylece soyut ve 

icrası mümkün olmayan dolayısıyla reel bir temel üzerine oturmayan konkordato projelerine dayanılarak konkordato 

talebinde bulunulmasının önüne geçilmesi mümkün olmayacaktır. Ekonomik durum ve ödeme güçlüğü içerisine düşen 

dürüst gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik durum ve ödeme güçlüğü içerisine düşmesi yahutta ekonomik çöküntüye 

maruz kalma nedeni izah edildikten sonra, bununla nasıl baş edileceğinin, nasıl ve hangi ölçüde borçlularını tatmin 

etmeyi amaçladığını bu amaca ulaşmak için izlenecek yöntem ve seçtiği konkordato türüne bu durumdan kurtulmasını 

sağlayacak araçların ekonomik göstergelerinden yararlanarak sunulmasıyla reel bir temele dayanarak açıkça durumu 

ortaya koymak zorundadır.  Konkordato talep dilekçesinde ön görülen asgari olarak borçlunun amacın ne olduğunu bu 

amaca nasıl ve ne şekilde ulaşmak istediği kolaylıkla anlaşılmalıdır. Yani borçlunun borcunu eda edebilmesi için 

gereken ön plan hazırlanmalıdır. 

 

 1 - KONKORTADO TALEP DİLEKÇESİ EKLERİ  

 

 Konkordato talebine aşağıdaki belgeler eklenir.
13

 

Borçlunun borçları hangi oranda veya vadede ödeyeceğini bu kapsamda alacaklılarının alacaklarından hangi oranda vaz 

geçmiş olacaklarını ödemelerinin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını borçlunun faaliyetine 

devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli mali kaynağı sermaye artırımı, veya kredi temini 

yoluyla yahut başka bir yöntem kullanarak sağlayacağını gösteren konkordato ön projesi  

Borçlunun mal varlığı durumunu gösteren belgeler, defter tutmaya mecbur kimseler ise Türk Ticaret 

Kanununa göre hazırlanmış son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmeninn devamlılığı esasına göre 

hemde aktiflerin muhtemel satış fiyatı üzerinde hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile 

elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e defter beratı bilgileri borçlunun mali durumunu açıklayıcı diğer bilgi 

ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler. Tüm alacak ve borçları 

vadeleriyle birlikte gösteren listeler ve belgeler. 

1.Alacak miktarlarını alacakların imtiyaz durumunu gösteren listeler. 

Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi ön görülen miktar ile borçlunun iflası halinde 

alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktar karşılaştırmalı olarak gösteren tablo. 

2-SPK veya kamu gözetim ve muhasebe denetim standartları kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetçiler hazırlanan 

konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesine kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz 

raporuna dayandırılması, ancak Kobiler ve küçük işletmelere bağımsız denetim raporları zorunlu değildir.  

Konkordatoda verilen geçiçi mühlet(İ.İ.K m.287. m.288/1) ve kesin mühlet (İİK m.289),tapu siciline şerh 

edilebilir.(TMK m.1010,İİK m.288/2)Kanun konkordato mühleti içinde yapılmasını yasakladığı tasarrufları (İİK 

m.297/2) borçlunun yapması halinde, bu tasarruflar konkordato mühleti şerh edilmemiş olsa bile kanun hükmü gereği 

geçersiz olur.
14

 

İcra İflas Kanununun 286/2 maddesi uyarınca konkordato talebi ile birlikte mahkemeye sunulan belge ve tabloların 

tarihinin başvuru tarihinden en fazla 45 gün öncesine ait olması aranmaktadır. 

 

 2 - GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİ ( İ.İ.K. M.287) 

 

 Konkordato talebi üzerine mahkeme icra iflas kanununun 286.maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak 

mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhal geçici mühlet kararı verilir. Geçici mühlet kararı icra iflas kanunu 297. maddesi 

gereğince borçlunun mal varlığını muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır. Mahkeme kararı derhal tescil ve 

ilan edilir. Aynı zamanda mahkeme geçici mühlet kararı ile birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup 

olmadığını yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri görevlendirir. Geçici mühlet 3 aylık bir 

zaman sürer. Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiserin görevlendirilmesi, mühletin uzatılması ve tedbirlerle 

ilişkin kararlara karşın itiraz yolu açık değildir. Çekişmesiz yargı işlerinde hem maddi yani esasa ilişkin nihai kararlar 

                                                 
10 Pekcantez Hakan , Erdönmez Günay , Konkordato vedat kitapçilik İstanbul 2018 s. 7 
11 Muşul Timuçin , İflas ve konkordato hukuku , Adalet yayınları , Ankara 2018 s. 353 
12 Coşkun Mahmut Konkordato ve İflas Seçkin yayınları Ankara , 2018 s. 39 
13 Karadeniz Hasan , Konkordato , Adalet yayınları  Ankara , 2018 s. 26 
14 Muşul Timuçin , İflas ve konkordato hukuku , Adalet yayınları , Ankara 2018 s.364 
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hemde usuli kararların verilmesi söz konusudur. Çekişmeli yargılama açısından yapılan yargılamada davayı esasında 

halleden çekişmeyi ve ihtilafı sonlandıran nihai kararlara karşı kural olarak kanun yollarına ( temyiz, istinaf) başvurusu 

mümkündür. Ara kararlar ise yargılamaya son vermeyip, aksine ona yürütmeye, ilerlemeye yönelik kararlar olma 

sebebiyle bu tür kararlara karşı kanun yoluna müracaat edebilme imkânı bulunmamaktadır.
15

Mahkemeyi temsilen 

atanan geçici konkordoto komserinin denetim ve mali alanda uzman kişilerden olması, borçlunun faaliyetinin 

devamlılığı konusunda daha gerçekçi doğru bilgiyi mahkemeye sağlar. 

 Geçici mühlet kararı ile birlikte İcra İflas Kanununun 297.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen borçlunun mal 

varlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır. Mahkemenin alacağı tedbirleri şu şekilde sıralayabiliriz. 

 

 Mühlet konkordatonun temel yapısını oluşturan işlemleri kapsayan bir hukuki kavramı ifade eder. Bu itibarla, 

mühlet teriminin genel hukuk anlamında bir süre olarak değerlendirmemek gerekir. Gerçekten, konkordato mühletinin 

kapsadığı ve hükümlerin sürdüğü dönem içinde konkordatonun akıbetini belirleyen ve konkordatonun onanıp 

onanamayacağını etkileyen önemli işlemler gerçekleştirilmektedir.Bu bakımdan , konkordato mühleti bünyesinde bir 

çok işlem ve hukuki müesseseyi barındırıran, konkordatoya ait teknik ve özel kavramdır.
16

   Mahkeme geçici 

konkordato mühleti ile birlikte mühlet kararından itibaren borçlunun mahkeme izni olmadan rehin tesis edememesi, 

kefil olmaması, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredememesi takyit edememesi ve ifası 

tasarruflarda bulunamaması dahil olmak üzere mal varlığını muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır. 
17

 

 

 C - KONKORDATO KOMİSER ATAMA PROSÜDÜRÜ 

 

Konkordatonun borçlu veya alacaklılarının mahkemeye sundukları dilekçeleri ile birlikte mahkeme tarafınca 

kabulü ile geçici mühlet süresi tanınmış olmaktadır.  Komiser konkordato prosedürü boyunca belkide en etkili organdır. 

Komiser geçici mühlet kararı vermesi ile birlikte atamada ve projenin tasdiki için, Asliye Ticaret mahkemesine 

sunulmasına kadarki bütün bir süreçte etkin şekilde görev almaktadır.
18

Borçlu her ne kadar konkordato mühleti içinde 

tasarruf yetkisini kaybetmese de faaliyetini komiser nezareti altında verilmesinden faaliyetleri sürmektedir.(İ.İ.K 

mad.290/2) Konkordato komiserinin yetkileri oldukça genişletilmiştir. Borçlunun tasarruf yetkisine, işletmenin 

yönetimine yapılan müdahalesine kadar yetkilerle yeni düzenlemede artmıştır. 

 

 1 - KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVLERİ:  

 

Geçici komiserin temel görevi konkordatonun başarı şansının ve ön projenin makul ve hayata geçirilebilir olup 

olmadığını belirlemektir. Komiser borçlunun mal varlığı durumunu ve geçici mühlet içinde mal varlığında meydana 

gelebilecek olası gelişmeleri tesbit edecektir. Komiserin bir diğer önemli görevi ise borçlunun geçici mühlet içindeki 

faaliyetini ve işlemini denetlemektir. Komisere böyle bir görev verilmesinin temelinde alacaklıların menfaatlerinin 

korunması bulunmaktır.
19

 Komiserin konkordatonun süre uzatımı ve kesin mühlet alınmasına yol açabilecek durumu 

tüm yönleriyle ortaya koyarak, mahkemeyi bilgilendirerek etkin rol oynamaktadır. Bir diğer önemli rol ise borçlunun 

mal varlığının eksilmesini önleme rolü de bulunmaktadır. Geçici komiserin temel görevi konkordatonun başarıya 

ulaşma şansı olup olmadığını incelemekle birlikte alacaklıların menfaatlerini korumaktır. Geçiçi komiser ve 

komiserlerin, özel sicilinde kaydedilmek üzere mahkemenin bağlı bulunduğu bölge adliyesi mahkemesi bilirkişilik 

bölge kuruluna bildireceği düzenlenmiştir. Konkordato komiseri bir vatandaşlık yükümlülüğü ile mahkemeye 

yardımcıdır, tıpkı bilirkişiler gibi, bir kamu hizmeti yerine getiren kamu görevlisi değildir. Aksi takdirde Anayasanın 

128. Maddesine aykırılığından söz edilebilir. Atanacak konkordato komiseri bu işleri iyi bilen Mesleki deneyimi 

bulunan muhasebeci, bağımsız denetci, avukat gibi meslek mensubu kimselerden olması kanun amacına uygun olur 

kanaatindeyim. 

  

Konkordato dosyası kendisine tevdi edilen konkordato komiseri, mahkeme tarafından başkaca işler ile 

görevlendirilmediği sürece borçlunun işlemlerine nezaret eder. Ancak bununla birlikte kanun ve yönetmelik tarafından 

konkordato komiserine verilmiş bazı görevler vardır.(İİK. m.290) 

1-Gecici süre içinde yapacağı görevler 

a.Borçlunun, mallarının defterinin tutulması ve kıymet taktirini tasdik eder. 

b.Alacaklarının alacaklarını bildirmeye davet edilmesini sağlar bunun için15 gün içerisinde alacaklıların 

alacağını komisere bildirmeye ilanla davet eder. 

c.Alacak varlığı kabul edilen veya kabul edilmediği alacaklılar, borçlunun bu konudaki beyanını da dikkate 

alarak mahkemeye sunması ve rapor edilmesini sağlar. 

2-Kesin mühlet içinde yapacağı görevler 

   a-Konkordato projesinin tamamlamasına katkıda bulunmak 

   b-Boclunun faaliyetine nezaret etmek 

   c-Bu kanunda verilen görevleri yapmak 

   d-Mahkemenin istediği konularda ve uygun göreceği sürelerde ara rapor sunmak 

                                                 
15 Demirel Duygu , Çekişmesiz yargıda itiraz yolu , medeni usul ve icra iflas hukuku dergisi   Legal Yayınları İstanbul 2016/3 cilt 12 sayı :31 s. 685 
16 Coşkun Mahmut , Konkordato ve iflas , Seçkin yayınları Ankara , 2018 s.54 
17 Muşul Timuçin , İflas ve konkordato hukuku , Adalet yayınları , Ankara 2018 s.364 
18

Pekcantez Hakan , Erdönmez Günay , Konkordato vedat kitapçilik İstanbul 2018 s.71 
19 Pekcantez Hakan , Erdönmez Günay , Konkordato vedat kitapçilik İstanbul 2018 s. 39 
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e.Alacaklılar kurulunu konkordatonun seyri hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirmek. 

Talepte bulunan diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve borçlunun güncel mali durumu hakkında bilgi 

vermek. 

f.Mahkeme tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 2 - KONKORDATO KOMİSERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

 

  Konkordato komiseri 2004 sayılı icra iflas kanununda belirtilen görevlerini yerine getirirken aşağıdaki 

yükümlüküklerine uymak zorundadır.
20

  

a-Görevini kanun, yönetmelik ve dürüstlük kuralları çerçevesinde tarafsız, objektif ve özenle yerine  

   getirmek 

b-Kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmek 

c-Görev sebebiyle öğrendiği sırların gizliliğini sağlamak ve korumak 

d-Görev sırasında elde ettiği bilgileri kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler yararına doğrudan veya  

    dolaylı bir menfaat uğruna kullanmamak 

e-Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat  

   sağlamamak, hediye kabul etmemek ve aracılıkta bulunmamak 

Yukarıda saydığımız e,d,c fıkraları görevi bitse dahi bu yükümlülükleri devam etmektedir. 

Birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerine aykırı davranan komiserin görevine mahkemece son verilir. 

 

  3 - KONKARDOTU KOMİSERİNDE ARANAN KOŞULLAR 

 

İcra İflas Kanununun 287. Maddesi gereği mahkemenin atayacağı komiserlerin kendi kişisel şahsiyetinde 

bulunması gereken birçok önemli özelliklere sahip olması gerekmetedir. İşin doğası gereği zor duruma düşmüş, iflas 

eşiğine gelmiş işletmelere nezaret ederek onların ekonomik dar boğazdan çıkmasına yardımcı olacak kadar bilgi, beceri 

ve tecrübeye de sahip olası gerekmektedir. Her ne kadar kanunda belli bir meslek sınıfını belirtilmemişse de ticari ve 

ekonomik hayatın içinde olan ve bu alanda tecrübeli, bilgi ve liyakat sahibi olması gerekmektedir. Bununla beraber 

konkordato komiseri aşağıdaki koşulları sağlayan kimselerden atanır: 

a. Her şeyden önce konkordato komiseri olarak atanacak kimseler medeni hakları kullanma ehliyenine yani fiil 

ehliyetine sahip olması gerekir. Bu hususun kanunda açıkca belirtilmemiş olmasının nedeni, doğal olarak 

komiserliğe atanacak kimsenin fiili ehliyet sahibi olduğunu varsayılmasıdır. 

b. Korkordato komiseri olarak atanacak olan kimsenin Türk vatandaşı olması gerekir. Bu şart kanunda açıkca 

hükme bağlanmıştır.(İİK m. 287/2) İsveç Hukukunda bu hususta herhangi bir husus olmamasına rağmen 

hukukumuzda kesin hüküm getirilmiştir. 

c. Konkordato komiserine atanabilmesi için kanunun diğer hükümleri gereği komiser görevini üstlenecek olan 

kimsenin bu görevin icrası için gerekli olan bilgi ve tecrübeye sahip olmasıdır.(İİK m.287/2) Kanun 

hükmünde konkordato komiseri olarak atanacak kimsenin ekonomik yaşamda belli bir yönetme, analiz etme, 

ön tahminlerde bulunabilcek bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir. Komiser olarak atanacak kimsenin 

hali hazırda iş hayatının hukuki ve ekonomi bakımından sağlıklı ve doğru bir biçimde değerlendirebilecek bir 

durumda olması gerekmektedir. Konkordato komiseri olarak atanacak kimsenin mahkemece olaya özgün 

tecrübeli kişilerden atanması kanun hükmü daha doğru anlaşılmaktadır.  

d. Konkordato komiseri olarak atanacak kimsenin, konkordato borçlusu ve alacaklılarından bütünüyle bağımsız 

olması gerekmektedir. Herşeyden önce konkordato komiserinin yapmış olduğu görev bir kamu görevidir. 

Kamu görevinin icrasında ise objektiflik ve tarafsızlık ilkeleri geçerlidir. Alacaklı ve borçludan bağımsız, 

tarafsız kişiyi kastetmektedir. Herkese eşit uzaklıkta durmalıdır.  

e. Kanunda açıkça belirtilmemiş olsa bile, komiserin görevinin niteliğinin bir gereği olarak, mahkeme merciinin 

komiser olarak atayacağı kimsenin, borçlu ve alacaklının güvenine layık ve dürüst kimselerden daha genel bir 

ifadeyle iyi ahlak sahibi kimselerden olması gerekmektedir.
21

 

 

       4 - KOMİSERİN CEZA-İ SORUMLULUĞU 

 

Konkordato komiserlerinin sorumluluğu hakkında, iflas idaresi üyelerinin sorumluluğuna atıf yapılmıştır.(İİK 

m.290/5) Bu çerçevede iflas idare üyelerinin sorumluluğuna ilişkin İİK m.227/4-5 hükümleri uyarınca 

komiserler, kusurlarından ileri gelen zarardan sorumludurlar ve bu davalara adliye mahkemeleri bakar. Öte 

yandan komiserler Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasında memur sayılırlar. Dolayısıyla ceza sorumluluğu 

bakımından işlediği suça göre ağırlaştırıcı sebep teşkil ettiği, kendisine karşı işlenilen suçlarda ise daha fazla 

ceza verileceği ifade edilebilir. Kanun bu konuda genel hükümler arasında yeni bir düzenleme getirmiştir. Bu 

da komserin eylem ve işlemlerindem dolayı devletin aslı sorumluğu öngörmektedir.
22

 

Konkordato komserinin eylem veya fiilinden veya kusurundan doğan üçüncü şahısların zararları, Adalet 

bakanlığı tazmin edilmesinde sorumludur. Anayasa gereği Adalet Bakanlığı komiser kusurundan dolayı 

ödediği tazminatları komsere rucü eder 

                                                 
20 Muşul Timuçin , İflas ve konkordato hukuku , Adalet yayınları , Ankara 2018 sayfa372 
21 Tanrıverdi Süha, Konkordato Komiseri, Yetkin Yayınları, 1993, s. 89 
22 Atvaz taşpinar Sema. İcra- İflas hukunda yeniden yapılandirma,yetkin Yayınları,Ankara,2005,s.203 
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 D - KONKORDATO VE KONKORDATO ÖN PROJESİNİN AMACI 

 

1.Geçici ve kesin mühlet alınması 

2.İstihdam alanının korunması  

3.İflasın gerek borçlu gerek alacaklılar yönünde yarattığı ağır sonuçlarının bertaraf edilmesi 

 

Borçlu şirkete sağlanacak yeni olanaklar ile şirketin yeniden faal bir biçimde ekonomiye hazırlandırılması 

olmalıdır. Bu temel amaca ulaşmayı sağlayacak iyileştirme projesinin kendi bünyesinde ilkeler barındırması 

gerekmektedir. İyileştirme projeside aşağıdaki ilkelere göre hazırlanmalıdır.
23

 

 

Amaca yönelik olma ilkesi: Yapılan tüm planlamalar iyileştirme amacına uygun olacak şekilde hazırlanmalı 

ve bu amaca ulaşabilecek nitelikte olmalıdır, aynı zamanda alınacak önlem ve uygulanacak faaliyetler gerçekleştirilebilir 

olmalıdır.  

  

Bütünlük ilkesi: Konkordato projesinde şirketin karar alma ve strateji belirlemesinde önem arz eden tüm 

bilgiler bir bütün halinde yer almalıdır, olası tüm senoryalar sonuca etkileri ile birlikte bir bütün halinde olmalıdır. 

Şirketin her farklı alanı için belirlenen önlemler, genel amaçtan uzaklaşmamalı, aksine birbirleriyle bütünlük oluşturacak, 

birbirlerini tamamlayacak şekilde olmalıdır.  

 

Önemlilik ilkesi: Önemlilik ilkesi bütünlük ilkesini tamamlayıcı bir karaktere sahip olup, iyileştirme 

projesinde şirket karar ve stratejisinde önem arz edecek ve şirket kararlarını direkt etkileyebilecek bilgilere yer 

verilmesini amaçlar. 

 

Doğruluk ilkesi: Projede yer alacak tüm bilgi ve açıklamalar, projeyi inceleyecek kişilerin eksiksiz ve mantıklı 

değerleme yapabilmelerine olanak sağlayacak şekilde doğru olmalı ve eksiksiz sunulmalıdır. 

 

Açıklık ve şeffaflık ilkesi: İyileştirme projesinin hem biçimsel hemde içerik açısından üçüncü kişilerin 

anlayabileceği şekilde açık ve şeffaf olmasıdır. 

 

İhtiyarilik İlkesi: İyileştirme projesinin amacı ile şirketin mali durumunun iyileştirilmesine yönelik belirlenen 

stratejiler birbirleriyle uyumlu olması, ortaya çıkabilecek beklenmeyen durumlara karşın, farklı alternatiflerinde projede 

yer alması gerekir. Planların ortaya çıkabilecek her türlü olağanüstü koşullara karşı meydana gelebilecek her türlü duruma 

ve politik değişimlere uyumlu olması gerekir. 

 

İleriye yönelik olma ilkesi: Projenin içeriği geçmiş deneyimlere göre değil ilerde ön görülebilecek, meydana 

gelebilecek risk ve fırsatlara göre belirlenmelidir. 

 

 1 - KESİN MÜHLET 

 

Ticaret mahkemesinin yürüteceği konkordatonun tasdiklerine ilişkin yargılama maddi hukuk yargılaması 

olmayıp, kendisine özgün bir onama işlemi niteliğindedir. 
24

Bu nedenle onama yargısı şeklinde görülebilir.7101 sayılı 

kanunla İcra İflas kanunun 289.maddesi: mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını geçici mühlet içinde verir, kesin 

mühlet hakkında bir karar verebilmesi için mahkeme borçluya ve varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya 

davet eder. Geçici komiser duruşmadan önce yazılı raporunu sunar ve mahkemece gerekli görülürse beyanı almak üzere 

komiser duruşmada hazır bulunur. Mahkeme yapacağı değerlendirmede itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri 

sürdükleri itiraz sebeplerinide dikkate alır.
25

 Komserin gerekçeli raporu ve dosyayı tevdi alan mahkeme, konkordato 

kararı vermek üzere yargılamaya başlar, mahkeme komiseri dinlendikten sonra kısa bir zamanda ve her halde kesin 

mühlet için karar vermek zorundadır. Mahkeme, tasdik kararı ile birlikte borçlu ile alacaklıların bu konudaki görüşlerini 

dikkate alarak, yetkileri sadece projenin yerine getirilmesine ilişkin esasları denetleyip alacaklıların durumu düzenli 

olarak rapor etmekten ibaret olan bir veya birkaç proje denetçisi tayin edebilir. Borçlu ve alacaklılar, denetçi 

seçmedikleri yada herhangi bir denetçi üzerinde anlaşmaya varamadıkları taktirde, mahkeme, nitelikleri ve görev alanı 

yönetmelikle belirlenecek olan bir denetçiyi re’sen atayabilir(İİK.M.309).
26

 

 

Mahkeme belirlenen durumda ara dönem denetçisi, borçlu ve işletmenin yetkilileri ile duruşmada hazır 

bulunan alacaklılar dinlenir.  

Yargılama sırasında mahkeme: 
27

  

1.Borçlunun yeniden borcunun yapılandırılmasının iyi niyetle yapılıp yapılmadığını  

                                                 
23 Uyanık Atilla,Konkordato.Seçkin yayınları,Ankara 2018,s.120 
24 Coşkun Mahmut , Konkordato ve iflas , Seçkin yayınları Ankara , 2018 s. 155 
25 Serhat Sarısözen , İcra İflas ve konkordato , yetkin yayınlari Ankara 2018  s.60 
26 Karadeniz Hasan, Konkordato, Adalet Yayınları, Ankara 2018, S.55 
27 Aydemir Efrail Konkardato , seçkin yayınları Ankara 2015 s.192 
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2.Borçlunun vadesi gelmiş borçlarını ödeyecek durumda olup olmadığı veya mevcut mal varlığı borçlarını karşılamaya 

yetip yetmediği yahut bunlardan birisi ile karşılama tehlikesi kuvvetle muhtemelen olup olmadığını  

1.Yeniden yapılandırma projesinde, ayrıntılı bilançolara ilişkin gelir tabloları, mali finansal tablolar, defter kayıtlarına 

dayanılarak bilanço ve gelir tablosu ile nakit akım tablosu, alacaklıların çoğunluk kararına ilişkin belgesi, bağımsız 

denetim raporu gibi belgelerin, başvuru yazısına eklenip eklenmediği, 2.Projeyi ret etmiş her alacaklının projeyle eline 

geçecek miktarın, en az iflas tasfiye sonundaki eline geçecek miktara eşit olup olmadığı hususunda inceleme yapar. 

 

Ticaret mahkemesi inceleme yaparken kendiliğinden araştırma ilkesine göre hareket eder. Konkordato koşulları mevcut 

olup olmadığı kamu düzeni ile ilgili olduğundan mahkeme koşullarının var olup olmadığını re’sen inceler. Alacaklılar 

veya borçlunun duruşmaya gelmemesi halinde dosya işlemden kaldırılmaz.
28

 

 

1-1-Konkordato mühleti verilmesi : Kamu düzenini ilgilendirmesine rağmen borçluya ancak kanunda öngörülen şartlar 

mevcut olması halinde kesin mühlet verilir.Bu nedenle şartların mevcut olması halinde kesin mühlet verebileceğinden 

mahkeme yeni vaka ve delil araştırmasına girmemelidir.Kanunun kesin mühlet kararı verebilmesi için konkordatonun 

başarıya ulaşmasının mümkün olması ifadesinde maksat; borçlunun mali durumunun konkordato talep anında daha iyi 

bir durumda olması dolayısı ile teklif edilen konkordatonun tastik edebileceği,hususunda mahkemede kanaat oluşması 

anlaşılmalıdır.
29

 

İyi niyet; TMK üçüncü maddesi iyi niyeti karine olarak kabul etmiştir.Kanun iyi niyetin varlığını aradığı durumlarda, 

iyi niyetin karine olarak varsayılır.İyi niyet karinesi kabul edilmiş olduğunda, iyi niyet iddasında bulunan kişinin iyi 

niyeti kanıtlamasına gerek yoktur,ancak iyi niyetin bulunmadığını kanıtlaması, kişinin iç durumuna ilişkin olduğundan 

TMK madde 3/2 hükmü, durumun gereklerine göre kendisine beklenen özen göstermeyen kimsenin iyi niyet iddasında 

bulunamayacğını belirtmiştir.
30

 Konkordatoda geçici mühlet süresi içerisinde borçlunun iyileştirme projesine bağlı ve 

uyum göstermesi onu özenle uygulaması iyi niyetin varlığının ispatlayıcısıdır. Mahkeme kesin mühlet süresinin 

verilmesi yönünde kanaat oluşturur. 

 

1-2-YARGILAMANIN TASNİF AŞAMASI 

 

 Komiser iltihak süresinin bitmesinden itibaren en geç yedi gün içinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, 

konkordato projesinin kabul edilip edilmediği, tasdikine uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi 

eder. ( İ.İ.K m.302 son fıkrası) 

Komiserin raporunu konkordato mühleti içinde Ticaret Mahkemesine vermesi gerekir bu sürede rapor verilmemişse 

konkordato ret edilir. Konkordato, İnceleme yetkisi konkordato talebi üzerine mühlet kararı vermiş ticaret mahkemesine 

aittir ; 

1-Tensip tutanağı bir yargılamada basit yargılama usulünün uygulanacağı tespiti. (Hukuk Muhakemeleri Kanunu  

m.316-1 ) 

2- Konkordato onanmasına ilişkin koşullar bakımından, gerektiğinde incelenecek hususlar belirlemek suretiyle bilirkişi 

incelemesi yaptırmasına karar vermek. 

3-Gerekli ise borçlunun belirlenen ticari defterleri ibraz edilmesi hususunda süre ve talimat vermesi  

4-Teminat alınması gerekli alacaklar için teminatların belli süre içinde tamamlaması için karar ve talimat verilmesi  

( İ.İ.K 302/5, 305/1-d ) 

5-Konkordato tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumda alacaklılara ödenmesi 

kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harçları belirlemek, verilecek sürede borçlu tarafından mahkeme veznesine 

depo edilmesi için karar talimat verilmesi (İ.İ.K 305/1) 

6-Duruşma gününün ilan edilmesi ve ilanda konkordato onamasına itiraz etmek isteyenlerin itiraz sebeplerini duruşma 

gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydı ile duruşmaya hazır bulunabileceklerdir. ( İ.İ.K m.304/1) 

 

1-3-Konkordato Projesinin Tasdik Şartları: 

 

1- Teklif edilen miktar borçlunun iflası halinde alacaklıların eline geçecek gerçek miktardan fazla olması . Çünkü 

amaç taraflara daha fazla yarar sağlamaktır. 

2- Teklif edilen tutar borçlunun kaynakları ile orantılı olmalı. 

3- Konkordato projesinin kanunda öngörülen çoğunluk ( alacaklıların) tarafından kabul edilmiş olması   

(İ.İ.K. m. 302) 

4- İşçilik ve nafaka alacakları ile komserin izniyle yapılan borçlanmalar için teminat gösterilmesi. 

5- Yargılama gideri ve harcın depo edilmiş olması. 

 

 

                                                 
28 Coşkun Mahmut , Konkordato ve iflas , Seçkin yayınları Ankara , 2018 s. 155 
29Coşkun Mahmut , Konkordato ve iflas , Seçkin yayınları Ankara , 2018 s.66 
30 Erman Hasan ,Medeni Hukuk Dersleri, Der Yayınları, İstanbul 2016 s.121 
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 E - KONKORDATONUN FESHİ 

 

 

 Kendisine konkordato hükümleri çerçevesinde ödeme yapılmayan her alacaklı, tasdik edilen konkordato ile 

kendisine sağlanan hakları muhafaza etmek kaydı ile konkordatoyu tastik eden mahkemeye başvurarak kendisi için 

konkordatonun feshini isteyebilir. Şayet mahkeme bu alacaklı bakımından konkordatonun feshine karar verilirse, bu 

alacaklı konkordato hükümleri ile bağlı olmaktan kurtulur. Borçluya karşı cebri icra takibi yapabilir. 

 

 Borçlunun kötü niyetle konkordatoyu tastik ettirdiği veya tasdikten sonra kötü niyetli davranışlarla 

konkordatoyu sakatladığı anlaşılırsa, alacaklılardan birisi tastik kararı veren mahkemeye başvurarak bütün alacaklılar 

bakımından konkordatonun feshini isteyebilir. Fesih talebi kabul edilirse, bütün alacaklılar konkordato ile bağlı 

olmaktan kurtulur.  

Bu durumda borçlu iflasa tabi kişilerden değilse alacaklılar borçluya karşı cebri icra takibi yapabilir. Borçlu iflasa tabi 

kişilerden ise iflasın açılmasına karar verilir. Konkordatonun feshi ile ilgili kararları ve iflasın açılması kararı ilan edilir, 

mahkeme kararını ilgili mercilere bildirir. Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa, alacaklılardan 

birinin yedi gün içinde vuku bulacak talebi üzerine iflas yolu ile takibe tabi borçlunun derhal iflasına karar 

verilir”. Burada öngörülen yedi günlük süre, kararın kesinleşme gününden değil, kesinleşen kararın, aynı 

Yasanın 300. maddesi uyarınca ilanı tarihinden itibaren başlar.
31

 

 

    SONUÇ: 

    Ekonomik teşebbüsler kimi zaman yanlış işletme yönetimi, kimi zamanda ekonominin kendi dengeleri içinde 

yaşanan bir takım mali krizler nedeniyle ödeme güçlüklerine düşmektedirler. Bir şirketin yeniden yapılandırılarak 

ekonomiye kazandırılması sadece şirketin değil tüm toplumun menfaatine olabilecek ve toplumsal menfaatin bir 

teşebbüsün yaşamaya devam etmesinden yana olduğu hallerde, bu teşebbüslerin kurtulması için bazı mekanizmaları 

geliştirmek gerekecektir. Konkordato ödeme güçlüğü içerisine düşmüş, borçlarını ödemekten aciz hale gelmiş 

işletmelerin veya gerçek kişilerin borçlarını alacaklılarıyla anlaşarak yeniden yapılandırılması, iflastan kurtulması için 

son başvurulacak çaredir. Mahkeme gözetiminde devam edecek konkordato sözleşmeleri mahkemenin atayacağı işin 

ehli bir komiserin alacaklılar adına borçluya nezaret etmek, borçlunun sözleşmeye bağlı kalması hususunda kendisine 

yol gösterecebilecek kabiliyette ve ehliyettedir.  

 Konkordato iyi niyetli gerçek ve tüzel kişilerin, işletmelerin borçlarını ödemede aciz durumdaki, icra ve iflasa 

gitmeden önce kurtulması için son bir imkândır. Geçici ve kesin mühlet süresi içinde mahkemenin atayacağı komiser 

borçlunun mali konudaki tüm gelişmelerini alacaklılara bilgi vermek ve mahkemeye de rapor etmekle yükümlüdür. 

Borçlunun kesin mühlet alıp almayacağı konkordato komiserinin mahkemeye sunacağı rapora bağlıdır. İşletmelerin 

ekonomik hayatında yoluna devam edebilmesi için konkordato sürecinde borçluya nezaret edecek komiserin bilgi ve 

tecrübesi büyük rol ve önem taşımaktadır. Bu rollerin sonucu işletmelerin icra ve iflasa gitmeden ekonomik yaşama 

devam etmesini sağlamak daha olasıdır. Mahkemenın atanacak konkordato komiseriile ilgili görevi daha çok muhasebe 

mesleği icra eden kişilerden olması konkordatonun sağlıklı işlemesine yardımcı olabilecekleri kanatındeyız 
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31 Yargıtay YHGK 7.5.1976 E.1975/12-63 K.1976/2052 İçtihat 
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