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ON SORUDA KONKORDATO
İflasın ertelenmesi kurumunun, geçtiğimiz Mart ayında yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  (Kanun) ile terk edilmesiyle birlikte, konkordato düzenlemesi önem 
kazandı. Biz de bu sayımızda konkordatoyu, on soru başlığı altında sizlere özetleyeceğiz.

1. Konkordato Nedir, Kimler Konkordatoya 
Başvurabilir?
Konkordato basit tanımıyla, borçluya borçlarını alacaklılarla 
yaptığı anlaşma çerçevesinde ödeme imkânı veren hukuki 
bir kurumdur. Amaç, borçlunun ekonomik mevcudiyetinin 
devamını sağlamaktır.

Ödemede güçlük çeken ve dürüstlük ilkesine riayet eden 
her borçlu, diğer şartların da varlığı halinde konkordato talep 
edebilir. Kanun, ödeme güçlüğü bakımından yaklaşık ispatı 
yeterli görmektedir.  Borçlu, başvuruda bulunurken, mali 
iyileştirme için bir ön proje sunmalıdır. 

İflasa tabi olup da iflas davası devam eden borçlu da bu 
kurumdan yararlanabilmektedir. 

Diğer yandan, alacaklılar da şartların oluşması halinde, alacaklarını tahsil edebilme amacıyla bu kuruma 
başvurabilmektedirler.

2. Konkordato Ne İşe Yarar?
Konkordato ile borçluya ödeme için süre tanınmakta veya borcun taksitle ödenmesi imkânı sağlanmaktadır. 
Konkordato müessesesinde alacaklıların, alacaklarının bir kısmından vazgeçmeleri de gündeme gelebilmektedir. 
Hatta bazen alacaklı, alacağın bir kısmından vazgeçerken, borçluya aynı zamanda ödeme için süre tanınmakta veya 
taksit imkânı verilebilmektedir.

3. Hangi Mahkemeler Görevli ve Yetkilidir?
Konkordatoya ilişkin olarak artık tüm işlemler için görevli mahkemeler, asliye ticaret mahkemeleridir. Konkordato 
başvuruları, iflasa tabi olmayan borçlular için borçlunun yerleşim yerinin, iflasa tabi olan borçlular için ise borçlu şirket 
merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemelerine yapılabilmektedir.
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4. Konkordato ile Her Borçlunun İflasına Karar 
Verilebilir Mi?
Yeni düzenleme ile konkordato kurumuna başvuranların iflasına karar verilebilmesi için, iflasa tabi kişilerden olma 
şartı getirilmiştir. Bu değişiklik ile borçlunun, iflasa tabi olmadığı halde, yalnızca konkordato talep ettiği için iflas riski 
ile karşı karşıya kalmasının önüne geçilmiştir.

5. Mühlet Kararı Verilmesi Ne Anlama Gelmektedir?
Mahkemede, mühlet verilebilmesi için mali durumun 
iyileştirilebilmesine veya konkordato teklifinin alacaklılar 
tarafından kabul edilebilmesine dair kanaat uyanmalıdır. 
Bu durumda, gerekli belgelerin de ibrazı ve talep halinde 
mahkeme, mühlet kararı vererek borçluyu koruma altına 
alır. Başlıca koruma, takip yasağıdır. Geçici mühlet süresi 
içerisinde mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını verir.

Geçici mühlet kararı verecek mahkeme, bu karar ile birlikte 
geçici komiser de atar. Bu komiser geçici mühlet dönemince 
borçlunun yapacağı işlemleri denetler ve işlemler onun gözetiminde yürütülür. Komiser, mahkemenin kararından önce 
raporunu sunar. Mahkeme, borçlunun malvarlığına ilişkin tedbirleri kendiliğinden alır.

Geçici mühlet süresi kural olarak üç aydır. Bu süre, beş ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

6. Kesin Mühlet Kararı Verilmesinin Sonucu Nedir?
Kesin mühlete karar verildiği takdirde borçlu, mahkemeye konkordato talebi ile birlikte sunduğu ön projedeki tedbirleri 
alır. Yani borçlu, mali durumunu iyileştirmek için gayret gösterir. Kesin mühlet süresi ise kural olarak bir yıl olup altı ay 
daha uzatılabilir. Bu sürede, alacaklar kaydettirilir ve gerekli görülürse alacaklılar kurulu oluşturulur.

7. Konkordatonun Tasdik Edilmesi, Hangi 
Alacaklıları Etkiler? 
Tasdik edilerek kesinleşen konkordato, ret oyu vermiş veya alacağını konkordatoya yazdırmamış olan alacaklılar için 
de mecburidir. Borçlu, tüm borçlarını, konkordatoda kabul edilmiş olan oranda ve zamanda ödemek zorundadır.
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8. Konkordato Nasıl Koruma Sağlar?
Mühlet süresinde, alacaklıların başlattıkları takipler 
durmakta ve yeni takip başlatılamamaktadır. Ancak 
kefaletin türüne bakılmaksızın kefil, bu mühletteki 
korumalardan yararlanamamaktadır. İşçilik ve nafaka 
alacakları için de takip yasağı bulunmamaktadır. Mühlet 
sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin 
paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış 
olan takiplere devam edilebilir. Aynı şekilde, mühlet süresi 
içinde komiserin izniyle borç altına girilmesi halinde, bu 
borçlara ilişkin de takip yasağı uygulanmamaktadır.

9. Borçlu, Konkordato Sürecinde Hangi İşlemleri 
Yapılabilir?
Bu süreçte borçlu özellikle; rehin tesisi ve kefalet işlemlerini yapamaz, taşınmaz ve işletmenin tesisatını kısmen 
dahi devredemez, ivazsız tasarrufta bulunamaz. Bu işlemler için, borçlunun mahkemeden izin alması gerekir. Aksi 
halde işlemler geçersizdir. Konkordato sürecinde borçlu, tasarruf yetkisini kaybetmez. Ancak tasarruflara, konkordato 
komiseri denetiminde devam edilir. İstisnai hallerde, borçlunun tasarruf yetkisi sınırlandırılır ve bu husus ayrıca ilan 
edilir.

10. Konkordato Hakkındaki En Temel Yanılgı Nedir?
Mühlet süresinde, alacaklıların başlattıkları takipler durmakta ve yeni takip başlatılamamaktadır. Ancak kefaletin 
türüne bakılmaksızın kefil, bu mühletteki korumalardan yararlanamamaktadır. İşçilik ve nafaka alacakları için de takip 
yasağı bulunmamaktadır. Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 
takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir. Aynı şekilde, mühlet süresi içinde komiserin izniyle 
borç altına girilmesi halinde, bu borçlara ilişkin de takip yasağı uygulanmamaktadır.
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Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak girişim
işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, medya, telekom
ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari alacak takipleri,
gayrimenkul ve ticari dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sunan
İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve uzmanlığımız hakkında daha
fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin contact@gokce.av.tr
      0 212 352 88 33

The Resolution yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. The Resolution’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi 
bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. The Resolution Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam 
olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


