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KRİZ DÖNEMLERİNDE İFLAS SUÇLARI VE HİLELİ 
İFLAS SUÇU
Ülkelerin güncel ekonomik durumları bireyler arasındaki özel hukuk ilişkilerini etkileyen en önemli unsurlardan 
biridir. Ancak bu durumların değişiklik gösterdiği kimi dönemlerde yalnızca özel hukuk ilişkileri değil, aynı zamanda 
ceza hukuku meseleleri de çeşitlilik göstermektedir. Özellikle ekonomik kriz ve benzeri dalgalanmaların yaşandığı 
dönemlerde etkinin boyutuna bağlı olarak kimi ekonomik ve malvarlığına karşı suçların daha fazla işlendiği ve bu 
yöndeki şikâyetlerle ceza davalarının sayısında artışlar dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda, ilgili dönemlerde birçok 
şirketin iflası ilan edilmekte ve iflası ilan edilen sayısı çoğaldıkça, hileli iflas ve taksirli iflas suçları nedeniyle başlatılan 
soruşturma ve kovuşturmaların sayısı da aynı oranda artış göstermektedir. 

Bu suçlar borçlu durumdaki şirketlerin ellerinde bulunan sermayeyi, gerektiği şekilde alacaklılarına dağıtmak yerine 
kendilerine saklama çabalarından gündeme geldiği gibi, alacağına bir an önce kavuşmak isteyen alacaklıların suçun 
unsurlarının oluşup oluşmadığına bakmaksızın gerçekleştirdiği şikâyetlerle de soruşturma ve kovuşturma konusu 
olmaktadır. Bu sebeplerle hangi hallerde hileli iflas suçunun oluşacağı hususunun belirlenmesi önem taşımaktadır. 
Türk Ceza Kanunu’nun 161. maddesinde düzenlenmiş olan hileli iflas suçu “Malvarlığını eksiltmeye yönelik hileli 
tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması halinde, üç yıldan sekiz 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” biçiminde düzenlenmiş olup ilgili maddeye göre hileli iflasın varlığı için;

• Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması, gizlenmesi veya değerinin azalmasına   
 neden olunması; 
• Malvarlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari defter, kayıt veya belgelerin    
 gizlenmesi veya yok edilmesi; 
• Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı halde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş gibi, borçların artmasına neden   
 olacak şekilde belge düzenlenmesi;
• Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin olduğundan az gösterilmesi hallerinden   
 birinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

Yukarıda sayılan fiillerden birinin işlenmesiyle bunlardan önce veya sonra iflasa karar verilmesiyle beraber hileli iflas 
suçu gündeme gelecektir.
 
DİKKATSİZ DAVRANIŞLARLA İFLAS DA SUÇ OLUŞTURMAKTADIR 
Yukarıda belirtilen fiillerin bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi hileli iflas bakımından değerlendirilirken, Türk Ceza 
Kanunu’nun Taksirli İflas başlıklı 162. maddesi uyarınca “basiretli bir tacirin göstermesi gereken dikkat ve özeni 
göstermemesi dolayısıyla iflasa sebebiyet vermesi” hali de bağımsız bir suç olarak düzenlenmiştir. Bu suçtan dolayı 
ceza verilebilmesi için de iflasa karar verilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla iflas neticesi halinde yalnızca 
hileli hareketlerde bulunulması değil bununla birlikte dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık sebebiyle iflasa sebep 
olunması da bağımsız bir suç teşkil etmekte ve madde uyarınca bu yükümlülüklere aykırı davrananlar aleyhinde iki 
aydan bir yıla hapis cezası öngörülmektedir.
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İFLAS ERTELEME VE KONKORDATO SÜREÇLERİNİN ÖNEMİ 
Borçlarını ödeyemeyecek duruma gelenlerin iflastan kurtulmak için başvurdukları iflas erteleme ve konkordato 
müesseselerinin bu suçlarla bağlantısı oldukça önemlidir. 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile mevzuatta gerçekleşen değişiklik sonucu, iflas erteleme müessesinin 
yürürlükten kaldırılmasıyla, önceden kısıtlı bir uygulama alanı bulan konkordato kurumunun borçlular açısından 
yaygın biçimde kullanıldığı göze çarpmaktadır. Değişiklik öncesinde başlayan iflas erteleme süreçlerinde ise halen 
iflas erteleme hükümlerinin uygulanması nedeniyle hem iflas erteleme hem de konkordato süreçlerindeki davranışlar 
oldukça önem kazanmaktadır.

Zira hileli iflas suçu bakımından özellikle bu iflas erteleme veya konkordato başvuruların mahkemece kabul 
görmemesi ya da kabul gören başvurularda bu süreçlerin öngördüğü usullere uyulmayarak; malvarlığını gizlemeye 
yönelik çeşitli hareketlerle yukarıda belirtilen fiillerin işlenmesi söz konusu olmaktadır. Bu durumlarda alacaklılar 
açısından hileli iflas suçunun mağduru olma veyahut borçlular açısından bu fiilleri gerçekten işlememelerine karşın 
haklarında bu isnatlar soruşturma ve kovuşturma başlaması tehlikeleri gündeme gelmektedir. Bu tehlikelerin bertaraf 
edilmesi ise iflas erteleme ve konkordato süreçlerinin oldukça dikkatli yürütülmesi ve hileli iflas suçuna neden 
olabilecek hileli hareketlerin etkin biçimde tespitiyle mümkün olup bu süreçlerde taraflara ve vekillerine önemli görev 
düşmektedir.

TACİR OLMAYANLAR DA FAİL OLABİLİR Mİ?
Hem hileli iflas hem de taksirli iflas suçları sebebiyle cezalandırılabilme iflasa kararının verilmesine bağlıdır. Kural 
olarak, sadece tacirler iflas edebilirler. Tacirler, gerçek kişi tacirler ve tüzel kişi tacirler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Gerçek kişi tacir, Türk Ticaret Kanunu’nun 12. maddesinde; bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten 
kimseler olarak, tanımlanmaktadır. Bunlar yanında, aynı maddede henüz tacir olmadıkları halde; tacir olarak sayılan 
kimseler ile tacir gibi sorumlu olanlar şeklinde adlandırılan gerçek kişiler yer almaktadır. 

Tüzel kişi tacirler ise Türk Ticaret Kanunu’nun 16. Maddesinde düzenlenmiş olup ticari biçimde işletilen çeşitli 
toplulukların da tacir sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Yine aynı kanunun 195. maddesine göre hâkim teşebbüsün 
de tacir sayılacağı kabul edilmiştir. 

Tüzel kişilerin ceza sorumluluğunun olmaması sebebiyle bunların ancak yetkili organlarını oluşturan kimseler suçun 
faili olabilecekken gerçek kişi tacirler bakımından tacir olmayan kişilerin durumu ise tartışmalı görünmektedir. Öğretide 
hileli iflas suçunun failinin yalnızca tacir olması gerektiği ileri sürüldüğü gibi bu zorunluluğun olmadığı da ifade 
edilmektedir. Hileli iflas suçu bakımından ise tacir olmanın gerektirdiği dikkat ve özenden bahsedildiği için bu suçunsa 
ancak tacirler tarafından işlenebileceği ifade edilmektedir.
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YAPTIRIMLAR VE ETKİN PİŞMANLIK ŞANSI
Yukarıda değinildiği üzere hileli iflas suçu için üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası öngörülmüşken taksirli iflas 
bakımından ceza iki aydan bir yıla kadar belirlenmiştir. Diğer yandan her iki suç da TCK’nın malvarlığına karşı suçlar 
bölümünde düzenlenmiş olmakla TCK md. 168’de düzenlenen etkin pişmanlık hükümleri bu suçlar açısından da 
uygulama alanı bulabilmektedir. İlgili maddeye göre;
• Suçlar tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin    
 veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle   
 tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilmektedir.
• Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek   
 cezanın yarısına kadarı indirilmektedir.
• Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası   
 aranmaktadır.
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duygu.ercan@gokce.av.tr

Av. Dr. Erkan Sarıtaş
erkan.sarıtas.@gokce.av.tr

Av. Hazal Algan
hazal.algan@gokce.av.tr

Av. Ozan Can Özbalçık
ozan.can.ozbalcık@gokce.av.tr

Editörler:

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, ticari ve ceza 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
OBJECTION! 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. OBJECTION!’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. OBJECTION! Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam 
olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


