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KONKORDATO SÜRECİNDE ALACAKLARIN TAHSİLİ
Konkordato sürecinde, mühlet kararı ile verilen mühlet içerisinde amme alacakları da dâhil olmak üzere, konkordato 
talep edene karşı icra takibi yapılması mümkün değildir.  Bunun yanı sıra, konkordato talep edene karşı başlatılmış 
icra takipleri duracak, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanamayacaktır. Geçici mühlet kararının 
icra müdürlüğüne bildirilmesinden itibaren, icra müdürlüğü tarafından borçlu aleyhine hiçbir icra takip işlemi 
yapılamayacaktır. 

Ancak konkordatonun sağladığı bu kapsamlı korumanın, bazı alacaklar bakımından istisnaları düzenlenmiştir:

İmtiyazlı Alacaklar
İcra ve İflas Kanunu’nda, imtiyazlı alacaklar için takip ve haciz işlemi yapılabileceği düzenlenmiştir. Buradan 
anlaşılması gereken; bu alacaklar açısından haciz ve devam eden muhafaza, satış, paraya çevirme işlemlerinin 
yapılabileceğidir. İmtiyazlı alacak olarak işveren işçi ilişkisinden doğan birtakım alacaklar ile bazı hallerde aile 
hukukundan doğan nafaka alacakları gösterilmektedir.

Bunun yanı sıra konkordatonun tasdiki için de yukarıda belirtilen imtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam olarak 
ödenmesi gerekmektedir.

Rehinli Alacaklar
Rehin ile teminat altına alınmış olan alacaklara ilişkin olarak rehnin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi 
başlatılabilecek ve başlatılmış olan takiplere devam edilebilecektir. Ancak bu takipler nedeniyle muhafaza tedbirleri 
alınması ve rehinli malın satışının gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. 

Mühlet Sonrası Komiser Onaylı Borçlar
Takip yasağı, geçici mühlet kararından önce doğan veya geçici mühlet kararından sonra komiser onayı olmadan 
doğan borçlar içindir. Yani geçici mühlet kararı sonrası, komiser onayı ile borçludan alacaklı hale gelen kişiler, 
alacaklarını tahsil için takip yoluna başvurabileceklerdir.

Alacak Davaları
İcra ve İflas Kanunu’nda geçici veya kesin mühlet süresince, borçlu hakkında devam eden davaların duracağı 
yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Dava neticesinde verilen hükmün icrası, konkordato sürecinde söz konusu olmadığından;  borçlu hakkındaki 
davaların devamı borçlunun durumunu ağırlaştırmamaktadır. 
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Üçüncü Kişiler Nezdinde Haciz İşlemi
Borçlunun üçüncü kişiler nezdindeki mal, hak ve alacaklarının; haciz ihbarnamesi ile haczedilmesi geçici mühlet 
kararının ilanından önce icra müdürlüğü tarafından tutanak düzenlenmiş ise geçerlidir. 

Paranın haczedilmesi hali “paraya çevirme” işlemi sayılmadığından tek başına haciz işlemi ile süreç tamamlanmış 
olmaktadır. Bu sebeple, borçlunun üçüncü şahsılardaki alacağının haczedilmesi halinde, alacaklıya ödemenin 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Temlik Alacaklılarının Durumu
Alacaklının borçludan, “alacağın temliki sözleşmesi” kapsamında alacaklı olması da söz konusu olabilir. Ancak İcra ve 
İflas Kanunu, doğmamış alacakların temliki ile ilgili özel bir düzenleme getirmiştir. Buna göre; konkordato mühletinin 
verilmesinden önce, müstakbel bir alacağa ilişkin temlik sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato 
mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, bu devir hükümsüzdür. Alacağın ne zaman muaccel hale geldiği değil, 
ne zaman doğduğu önem arz etmektedir.  Burada dikkat edilmesi gereken husus, alacağın geçici mühlet kararından 
önce doğması halinde temlikin geçerli olacağıdır.

Faiz
Tasdik edilen konkordato projesinde aksine hüküm bulunmadıkça, konkordatonun tasdiki kararı ile âdi alacaklara faiz 
işletilemez. Ancak, kesin mühlet kararının verildiği tarihe kadar işleyecek olan faiz hesaplanarak, anaparaya eklenir. 

Kefillerin Durumu
Kefil, konkordato korumasından yararlanamamaktadır. Örneğin, senette aval veren kişi aleyhine icra takibine 
girişilebilir ve avalist aleyhine başlatılmış olan takiplere devam edilebilir. Ayrıca karşılıksız çıkan çeklerde, avaliste ve 
cirantalara karşı da takip işlemleri yapılabilmektedir.
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Doç. Dr. Ali Paslı
ali.pasli@gokce.av.tr

Ece Özkan
ece.ozkan@gokce.av.tr

Aslıhan Kayhan
aslihan.kayhan@gokce.av.tr

Mehmet Topluyıldız
mehmet.topluyildiz@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 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


