
2018 yılında ekonomik sorunlar gündemin birinci sırasındaydı. 
Geride bıraktığımız 2019’un ilk çeyreğinde ise yerel seçimler 
gündemin birinci sırasına oturdu. İş dünyası da uzun zamandır 
yerel seçimlere kilitlenmişti. Nihayet, yerel yönetim seçimlerini 
de geride bıraktık. Şimdi, ekonomi tekrar gündemin birinci 
sırasına oturdu. Ekonomide beklentiler 
arasında her ne kadar “reform” beklentisi 
öne çıkarıldı ise de, kısa vadede güncel 
ekonomik sorunların çözümü ve bazı radikal 
tedbirlerin alınması daha doğru olacaktır. 
Bu sorunlardan bir tanesi de konkordato 
uygulamasında yaşanan sorunlardır. 
Konkordato ilan eden firma sayısında 
azalma olabilir, ancak çok sayıda alacaklı 
veya etkilenen firma sayısına bağlı olarak 
çok ciddi ekonomik karşılığı bulunuyor. 

15 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 
Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ile önemli değişiklikler yapılarak 
yeni bir düzenleme getirildi. Bununla, ortadan kaldırılan 
iflas ertelemenin aksayan yanları ve meydana gelen boşluğu 
doldurmak üzere getirilen ve bir yılı aşkın süredir, aktif olarak 
uygulanan konkordato müessesesine başvuran firmaların 
sayısında azalma olmakla birlikte, kapsama giren borçlu 
şirketlerin ve alacaklıların sorunları her geçen gün artıyor. 
Ödeme güçlüğüne giren birçok şirketin konkordato ilan etmesi, 
bu uygulamanın kötüye kullanılıp kullanılmadığını ve yaşanan 
aksaklıkları sık sık gündeme getiriyordu. Son zamanlarda ise, 
farklı mahkeme kararları ve farklı komiser raporları hukuki 
bazı sorunları ve farklı yorumları da beraberinde getirmiş 
bulunuyor. 

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Konkordato talep eden borçlular (firma veya şahıslar) 

öncellikle gerekli dosyayı hazırlayarak ilgili Asliye Ticaret 
mahkemesine başvurarak geçici konkordato talebinde 
bulunuyor. İlgili Mahkeme gerekli incelemeyi yaparak, 
talebi reddedebilir veya üç aylık geçici konkordato mühleti 
verebilir. Üç aylık konkordato talebi kabul edilenlere, ilgili 
Kararda bir veya üç komiser atanır. Komiserler, aldıkları 
görev gereği hemen çalışmaya başlayarak ilgili firma hakkında 
gerekli incelemelerini yaparak mahkemeye rapor sunarlar. 

Mahkemeler ise; ilk üç ayın sonundaki duruşmada komiser 
raporlarını da dikkate alarak firmaya ret kararı, talep halinde 
ilave iki aylık ek geçici mühlet veya bir yıllık kesin mühlet veya 
borca batıklığı söz konusu ise, ön projenin gerçekleşmesinin 
mümkün olmaması halinde ise iflas kararı verebiliyor. 

Uygulamada, genellikle firmalara geçici üç 
aylık süreye ilave olarak iki aylık ek mühlet 
verilerek geçici mühlet süresi beş aya kadar 
çıkarılabiliyor. 

Ek süreyle birlikte beş aylık geçici 
mühlet sonrası bir yıllık kesin mühlet kararı 
verildikten sonra esas süreç (maraton) 
başlamış ve taraflar yeni sorunlarla karşı 
karşıya gelmiş oluyor. Kesin mühlet kararı 
verilen borçlular için komiserler evvela 
alacaklıları tespit edip, tüm alacaklılara 

duyuru yaparak alacaklarını deftere kaydetmeleri hususunda 
komiser heyetine en geç 15 gün içerisinde başvurmaları 
isteniyor. İlanı alan alacaklılar ise, komiser heyetine ellerindeki 
belgeleri (müstenidat) ile birlikte başvurarak kendilerini deftere 
kaydetmeleri gerekiyor. Daha sonra, alacaklıların beyanları 
ile defterlerdeki alacaklar karşılaştırıldıktan sonra gerekli 
müzakerelere başlanılıyor. 

BİR YILI BULABİLİYOR
Konkordato talebi üzerine borçluya verilen mühlet 

içerisinde borçlu aleyhine başlatılmış tüm takipler duruyor. 
Borçlu aleyhine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları da 
uygulanamıyor. Ayrıca, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler 
işlemiyor. Konkordato sürecindeki takip yasağı sadece icra 
takiplerini değil tüm takipleri kapsadığından, karşılıksız çek 
örneğinde olduğu gibi şikayete bağlı mevcut cezai takiplerin 
de durması, bu konudaki yeni süreçlerin ise başlatılamaması 
gerekiyor. 

Aynı süreçte, firma tarafından yeni projeler hazırlanarak 
mahkemeye sunulup, projenin tasdiki ilgili mahkemece 
bekleniliyor. Projenin tasdiki sonrası ödeme plan ve bütçeleri 
yapılıyor. Bu süreç bir yıl sürebiliyor, bir yılın sonunda ek 
altı aylık ek kesin mühlet de istenebiliyor. Dolayısıyla, bu 
maraton yirmi üç aya kadar uzayan karmakarışık bir süreç. 
Bu süreçte, kim kazanıyor, kim kaybediyor bunu önceden 
kestirmek mümkün olamıyor. Ancak, sürecin uygulaması ve 
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Şirketlerin konkordato ilan etmesinin ardından uygulamada farklı hukuki 
kararlar ve yorumlarla karşılaşılıyor. Bu durum hem borçlu hem de alacaklıları 
zorluyor. Konkordato mevzuatı tekrar masaya yatırılmalı…

Yeni düzenlemeye ihtiyaç var
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