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uygulamasında yaşanan sorunlara bağlı olarak daha net 
anlaşılabiliyor. 

FARKLI MAHKEME KARARLARI VE YORUMLAR 
Çeşitli zamanlarda basına da yansıyan bazı mahkeme 

kararlarında, aynı konuda üç ayrı mahkemenin üç ayrı karar 
verdiği görülüyor. Bu durumda, uygulamada karşılaşılan 
sorunlara yeni sorunlar eklenmiş oluyor. Örneğin, konkordato 
sürecinde olan bir firmanın karşılıksız çıkan çeki için üç 
ayrı mahkeme aşağıdaki gibi “durdurma, mahkumiyet ve 
beraat” olmak üzere üç ayrı karar vermesi yeni tartışmaları da 
beraberinde getirdi. 

- Ankara 10. İcra Ceza Mahkemesi 2018/642 Esas ve 
2019/45 Karar sayılı ilamı ile “Bir yıllık kesin mühlet kararı 
dikkate alındığında borçlu şirket 
yetkilisinin çek bedelini bankada hazır 
etme imkânı ve sorumluluğu ortadan 
kalkacaktır” gerekçesi ile “beraat” kararı 
vermiş.

- Mersin 3. İcra Ceza Mahkemesi 
2018/332 Esas ve 2018/1062 Karar 
sayılı ilamı ile “Halen ayakta derdest 
bir icra takibi olmayıp borçlu 
adına ödeme yapılması mümkün 
olmadığından konkordato mehil 
sonucunun beklenmesine” gerekçesi ile 
“yargılamanın durdurulması” kararı vermiş.

- Mersin 1. İcra Ceza Mahkemesi 2018/954 Esas ve 
2018/1217 Karar sayılı ilamı ile “ceza” kararı vermiştir.

Farklı mahkeme kararları yanı sıra, bazı alacaklıların 
(özellikle bankaların) kararlara uymayarak konkordato 
talebinde bulunan firmalar üzerinde baskılarını sürdürmeleri, 
hesapları bloke etmeleri, hesaplara gelen çek bedellerini 
firmaya kullandırmamaları, karşılıksız çekler için farklı işlem 
yapmaları, bazı tedbirleri kaldırmamaları gibi uygulamalarla 
da karşılaşılıyor. Uygulamaların yarattığı sorunlar karşısında, 
konkordato kapsamında olan birçok firma ilgili mahkemelere 
ara kararlar için başvuruyor daha da ötesi bir çok dosyanın 
istinaf mahkemelerine gittiği de biliniyor. 

FARKLI KOMİSER RAPORLARI VE YORUMLAR
Yukarıda değindiğimiz gibi, süreç içinde önemli görevler 

verilen “konkordato komiserleri” ilgili mahkemelerce titizlikle 
seçilerek görevlendiriliyor. Üç kişilik komiser heyetine 
genellikle bir hukukçu, bir mali müşavir ve bir teknik uzman 
atanıyor. Buna rağmen, heyette yer alan bir kısım komiserlerin 
mevzuata ve uygulama prosedürlerine 
yeterince nüfuz edememeleri veya 
farklı yorumları sonucu farklı raporlar 
sunmaları, olumsuz kararların 
çıkmasına yol açabiliyor. Ayrıca, sürecin 
yönetilmesi sırasında komiser heyetleri 
tarafından firmalara farklı bilgi, yorum 
ve uygulama kuralları sunmaları sonucu 
yeni tartışmalar gündeme gelebiliyor. 
Örneğin, aynı grup şirketinde görev 
alan farklı komiser heyetlerinin farklı 
uygulamaları karşısında bazı çelişkili 

veya tereddütler yaşanabiliyor. 
Her ne kadar, yeni yönetmeliğe göre komiser olarak 

atanacakların Adalet Bakanlığı’nın yetkilendireceği 
eğitim kurumlarınca eğitime tabi tutulmaları zorunlu hale 
getirilmişse de, henüz bu konuda bir gelişme de sağlanabilmiş 
değil. Bakanlık, bir an önce yetkilendireceği eğitim 
kurumlarını açıklamalı ve eğitimin prosedürünü belirlemeli. 
İlgili eğitimlerde komiserlere, mali ve hukuki teorik eğitiminin 
yanı sıra pratikte karşılaşılan konular, görev ve çalışma 
sistematiği, standart raporlama eğitimlerine de yer verilmesi 
gerekiyor. 

BANKALARIN BASKICI TUTUMU
Bankalar, konkordato sürecinin bir an evvel iflas veya 

talebin reddi ile sonuçlanmasını 
arzuluyor. Bu konuda bir yandan 
komiserlere ve mahkemelere baskı 
yaparken bir yandan borçluyu 
boğmaya çalışıyorlar. Bu tutumları 
genel ekonomik düzenin bozulmasına, 
işsizliğin artmasına ve ülkenin 
ekonomik değerlerinin heba olmasına 
neden olabiliyor. Kendi alacakları 
genellikle imtiyazlı olduğundan 
bir an evvel tahsilat yapma gayreti 
içerisine giriyorlar. Bankaların bu 

telaşına kapılarak mahkemelerinde hızlı iflas kararlarından 
kaçınmaları isabetli olacak ve konkordato sürecini 
geliştirecektir. Konkordato başvurusunda bulunan işletmelere 
önyargılı bakmak, dolandırıcı gibi değerlendirmek doğru 
bir yaklaşım olmayacaktır. Bu durum, hasta olan herkesin 
ölmesini istemek gibi bir anlayışı doğurabiliyor. 

YENİ BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR
Konkordato sürecinde yaşanan veya yaşanabilecek sorunları 

veya tartışmaları (sunulan projeler ve makul güvence 
raporları gibi) çoğaltmak mümkün ancak bu yazımızda sadece 
öne çıkan birkaç konuya değinebildik. Bütün bunlar hem 
konkordato talep eden borçlu firmanın, hem de ciddi sayıdaki 
alacaklı firmaların süreci yönetmesini zorlaştırdığı gibi yeni 
mağduriyetler de yaratabiliyor. 

Bazı uzmanlara göre de, konkordato süreciyle ilgili bir an 
önce yeni bir düzenleme yapılmasının ihtiyaç duyulduğu dile 
getiriliyor. Bazı uzmanlara göre ise, mevzuatta bir sıkıntı 
bulunmuyor, aksine uygulamada sıkıntı olduğu dile getiriliyor. 
Ancak, her koşulda uygulamada ciddi sorunlar bulunuyor 

ve bu sorunlara da her geçen gün 
yeni sorunlar ekleniyor. Dolayısıyla, 
mevzuata açık bir hükmün eklenerek 
uygulamadaki sorunların giderilmesi 
gerekiyor. İlgililer, sorunların çözümü 
için yeni bir düzenleme beklentisine 
girmiş bulunuyor. Aksi halde 
konkordato kapsamındaki 1.500’ü aşkın 
kişi ve firmanın bu süreci başarılı bir 
şekilde tamamlamalarının mümkün 
olmayacağı ve piyasayı kilitleyeceği 
ifade ediliyor. 
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