Mevzuatın içinden
borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için
konkordato talep edebilir.
İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir
dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını
isteyebilir. Yetkili ve görevli mahkeme, iflâsa tabi olan borçlu
için kanunda belirtilen yerdeki, iflâsa tabi olmayan borçlu için
yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesidir. Konkordato
talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Adalet Bakanlığı
tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider
avansını yatırmaya mecburdur.

ÖNCE ÜÇ AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

Konkordato talebi üzerine mahkeme, kanunda öngörülen
belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhal
geçici mühlet kararı verir ve borçlunun malvarlığının muhafazası
için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır. Mahkeme, geçici mühlet
kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün
olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici
konkordato komiseri görevlendirir.
Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan
borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici
mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep
etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici mühletin toplam
süresi beş ayı geçemez. Geçici mühlet talebinin
kabulü, geçici komiser görevlendirilmesi,
geçici mühletin uzatılması ve tedbirlere
ilişkin kararlara karşı kanun yoluna
başvurulamaz.
Mahkemece geçici mühlet
kararı, kanunda belirtildiği şekliyle
usulüne uygun ilan edilir. İlanda
ayrıca alacaklıların, ilândan
itibaren yedi günlük kesin süre
içinde dilekçeyle itiraz ederek
konkordato mühleti verilmesini
gerektiren bir hâl bulunmadığını
delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve
bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin
reddini isteyebilecekleri belirtilir.
Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını geçici mühlet
içinde verir. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün
olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet
verilir. Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme
yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser
veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı
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Konkordato çeşitleri
Konkordato, İcra ve İflas Kanunu’nun 285 ile 308.
maddelerinde düzenlenmiştir. Yasa gereği uygulamada
olan üç çeşit konkordato şekli bulunuyor.
l Adi Konkordato
l İflastan Sonra Konkordato
l Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

komisere tevdi eder.

ÖNEMLİ BORÇLARIN ÖDEMESİ DURUYOR

Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçlarını ise aşağıdaki
gibi özetlemek mümkün. Mühlet içinde borçlu aleyhine 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan
takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce
başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları
uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve
hak düşüren müddetler işlemez.
İcra İflas Kanunu’nun 206’ncı maddesinin birinci sırasında
yazılı olup, aşağıda belirtilen imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla
takip yapılabilir.
a) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın
açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk
etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil
alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin
sona ermesi üzerine hak etmiş
oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,
b) İşverenlerin, işçiler için yardım
sandıkları veya sair yardım teşkilatı
kurulması veya bunların yaşatılması
maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel
kişilik kazanmış bulunan tesislere veya
derneklere olan borçları,
c) İflâsın açılmasından önceki son bir
yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası
gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka
alacakları.
Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği
takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş
her türlü alacağa faiz işlemesi durur.

TASDİK EDİLMEMESİ VE BORÇLUNUN İFLASI

Konkordato tasdik edilmezse, mahkeme konkordato talebinin
reddine karar verir ve bu karar ilân edilerek ilgili yerlere bildirilir.
Borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs
sebeplerinden birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, borçlunun
iflâsına re’sen karar verir.
Konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya
konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz eden
diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilânından itibaren 10 gün
içinde istinaf yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi
kararına karşı 10 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu
hükümlerine göre yapılır.
Tasdik kararını veren mahkeme, konkordato projesi uyarınca
çekişmeli alacaklara isabet eden payın, kararın kesinleşmesine

