
kadar borçlu tarafından, mahkemece belirlenen bir bankaya 
yatırılmasına karar verebilir. Süresi içinde dava açmamış olan 
alacaklılar, bu paydan ödeme yapılmasını talep edemezler; bu 
durumda yatırılan pay borçluya iade edilir.

VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMASI
Alacaklısı tarafından değersiz alacak niteliğine sahip olan 

alacaklar borçlu için de vazgeçilen alacak niteliğinde olacak ve 
Vergi Usul Kanunu’nun 324. maddesinde belirlenen “Konkordato 
veya sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun 
defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın 
muhteviyatı alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak üç yıl 
içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar hesabına nakil olunur” 
hükümlerine tabi olacaktır. 

Konkordato veya sulh yoluyla vazgeçilen alacak tutarı, borçlu 
açısından kâr hükmünde olup, borçlunun defterinde özel bir 
karşılık hesabına alınır ve üç yıl içinde zararla itfa edilmediği 
takdirde takip eden yıl kara aktarılır. Karşılık hesabında 
tutulmasındaki amaç; içinde bulunduğu mali zorluklar sebebiyle 
borcunu ödeyemeyen mükelleflerin vazgeçilen alacak tutarı 
üzerinden hesaplanacak verginin aynı dönemde ödenmesi 
sebebiyle zor durumda kalmalarını önlemektir. Daha önce şüpheli 
ticari alacaklara alınarak gider yazılan bir alacağın değersiz alacak 
hükmünü kazanması sonrası şüpheli alacak ve karşılığı hesabı 
bilançodan çıkartılır. 

KDV Kanunu yönünden ise, değersiz hale gelen alacaklara 
ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın 
zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu 
yapılabilir. Daha önce karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya 
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate 
alınan katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi 
için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir 
olarak dikkate alınması şarttır.

TACİR OLMAYAN KİŞİLER DE YARARLANIYOR 
Bankadan çekilen özel kredi, gayrimenkul, araba 

borcu gibi nedenlerle doğrudan tacir olmayan borçlu 
durumundaki kişiler de konkordato kapsamına alınıyor. 

Yerinde bir düzenleme olmakla birlikte, çok sayıda kişiyi 
ilgilendiriyor olduğundan yaygın bir kullanıma dönüşürse, 
yaşanacak yoğunluklar nedeniyle süreç çok uzayabilir. 

Bankadan çekilen özel kredi, gayrimenkul, araba borcu gibi 
nedenlerle doğrudan tacir olmayan borçlu durumundaki kişiler de 
konkordato kapsamına alınmış oluyor. Türkiye’de, kredi borçlusu 
olarak; gayrimenkul, araç, vadeli mal ve hizmet satışları olmak 
üzere borçlu tacir sayısına yakın kefil sıfatıyla sözleşme ve senet 
imzalamış tacir olmayan gerçek kişiler de bulunuyor.

Öte yandan, bir kurum borcunu ödeyemediğinde, müteselsil 
kefil sıfatıyla senet veya sözleşme imzalayanlar da takip 
edilmektedir. Burada, yönetim kurulu üyeliği veya müdürlük 
nedeniyle takibe uğrayanların sayısı da çoktur. 

Ayrıca konkordato ilan eden firmalardan gayrimenkul satın 
almış ancak henüz tapu devrini alamamış alacaklıların durumu 
ile, hem borçlunun hem de alacaklının ayrı ayrı konkordatoya 
gitmiş olmaları halinde karşılıklı yaşanacak sıkıntılar da gündeme 
gelecektir.

KİŞİSEL BAŞVURU MALİYETLERİ YÜKSEK
Konkordato ilan eden firmalardan gayrimenkul satın almış 

ancak henüz tapu devrini alamamış alacaklıların durumu ile 
hem borçlunun hem de alacaklının ayrı ayrı konkordatoya gitmiş 
olmaları halinde karşılıklı yaşanacak sıkıntılar da gündeme 
gelecektir. Ayrıca, kişisel konkordato başvurusu kurum olarak 
başvurmaktan daha zor olduğu gibi, konkordatonun nimetlerinden 
yararlanma açısından da kurumsal başvurular kadar avantajlı 
olmadığı görülüyor. Başta, bireysel başvuran gerçek kişiler 
olmak üzere konkordato müracaatlarında ciddi masraflar 

(mahkeme, ticaret sicili, 
bilirkişi, komiser vb.) ile 
karşılaşılıyor. Bazı hallerde, 
borçtan çok masraf 
ödemesi de söz konusu 
olabiliyor. Masrafların 
kişisel başvurularda 
daha ekonomik olması 
bekleniyor.
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Mevzuatın içinden

a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede 
ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi 
oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için 
borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun 
faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini 
yapabilmesi için gerekli mali kaynağın sermaye artırımı veya 
kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak 
sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.
b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; 
borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret 
Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit 
akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de 
aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara 
bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile 
elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter 
berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi 
ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup 
defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları 
vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz 

durumunu gösteren liste.
d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre 
alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun 
iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel 
miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.
e) Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen 
“bağımsız denetim kuruluşu” tarafından hazırlanan ve 
konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin 
kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz 
raporları ile dayanakları. Şu kadar ki bu şart, küçük 
işletmeler bakımından uygulanmaz. (Küçük İşletme: 50 
kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 
hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon TL’sını 
aşmayan işletmeler.)
Bu madde uyarınca sunulan malî tabloların tarihi, başvuru 
tarihinden en fazla 45 gün önce olabilir. Ayrıca borçlu, 
konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından 
istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek 
zorunda.

Konkordato talebine eklenecek belgeler


