
KONKORDATO, herhangi bir sebepten dolayı işleri bozulmuş, 
ödeme gücünü belli ölçüde kaybedip mali durumu bozulmuş iyi 
niyetli ve dürüst borçluları korumak amacını taşıyor. Konkordato 
talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut 
olduğunu tespit ettiğinde bir mühlet kararı veriyor ve borçlunun 
malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alıyor. 

Konkordato müessesesi son günlerde kamuoyunda çok yer aldı. 
Buna bağlı olarak, atanacak konkordato komiserleri de önem 
kazanarak gündeme geldi. 2 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete’de 
“Konkordato Komiserinin Niteliklerine Dair Yönetmelik” 
yayınlandı. 

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNİN NİTELİKLERİ
Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde şu 

nitelikler aranıyor:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Tam ehliyetli olmak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki 
veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş 
yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.
d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne 

uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son 
verilmemiş olmak.

e) Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten 
veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya 
mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak.

f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, 

konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm 
bulunmamak.
ğ) Türk Ceza Kanunu kapsamında, yönetmelikte belirtilen 

suçlarından dolayı mahkûm olmamak.
h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

KONKORDATO KOMİSERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Görevini kanun, yönetmelik ve dürüstlük kuralları 

çerçevesinde tarafsız, objektif ve özenle yerine getirmek.
b) Kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmek.
c) Görevi sebebiyle öğrendiği sırların gizliliğini sağlamak ve 

korumak.

ç) Görevi sırasında elde ettiği bilgileri, kendisi, yakınları veya 
üçüncü kişiler yararına doğrudan veya dolaylı bir menfaat elde 
etmek için kullanmamak.

d) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya 
üçüncü kişiler lehine menfaat sağlamamak, hediye kabul etmemek 
ve aracılıkta bulunmamak.

Yukarıda sayılan yükümlülükler, komiserlik görevi sona 
erdikten sonra da devam ediyor. Yükümlülüklere aykırı davranan 
komiserin görevine mahkemece son veriliyor. Bu durum derhal 
bilirkişilik bölge kuruluna ve ayrıca eylemin suç oluşturması halinde 
Cumhuriyet başsavcılığına bildiriliyor.

EĞİTİM ALINMASI GEREKİYOR
Yönetmelikteki şartları taşıyan ve konkordato komiseri olmak 

isteyenlerin öncellikle konkordato eğitimi almaları gerekiyor. 
Şartları taşıyan kişiler, bu konuda yetkilendirilmiş meslek odaları 
ve üniversitelerden alacakları “konkordato eğitimi” sonrası 
sertifikalarıyla ilgili mahkemelere başvurmaları gerekiyor. Konkordato 
komiserliği için her ne kadar yukarıda sözünü ettiğimiz yüksek 
öğrenim şartı öne çıkıyor olsa da, bu alana genellikle mali müşavir 
kökenli (YMM/SMMM) meslek mensupları daha fazla ilgi gösteriyor.

Konkordato isteyen küçük işletmelere bir komiser, büyük 
işletmelere ise en az üç komiser atanabiliyor. Konkordato komiseri 
olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden 
birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih 
ediliyor. Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici 
komiser ve komiser olarak görev yapamıyor. Bilirkişiye göre, 
yetki ve sorumluluklarının yanı sıra alacakları ücretler de daha 
yüksek olan konkordato komiserliği eğitimini çeşitli üniversiteler 
ve meslek odaları sunabiliyor. İkişer gün olmak üzere bir veya iki 
haftalık eğitim sonrası alınacak sertifikalarla ilgili mahkemelere 
başvurulduktan sonra, görevlendirilme için beklenmesi gerekiyor. 
Mahkemeler komiser atamada, haklı olarak mesleki tecrübeyi de 
dikkate alarak yeminli mali müşavirleri öncellikli görevlendiriyor. 

Konunun önemi ve komiser olacak kişiye sağladığı yetki ve 
ekonomik katkı nedeniyle, hukukçulardan ziyade çok sayıda 
deneyimli (mali müşavir) meslek mensuplarının yoğun ilgi 
gösterdikleri görülüyor. Aldığımız bilgiye göre, İstanbul Yeminli 
Mali Müşavirler Odası eğitim programlarını artırarak, konusunda 
uzaman akademisyenlerce meslek mensuplarına konkordato eğitimi 
vermekte ve uygulamada karşılaşılan sorunları aktararak sertifika 
almaya hak kazanan kişileri de mahkemelere bildirmekte.

Mevzuatın içinden

TALHA APAK
Yeminli Mali Müşavir (YMM)
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Son günlerde konkordato komiserliği meselesi çok gündemde. Konkordato 
talebinin mahkemece kabulü kadar, komiser olarak atanacak kişilerin 
görev ve yetkileri de çok önemli…

Kimler konkordato komiseri olabilir?
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