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• KONKORDATO TALEBİNİN REDDİ
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• KONKORDATO TASDİK SÜRECİ

• KONKORDATO TASDİKİ

• KONKORDATONUN TASDİKİ  SONUÇLARI VE  FESHİ 



Başvuru Yeri

Muamele merkezinin bulunduğu 
Asliye Ticaret Mahkemeleri

İflasa Tabi Borçlular ( TTK kapsamında 
tüzel ve gerçek kişi tacirler, Anonim, 
Limited Şirketler, şirket ortakları v.b.)

İflasa Tabi Olmayan Borçlular
Yerleşim yerinin Bulunduğu 
Asliye Ticaret Mahkemeleri

Kimler 
Başvurabilir?

BORÇLU
Borçlarını, ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi bulunan her borçlu, borçlarını 
ödeyebilmek veya iflastan kurtulmak amacıyla vade verilmek veya tenzilat yapılmak 
üzere konkordato talep edebilir. 

Konkordato 
talebine 

eklenecek 
belgeler

• Konkordato ön projesi,
• Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler ile tüm alacak ve borçları vadeleri ile 

birlikte gösteren liste ve belgeler,
• Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste,
• 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,

• Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız 
denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim 
kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda 
makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları,

• Konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtlar.

ALACAKLILAR
Alacaklılar tarafından da talep edilebilir. Bu durumda anılan belge ve kayıtların 
hazırlanması için gerekli masraf alacaklı tarafından karşılanır.
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İşlemin 
Mali Yönü

• Konkordato talep eden, konkordato gider avansı tarifesinde gösterilen gider avansını 
konkordato talebinde bulunurken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider 
avansına dahil olacak kalemler aşağıdaki gibidir:

• Alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri, (Örn. Alacaklı sayısı x 3x 14 TL)
• Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı 

olan 550,00 Türk Lirası,
• Basın-İlan Kurumu resmi ilan portalında yapılacak yedi adet ilan bedelinin asgari 

tutarı (1.000 TL),
• İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti 

(650 TL),
• Bir bilirkişi için Bilirkişi Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı  (Örn. 380 x3 

= 1.140 TL)
• Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri 

olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan beş 
aylık ücret tutarı ,

• Diğer iş ve işlemler için 300,00 Türk Lirası,
• İflasa tabi olanlar yönünden 15.000,00 Türk Lirası iflas gideri,

Bu kapsamda en geç geçici mühlet kararı ile birlikte, işletmenin büyüklüğü, alacaklı
sayısı atanacak komiser sayısına göre değişiklik göstermekle birlikte 200.000 TL’ye
kadar bir gider avansı ödenebileceği öngörülmelidir.

İflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından 
indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir.G
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Geçici 
Mühlet 
Kararı

Konkordato talebi üzerine Ticaret Mahkemesi 
başvuru belgelerinin eksiksiz olarak mevcut 
olduğunu tespit eder ise başkaca araştırma 
yapmaksızın 3 aylık geçici mühlet kararı verir. 
Geçici mühlet kesin mühlet sonuçlarını 
doğurur.

Konkordatonun başarıya ulaşıp 
ulaşmayacağının  incelenmesi amacıyla geçici 
konkordato komiseri atanır. Alacak miktarı ve 
alacaklı sayısına göre tek bir kişi veya 3 
komiser atanabilir.

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.

Bu aşamada borçlunun malvarlığının 
muhafazası için gerekli görülen tedbirler alınır.

Konkordato talebi alacaklı tarafından yapılmış 
ise başvuru belgelerinin mahkemenin vereceği 
makul süre içinde ve eksiksiz olarak sunulması 
beklenir. Belge ve kayıtların süresinde ve 
eksiksiz olarak sunulmaması hâlinde geçici 
mühlet kararı verilmez ve alacaklının yaptığı 
konkordato talebinin reddine karar verilir. 

Geçici Mühlet Kararı 
ile duran işlemler

BORÇLU MAL VARLIĞI İLE İLGİLİ OLARAK 
ALINABİLECEK TEDBİRLER 
• Borçlu adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz 

malların 3. kişilere devrinin 2. bir karara kadar 
tedbiren önlenmesi, 

• Yine borçlunun varsa resmi kurumlar nezdindeki 
hakediş alacakları için mahkememizin bilgisi ve 
onayı dışında ödeme yapılmaması için ilgili idarî 
kurumlara bilgi verilmesi,

• Borçlunun geçici komiser heyeti nezaretinde 
işlerine devam etmesi,

• Borçlunun Mahkeme izni dışında rehin tesis 
etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin 
devamlı tesisatının kısmen dahi olsa devrinin takyit 
edilmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının 
önlenmesi,

Geçici mühlet kararı ile birlikte ;
• 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili 

hakkındaki kanuna göre yapılan takipler de 
dahil olmak üzere davacılar aleyhine takip 
başlatılmamasına, evvelce başlatılmış olan 
takiplerin durdurulmasına, 

• İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının 
uygulanmamasına karar verilir.

• Bir takip ile kesilebilen zamanaşımı ve hak 
düşürücü süreler işlemez.

Geçici Mühlet Kararı 
ile birlikte alınan 

tedbirler

• İİK madde 206 kapsamında 1. sıra imtiyazlı 
alacaklar (İşçi , nafaka  alacakları v.b.)  için haciz 
yolu ile takip yapılabilecektir,  

• Rehinle temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehnin
paraya çevrilmesi yolu ile takip 
başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere 
devam edilebilecek ancak bu takip nedeni ile 
muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli 
malın satışının yapılması mümkün olmayacaktır.

Geçici Mühlet 
içinde devam eden 

işlemler
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Geçici Mühlet 
Kararının İlanı

Alacaklılar, geçici mühlet 
kararının ilanından itibaren 
karara,  7 (yedi) günlük kesin 
süre içinde delilleriyle birlikte 
sunacakları bir dilekçe ile 
itirazda bulunarak mahkemeden 
konkordato talebinin reddini 
talep edebilirler.

İTİRAZ

Geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî ilân
portalında mahkeme tarafından ilan olunur ve kanunda yer verilen kurumlara bu
durum bildirilir.

Geçici mühletin uzatılmasına ve geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin
reddine ilişkin kararlar da ilân olunur ve ilgili yerlere bildirilir.

Duruşma 

Mahkeme, geçici mühlet içinde borçlu ve varsa ve varsa konkordato talep eden
alacaklıyı duruşmaya davet eder. Geçici komiser, duruşmadan önce yazılı raporunu
sunar ve mahkemece gerekli görülürse, beyanı alınmak üzere duruşmada hazır
bulunur. Mahkeme yapacağı değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların
dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alır.
Yapılan değerlendirme neticesinde Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün
olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir.

Kesin Mühlet Kararı ile birlikte;
• Yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde

geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve
konkordatonun tasdikine yönelik işlemleri yerine getirmesi için dosyayı
komisere iletir.

• Alacak miktarı ve sayısı dikkate alınarak Alacaklılar Kurulunun
oluşturulmasına karar verilebilir.

• Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu
açıklayan gerekçeli raporu ve talebi halinde veya borçlunun talebi üzerine
komiser görüşü de alınmak suretiyle mahkemece 6 (altı) aya kadar
uzatılabilir. Her iki halde de uzatma talebinin kesin mühletin sonra
ermesinden önce yapılması gerekir. Uzatma kararı verilmeden önce, varsa
alacaklılar kurulunun da görüşü alınır.

• Kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin uzatılmasına ve kesin mühletin
kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar da ilan edilir ve ilgili
yerlere bildirilir.

Kesin Mühlet 
Kararı 

Kesin mühlet talebinin 
kabulü ile mühletin 
kaldırılması talebinin 
reddine ilişkin kararlara 
karşı kanun yoluna 
başvurulamaz.
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İflasa Tabi 
Borçlular

Konkordato talebinin reddi ile 
birlikte iflas kararı verilmemesi 
halinde;

• Borçlu veya varsa konkordato 
talep eden alacaklı bu kararın 
tebliğinden itibaren on gün 
içinde istinaf yoluna 
başvurabilir.

• Bölge adliye mahkemesinin 
kararı kesindir. 

İflas kararı da verilmesi halinde;

Kararın tebliğ tarihinden itibaren 
on gün içinde istinaf yoluna 
başvurulabilir. Bölge adliye 
mahkemesi kararına karşı da 
tebliğ tarihinden itibaren on gün 
içinde temyiz yoluna 
başvurulabilir. 

KANUN 
YOLU

Kesin mühletin verilmesinden sonra aşağıdaki 
durumların gerçekleşmesi halinde mahkeme 
duruşma açmak sureti ile komiserin yazılı raporu 
üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak 
konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına 
resen karar verir:

• Borçlunun malvarlığının korunması için iflasın 
açılması gerekmesi,

• Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı 
anlaşılması,

• Borçlunun, İİK 297. maddeye aykırı davranışı 
(kısıtlanan işlemleri izinsiz yapmak v.b.) veya 
komiserin talimatlarına uymaması,

• Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi 
veya kooperatifin, konkordato talebinden feragat 
etmesi,

İflasa Tabi 
Olmayan 
Borçlular

Aşağıdaki hâllerin kesin mühletin verilmesinden sonra 
gerçekleşmesi durumunda, konkordato talebinin 
reddine resen karar verir.

• Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı 
anlaşılıyorsa,

• Borçlu, 297. maddeye aykırı davranır (kısıtlanan 
işlemleri izinsiz yapmak v.b.) veya komiserin 
talimatlarına uymazsa.
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Alacaklar 
Bakımından

• Mühlet içinde borçlu aleyhine amme alacaklarına ilişkin takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış
takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez.

• İİK 206. maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar haciz yoluyla takip yapılabilir.
• Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her

türlü alacağa faiz işlemesi durur.
• İİK 200 ve 201. maddeleri kapsamında geçici mühletin ilanı tarihi esas alınarak takas işlemleri yapılabilir.
• Hacizli mallar hakkında niteliğine uygun düştüğü ölçüde İİK 186. madde hükmü uygulanır (Bu kapsamda haczin devamı ancak

muhafaza tedbirlerinin kaldırılabileceği tarafımızca değerlendirilebilir.)
• Konkordato mühletinin verilmesinden önce, devredilen müstakbel alacaklar konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş

ise, bu devrin hükümsüz olduğu kabul edilmiştir.
• Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı tarafından, eşit kıymette para alacağına çevrilerek komisere bildirilir. Borçlunun, komiserin

onayıyla taahhüdün aynen ifasını üstlenmekte serbest olduğu düzenlenmiştir.

Borçlu  
Bakımından

• Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Mahkeme kararında, bazı işlemlerin ancak komiserin izni ile yapılmasına
veya borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.

• Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı
tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüzdür.
Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşünü almak zorundadır.

• Borçlu bu kısıtlamalara yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranırsa mahkeme, borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisini
kaldırabilir veya konkordato talebinin reddine ve tacir olan borçlunun iflasına karar verir.

Rehinli 
Alacaklar 

Bakımından

Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan
takiplere devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

Sözleşmeler 
Bakımından

• Borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alan konkordato talebinin
sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hale getireceğine dair hükümler, borçlunun
konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun
konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez.

• Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve
mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir. Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat, konkordato
projesine tabi olur. Hizmet sözleşmelerinin feshine ilişkin özel hükümler saklıdır.
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Alacakların 
Kaydı 

Alacaklılar, komiser tarafından yapılacak ilanla, ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde alacaklarını bildirmeye davet olunur. İlanda, 
alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtarı da 
yazılır.

Borçlunun 
Alacaklara 

İlişkin İtiraz ve 
Beyanı

Komiser, borçluyu iddia olunan alacaklar hakkında açıklamada bulunmaya davet eder. Komiser, alacakların varit olup olmadığı hakkında 
borçlunun defterleri ve belgeleri üzerinde gerekli incelemelerde bulunarak bunların neticesini mahkemeye sunacağı raporda belirtir.

Alacaklılar 
Toplantısı

A. Komiser yeni bir ilan ve adresi belli olan alacaklılara posta ile konkordato projesini müzakere etmek üzere alacaklıları toplantıya
davet eder. Komiser başkanlık yaptığı alacaklılar toplantısında alacaklılara, borçlunun durumu hakkında bir rapor verir. Borçlu
gerekli açıklamaları yapmak üzere toplantıda hazır bulunmaya mecburdur.

B. Konkordato projesi; toplantıda oylamaya sunulacak olup
• Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya
• Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul

edilmiş sayılır.
Aşağıda belirtilen alacaklıların oyları hesaba katılmaz:

• İİK 206. maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ,
• borçlunun eşi ve çocuğu ile borçlu ve eski/yeni eşinin ana, baba ve kardeşleri
• Rehinle temin edilmiş olan alacaklar, (rehinli alacaklar teminatsız kaldıkları kısım için hesaba katılır)
• Çekişmeli alacakların katılıp katılmayacağına mahkeme karar verir.

C. Konkordato projesinin müzakereleri sonucunda oluşturulan konkordato tutanağı, kabul ve ret oylarını içerecek şekilde derhal
imza altına alınır. Süre talep eden alacaklılara kararlarını bildirmeleri için 7 gün süre verilir. Komiser, sürenin bitmesinden itibaren
en geç yedi gün içinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve konkordato
tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye iletir.

Rehinli 
Malların 

Kıymet Takdiri

• Komiser, karar ile görevlendirilmesini takiben borçlunun mevcudunun bir defterini yapar ve malların kıymetlerini takdir eder. 
Borçlunun başka yerlerde malları varsa bu muamele o yer icra dairesi marifetiyle yaptırılabilir.

• Komiser rehinli malların kıymetinin takdirine ilişkin kararını alacaklıların incelemesine hazır bulundurur; kıymet takdiri kararı 
alacaklılar toplantısından önce yazılı olarak rehinli alacaklılara ve borçluya bildirilir. İlgililer, 7 gün içinde ve masrafını önceden 
vermek kaydıyla, mahkemeden rehinli malların kıymetini yeniden takdir etmesini isteyebilirler.

• Rehinli taşınmaz malların kıymet takdiri, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip kişilere 
yaptırılabilir.
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Rehinli 
Alacaklılar 
Toplantısı

A. Borçlu İİK 308/h uyarınca ön projede belirtmek suretiyle alacaklı lehine rehin tesis edilmiş borçlarının 
yapılandırılmasını talep edebilir.

B. Komiser, kesin mühlet içinde uygun göreceği zamanda bütün rehinli alacaklıları, borçlunun anapara 
indirimi, faiz indirimi, vadelendirme veya diğer ödeme tekliflerini müzakere etmek üzere tebligat 
çıkartarak davet eder.

C. Müzakerede ve müzakereyi takip eden yedi günlük onay süresi içinde rehinli alacaklıların, alacak 
miktarı itibarıyla üçte ikiyi aşan çoğunluğu ile bir anlaşma sağlanırsa komiser, imzalanan anlaşmaları 
tutanak altına alır.

D. Çoğunlukla anlaşma sağlanılması halinde, borçlu ile anlaşamayan rehinli alacaklılar, konkordato talep 
tarihinden itibaren, taraflar arasındaki sözleşmede kararlaştırılan temerrüt öncesi faiz oranı 
uygulanmak suretiyle, diğer rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmalardan en uzun vadelisine tabi olur. 

E. İİK 302. madde uyarınca yapılacak alacaklılar toplantısında borçlunun konkordato projesi kabul 
edilmez ise, anlaşma yapmış olan rehinli alacaklıların borçluyla akdetmiş bulundukları anlaşmalar ve 
anlaşma yapmamış olan rehinli alacaklılar için hazırlanmış olan ödeme planı geçerli hale gelmez.

F. Her bir rehinli alacaklı,  borçlunun anlaşmaya uygun olarak ödeme yapmaması halinde tasdik kararını 
veren mahkemeye başvurarak o rehinli alacağa ilişkin anlaşmayı feshettirebilir. Yapılan fesih 
sonucunda çoğunluk üçte iki oranının altına düşüldüğü takdirde, borçlunun teklifini kabul etmeyip 
ödeme planına tabi tutulan rehinli alacaklılar bu planla bağlı olmaktan çıkar, borçlu ile anlaşmış olan 
rehinli alacaklılar ise anlaşmayı sona erdirebilir.

Yargılama 
Süreci

Komiser gerekçeli raporunu teslim alana mahkeme yargılama safhasına geçer. Mahkeme, komiseri 
dinledikten kesin mühlet içinde olmak üzere en kısa zamanda kararını verir. Karar vermek üzere belirlenen 
duruşma günü  ilan edilir. İtiraz edenlerin, itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı 
olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilirler.

Konkordato hakkında yapılan yargılamada kesin mühlet içinde bir karar verilemeyeceği anlaşılırsa; mahkeme, 
gerekli görürse komiserden gerekçeli bir rapor da alarak, karar verilinceye kadar 6 ayı geçmemek üzere 
mühlet hükümlerinin devamına karar verebilir. 
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Konkordato 
Tasdiki Şartları

Konkordato projesinin tasdiki aşağıdaki şartların gerçekleşmesine bağlıdır:
• Adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflası halinde alacaklıların 

eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması; 
malvarlığının terki suretiyle konkordatoda paraya çevirme halinde elde edilen 
hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın iflas yoluyla tasfiye 
halinde elde edilebilecek bedelden fazla olacağının anlaşılması,

• Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması ,
• Konkordato projesinin çoğunlukla kabul edilmiş bulunması,
• İmtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde 

komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça 
vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması,

• Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun 
tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden 
alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme 
veznesine depo edilmiş olması,

Mahkeme konkordato projesini yetersiz bulursa kendiliğinden veya talep 
üzerine gerekli gördüğü düzeltmenin yapılmasını isteyebilecektir.

K
O

N
K

O
R

D
A

TO
 T

A
SD

İK
 S

Ü
R

EC
İ



Konkordato
nun Tasdiki 

Kararı

• Konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi 
ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını 
hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği belirtilir.

• Kararda, tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini 
sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye 
tedbirlerini almakla görevli bir kayyım tayin edilebilir. 

• Tasdik kararı mahkemece, ilân olunur ve ilgili yerlere 
bildirilir.

• Borçlunun talebi halinde, İİK 307. maddede öngörülen 
şartlar bulunduğu takdirde (borcun konkordato 
talebinden önce doğmuş olması, ödenmemiş faiz 
olmaması, rehinli malın işletme için zorunlu olması v.b.)   
rehinli malın muhafazaya alınması ve satışı tasdik 
kararının itibaren bir yılı geçmemek  üzere ertelenebilir.

• Yine borçlunun talebi halinde, tasdik kararında, finansal 
kiralama konusu malların iadesi de gerekli şartların varlığı 
halinde (borçlunun sözleşmenin aynen ifasını üstlenmesi, 
kira alacağının konkordato talebinden önce doğması, 
ödenmeyen kira borcunun 3 ayı aşmaması, olabilecek 
değer kaybı zararının teminat altına alınması, faaliyet için 
zorunlu olması v.b.) karardan itibaren bir yılı geçmemek 
üzere ertelenebilir.

Konkordato
nun Tasdik 
Edilmemesi

Konkordato tasdik edilmezse mahkeme konkordato talebinin 
reddine karar verir. Borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve 
doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin mevcut olması 
hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen karar verir.

Konkordato hakkında 
verilen karara karşı borçlu 

veya konkordato talep 
eden alacaklı, kararın 

tebliğinden; itiraz eden 
diğer alacaklılar ise tasdik 

kararının ilanından 
itibaren on gün içinde 

istinaf yoluna 
başvurabilir. Bölge adliye 
mahkemesi kararına karşı 

on gün içinde temyiz 
yoluna başvurulabilir. 
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A. Alacakları itiraza uğramış olan alacaklılar, tasdik kararının ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde dava açabilirler.
B. Konkordato, tasdik kararıyla birlikte bağlayıcı hale gelir. Tasdik edilen konkordato projesinde konkordatonun, tasdik kararının

kesinleşmesiyle bağlayıcı hale geleceği de kararlaştırılabilir ancak bu takdirde mühletin etkileri, kanunda öngörülen istisnalar
saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hale geldiği tarihe kadar devam eder.

C. Bağlayıcı hâle gelen konkordato, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar
için mecburidir. Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere, mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş
borçlar, adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi olmayıp bunlar masa borcu sayılır.

D. Konkordatonun taraflar için bağlayıcı hale gelmesi, geçici mühlet kararından önce başlatılmış takiplerde konulan ve henüz paraya
çevrilmemiş olan hacizleri hükümden düşürür.

E. Tasdik edilen konkordato projesi kapsamında;
• Yapılacak işlemler, 492 sayılı Harçlar Kanununa tabi harçlardan; bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlar, damga

vergisinden,
• Alacaklılar tarafından her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği

ödenecek banka ve sigorta muameleleri vergisinden,
• Borçluya kullandırılacak krediler, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan istisna edilmiştir.

Konkordatonun 
Kısmen Feshi

Kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan her 
alacaklı konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza 
etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak 
kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.

Konkordatonun 
Tamamen Feshi

Her alacaklı, kötü niyetle sakatlanmış konkordatonun feshini tasdik 
kararını vermiş olan mahkemeden isteyebilir. Borçlunun iflasa tabi 
şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birinin 
mevcut olması halinde mahkeme, borçlunun iflasına resen karar verir.

Konkordatonun 
Tasdikine Dair 

Hükümler

Fesih talebi üzerine verilecek 
hükmün tebliğinden itibaren on 
gün içinde istinaf yoluna 
başvurulabilir. Bölge adliye 
mahkemesi kararına karşı tebliğ 
tarihinden itibaren on gün içinde 
temyiz yoluna başvurulabilir
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