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KONKORDATO SÜRECİNE GİREN
BORÇLUDAN OLAN ALACAKLARIN HANGİ
DURUMLARDA ŞÜPHELİ ALACAK SAYILACAĞI

14/2/2019 tarihli ve 112 sayılı VUK Sirkülerinde; 7101 sayılı 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanunla
yapılan
değişiklikler
kapsamında
iflas
ertelemesi
müessesesinin kaldırılarak konkordato müessesesinin getirilmesi
sebebiyle; konkordato sürecine giren borçlulardan olan alacakların
Vergi Usul Kanunu’na göre
hangi durumlarda şüpheli alacak
sayılacakları konusunda açıklama yapıldı.
—
Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal

ÖZET

:

etmiş alacaklar için daha önce ayrılan karşılığa ilişkin herhangi bir
düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
—
Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal
etmemiş alacaklar için geçici mühlet kararının ilan edildiği hesap
dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir.
—
Konkordato projesinin tasdik edilmesi halinde alacakların borçlu
lehine vazgeçilen kısmı, değersiz alacak niteliğini kazanır ve değersiz
alacak ile bu alacağa isabet eden karşılık, konkordatonun tasdiki
kararının ilan edildiği (bağlayıcı hale geldiği) hesap dönemi itibariyle
değersiz alacak olarak yok edilir.
—
Şüpheli hale gelen alacak için bu dönemde karşılık ayrılması
gerekmekte olup, ilgili olduğu hesap döneminde ayrılmayan karşılık
sonraki hesap dönemlerinde dikkate alınamaz.
—
Teminatlı alacaklarda şüpheli alacak karşılığı, teminattan geri
kalan kısma inhisar ettiği için, konkordato uygulamasında da şüpheli
alacak karşılığı ancak teminatı aşan kısım için uygulanır.
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14/2/2019 tarihli ve 112 sayılı VUK Sirkülerinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 7101
sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla
yapılan değişikliklerle iflas ertelemesi müessesesinin kaldırılarak konkordato
müessesesinin kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi sebebiyle; konkordato sürecine
giren borçludan olan alacakların 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 323’üncü maddesi
kapsamındaki durumuna ilişkin açıklamalar yer almıştır.
Bu açıklamalar aşağıdaki gibidir.

I-) VERGİ USUL KANUNUNUN ŞÜPHELİ ALACAKLAR
ALACAKAKLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELERİ

VE DEĞERSİZ

A-Değersiz Alacaklar
Vergi Usul Kanun’nun “Değersiz Alacaklar” başlığı taşıyan 322’inci maddesi aşağıdaki
gibidir.
“Madde 322 – Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan
kalmıyan alacaklar, değersiz alacaktır.
Değersiz alacaklar, bu mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve
mukayyet kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne giren değersiz
alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler.”

B-Şüpheli Alacaklar
Vergi Usul Kanunu’nun “Şüpheli Alacaklar” başlığı taşıyan 323’üncü maddesi aşağıdaki
gibidir.
“Madde 323 – Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak
şartıyla;
1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;
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2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu
tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük
alacaklar; Şüpheli alacak sayılır.
Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte
karşılık ayrılabilir.
Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı
alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.
Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar
hesabına intikal ettirilir.”
Şüpheli alacak ayrılmasında ayrıca aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir.
1) VUK’nın 323’üncü maddesinde şüpheli alacak uygulaması, alacağın ticari ve zirai
kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine özgülenmiş olması nedeniyle, bu
mahiyette olmayan alacaklar için şüpheli alacak uygulamasına gidilemez.
2) VUK uygulamasında, teminatlı alacaklarda şüpheli alacak karşılığı, teminattan geri
kalan kısma inhisar ettiği için, konkordato uygulamasında da şüpheli alacak karşılığı
ancak teminatı aşan kısım için uygulanır.
3) VUK uygulamasında, şüpheli hale gelen alacak için bu dönemde karşılık ayrılması
gerekmekte olup, ilgili olduğu hesap döneminde ayrılmayan karşılık sonraki hesap
dönemlerinde dikkate alınamaz.
4) Muaccel hale gelmediği için dava veya icra safhasına intikal ettirilmemiş olan
alacaklardan, vadesi geçici ve kesin mühlet sürelerine rastlayanlar, vadenin
dolduğu hesap döneminde şüpheli alacak uygulamasına konu edilebilir.
C- Vazgeçilen Alacaklar
Vazgeçilen alacaklar başlıklı 324’üncü maddesi ise aşağıdaki gibidir.
“Madde 324 – Konkordato veya sulh yoliyle alınmasından vazgeçilen alacaklar, borçlunun
defterlerinde özel bir karşılık hesabına alınır. Bu hesabın muhteviyatı alacaktan
vazgeçildiği yılın sonundan başlıyarak üç yıl içinde zararla itfa edilmediği takdirde kar
hesabına naklolunur.”
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II-) KONKORDATO
AYRILMASI

SÜRECİNCE

ŞÜPHELİ

ALACAK

KARŞILIĞI

Konkordato, bir borçlunun, alacaklılarının belli bir çoğunluğu ile yaptığı ve ticaret
mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eden bir cebri anlaşma olup, bununla alacaklılar,
borçluya karşı olan alacaklarının bir kısmından feragat ederler ve/veya borçluya borcunu
ödeme konusunda belli bir süre verirler. Konkordato; temelde iflasın engellenmesini ve
borçlunun borçlarının yeniden yapılandırılmasını amaç edinmiş bir kurumdur.
2004 sayılı Kanun uygulamasında konkordato süreci, çeşitli aşamalarda (geçici mühlet,
kesin mühlet, konkordatonun reddi, konkordato projesinin tasdiki gibi) düzenlenmiş olup,
ilgili aşamaların şüpheli alacak karşılığı uygulaması karşısındaki durumuna Sirkülerin
ilerleyen bölümlerinde yer verilmiştir.

A-) Geçici Mühlet Süresi Verilmesi
Geçici mühlet süresi 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.
Bu dönemde şüpheli alacak ayrılmasına ilişkin kurallar aşağıdaki gibidir.
1) Geçici Mühlet Kararından Önce Dava veya İcra Safhasına İntikal Etmiş Alacaklar
için daha önce ayrılan karşılığa ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek
bulunmamaktadır.
2) Geçici Mühlet Kararından Önce Dava veya İcra Safhasına İntikal Etmemiş Alacaklar
için geçici mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak
karşılığı ayrılabilir.
3) Geçici Mühletin Kaldırılarak Konkordato Talebinin Reddedilmesi halinde aşağıdaki
gibi işlem yapılır.
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— Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması
nedeniyle karşılık ayrılan alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmaz.
— Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise, ayrılmış
olan karşılıkların geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin
kararın ilan edildiği hesap dönemi itibariyle düzeltilir. (karşılık iptal edilerek gelir
hesabına alınır.)

B-) Kesin mühlet Kararı Verilmesi
Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını geçici mühlet içinde verir. Konkordatonun
başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin
mühlet verilir. Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu
açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir.
Kesin mühlet kararıyla ilgili şüpheli alacak ayrılması durumları aşağıdaki gibidir.
1- Kesin Mühlet Kararı Verilmesi halinde aşağıdaki gibi işlem yapılır.
—
Daha önce ayrılmış olan karşılıklara ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek
bulunmamaktadır.
—
Geçici mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı
ayrılmamışsa ilgili olduğu hesap döneminde ayrılmayan karşılığın sonraki hesap
dönemlerinde dikkate alınması mümkün bulunmadığından, sonraki hesap döneminde
kesin mühlet kararının ilan edilmesi durumunda şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz.
2- Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Halinde Kesin Mühlet Kararının
Kaldırılmasında aşağıdaki gibi işlem yapılır.
— Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması
nedeniyle karşılık ayrılan alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmaz.
— Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise ayrılmış
olan karşılıkların konkordatonun reddine ilişkin kararın ilan edildiği hesap dönemi
itibariyle düzeltilir.
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3- Kesin Mühlet İçinde Konkordatonun Reddi ve İflasın Açılması halinde aşağıdaki
gibi işlem yapılır.
İflas masasına kaydedilen alacaklarda şüphelilik hali devam edeceğinden daha önce
ayrılan karşılıklara ilişkin düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

C-) Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi Durumu
1) Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi alacakların borçlu lehine vazgeçilen kısmı,
değersiz alacak niteliğini kazanacak ve değersiz alacak ile bu alacağa isabet eden
karşılık, konkordatonun tasdiki kararının ilan edildiği (bağlayıcı hale geldiği) hesap
dönemi itibariyle 213 sayılı Kanunun 322’nci maddesi hükmüne uygun olarak yok
edilir.
2) Projenin tasdik edilmesiyle beraber alacağın vazgeçilmeyen kısmının vadesi ise
proje çerçevesinde uzatılmış olacaktır. Buna göre mahkemece tasdik edilen
konkordato projesiyle alacaklı ile borçlu arasında yeni bir borç ilişkisi kurularak eski
borç vade/miktar itibariyle yenilendiğinden bu alacaklar, şüpheli alacak olma vasfını
kaybedecektir. Dolayısıyla söz konusu alacaklar için ayrılmış olan karşılıkların,
konkordatonun tasdiki kararının ilan edildiği (bağlayıcı hale geldiği) hesap dönemi
itibariyle düzeltilmesi gerekmektedir.

D-) Konkordato Projesinin Reddedilmesi Durumu
Konkordato Projesinin Reddedilmesi halinde Kesin Mühlet İçinde Konkordatonun Reddi ve
İflasın Açılması halinde iflas masasına kaydedilen alacaklarda şüphelilik hali devam
edeceğinden daha önce ayrılan karşılıklara ilişkin düzeltme yapılmasına gerek
bulunmamaktadır.
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III-) İCRA VE İFLAS KANUNU İLE VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ
TABLOSU
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun Geçici Mühlet, Kesin Mühlet Kararı ve Kesin Mühlet
İçinde Konkordatonun Reddi ve İflasın Açılması: Düzenlemelerine ilişkin maddeler ile bu
durumlara karşılık gelen Tebliğ düzenlemeleri aşağıda Tablo halinde verilmiştir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Düzenlemeleri

Vergi Usul Kanunu Sirküleri Düzenlemesi

Geçici mühlet
Geçici mühlet:

Geçici Mühlet Kararı Verilmesinin Sonuçları

MADDE 287- (Değişik: 28/2/2018-7101/15 md.)
Konkordato

286’ncı

2004 sayılı Kanun uygulamasında, geçici mühlet

olarak

kararı verilmesi ile borçlu aleyhine hiçbir takip

mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici

yapılamamakta, evvelce başlamış takipler durmakta

mühlet kararı verir ve 297’nci maddenin ikinci

ve

fıkrasındaki hâller de dahil olmak üzere, borçlunun

uygulanamamakta olup, hakkında geçici mühlet

malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü

kararı verilen borçludan olan alacaklar için şüpheli

bütün tedbirleri alır.

alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin esaslar aşağıda

maddede

talebi
belirtilen

üzerine

mahkeme,

belgelerin

eksiksiz

ihtiyatî

tedbir

ve

ihtiyatî

haciz

kararları

açıklanmıştır.
Konkordato işlemlerinin başlatılması alacaklılardan
biri tarafından talep edilmişse, borçlunun 286’ncı

Diğer taraftan, bu alacakların dava veya icra

maddede

safhasına intikal etmesi durumunda genel hükümler

mahkemenin

belirtilen

belgeleri

vereceği

makul

ve
süre

kayıtları
içinde

ve

eksiksiz olarak sunması hâlinde geçici mühlet

çerçevesinde şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının
mümkün olduğu tabiidir.

kararı verilir. Bu durumda anılan belge ve kayıtların
hazırlanması için gerekli masraf alacaklı tarafından

3.1.1. Geçici Mühlet Kararından Önce Dava veya

karşılanır. Belge ve kayıtların süresinde ve eksiksiz

İcra Safhasına İntikal Etmiş Alacaklar:

olarak sunulmaması hâlinde geçici mühlet kararı

Geçici mühlet kararından önce dava veya icra

verilmez ve alacaklının yaptığı konkordato talebinin

safhasına intikal etmiş alacaklar için 213 sayılı

de reddine karar verilir.

Kanunun 323’üncü maddesi kapsamında karşılık
ayrılmış ise mahkeme tarafından geçici mühlet kararı

Mahkeme,

geçici

mühlet

kararıyla

birlikte

konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup

verilmesi,

alacağa

ilişkin

şüphelilik

durumunda

herhangi bir değişiklik meydana getirmediğinden,
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olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir

daha önce ayrılan karşılığa ilişkin herhangi bir

geçici konkordato komiseri görevlendirir. Alacaklı

düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

sayısı

ve

alacak

miktarı

dikkate

alınarak

gerektiğinde üç komiser de görevlendirilebilir. (Ek

3.1.2. Geçici Mühlet Kararından Önce Dava veya

cümle:6/12/2018-7155/14

İcra Safhasına İntikal Etmemiş Alacaklar:

Üç

md.)

komiser

görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri,

2004 sayılı Kanunun 288 inci maddesi uyarınca,

mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek

geçici mühlet kararı kesin mühletin hukuki sonuçlarını

şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

doğurmakta olduğundan ve geçici mühlet kararı ile

Standartları

yetkilendirilmiş

birlikte takip yapılması mümkün bulunmadığından,

bağımsız denetçiler arasından seçilir. 290’ıncı

geçici mühlet kararından önce dava veya icra

madde bu konuda kıyasen uygulanır.

safhasına intikal ettirilmemiş alacaklar için geçici

Kurumu

tarafından

mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle
Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre
dolmadan

borçlunun

veya

geçici

şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir.

komiserin

yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay

3.1.3. Geçici Mühletin Kaldırılarak Konkordato

daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep etmişse

Talebinin Reddedilmesi:

geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici mühletin

2004 sayılı Kanunun 287 ve 288’inci maddeleri

toplam süresi beş ayı geçemez.

uyarınca, geçici mühletin kaldırılarak konkordato
talebinin

291’inci

ve

292’nci

maddeler,

geçici

mühlet

reddine

ilişkin

karar

verilmiş

olması

durumunda;

hakkında kıyasen uygulanır.

•

Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiser

icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle karşılık

görevlendirilmesi, geçici mühletin uzatılması ve

ayrılan

tedbirlere ilişkin kararlara karşı kanun yoluna

yapılmaması,

başvurulamaz.

•

Geçici mühlet kararından önce dava veya
alacaklar

için

herhangi

bir

düzeltme

Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile

karşılık ayrılan alacaklar için ise, ayrılmış olan
Geçici mühletin sonuçları, ilânı ve bildirimi:(1)

karşılıkların geçici mühletin kaldırılarak konkordato

Madde 288- (Değişik: 28/2/2018-7101/16 md.)

talebinin reddine ilişkin kararın ilan edildiği hesap

Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğurur.

dönemi

Mahkemece geçici mühlet kararı, ticaret sicili

edilmesiyle gelir hesabına alınması)

gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî ilân

gerekmektedir.

portalında ilân olunur ve derhâl tapu müdürlüğüne,
ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük
ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine,
Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahallî ticaret

itibariyle

düzeltilmesi

(karşılığın

iptal
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odalarına,

sanayi

odalarına,

taşınır

kıymet

borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer
lazım

gelen

yerlere

bildirilir.

İlanda

ayrıca

alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre
içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti
verilmesini
delilleriyle

gerektiren
birlikte

çerçevede

bir

ileri

hâl

bulunmadığını

sürebilecekleri

mahkemeden

konkordato

ve

bu

talebinin

reddini isteyebilecekleri belirtilir.

Geçici mühletin uzatılmasına ve geçici mühletin
kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin
kararlar da ikinci fıkra uyarınca ilân olunur ve ilgili
yerlere bildirilir.
Kesin mühlet
Kesin mühlet:

3.2. Kesin Mühlet Kararı Verilmesi ve Kesin

Madde 289- (Değişik: 28/2/2018-7101/17 md.)

Mühlet Sürecinde Şüpheli Alacak Uygulaması:

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını geçici
mühlet içinde verir.
3.2.1. Kesin Mühlet Kararı Verilmesi:
Kesin mühlet hakkında bir karar verilebilmesi için,

2004 sayılı Kanunun 289’uncu maddesi uyarınca,

mahkeme borçluyu ve varsa konkordato talep eden

konkordatonun

alacaklıyı duruşmaya davet eder. Geçici komiser,

olduğunun anlaşılması durumunda geçici mühlet

duruşmadan

verilmiş olan borçluya kesin mühlet verilmektedir. Bu

önce

yazılı

raporunu

sunar

ve

başarıya

ulaşmasının

mümkün

mahkemece gerekli görülürse, beyanı alınmak

aşamada,

üzere

Mahkeme

mümkün olduğu kabul edilmekle birlikte, bu süreçte

yapacağı değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların

de alacaklılar tarafından dava veya icra süreçleri

dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de

yürütülemediğinden

dikkate alır.

karşılıklara ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına

duruşmada

hazır

bulunur.

konkordatonun

daha

başarıya

önce

ulaşmasının

ayrılmış

olan

gerek bulunmamaktadır.
Konkordatonun

başarıya

ulaşmasının mümkün

olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık

213 sayılı Kanun uygulamasında, şüpheli hale gelen

kesin mühlet verilir. Bu kararla birlikte mahkeme,

alacak

yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir

gerekmekte olup, ilgili olduğu hesap döneminde

için

bu

dönemde

karşılık

ayrılması
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durum olmadığı takdirde geçici komiser veya

ayrılmayan karşılığın sonraki hesap dönemlerinde

komiserlerin görevine devam etmesine karar verir

dikkate alınması mümkün bulunmadığından, geçici

ve dosyayı komisere tevdi eder.

mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle
şüpheli alacak karşılığı ayrılmamışsa sonraki hesap

Mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber veya

döneminde kesin mühlet kararının ilan edilmesi

kesin mühlet içinde uygun görülecek bir zamanda

durumunda şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz.

yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir ücret takdir
edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir

3.2.2. Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi

alacaklılar

Halinde Kesin Mühlet Kararının Kaldırılması:

kurulu

oluşturulabilir.

Bu

durumda

alacakları, hukuki nitelik itibarıyla birbirinden farklı

2004 sayılı Kanunun 291’inci maddesi uyarınca,

olan alacaklı sınıfları ve varsa rehinli alacaklılar,

konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin kesin

alacaklılar kurulunda hakkaniyete uygun şekilde

mühletin sona ermesinden önce gerçekleşmesi

temsil

nedeniyle

edilir.

Alacaklılar

kurulu

oluşturulurken

konkordato

talebinin

reddine

karar

komiserin de görüşü alınır. Alacaklılar kurulu her ay

verilmesi halinde;

en az bir kere toplanır ve hazır bulunanların oy

•

çokluğuyla karar alır. Komiser bu toplantıda hazır

icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle karşılık

bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların

ayrılan

imzasını almak suretiyle tutanağa bağlar. Alacaklı

yapılmaması,

sayısı, alacak miktarı ve alacakların çeşitliliği

•

dikkate alınarak

zorunlu

karşılık ayrılan alacaklar için ise ayrılmış olan

olarak oluşturulacağı hâller ile alacaklılar kuruluna

karşılıkların konkordatonun reddine ilişkin kararın ilan

ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe

edildiği hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi

konulan yönetmelikte gösterilir.

gerekmektedir.

alacaklılar kurulunun

Geçici mühlet kararından önce dava veya

alacaklar

için

herhangi

bir

düzeltme

Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile

Diğer taraftan, bu alacakların dava veya icra
Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet,

safhasına intikal etmesi durumunda genel hükümler

komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve

çerçevesinde şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının

talebi

mümkün olduğu tabiidir.

üzerine

mahkemece

altı

aya

kadar

uzatılabilir. Borçlu da bu fıkra uyarınca uzatma
talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin de

3.2.3. Kesin Mühlet İçinde Konkordatonun Reddi

görüşü alınır. Her iki hâlde de uzatma talebi kesin

ve İflasın Açılması:

mühletin sonra ermesinden önce yapılır ve uzatma

2004 sayılı Kanunun 292’nci maddesinde, iflâsa tabi

kararı vermeden önce, varsa alacaklılar kurulunun

borçlu bakımından, kesin mühletin verilmesinden

da görüşü alınır.

sonra ilgili maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi
hâlinde

mahkeme

kaldırılarak

tarafından

konkordato

kesin

talebinin

mühletin

reddine

ve
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Kesin

mühlet

mühletin

borçlunun iflâsına resen karar verilmesi öngörülmüş

kaldırılarak

olup, bu durumda ilgili mevzuatına uygun olarak iflas

konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar, 288

masasına kaydedilen alacaklarda şüphelilik hali

inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili yerlere

devam edeceğinden daha önce ayrılan karşılıklara

bildirilir.

ilişkin düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

uzatılmasına

verilmesine,

ve

kesin

kesin

mühletin

Borçlunun malî durumunun düzelmesi nedeniyle
kesin mühletin kaldırılması:(1)
Madde 291- (Değişik: 28/2/2018-7101/19 md.)
Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin, kesin
mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin
komiserin yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi
üzerine

mahkemece

resen,

kesin

mühletin

kaldırılarak konkordato talebinin reddine karar
verilir. Bu karar, 288 inci madde uyarınca ilân edilir
ve ilgili yerlere bildirilir.

Mahkeme, bu madde kapsamında kesin mühletin
kaldırılmasına karar vermeden önce borçlu ve
varsa konkordato talep eden alacaklı ve alacaklılar
kurulunu duruşmaya davet eder; diğer alacaklıları
ise gerekli görürse davet eder.
Kesin mühlet içinde konkordato talebinin reddi
ile iflâsın açılması:(2)
Madde 292- (Değişik: 28/2/2018-7101/20 md.)
İflâsa tabi borçlu bakımından, kesin mühletin
verilmesinden

sonra

aşağıdaki

durumların

gerçekleşmesi hâlinde komiserin yazılı raporu
üzerine

mahkeme

kesin

mühleti

kaldırarak

konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına
resen karar verir:
a) Borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın
açılması gerekiyorsa.
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b)

Konkordatonun

başarıya

ulaşamayacağı

anlaşılıyorsa.
c) Borçlu, 297’nci maddeye aykırı davranır veya
komiserin talimatlarına uymazsa ya da borçlunun
alacaklıları zarara uğratma amacıyla hareket ettiği
anlaşılıyorsa. (3)
d) Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi
veya kooperatif, konkordato talebinden feragat
ederse.
İflâsa tabi olmayan borçlu bakımından ise birinci
fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki hâllerin kesin
mühletin

verilmesinden

durumunda,

komiserin

sonra
yazılı

gerçekleşmesi
raporu

üzerine

mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato
talebinin reddine resen karar verir.

Mahkeme, bu madde uyarınca karar vermeden
önce borçlu ve varsa konkordato talep eden
alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruşmaya davet
eder; diğer alacaklıları ise gerekli görürse davet
eder.

Kesin mühletin alacaklılar bakımından sonuçları:(2)
Madde 294- (Değişik: 28/2/2018-7101/22 md.)
Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve
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.
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206’ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı
alacaklar için 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.

Takas bu Kanunun 200 ve 201’inci maddelerine
tâbidir. Bu maddelerin uygulanmasında geçici
mühletin ilânı tarihi esas alınır.
Hacizli mallar hakkında niteliğine uygun düştüğü
ölçüde 186’ncı madde hükmü uygulanır.
Konkordato

mühletinin

verilmesinden

önce,

müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış
ve

devredilen

verilmesinden

alacak
sonra

konkordato
doğmuş

ise,

mühletinin
bu

devir

hükümsüzdür.
Konusu

para

olmayan

alacaklar,

alacaklı

tarafından, ona eşit kıymette para alacağına
çevrilerek komisere bildirilir. Şu kadar ki borçlu,
komiserin

onayıyla

taahhüdün

aynen

ifasını

üstlenmekte serbesttir.

Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı:(1)
Madde 306- (Değişik: 28/2/2018-7101/34 md.)
Konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi
ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun
borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği
belirtilir.
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Kararda,

tasdik

edilen

konkordatonun

yerine

getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim
ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli bir kayyım
tayin edilebilir. Bu takdirde kayyım, borçlunun
işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını
ödeme

kabiliyetini

muhafaza

edip

etmediği

konusunda iki ayda bir tasdik kararını veren
mahkemeye rapor verir; alacaklılar bu raporu
inceleyebilirler.

Tasdik

kararı

mahkemece,

288’inci

madde

uyarınca ilân olunur ve ilgili yerlere bildirilir.

Konkordatonun tasdik edilmemesi ve borçlunun iflâsı:
Madde 308- (Değişik: 28/2/2018-7101/36 md.)

3.3. Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi veya

Konkordato tasdik edilmezse mahkeme konkordato

Reddedilmesi Durumu:

talebinin reddine karar verir ve bu karar 288’inci
madde uyarınca ilân edilerek ilgili yerlere bildirilir.

3.3.1. Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi:

Borçlunun

iflâsa

ve

2004 sayılı Kanunun 306’ncı maddesi uyarınca,

doğrudan

doğruya

birinin

konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi

mevcut

olması

tabi

şahıslardan

iflâs

hâlinde

iflâsına resen karar verir.

olması

sebeplerinden
mahkeme,

borçlunun

ölçüde

alacaklarından

vazgeçtiği

ve

borçlunun

borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceğinin
belirtilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, alacakların borçlu lehine vazgeçilen
kısmı, değersiz alacak

niteliğini kazanacak

ve

değersiz alacak ile bu alacağa isabet eden karşılık,
konkordatonun

tasdiki

kararının

ilan

edildiği

(bağlayıcı hale geldiği) hesap dönemi itibariyle 213
sayılı Kanunun 322’nci maddesi hükmüne uygun
olarak yok edilecektir.
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Projenin

tasdik

vazgeçilmeyen
çerçevesinde

edilmesiyle
kısmının

uzatılmış

beraber
vadesi

olacaktır.

alacağın

ise

proje

Buna

göre

mahkemece tasdik edilen konkordato projesiyle
alacaklı ile borçlu arasında yeni bir borç ilişkisi
kurularak

eski

borç

vade/miktar

itibariyle

yenilendiğinden bu alacaklar, şüpheli alacak olma
vasfını
alacaklar

kaybedecektir.
için

konkordatonun

Dolayısıyla

ayrılmış
tasdiki

olan

kararının

söz

konusu

karşılıkların,
ilan

edildiği

(bağlayıcı hale geldiği) hesap dönemi itibariyle
düzeltilmesi gerekmektedir.

3.3.2. Konkordato Projesinin Reddedilmesi:
2004 sayılı Kanunun 308 inci maddesi uyarınca,
konkordatonun

tasdik

edilmemesi

durumunda;

mahkemenin konkordato talebinin reddine karar
vermesi, bu kararın 288 inci madde uyarınca ilân
edilerek ilgili yerlere bildirilmesi ile borçlunun iflâsa
tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs
sebeplerinden

birinin

mevcut

olması

hâlinde,

borçlunun iflâsına resen karar verilmesi öngörülmüş
olup, bu durumda da Sirkülerin (3.2.3) numaralı
bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem
yapılması gerekmektedir.

Saygılarımızla…

“VUK/112 sayılı Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması
Karşısındaki Durumu Hakkında Sirküler” tam metni…>>>

