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1- ANLAMI ve AMACI :
*. Konkordato kelimesinin kökenli İtalyanca olup, “Anlaşmak, Uyuşmak ve Görüş
birliğine varmak” anlamına gelmektedir. .
*. Borçlarını, “vadesi geldiği halde ödeyemeyen” veya “vadesi yaklaşan borçlarını
ödeyememe tehlikesi altında bulunan” herhangi bir borçlu konkordato talep edebilir.
*. Konkordato müessesesi 28.02.2018 tarihinde çıkan 7101 sayılı yasa ile baştan
sona güncellenerek, daha önce uygulanan İflas erteleme müessesesini yerine
uygulanmaya başlanmıştır.
Konkordato’ya ilişkin hükümler, İcra ve İflas
Kanunumuzun 285 ila 310 md arasında düzenlenmiştir.
Konkordato’nun şuan ki uygulaması öncesinde benzer hukuki kurum olarak
İFLAS ERTELEME vardı ve hukuk sistemimize 2003 yılında girmişti. Onda amaç borca
batık şirketlerinin mali darboğazı aşması ve ekonomiye katkılarını sürdürmeleri için
bir şans tanımaktı. Uygulamada iflasın ertelenmesi kurumuna itirazlar geldi. özellikle
önemli bir itiraz olarak bu kurumun yargıtay süreci de dahil en az 7-8 yıl sürebilmesi
sürmesi alacaklılar tarafından çok eleştiriye maruz kaldı ve bu kez de 7101 sayılı yasa
ile bu kurum hukuk sistemimizden çıkarıldı ve aynı amaca yönelik olarak
KONKORDATO kurumu yeniden düzenlendi.
*. İflasın ertelenmesini sermaye şirketleri ve kooperatifler talep edebilirdi, yeni
konkordato düzenlemesinde vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyen bütün
borçlular konkordato talep edebilirler. Eski düzenlemede görevli mahkeme icra
mahkemeleri iken yeni düzenlemede Asliye Ticaret Mahkemeleri görevlidir.
2- BAŞVURU VE ETKİLERİ :
2.1 Geçici Mühlet, Şartları ve Etkileri :
*. Borçlunun konkordato talebinde bulunması sonrasında 3 aylık geçici mühlet
kararı verilince Kamu alacakları dahil tüm alacaklılarını icra takibi ve haciz yapma
işlemleri mahkeme kararı ile engellenir. Bunun tek istisnası İşçi alacakları ve Nafaka
alacaklarıdır. Kira alacakları ise tartışmalıdır. Bunun işletme gideri olarak sayılmasını
ve Konkordato kapsamında olmaması gerektiğini savunan görüş ağırlıktadır.
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*.
Mahkemenin geçici mühlet kararı ile uygulamaya geçen bu tedbirler borçluya
rahat bir nefes aldıracaktır ve böylece borçlu işlerini düzene koymak ve borçlarını
ödemek için son bir fırsat yakalamış olacaktır. Borca batık şirketlerin ekonomiye
yeniden kazandırılması ile; şirketin çalışanları işsiz kalmayacak, şirket istihdam
yaratmaya devam edecektir. Sonuçta herkes karlı çıkacaktır;
*
TOPLAM SÜRE : Geçici mühlet : 3 ay + 2 ay : 5 Kesin Mühlet : 1 yıl + 6ay
tasdik yetişmezse ek 6 ay daha mahkemece toplamda tüm ek sürelerle en fazla 29
ay
*.
Rehinlilerde ( ipotek dahil) takipler devam eder ama muhafaza ve satış
yapılamaz)
*.

Rehinli alacaklarda faiz işler diğerlerinde durur.

*.
Konkordato ilan eden firmanın 3 aylık süre için mahkeme tarafından verilen
Geçici Mühlet Kararının Basın İlan Kurumu ve Ticaret Sicil Gazetesi yoluyla ilan
edilmesi gerektiği için hem ticaret sicilden hem de ilan kurumundan öğrenebilir.
*.
TTK 286 madesinde konkordato talep edecek şirketin hangi belgeleri
mahkemeye sunması gerektiği belirtilmiş. Örneğin;
Konkordato projesi
Son
bilanço,
Gelir tablosu,
Nakit akım tablosu,
Alacaklılar listesi
Muhtemel
ödeme tablosu gibi yasada yazan
*.
Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis
edemeyecek, kefil olamayacak, taşınmazı ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen
dahi olsa devredemeyecek, ve ivazsız tasarruflarda bulunamayacaktır. Aksi halde
yapılan işlemler hükümsüz sayılmaktadır.

2.2. Kesin Mühlet, Proje Tasdiki ve Tasdik İçin İçin Aranan Alacak/Alacaklı
Çoğunluğu
Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların 1/2 (Yarısı ) VEYA
Kaydedilmiş olan
alacaklıların 1/4 (dörte birini) ve alacakların 2/3 (üçte ikisini) aşan bir çoğunluk
tarafından imza edilmesi gerekir.
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3- SONUÇ VE ÖNERİMİZ :
Konkordato biraz öncede belirttiğimiz gibi amacına uygun kullanılır yani “ Konkordato
talep eden şirketlerin borcunu belli bir vadede ve indirimde ödeme, alacaklıları da
mağdur etmeme amacı güderse” fikir olarak yararlı ve ekonomik krizde faydalı
olabilecek bir müessesedir. Çünkü çıkış amacı sadece başvuran borçluyu değil, hem
borçluyu hem alacaklıları koruyarak makul şartlarda onları uzlaştırma gayesidir.
Ancak başvuranların amacı, sadece mühlet kazanarak firmalarının içini boşaltmayı
amaçlamak olursa işte o zaman bu müessese adeta KAR TOPU etkisi yaratarak
alacaklılarını da ekonomik krize sevk etmiş olacaktır.
Burda bu sonucun ortaya çıkmaması için en büyük etken, mahkemelere ve atanacak
komiserlere düşmektedir. Mahkemeler başvuruları iyice irdelemeli, borçlu tarafından
sunulan “Konkordato projelerinin” yani bir tür “Kurtuluş Reçetelerinin” gerçekçi,
somut verilere dayalı ve uygulanabilir olup olmadığını iyice incelemelidir.
Şayet başvurunun iyi niyetli olmadığını, projenin soyut ve uygulanabilir olmadığını
görürse yasa gereği bu tarz başvurulara onay verilmemelidir aksi halde bir şirketi
kurtaralım derken bu şirketten alacağı olan tüm alacaklılarda kar topu etkisi
yaratarak onların da iflasa sürüklenmesi sağlanarak amaçlananın aksi sonuçlar
doğmasına sebep olunacaktır.
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