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9/6/1932 TARĠHLĠ VE 2004 SAYILI ĠCRA
VE ĠFLAS KANUNU
Mükellefiyetlerin listesi:
Madde 128 – İcra memuru satışa başlamazdan
evvel taşınmaz üzerindeki tapu sicilline
mukayyet veya resmi senede müstenit olan
mükellefiyetlerin hepsinin bir listesini yapar
ve bu listeyi haczedenlerle borçluya tebliğ
eder ve itirazlarını bildirmeleri için üç gün
mühlet verir. 96 ve 97 nci maddeler hükümleri
burada da caridir.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Mükellefiyetlerin listesi:
MADDE 128 – İcra memuru satışa
başlamazdan evvel taşınmaz üzerindeki tapu
sicilline mukayyet veya resmi senede müstenit
olan mükellefiyetlerin hepsinin bir listesini
yapar ve bu listeyi haczedenlerle borçluya
tebliğ eder ve itirazlarını bildirmeleri için üç
gün mühlet verir. 96 ve 97 nci maddeler
hükümleri burada da caridir.

Mükellefiyetlerin listesi:
MADDE 128 – İcra memuru satışa
başlamazdan evvel taşınmaz üzerindeki tapu
sicilline mukayyet veya resmi senede müstenit
olan mükellefiyetlerin hepsinin bir listesini
yapar ve bu listeyi haczedenlerle borçluya
tebliğ eder ve itirazlarını bildirmeleri için üç
gün mühlet verir. 96 ve 97 nci maddeler
hükümleri burada da caridir.

(DeğiĢik: 9/11/1988 - 3494/19 md.) İcra
dairesi taşınmazın kıymetini takdir ettirir,
taşınmazın kıymetinin takdirinde, taşınmaz
üzerindeki mükellefiyetlerin kıymete olan
etkisi de nazara alınır. (Ek cümle : 17/7/20034949/33 md.) Taşınmazın önceden takdir
edilen kıymetini etkileyen mükellefiyetlerin
ortaya çıkması hâlinde, icra dairesi satışa esas
olmak üzere taşınmazın kıymetini yeniden
takdir ettirir.Kıymet takdirine ilişkin rapor
borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve
diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı
icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması
hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut
adresleri esas alınmak sureti ile tebliğ edilir.
(Mülga son cümle: 17/7/2003-4949/103 md.)

(DeğiĢik: 9/11/1988 - 3494/19 md.) İcra
dairesi taşınmazın kıymetini takdir ettirir,
taşınmazın kıymetinin takdirinde, taşınmaz
üzerindeki mükellefiyetlerin kıymete olan
etkisi de nazara alınır. (Ek cümle : 17/7/20034949/33 md.) Taşınmazın önceden takdir
edilen kıymetini etkileyen mükellefiyetlerin
ortaya çıkması hâlinde, icra dairesi satışa esas
olmak üzere taşınmazın kıymetini yeniden
takdir ettirir.Kıymet takdirine ilişkin rapor
borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve
diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı
icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması
hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut
adresleri esas alınmak sureti ile tebliğ edilir.
(Mülga son cümle: 17/7/2003-4949/103 md.)

(DeğiĢik: 9/11/1988 - 3494/19 md.) İcra
dairesi taşınmazın kıymetini takdir ettirir,
taşınmazın kıymetinin takdirinde, taşınmaz
üzerindeki mükellefiyetlerin kıymete olan
etkisi de nazara alınır. (Ek cümle : 17/7/20034949/33 md.) Taşınmazın önceden takdir
edilen kıymetini etkileyen mükellefiyetlerin
ortaya çıkması hâlinde, icra dairesi satışa esas
olmak üzere taşınmazın kıymetini yeniden
takdir ettirir.Kıymet takdirine ilişkin rapor
borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve
diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı
icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması
hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut
adresleri esas alınmak sureti ile tebliğ edilir.
(Mülga son cümle: 17/7/2003-4949/103 md.)
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TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

(Ek fıkra: 21/2/2007-5582/2 md.) İcra
dairesi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun
38/A
maddesinin
birinci
fıkrasında tanımlanan konut finansmanından
kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi
Başkanlığının
rehinle
temin
edilmiş
alacaklarının takibinde, satışı istenen taşınmaz
için kıymet takdirini, aynı Kanunun 22 nci
maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi
uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara
yaptırır.

(Ek fıkra: 21/2/2007-5582/2 md.) İcra
dairesi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun
38/A
maddesinin
birinci
fıkrasında tanımlanan konut finansmanından
kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi
Başkanlığının
rehinle
temin
edilmiş
alacaklarının takibinde, satışı istenen taşınmaz
için kıymet takdirini, aynı Kanunun 22 nci
maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi
uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara
yaptırır.

(Ek fıkra: 21/2/2007-5582/2 md.) İcra
dairesi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun
38/A
maddesinin
birinci
fıkrasında tanımlanan konut finansmanından
kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi
Başkanlığının
rehinle
temin
edilmiş
alacaklarının takibinde, satışı istenen taşınmaz
için kıymet takdirini, aynı Kanunun 22 nci
maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi
uyarınca yetki verilmiş kişi veya kurumlara
yaptırır.

(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/33 md.) Satışa
çıkarılan taşınmazda eklenti niteliğinde
teşvikli mal varsa icra müdürlüğü bu malların
kıymetini ayrıca takdir ettirir. Satıştan önce
ilgili kurumlardan bu mallar üzerindeki vergi,
resim, harç gibi yükümlülükler sorulur. Satış
isteyen alacaklının talebi üzerine bu mallar
satış dışında tutulabileceği gibi, üzerlerindeki
vergi, resim, harç gibi malın aynından
kaynaklanan kamu alacakları dikkate alınarak
129 uncu madde hükümlerine göre taşınmazla
birlikte ihale de edilebilir.

(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/33 md.) Satışa
çıkarılan taşınmazda eklenti niteliğinde
teşvikli mal varsa icra müdürlüğü bu malların
kıymetini ayrıca takdir ettirir. Satıştan önce
ilgili kurumlardan bu mallar üzerindeki vergi,
resim, harç gibi yükümlülükler sorulur. Satış
isteyen alacaklının talebi üzerine bu mallar
satış dışında tutulabileceği gibi, üzerlerindeki
vergi, resim, harç gibi malın aynından
kaynaklanan kamu alacakları dikkate alınarak
129 uncu madde hükümlerine göre taşınmazla
birlikte ihale de edilebilir.

(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/33 md.) Satışa
çıkarılan taşınmazda eklenti niteliğinde
teşvikli mal varsa icra müdürlüğü bu malların
kıymetini ayrıca takdir ettirir. Satıştan önce
ilgili kurumlardan bu mallar üzerindeki vergi,
resim, harç gibi yükümlülükler sorulur. Satış
isteyen alacaklının talebi üzerine bu mallar
satış dışında tutulabileceği gibi, üzerlerindeki
vergi, resim, harç gibi malın aynından
kaynaklanan kamu alacakları dikkate alınarak
129 uncu madde hükümlerine göre taşınmazla
birlikte ihale de edilebilir.

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya
da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha
yüksek gelir elde edileceği anlaĢılan mal ve
haklar bir bütün olarak paraya çevrilir.

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya
da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha
yüksek gelir elde edileceği anlaĢılan mal ve
haklar bir bütün olarak paraya çevrilir.
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Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflas:
A - Alacaklının talebi:
Madde 177 – Aşağıdaki hallerde alacaklı
evvelce takibe hacet kalmaksızın iflasa tabi
borçlunun iflasını isteyebilir.
1 - Borçlunun malum yerleşim yeri olmaz,
taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle kaçar,
alacaklıların haklarını ihlal elen hileli
muamelelerde bulunur veya bunlara teşebbüs
eder yahut haciz yoliyle yapılan takip sırasında
mallarını saklarsa;
2 - Borçlu ödemelerini tatil eylemiş bulunursa;
3 - 301 inci maddedeki hal varsa;
4 - İlama müstenit alacak icra emriyle
istenildiği halde ödenmemişse Türkiye'de bir
yerleşim yeri veya mümessili bulunan borçlu
dinlenmek için kısa bir müddette mahkemeye
çağırılır.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflas:
A - Alacaklının talebi:
MADDE 177– Aşağıdaki hallerde alacaklı
evvelce takibe hacet kalmaksızın iflasa tabi
borçlunun iflasını isteyebilir.
1 - Borçlunun malum yerleşim yeri olmaz,
taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle kaçar,
alacaklıların haklarını ihlal elen hileli
muamelelerde bulunur veya bunlara teşebbüs
eder yahut haciz yoliyle yapılan takip sırasında
mallarını saklarsa;
2 - Borçlu ödemelerini tatil eylemiş bulunursa;
3 - 308 inci maddedeki hal varsa;
4 - İlama müstenit alacak icra emriyle
istenildiği halde ödenmemişse Türkiye'de bir
yerleşim yeri veya mümessili bulunan borçlu
dinlenmek için kısa bir müddette mahkemeye
çağırılır.

Evvelce takibe hacet kalmaksızın iflas:
A - Alacaklının talebi:
MADDE 177– Aşağıdaki hallerde alacaklı
evvelce takibe hacet kalmaksızın iflasa tabi
borçlunun iflasını isteyebilir.
1 - Borçlunun malum yerleşim yeri olmaz,
taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle kaçar,
alacaklıların haklarını ihlal elen hileli
muamelelerde bulunur veya bunlara teşebbüs
eder yahut haciz yoliyle yapılan takip sırasında
mallarını saklarsa;
2 - Borçlu ödemelerini tatil eylemiş bulunursa;
3 - 308 inci maddedeki hal varsa;
4 - İlama müstenit alacak icra emriyle
istenildiği halde ödenmemişse Türkiye'de bir
yerleşim yeri veya mümessili bulunan borçlu
dinlenmek için kısa bir müddette mahkemeye
çağırılır.

(Ek: 9/11/1988 - 3494/36 md.) Bu Kanunun (Ek: 9/11/1988 - 3494/36 md.) Bu Kanunun (Ek: 9/11/1988 - 3494/36 md.) Bu Kanunun
178 inci maddesinin ikinci fikrası burada da 178 inci maddesinin ikinci fikrası burada da 178 inci maddesinin ikinci fikrası burada da
uygulanır.
uygulanır.
uygulanır.
Sermaye Ģirketleri ile kooperatiflerin
iflasıve iflasın ertelenmesi:
Madde 179- (DeğiĢik: 15/7/2016-6728/1 md.)
Sermaye
şirketleri
ile
kooperatiflerin,
aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden
düzenlenen ara bilançoya göre borca batık
olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş

Sermaye Ģirketleri ile kooperatiflerin iflası:
MADDE 179Sermaye
şirketleri
ile
kooperatiflerin,
aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden
düzenlenen ara bilançoya göre borca batık
olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş
kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye

Sermaye Ģirketleri ile kooperatiflerin iflası:
MADDE 179Sermaye
şirketleri
ile
kooperatiflerin,
aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden
düzenlenen ara bilançoya göre borca batık
olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş
kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye
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kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye
hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı
tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse,
önceden takibe hacet kalmaksızın bunların
iflasına karar verilir. ġu kadar ki, idare ve
temsil ile vazifelendirilmiĢ kimseler ya da
alacaklılardan biri, Ģirket veya kooperatifin
malî durumunun iyileĢtirilmesinin mümkün
olduğuna dair bir iyileĢtirme projesini son
bir yıldan uzun süre ile Ģirket merkezinin
bulunduğu yerdeki mahkemeye sunarak
iflasın ertelenmesini isteyebilir.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı
tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse,
önceden takibe hacet kalmaksızın bunların
iflasına karar verilir. Türk Ticaret
Kanununun 377 nci ve 634 üncü maddeleri
ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununun 63 üncü maddesi
hükmü saklıdır.

hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı
tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse,
önceden takibe hacet kalmaksızın bunların
iflasına karar verilir. Türk Ticaret
Kanununun 377 nci ve 634 üncü maddeleri
ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununun 63 üncü maddesi
hükmü saklıdır.

ĠyileĢtirme projesinde, yeni nakit kaynak
konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynaklar
ve önlemler ile erteleme süresince tüm
iĢletme giderlerinin ve çalıĢma sermayesinin
nasıl karĢılanacağı gösterilir.
Mevcut borçların ödeme süre ve tutarlarını,
alacaklıların adreslerini, faaliyet gösterilen
sektörün özelliklerine göre stoklar ile
bunların bekleme sürelerini ve tutarlarını
gösteren listeler, vergi dairesine sunulmuĢ
en son bilanço ve gelir tablosu, Ģirket veya
kooperatifin ticaret sicili tasdiknamesi ile
iyileĢtirme projesinin ciddi ve inandırıcı
olduğunu gösteren diğer bilgi ve belgelerin,
iĢletmenin
devamlılığı
esasına
göre
düzenlenmiĢ
ara
bilançoyla
birlikte
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mahkemeye sunulması zorunludur.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Üçüncü fıkrada belirtilen liste ve belgelerin
iflasın
ertelenmesi
talebiyle
birlikte
sunulmaması veya mahkemece verilecek iki
haftalık kesin süre içinde tamamlanmaması
hâlinde
iflasın
ertelenmesi
talebi
ispatlanamamıĢ sayılır ve borca batık
olduğunun anlaĢılması hâlinde talep sahibi
Ģirketin veya kooperatifin iflasına karar
verilir.
Daha
önce
iflasın
ertelenmesinden
yararlanmıĢ bir sermaye Ģirketi veya
kooperatif, duruma göre uzatma dâhil
erteleme süresinin bitiminden itibaren bir
yıl geçmedikçe iflasın ertelenmesi talebinde
bulunamaz.
Erteleme yargılaması:
Madde 179/a- (Ek: 17/7/2003-4949/50 md.;
DeğiĢik: 15/7/2016-6728/2 md.)
Mahkeme, iflasın ertelenmesi talebinde
bulunulması üzerine, yönetim organının
yerine geçmesi ya da yönetim organı
kararlarını veya iĢlemlerinin bir kısmını
veya tamamını onaylaması ve ayrıca
envanter iĢlemlerini baĢlatarak kontrolü
altında yürütmesi için, derhal, görevinin
gerektirdiği mesleki ve teknik yeterliliğe
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sahip, yeterli sayıda kayyım atar.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Ġflasın
ertelenmesi
talebi,
kayyımın
atanmasına
iliĢkin
karar,
kayyımın
mahkemece belirlenmiĢ görevleri ve temsil
yetkisi ile bunların sınırları tescil edilmek
üzere ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir ve
166 ncı maddenin ikinci fıkrasının ikinci ve
üçüncü cümlelerinde öngörülen usulle ilan
ettirilir. Bu ilanda alacaklıların iflasın
ertelenmesi talebinin ilanından itibaren iki
haftalık kesin süre içinde itiraz ederek
iflasın
ertelenmesi
Ģartlarının
bulunmadığını ileri sürebilecekleri ve
mahkemeden
talebin
reddini
isteyebilecekleri belirtilir.
Mahkeme ayrıca Ģirketin veya kooperatifin
malvarlığının korunması ve faaliyetlerinin
yürütülmesi için gerekli olan tedbirleri alır;
179/b maddesinin ikinci ve üçüncü fıkra
hükümleri saklı kalmak ve toplam iflasın
ertelenmesi süresinden sayılmak kaydıyla,
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanuna göre yapılan takipler de dâhil
olmak üzere Ģirket veya kooperatif aleyhine
takip yapılmasını yasaklayabilir veya
evvelce baĢlatılmıĢ takipleri durdurabilir.
Bu süre içinde ihtiyati tedbir ve ihtiyati
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haciz kararları uygulanmaz; bir takip
muamelesi ile kesilebilen zamanaĢımı ve
hak düĢüren müddetler iĢlemez.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Ġflasın ertelenmesi yargılaması sırasında
tedbir talebinin reddi veya bu talebin
kabulü hâlinde aynı mahkemeye yapılacak
itiraz üzerine verilecek kararlara karĢı
12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanununun 341 inci ve
devamı maddeleri uyarınca istinaf yoluna
baĢvurulabilir.
Kayyım, mahkemece uygun görülecek
sürelerde, sermaye artırımı ödemelerinin
gerçekliği ve bunların kullanım yerlerini de
gösterecek Ģekilde Ģirket veya kooperatifin
faaliyetleri hakkında rapor verir.
Mahkeme gerektiğinde kayyımın görevine
son verebilir ve görevine son verilen ya da
istifa eden kayyımın yerine yenisini seçer.
Mahkemece atanan kayyımlar, özel
sicilinde kaydedilmek üzere mahkemenin
bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece
mahkemesi adalet komisyonu baĢkanlığına
bildirilir. Bir kiĢi aynı anda en fazla üç
dosyada
kayyım
olarak
atanabilir.
Kayyımın sorumlulukları hakkında 227 nci
maddenin dördüncü ve beĢinci fıkrası
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hükümleri uygulanır.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille
vazifelendirilmiĢ kimseleri ve alacaklıları
dinleyebilir.
ġirket
veya
kooperatif,
erteleme
yargılaması sırasında ancak bir defaya
mahsus olmak üzere revize iyileĢtirme
projesi verebilir.
Ġflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve
ivedilikle sonuçlandırılır.
Mahkeme, projeyi ciddi ve inandırıcı bulur
ve
Ģirket
veya
kooperatifi
iflasın
ertelenmesine
layık
görürse
iflasın
ertelenmesine; Ģirket veya kooperatifin
borca batık olmadığını tespit ederse
erteleme talebi ile iflas davasının reddine;
aksi takdirde Ģirketin veya kooperatifin
iflasına karar verir.
Erteleme kararı ve sonuçları:
Madde 179/b- (Ek: 17/7/2003-4949/50 md.;
DeğiĢik: 15/7/2016-6728/3 md.)
Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine
6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de
dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve
evvelce baĢlamıĢ takipler durur, ihtiyati
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tedbir
ile
ihtiyati
haciz
kararları
uygulanmaz; bir takip muamelesi ile
kesilebilen zamanaĢımı ve hak düĢüren
müddetler iĢlemez.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Erteleme sırasında taĢınır, taĢınmaz veya
ticari iĢletme rehniyle temin edilmiĢ
alacaklar
nedeniyle
rehnin
paraya
çevrilmesi yoluyla takip baĢlatılabilir veya
baĢlamıĢ olan takiplere devam edilebilir;
ancak bu takip nedeniyle muhafaza
tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satıĢı
gerçekleĢtirilemez. Bu durumda erteleme
süresince iĢleyecek olup mevcut rehinle
karĢılanamayacak
faizler
teminatlandırılmak zorundadır.
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı
alacaklar için haciz yoluyla takip
yapılabilir.
Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre
mahkemece uygun görülmesi hâlinde bir yıl
daha uzatılabilir. Uzatma talebi hakkında
karar verilebilmesi için erteleme kararının
kesinleĢmesi bekletici sorun yapılır. Uzatma
yargılaması sırasında ancak bir defa revize
iyileĢtirme projesi verilebilir.
Ġflasın ertelenmesine karar veren mahkeme
9 / 95

9/6/1932 TARĠHLĠ VE 2004 SAYILI ĠCRA
VE ĠFLAS KANUNU
179/a maddesi uyarınca atanan kayyımın
görevine devam etmesine karar verebileceği
gibi aynı niteliklere sahip yeni kayyım da
atayabilir. Kayyım, takvim yılının her üç
aylık dönem sonu itibarıyla Ģirketin projeye
uygun
olarak
iyileĢme
gösterip
göstermediğini mahkemeye rapor eder.
Kayyım ayrıca Ģirketteki olağanüstü
geliĢmeleri mahkemeye derhal rapor
etmekle yükümlüdür.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Erteleme süresi sonunda, kayyımın verdiği
raporlardan veya gerek gördüğünde alacağı
bilirkiĢi raporundan borca batıklığın
devam ettiğini tespit eden mahkeme,
Ģirketin veya kooperatifin iflasına karar
verir.
Erteleme süresi dolmamakla birlikte,
mahkeme kayyımın verdiği raporlardan
veya gerek gördüğünde alacağı bilirkiĢi
raporundan Ģirketin veya kooperatifin malî
durumunun iyileĢtirilmesinin mümkün
olmadığı kanaatine varırsa, erteleme
kararını
kaldırarak
Ģirketin
veya
kooperatifin
iflasına;
Ģirket
veya
kooperatifin bu aĢamada borca batıklığının
ortadan kalktığı sonucuna varırsa, erteleme
talebi ile iflas davasının reddine karar
verir.
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TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Ġflasın
ertelenmesi
talebi
üzerine
mahkemece verilen nihai kararların hüküm
fıkraları tescil edilmek üzere ticaret sicili
müdürlüğüne bildirilir ve 166 ncı maddenin
ikinci fıkrasının ikinci ve üçüncü
cümlelerinde öngörülen usulle ilan ettirilir.
Kanun yolları:
Madde 179/c- (Ek: 15/7/2016-6728/4 md.)
Ġflasın
ertelenmesi
talebi
üzerine
mahkemece verilen nihai kararlara karĢı
borçlu Ģirket veya kooperatif ya da erteleme
talep eden alacaklı tarafından kararın
tebliğinden; diğer ilgililer tarafından ise
kararın ilanından itibaren on gün içinde
istinaf yoluna baĢvurulabilir. Bölge adliye
mahkemesi tarafından verilen kararlara
karĢı da aynı esaslar dâhilinde on gün
içinde temyiz yoluna baĢvurulabilir.
Bölge
adliye
mahkemesince
iflasın
ertelenmesi kararının kaldırılması veya
bölge adliye mahkemesi tarafından verilen
iflasın ertelenmesi kararının Yargıtay
tarafından bozulması hâlinde, borçlunun
malvarlığı üzerindeki tedbirler devam eder.
Mahkeme davanın seyrine göre bu
tedbirleri değiĢtirmeye veya kaldırmaya
yetkilidir.
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Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler:
Madde 185 –Üzerinde rehin bulunan mallar
rehin sahibi alacaklının rüçhan hakkı mahfuz
kalmak suretiyle masaya girer ve iflas idaresi
tarafından en yakın ve münasip zamanda
paraya çevrilip muhafaza ve satış masrafları
çıkarıldıktan sonra rehinli alacaklıya hakkı
verilir.(Ek cümle:17/7/2003-4949/51 md.)
Ancak, rehin sahibi alacaklı, istediği takdirde
iflâstan sonra da masaya karşı rehnin paraya
çevrilmesi yoluyla takip yapabilir.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler:
MADDE 185 –Üzerinde rehin bulunan mallar
rehin sahibi alacaklının rüçhan hakkı mahfuz
kalmak suretiyle masaya girer ve iflas idaresi
tarafından en yakın ve münasip zamanda
paraya çevrilip muhafaza ve satış masrafları
çıkarıldıktan sonra rehinli alacaklıya hakkı
verilir.(Ek cümle:17/7/2003-4949/51 md.)
Ancak, rehin sahibi alacaklı, istediği takdirde
iflâstan sonra da masaya karşı rehnin paraya
çevrilmesi yoluyla takip yapabilir.

Rehinli mallar ve üretime yönelik yerler:
MADDE 185 –Üzerinde rehin bulunan mallar
rehin sahibi alacaklının rüçhan hakkı mahfuz
kalmak suretiyle masaya girer ve iflas idaresi
tarafından en yakın ve münasip zamanda
paraya çevrilip muhafaza ve satış masrafları
çıkarıldıktan sonra rehinli alacaklıya hakkı
verilir.(Ek cümle:17/7/2003-4949/51 md.)
Ancak, rehin sahibi alacaklı, istediği takdirde
iflâstan sonra da masaya karşı rehnin paraya
çevrilmesi yoluyla takip yapabilir.

Rehinin kıymeti rehinle temin edilen alacağa
kafi gelmiyeceği borsa rayiciyle tahakkuk eder
ve mürtehin rehnin satılmasını istemezse
rehin, masadan muvakkaten çıkarılır.

Rehinin kıymeti rehinle temin edilen alacağa
kafi gelmiyeceği borsa rayiciyle tahakkuk eder
ve mürtehin rehnin satılmasını istemezse
rehin, masadan muvakkaten çıkarılır.

Rehinin kıymeti rehinle temin edilen alacağa
kafi gelmiyeceği borsa rayiciyle tahakkuk eder
ve mürtehin rehnin satılmasını istemezse
rehin, masadan muvakkaten çıkarılır.

Rehinli alacak sahibi bu işlere ait Rehinli alacak sahibi bu işlere ait Rehinli alacak sahibi bu işlere ait
muamelelerden dolayı icra mahkemesine muamelelerden dolayı icra mahkemesine muamelelerden dolayı icra mahkemesine
şikayet hakkını haizdir.
şikayet hakkını haizdir.
şikayet hakkını haizdir.
(Ek:9/11/1988 - 3494/38 md.) Fabrikaların,
imalathanelerin ve bunlara benzer üretime
yönelik yerlerin, üzerinde rehin bulunmasa
dahi, iflas idaresince derhal satıĢı yapılır.

210 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca
masa
hakkında
faydalı
olmayacağı
anlaĢıldığı için kapatılıp mühürlenen
yerlerin, üzerinde rehin bulunmasa dahi,
ilk alacaklılar toplanması tarafından da
uygun bulunması halinde iflas idaresince
derhal satıĢı yapılır.

(Ek: 9/11/1988 - 3494/38 md.) Bu maddeye (Ek: 9/11/1988 - 3494/38 md.) Bu maddeye (Ek: 9/11/1988 - 3494/38 md.) Bu maddeye
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göre yapılacak satışlar, 166 ncı maddenin göre yapılacak satışlar, 166 ncı maddenin göre yapılacak satışlar, 166 ncı maddenin
ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir.
ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir.
ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir.
Adi ve rehinli alacakların sırası:
Madde 206 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1
md.)
Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı
üzerinde, gümrük resmi ve akar vergisi gibi
Devlet tekliflerinden muayyen eĢya ve
akardan alınması lazım gelen resim ve vergi
o akar veya eĢya bedelinden istifa
olunduktan sonra rüçhan hakları vardır.

Adi ve rehinli alacakların sırası:
MADDE 206 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1
md.)
Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı
üzerinde rüçhan hakları vardır. Gümrük
resmi ve akar vergisi gibi Devlet
tekliflerinden muayyen eĢya ve akardan
alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli
alacaklardan sonra gelir.

Adi ve rehinli alacakların sırası:
MADDE 206 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1
md.)
Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı
üzerinde rüçhan hakları vardır. Gümrük
resmi ve akar vergisi gibi Devlet
tekliflerinden muayyen eĢya ve akardan
alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli
alacaklardan sonra gelir.

Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiş
ise satış tutarı borca mahsup edilirken her
rehinin idare ve satış masrafı ve bu rehinlerden
bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da
varsa bunlar nazara alınıp paylaştırmada lazım
gelen tenasübe riayet edilir.

Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiş
ise satış tutarı borca mahsup edilirken her
rehinin idare ve satış masrafı ve bu rehinlerden
bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da
varsa bunlar nazara alınıp paylaştırmada lazım
gelen tenasübe riayet edilir.

Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiş
ise satış tutarı borca mahsup edilirken her
rehinin idare ve satış masrafı ve bu rehinlerden
bir kısmı ile temin edilmiş başka alacaklar da
varsa bunlar nazara alınıp paylaştırmada lazım
gelen tenasübe riayet edilir.

Alacakları taşınmaz rehniyle temin edilmiş
olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve
eklentisine şümulü Kanunu Medeninin
taşınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre
tayin olunur. (Ek cümle: 29/6/1956 - 6763/42
md.; Mülga cümle: 14/1/2011-6103/41 md.)
(…)

Alacakları taşınmaz rehniyle temin edilmiş
olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve
eklentisine şümulü Kanunu Medeninin
taşınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre
tayin olunur. (Ek cümle: 29/6/1956 - 6763/42
md.; Mülga cümle: 14/1/2011-6103/41 md.)
(…)

Alacakları taşınmaz rehniyle temin edilmiş
olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve
eklentisine şümulü Kanunu Medeninin
taşınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre
tayin olunur. (Ek cümle: 29/6/1956 - 6763/42
md.; Mülga cümle: 14/1/2011-6103/41 md.)
(…)

(Değişik dördüncü fıkra: 17/7/2003-4949/52 (Değişik dördüncü fıkra: 17/7/2003-4949/52 (Değişik dördüncü fıkra: 17/7/2003-4949/52
md.) Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış md.) Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış md.) Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış
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olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa
mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile
verilmek üzere kaydolunur:
Birinci sıra:
A) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın
açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk
etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil
alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona
ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve
kıdem tazminatları,
B) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları
veya sair yardım teşkilatı kurulması veya
bunların yaşatılması maksadıyla meydana
gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan
tesislere veya derneklere olan borçları,
C) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl
içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası
gereken aile hukukundan doğan her türlü
nafaka alacakları.
İkinci sıra:
Velâyet ve vesayet nedeniyle malları
borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu
ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları;
Ancak bu alacaklar,
iflâs, vesayet veya
velâyetin devam ettiği müddet yahut bunların
bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa
imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir
davanın veya takibin devam ettiği müddet
hesaba katılmaz.
Üçüncü sıra:

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa
mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile
verilmek üzere kaydolunur:
Birinci sıra:
A) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın
açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk
etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil
alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona
ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve
kıdem tazminatları,
B) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları
veya sair yardım teşkilatı kurulması veya
bunların yaşatılması maksadıyla meydana
gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan
tesislere veya derneklere olan borçları,
C) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl
içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası
gereken aile hukukundan doğan her türlü
nafaka alacakları.
İkinci sıra:
Velâyet ve vesayet nedeniyle malları
borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu
ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları;
Ancak bu alacaklar,
iflâs, vesayet veya
velâyetin devam ettiği müddet yahut bunların
bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa
imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir
davanın veya takibin devam ettiği müddet
hesaba katılmaz.
Üçüncü sıra:

olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa
mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile
verilmek üzere kaydolunur:
Birinci sıra:
A) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın
açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk
etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil
alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona
ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve
kıdem tazminatları,
B) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları
veya sair yardım teşkilatı kurulması veya
bunların yaşatılması maksadıyla meydana
gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan
tesislere veya derneklere olan borçları,
C) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl
içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası
gereken aile hukukundan doğan her türlü
nafaka alacakları.
İkinci sıra:
Velâyet ve vesayet nedeniyle malları
borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu
ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları;
Ancak bu alacaklar,
iflâs, vesayet veya
velâyetin devam ettiği müddet yahut bunların
bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa
imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir
davanın veya takibin devam ettiği müddet
hesaba katılmaz.
Üçüncü sıra:
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Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen
alacaklar.
Dördüncü sıra:
İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen
alacaklar.
Dördüncü sıra:
İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar.

Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen
alacaklar.
Dördüncü sıra:
İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar.

(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/52 md.) Bir ve
ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında
aşağıdaki süreler hesaba katılmaz:
1. İflâsın açılmasından önce mühlet de dahil
olmak üzere geçirilen konkordato süresi.
2. İflâsın ertelenmesi süresi.
3. Alacak hakkında açılmış olan davanın
devam ettiği süre.
4. Terekenin iflâs hükümlerine göre
tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı
verilmesine kadar geçen süre.

(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/52 md.) Bir ve
ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında
aşağıdaki süreler hesaba katılmaz:
1. İflâsın açılmasından önce mühlet de dahil
olmak üzere geçirilen konkordato süresi.
2. İflâsın ertelenmesi süresi.
3. Alacak hakkında açılmış olan davanın
devam ettiği süre.
4. Terekenin iflâs hükümlerine göre
tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı
verilmesine kadar geçen süre.

(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/52 md.) Bir ve
ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında
aşağıdaki süreler hesaba katılmaz:
1. İflâsın açılmasından önce mühlet de dahil
olmak üzere geçirilen konkordato süresi.
2. İflâsın ertelenmesi süresi.
3. Alacak hakkında açılmış olan davanın
devam ettiği süre.
4. Terekenin iflâs hükümlerine göre
tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı
verilmesine kadar geçen süre.

(Ek fıkra: 14/1/2011-6103/41 md.) Gemilerin
paraya çevrilmesi hâlinde yapılacak sıra
cetveli, bayrağına ve sicile kayıtlı olup
olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler için
Türk Ticaret Kanununun 1389 ilâ 1397 nci
maddesi hükümlerine göre düzenlenir.

(Ek fıkra: 14/1/2011-6103/41 md.) Gemilerin
paraya çevrilmesi hâlinde yapılacak sıra
cetveli, bayrağına ve sicile kayıtlı olup
olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler için
Türk Ticaret Kanununun 1389 ilâ 1397 nci
maddesi hükümlerine göre düzenlenir.

(Ek fıkra: 14/1/2011-6103/41 md.) Gemilerin
paraya çevrilmesi hâlinde yapılacak sıra
cetveli, bayrağına ve sicile kayıtlı olup
olmadığına bakılmaksızın bütün gemiler için
Türk Ticaret Kanununun 1389 ilâ 1397 nci
maddesi hükümlerine göre düzenlenir.

SEKĠZĠNCĠ BAP
Ġflasın tasfiyesi
1 – Masanın teĢkili:
Defter tanzimi:
Madde 208 – İflasın açılması kendisine tebliğ
olunur olunmaz iflas dairesi müflisin

SEKĠZĠNCĠ BAP
Ġflasın tasfiyesi
1 – Masanın teĢkili:
Defter tanzimi:
MADDE 208 – İflasın açılması kendisine
tebliğ olunur olunmaz iflas dairesi müflisin

SEKĠZĠNCĠ BAP
Ġflasın tasfiyesi
1 – Masanın teĢkili:
Defter tanzimi:
MADDE 208 – İflasın açılması kendisine
tebliğ olunur olunmaz iflas dairesi müflisin
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mallarının defterini tutmağa başlar ve mallarının defterini tutmağa başlar ve mallarının defterini tutmağa başlar ve
muhafazaları için lazımgelen tedbirleri alır.
muhafazaları için lazımgelen tedbirleri alır.
muhafazaları için lazımgelen tedbirleri alır.
Başka bir kaza dahilinde bulunan mallar Başka bir kaza dahilinde bulunan mallar Başka bir kaza dahilinde bulunan mallar
hakkında bu muamele ora iflas dairesi hakkında bu muamele ora iflas dairesi hakkında bu muamele ora iflas dairesi
vesatatiyle yapılır.
vesatatiyle yapılır.
vesatatiyle yapılır.
(Ek: 9/11/1988 - 3494/43 md.) İflas dairesi
iflas kararının kendisine tebliğinden itibaren
en geç üç ay içinde tasfiyenin adi veya basit
şekilde yapılacağına karar vermek zorundadır.

(Ek: 9/11/1988 - 3494/43 md.) İflas dairesi
iflas kararının kendisine tebliğinden itibaren
en geç iki ay içinde tasfiyenin adi veya basit
şekilde yapılacağına karar vermek zorundadır.

(Ek: 9/11/1988 - 3494/43 md.) İflas dairesi
iflas kararının kendisine tebliğinden itibaren
en geç iki ay içinde tasfiyenin adi veya basit
şekilde yapılacağına karar vermek zorundadır.

Teminat tedbirleri:
MADDE 210– Ġflas dairesi müflisin
mağazalarını,
eĢya
depolarını,
imalathanelerini,
perakende
satıĢ
dükkanlarını ve buna mümasil yerlerini,
masa hakkında faydalı olacağı anlaĢılırsa
ilk alacaklılar toplanmasına kadar kontrolü
ġu kadar ki masa hakkında faydalı olacağı altında idare eder; aksi takdirde bu yerleri
anlaĢılırsa daire, bu yerleri ilk alacaklılar kapatıp mühürler.
toplanmasına kadar kontrolu altında idare
edebilir.

Teminat tedbirleri:
MADDE 210– Ġflas dairesi; müflisin
mağazalarını, eĢya depolarını, fabrikalarını,
imalathanelerini ve üretime yönelik sair
yerlerini, perakende satıĢ dükkanlarını ve
buna mümasil yerlerini, masa hakkında
faydalı olacağı anlaĢılırsa ilk alacaklılar
toplanmasına kadar kontrolü altında idare
eder; aksi takdirde bu yerleri kapatıp
mühürler.

Teminat tedbirleri:
Madde
210–Ġflas
dairesi
müflisin
mağazalarını,
eĢya
depolarını,
imalathanelerini,
perakende
satıĢ
dükkanlarını ve buna mümasil yerlerini
kapatıp mühürler.

Daire, paraları, kıymetli evrakı, ticari ve ev Daire, paraları, kıymetli evrakı, ticari ve ev Daire, paraları, kıymetli evrakı, ticari ve ev
idaresine ait defterleri ve sair her hangi idaresine ait defterleri ve sair her hangi idaresine ait defterleri ve sair her hangi
ehemmiyeti haiz evrakı muhafaza altına alır.
ehemmiyeti haiz evrakı muhafaza altına alır.
ehemmiyeti haiz evrakı muhafaza altına alır.
Başka malları defter tutuluncıya
mühürler. Daire lüzum görürse

kadar Başka malları defter tutuluncıya
defter mühürler. Daire lüzum görürse

kadar Başka malları defter tutuluncıya
defter mühürler. Daire lüzum görürse

kadar
defter
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GENEL KURUL METNĠ
tutulduktan sonra tekrar mühürler.

Daire müflisin kullandığı yerler haricinde Daire müflisin kullandığı yerler haricinde Daire müflisin kullandığı yerler haricinde
bulunan eşyayı da muhafaza altına alır.
bulunan eşyayı da muhafaza altına alır.
bulunan eşyayı da muhafaza altına alır.
Toplanmada verilen kararlar:
Madde 224– Alacaklılar toplanması, bilhassa
müflisin sanat veya ticaretinin devamı,
imalathaneleriyle mağazalarının, perakende
satış yerlerin açılması, muallak davalar ve
pazarlıkla satışlar hakkında müstacel kararlar
verebilir.

Toplanmada verilen kararlar:
MADDE 224–Alacaklılar toplanması, bilhassa
müflisin sanat veya ticaretinin devamı,
imalathaneleriyle mağazalarının, perakende
satış yerlerinin faaliyetlerine devam edip
etmemesi, muallak davalar ve pazarlıkla
satışlar hakkında müstacel kararlar verebilir.

Toplanmada verilen kararlar:
MADDE 224–Alacaklılar toplanması, bilhassa
müflisin sanat veya ticaretinin devamı,
fabrikaları, imalathaneleri ve üretime
yönelik sair yerleriyle mağazalarının, eĢya
depolarının, perakende satış dükkanlarının
faaliyetlerine devam edip etmemesi,
muallak davalar ve pazarlıkla satışlar hakkında
müstacel kararlar verebilir.

Müflis bir konkordato teklif ederse alacaklılar Müflis bir konkordato teklif ederse alacaklılar Müflis bir konkordato teklif ederse alacaklılar
tasfiyeyi tatil edebilirler.
tasfiyeyi tatil edebilirler.
tasfiyeyi tatil edebilirler.
Ġflas idaresinin vazife ve mes'uliyeti:
Madde 227 – (DeğiĢik: 6/6/1985 - 3222/28
md.)
8 inci maddenin bir ve ikinci fıkraları ve
9,11,16 ve 359 uncu maddelerin icra
dairelerine ait hükümleri iflas idaresi hakkında
da uygulanır.

Ġflas idaresinin vazife ve mes'uliyeti:
MADDE 227 – (DeğiĢik: 6/6/1985 - 3222/28
md.)
8 inci maddenin bir ve ikinci fıkraları ve
9,11,16 ve 359 uncu maddelerin icra
dairelerine ait hükümleri iflas idaresi hakkında
da uygulanır. Ġflas idaresi, iflas masasına
kabul edilen alacaklılara, talepleri halinde
iflas tasfiyesinin seyri ile müteakip
iĢlemlerin planı ve takvimi hakkında bilgi
vermekle yükümlüdür.

Ġflas idaresinin vazife ve mes'uliyeti:
MADDE 227 – (DeğiĢik: 6/6/1985 - 3222/28
md.)
8 inci maddenin bir ve ikinci fıkraları ve
9,11,16 ve 359 uncu maddelerin icra
dairelerine ait hükümleri iflas idaresi hakkında
da uygulanır. Ġflas idaresi, iflas masasına
kabul edilen alacaklılara, talepleri hâlinde
iflas tasfiyesinin seyri ile müteakip
iĢlemlerin planı ve takvimi hakkında bilgi
vermekle yükümlüdür.
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(Ek ikinci fıkra: 9/11/1988 - 3494/46 md.; (Ek ikinci fıkra: 9/11/1988 - 3494/46 md.; (Ek ikinci fıkra: 9/11/1988 - 3494/46 md.;
Mülga: 2/3/2005-5311/28 md.)
Mülga: 2/3/2005-5311/28 md.)
Mülga: 2/3/2005-5311/28 md.)
İcra mahkemesi, iflas idaresi üzerinde gözetim
yetkisine sahip olup gerektiğinde iflas
idaresini teşkil edenlerin görevine son
verebilir. İcra mahkemesi, görevine son
verilen veya istifa edenin yerine, önceki
adaylar arasından 223 üncü maddedeki esaslar
dairesinde yenisini seçer.

İcra mahkemesi, iflas idaresi üzerinde gözetim
yetkisine sahip olup gerektiğinde iflas
idaresini teşkil edenlerin görevine son
verebilir. İcra mahkemesi, görevine son
verilen veya istifa edenin yerine, önceki
adaylar arasından 223 üncü maddedeki esaslar
dairesinde yenisini seçer.

İcra mahkemesi, iflas idaresi üzerinde gözetim
yetkisine sahip olup gerektiğinde iflas
idaresini teşkil edenlerin görevine son
verebilir. İcra mahkemesi, görevine son
verilen veya istifa edenin yerine, önceki
adaylar arasından 223 üncü maddedeki esaslar
dairesinde yenisini seçer.

İflas idaresini teşkil edenler kusurlarından ileri İflas idaresini teşkil edenler kusurlarından ileri İflas idaresini teşkil edenler kusurlarından ileri
gelen zarardan sorumludurlar. Bu davalara gelen zarardan sorumludurlar. Bu davalara gelen zarardan sorumludurlar. Bu davalara
adliye mahkemelerinde bakılır.
adliye mahkemelerinde bakılır.
adliye mahkemelerinde bakılır.
İflas idaresini teşkil edenler Türk Ceza İflas idaresini teşkil edenler Türk Ceza İflas idaresini teşkil edenler Türk Ceza
Kanununun uygulanmasında memur sayılırlar. Kanununun uygulanmasında memur sayılırlar. Kanununun uygulanmasında memur sayılırlar.
Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve Ģekli:
Madde 232 – (DeğiĢik: 9/11/1988 - 3494/47
md.)
Alacakların kaydı için muayyen müracaat
müddeti geçtikten sonra ve iflas idaresinin
seçilmesinden itibaren en geç üç ay içinde
iflas idaresi tarafından 206 ve 207 nci
maddelerde
yazılı
hükümlere
göre
alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır
ve iflas dairesine bırakılır. Zorunlu hallerde üç
ayın hitamından önce iflas idaresinin icra
mahkemesine başvurması halinde icra

Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve Ģekli:
MADDE 232 – (DeğiĢik: 9/11/1988 - 3494/47
md.)
Alacakların kaydı için muayyen müracaat
müddeti geçtikten sonra ve iflas idaresinin
seçilmesinden itibaren en geç iki ay içinde
iflas idaresi tarafından 206 ve 207 nci
maddelerde
yazılı
hükümlere
göre
alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır
ve iflas dairesine bırakılır. Zorunlu hallerde iki
ayın hitamından önce iflas idaresinin icra
mahkemesine başvurması halinde icra

Alacaklılar sıra cetvelinin müddet ve Ģekli:
MADDE 232 – (DeğiĢik: 9/11/1988 - 3494/47
md.)
Alacakların kaydı için muayyen müracaat
müddeti geçtikten sonra ve iflas idaresinin
seçilmesinden itibaren en geç iki ay içinde
iflas idaresi tarafından 206 ve 207 nci
maddelerde
yazılı
hükümlere
göre
alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel yapılır
ve iflas dairesine bırakılır. Zorunlu hâllerde iki
ayın hitamından önce iflas idaresinin icra
mahkemesine başvurması hâlinde icra
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mahkemesi bir defaya mahsus olmak üzere bu
süreyi en çok üç ay daha uzatabilir. Süre
içinde sıra cetvelinin verilmemesi halinde iflas
dairesinin durumu icra mahkemesine intikal
ettirmesi üzerine iflas idaresi üyelerinin
vazifesine son verilir ve sebketmiş hizmetleri
için
kendilerine
bir
ücret
tahakkuk
ettirilmeyeceği gibi bir daha aynı iflas
idaresinde görev alamazlar.

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri:
Madde 235 – (DeğiĢik: 18/2/1965 - 538/97
md.)
(DeğiĢik: 9/11/1988 - 3494/49 md.) Sıra
cetveline itiraz edenler, cetvelin ilanından
itibaren onbeş gün içinde iflasa karar verilen
yerdeki ticaret mahkemesine dava açmaya
mecburdurlar. 223 üncü maddenin üçüncü
fıkrası hükmü mahfuzdur. Bu davaya bakan
mahkeme, davacının isteği halinde ikinci
alacaklılar toplantısına katılıp katılmaması ve
ne nisbette katılması gerektiği konusunda 297
nci maddenin son fıkrasına kıyasen onbeş
gün zarfında karar verir.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

mahkemesi bir defaya mahsus olmak üzere bu
süreyi en çok iki ay daha uzatabilir. Süre
içinde sıra cetvelinin verilmemesi halinde iflas
dairesinin durumu icra mahkemesine intikal
ettirmesi üzerine iflas idaresi üyelerinin
vazifesine son verilir ve sebketmiş hizmetleri
için kendilerine bir ücret tahakkuk ettirilmez.
Mahkeme ayrıca bu üyelerin bir yıldan az
olmamak ve üç yılı geçmemek kaydıyla
herhangi bir iflas idaresinde görev
almalarını
yasaklayabilir,
bu
karar
kesindir.

mahkemesi bir defaya mahsus olmak üzere bu
süreyi en çok iki ay daha uzatabilir. Süre
içinde sıra cetvelinin verilmemesi hâlinde iflas
dairesinin durumu icra mahkemesine intikal
ettirmesi üzerine iflas idaresi üyelerinin
vazifesine son verilir ve sebketmiş hizmetleri
için kendilerine bir ücret tahakkuk ettirilmez.
Mahkeme ayrıca bu üyelerin bir yıldan az
olmamak ve üç yılı geçmemek kaydıyla
herhangi bir iflas idaresinde görev
almalarını
yasaklayabilir,
bu
karar
kesindir.

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri:
MADDE 235 – (DeğiĢik: 18/2/1965 - 538/97
md.)
(DeğiĢik: 9/11/1988 - 3494/49 md.) Sıra
cetveline itiraz edenler, cetvelin ilanından
itibaren onbeş gün içinde iflasa karar verilen
yerdeki ticaret mahkemesine dava açmaya
mecburdurlar. 223 üncü maddenin üçüncü
fıkrası hükmü mahfuzdur. Bu davaya bakan
mahkeme, davacının isteği halinde ikinci
alacaklılar toplantısına katılıp katılmaması ve
ne nisbette katılması gerektiği konusunda 302
nci maddenin altıncı fıkrasına kıyasen onbeş
gün zarfında karar verir.

Sıra cetveline itiraz ve neticeleri:
MADDE 235 – (DeğiĢik: 18/2/1965 - 538/97
md.)
(DeğiĢik: 9/11/1988 - 3494/49 md.) Sıra
cetveline itiraz edenler, cetvelin ilanından
itibaren onbeş gün içinde iflasa karar verilen
yerdeki ticaret mahkemesine dava açmaya
mecburdurlar. 223 üncü maddenin üçüncü
fıkrası hükmü mahfuzdur. Bu davaya bakan
mahkeme, davacının isteği halinde ikinci
alacaklılar toplantısına katılıp katılmaması ve
ne nisbette katılması gerektiği konusunda 302
nci maddenin altıncı fıkrasına kıyasen onbeş
gün zarfında karar verir.

İtiraz eden, talebinin haksız olarak ret veya İtiraz eden, talebinin haksız olarak ret veya İtiraz eden, talebinin haksız olarak ret veya
tenzil edildiğini iddia ederse dava masaya tenzil edildiğini iddia ederse dava masaya tenzil edildiğini iddia ederse dava masaya
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karşı açılır. Muteriz başkasının kabul edilen karşı açılır. Muteriz başkasının kabul edilen karşı açılır. Muteriz başkasının kabul edilen
alacağına veya ona verilen sıraya itiraz alacağına veya ona verilen sıraya itiraz alacağına veya ona verilen sıraya itiraz
ediyorsa davasını o alacaklı aleyhine açar.
ediyorsa davasını o alacaklı aleyhine açar.
ediyorsa davasını o alacaklı aleyhine açar.
Bir alacağın terkini hakkında açılan dava
kazanılırsa, bu alacağa tahsis edilen hisse dava
masrafları da dahil olduğu halde sıraya
bakılmaksızın alacağı nisbetinde itiraz edene
verilir ve artanı da diğer alacaklılara sıra
cetveline göre dağıtılır. Dava basit yargılama
usulü ile görülür.

Bir alacağın terkini hakkında açılan dava
kazanılırsa, bu alacağa tahsis edilen hisse dava
masrafları da dahil olduğu halde sıraya
bakılmaksızın alacağı nisbetinde itiraz edene
verilir ve artanı da diğer alacaklılara sıra
cetveline göre dağıtılır. Dava basit yargılama
usulü ile görülür.

Bir alacağın terkini hakkında açılan dava
kazanılırsa, bu alacağa tahsis edilen hisse dava
masrafları da dahil olduğu halde sıraya
bakılmaksızın alacağı nisbetinde itiraz edene
verilir ve artanı da diğer alacaklılara sıra
cetveline göre dağıtılır. Dava basit yargılama
usulü ile görülür.

Ancak, itiraz alacağın esas veya miktarına Ancak, itiraz alacağın esas veya miktarına Ancak, itiraz alacağın esas veya miktarına
taallük etmeyip yalnız sıraya dair ise taallük etmeyip yalnız sıraya dair ise şikayet taallük etmeyip yalnız sıraya dair ise şikayet
şikayetyoliyle icra mahkemesine arz olunur.
yoliyle icra mahkemesine arz olunur.
yoliyle icra mahkemesine arz olunur.
Malların paraya çevrilmesi usulü:
Madde 241 – Masaya ait mallar iflas idaresi
marifetiyle açık artırma yahut alacaklılar karar
verirlerse pazarlık suretiyle satılır.

Malların paraya çevrilmesi usulü:
MADDE 241 – Masaya ait mallar iflas idaresi
marifetiyle açık artırma yahut alacaklılar karar
verirlerse pazarlık suretiyle satılır.

Malların paraya çevrilmesi usulü:
MADDE 241 – Masaya ait mallar iflas idaresi
marifetiyle açık artırma yahut alacaklılar karar
verirlerse pazarlık suretiyle satılır.

Üzerlerinde rehin hakkı bulunan eşya ancak Üzerlerinde rehin hakkı bulunan eşya ancak Üzerlerinde rehin hakkı bulunan eşya ancak
rehin sahibi alacaklıların da muvafakati rehin sahibi alacaklıların da muvafakati rehin sahibi alacaklıların da muvafakati
halinde pazarlık suretiyle satılabilir.
halinde pazarlık suretiyle satılabilir.
halinde pazarlık suretiyle satılabilir.
Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya
da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha
yüksek gelir elde edileceği anlaĢılan mal ve
haklar bir bütün olarak paraya çevrilir.

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya
da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha
yüksek gelir elde edileceği anlaĢılan mal ve
haklar bir bütün olarak paraya çevrilir.
20 / 95

9/6/1932 TARĠHLĠ VE 2004 SAYILI ĠCRA
VE ĠFLAS KANUNU
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KONKORDATO ĠLE SERMAYE
ġĠRKETLERĠ VE KOOPERATĠFLERĠN
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YAPILANDIRILMASI
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GENEL KURUL METNĠ

ONĠKĠNCĠ BAP
KONKORDATO ĠLE SERMAYE
ġĠRKETLERĠ VE KOOPERATĠFLERĠN
UZLAġMA YOLUYLA YENĠDEN
YAPILANDIRILMASI

ONĠKĠNCĠ BAP
KONKORDATO ĠLE SERMAYE
ġĠRKETLERĠ VE KOOPERATĠFLERĠN
UZLAġMA YOLUYLA YENĠDEN
YAPILANDIRILMASI

I. ADÎ KONKORDATO
Konkordato talebi:
Madde 285 – (DeğiĢik: 18/2/1965 - 538/120
md.)
(DeğiĢik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/67
md.)
Konkordato
hükümlerinden
yararlanmak
isteyen herhangi bir borçlu, icra mahkemesine
gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato
projesi verir. Bu projeye ayrıntılı bir
bilanço, gelir tablosu ve defter tutmaya
mecbur Ģahıslardan ise defterlerinin
durumunu bildiren bir cetvel ekler. Bu
cetvelde, özellikle Türk Ticaret Kanununun
66 ncı maddesi hükmünce tutulması
mecburi olan defterlerin hepsinin tutulmuĢ
olup olmadıkları gösterilir.

I. ADÎ KONKORDATO
Konkordato talebi:
MADDE 285–

I. ADÎ KONKORDATO
Konkordato talebi:
MADDE 285–

Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen
veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında
olan herhangi bir borçlu, borçlarının
ödenmesinde kendisine vade verilmesi veya
tenzilat yapılması için konkordato talep
edebilir. Konkordato, borçların yeniden
yapılandırılması suretiyle iflasa tabi
borçluların mali durumunun düzeltilerek
iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise
mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan,
alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya
vadede alacağına kavuĢmasını sağlayan ve
mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından
bağlayıcı hale gelen bir anlaĢmadır.

Borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen
veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında
bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek
veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını
ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan
kurtulmak için konkordato talep edebilir.

(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/67 md.) İflâs
talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli
bir dilekçeyle, icra mahkemesindenborçlu
hakkında
konkordato
işlemlerinin
başlatılmasını isteyebilir.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı,
gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında
konkordato
işlemlerinin
başlatılmasını konkordato
işlemlerinin
başlatılmasını
isteyebilir.
isteyebilir.
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Yetkili ve görevli mahkeme; iflasa tabi olan
borçlu için 154 üncü maddenin birinci veya
ikinci fıkralarında yazılı yerdeki, iflasa tabi
olmayan borçlu için yerleşim yerindeki
asliye ticaret mahkemesidir.

Yetkili ve görevli mahkeme; iflasa tabi olan
borçlu için 154 üncü maddenin birinci veya
ikinci fıkralarında yazılı yerdeki, iflasa tabi
olmayan borçlu için yerleşim yerindeki
asliye ticaret mahkemesidir.

Konkordato talebinde bulunan, Adalet
Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan
tarifede belirtilen konkordato gider
avansını
yatırmaya
mecburdur.
Bu
durumda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114
üncü ve 115 inci maddeleri kıyasen
uygulanır.

Konkordato talebinde bulunan, Adalet
Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan
tarifede belirtilen konkordato gider
avansını
yatırmaya
mecburdur.
Bu
durumda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114
üncü ve 115 inci maddeleri kıyasen
uygulanır.

(Ek
fıkra:
17/7/2003-4949/67
md.)
Konkordato
talebi
üzerine
icra
mahkemesi, gerekli gördüğü takdirde,
borçlunun malvarlığının muhafazası için
290 ıncı maddenin ikinci fıkrasındaki
tedbirleri emreder.
Yetkili icra mahkemesi, iflasa tabi olanlar
için 154 üncü maddenin 1 inci veya 2 nci
fıkrasında yazılı yerdeki, iflasa tabi olmıyan
borçlunun
yerleşim
yerlerindekiicra
mahkemesidir.
Borçlu, bilançosunda yazılı mal ve
kıymetleri,
konkordato
mühletinin
verilmemesi halinde, bilançoyu icra
mahkemesine sunduğu tarihten bir sene
içinde takibe uğradığı takdirde 162 nci
madde uyarınca göstermeye mecburdur.
Konkordato mühleti kaldırılmıĢ veya
konkordato tasdik edilmemiĢse, bunların
kesinleĢmesi tarihlerinden itibaren bir sene
ve
konkordato
feshedilmiĢse
feshin
kesinleĢmesinden altı ay müddetle borçlu
için aynı mecburiyet vardır.
(Mülga son fıkra: 17/7/2003-4949/103 md.)

22 / 95

9/6/1932 TARĠHLĠ VE 2004 SAYILI ĠCRA
VE ĠFLAS KANUNU
Konkordato talebinin nazara alınması
Ģartları:
Madde 286 –(DeğiĢik: 18/2/1965 - 538/121
md.)
(DeğiĢik birinci fıkra : 17/7/2003-4949/68
md.)
Ġcra mahkemesi borçluyu ve talepte
bulunmuĢ ise alacaklıyı dinledikten sonra
borçlunun durumunu, malvarlığı ve
gelirlerini, taahhütlerini yerine getirmesine
engel olan sebepleri ve konkordatonun
baĢarı ihtimalini göz önünde tutarak,
projenin alacaklıları zarara sokmak
kastından âri olup olmadığına göre
konkordato
talebinin
uygun
olup
olmadığına karar verir.
Borçlu, 287 nci madde gereğince mühlet
verilmesi hakkındaki icra mahkemesi
kararını beĢ gün içinde masraflarını verip
tatbike koydurmazsa verilen mühlet
kendiliğinden kalkar.
(Ek
fıkra :
17/7/2003-4949/68
md.)
Konkordato talebinin reddine iliĢkin
kararı, tefhiminden itibaren on gün içinde
borçlu veya talep sahibi alacaklı temyiz
edebilir.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Konkordato talebine eklenecek belgeler:
MADDE 286- Borçlu, konkordato talebine
aĢağıdaki belgeleri ekler.
a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya
vadede
ödeyeceğini,
bu
kapsamda
alacaklıların alacaklarından hangi oranda
vazgeçmiĢ
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 mı yoksa baĢka bir yöntem
kullanılarak mı sağlanacağını gösteren
konkordato ön projesi.
b) Borçlunun malvarlığının durumunu
gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya
mecbur kiĢilerden ise Türk Ticaret
Kanununa göre hazırlanan son bilanço,
gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem
iĢletmenin devamlılığı esasına göre hem de
aktiflerin
muhtemel
satıĢ
fiyatları
üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari
defterlerin açılıĢ ve kapanıĢ tasdikleri ile
elektronik ortamda oluĢturulan defterlere
iliĢkin e-defter berat bilgileri, borçlunun
malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve
belgeler, maddi ve maddi olmayan duran
varlıklara ait olup defter değerlerini içeren

Konkordato talebine eklenecek belgeler:
MADDE 286- Borçlu, konkordato talebine
aĢağıdaki belgeleri ekler.
a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya
vadede
ödeyeceğini,
bu
kapsamda
alacaklıların alacaklarından hangi oranda
vazgeçmiĢ
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 baĢka bir yöntem
kullanılarak
sağlanacağını
gösteren
konkordato ön projesi.
b) Borçlunun malvarlığının durumunu
gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya
mecbur kiĢilerden ise Türk Ticaret
Kanununa göre hazırlanan son bilanço,
gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem
iĢletmenin devamlılığı esasına göre hem de
aktiflerin
muhtemel
satıĢ
fiyatları
üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari
defterlerin açılıĢ ve kapanıĢ tasdikleri ile
elektronik ortamda oluĢturulan defterlere
iliĢkin e-defter berat bilgileri, borçlunun
malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve
belgeler, maddi ve maddi olmayan duran
varlıklara ait olup defter değerlerini içeren
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TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

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 karĢılaĢtırmalı olarak
gösteren tablo.
e) Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu
Gözetimi,
Muhasebe
ve
Denetim
Standartları Kurumunca yetkilendirilen
bağımsız denetim kuruluĢu tarafından
hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer
alan teklifin gerçekleĢmesinin kuvvetle
muhtemel olduğunu gösteren finansal
analiz raporları ile dayanakları. ġu kadar
ki bu Ģart 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi
kapsamında küçük iĢletmeler bakımından
uygulanmaz.

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 karĢılaĢtırmalı olarak
gösteren tablo.
e) Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu
Gözetimi,
Muhasebe
ve
Denetim
Standartları Kurumunca yetkilendirilen
bağımsız denetim kuruluĢu tarafından
hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer
alan teklifin gerçekleĢmesinin kuvvetle
muhtemel olduğunu gösteren finansal
analiz raporları ile dayanakları. ġu kadar
ki bu Ģart 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi
kapsamında küçük iĢletmeler bakımından
uygulanmaz.

Bu madde uyarınca sunulan mali tabloların Bu madde uyarınca sunulan mali tabloların
tarihi, baĢvuru tarihinden en fazla 45 gün tarihi, baĢvuru tarihinden en fazla kırk beĢ
önce olabilir.
gün önce olabilir.
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Mühlet:
Madde 287 – (Değişik: 17/7/2003-4949/69
md.)
Konkordato talebi 166 ncı maddenin ikinci
fıkrasındaki usule göre ilân edilir.
Konkordato talebinin ilânından itibaren on
gün içinde alacaklılar itiraz ederek
konkordato mühleti verilmesini gerektiren
bir hâl bulunmadığını ileri sürerek icra
mahkemesinden
konkordato
talebinin
reddini isteyebilir.
Talep uygun görülürse icra mahkemesi
borçluya en fazla üç aylık bir mühlet verir
ve aynı zamanda gerekli bilgi ve tecrübeye
sahip Türk vatandaĢlarından bir veya
birkaç komiser tayin eder. Birden fazla
komiser tayin edilmesi hâlinde icra
mahkemesi bu kiĢilerin görev ve yetki
alanlarını belirler.
Konkordato komiseri, kusurundan doğan
zararlardan sorumludur.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme
veya komiser tarafından istenebilecek diğer
belge ve kayıtları da ibraz etmek
zorundadır.

Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme
veya komiser tarafından istenebilecek diğer
belge ve kayıtları da ibraz etmek
zorundadır.

Geçici mühlet:
MADDE 287- Konkordato talebi üzerine
mahkeme, 286 ncı maddede belirtilen
belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu
tespit ettiğinde derhal geçici mühlet kararı
verir ve 297 nci maddenin ikinci
fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere,
borçlunun malvarlığının muhafazası için
gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır.

Geçici mühlet:
MADDE 287- Konkordato talebi üzerine
mahkeme, 286 ncı maddede belirtilen
belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu
tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı
verir ve 297 nci maddenin ikinci
fıkrasındaki hâller de dahil olmak üzere,
borçlunun malvarlığının muhafazası için
gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır.

Konkordato
iĢlemlerinin
baĢlatılması
alacaklılardan biri tarafından talep
edilmiĢse, borçlunun 286 ncı maddede
belirtilen belgeleri ve kayıtları mahkemenin
vereceği makul süre içinde ve eksiksiz
olarak sunması halinde geçici mühlet kararı
verilir. Bu durumda anılan belge ve
kayıtların hazırlanması için gerekli masraf
alacaklı tarafından karĢılanır. Belge ve
kayıtların süresinde ve eksiksiz olarak
sunulmaması halinde geçici mühlet kararı
verilmez ve alacaklının yaptığı konkordato
talebinin de reddine karar verilir.

Konkordato
iĢlemlerinin
baĢlatılması
alacaklılardan biri tarafından talep
edilmiĢse, borçlunun 286 ncı maddede
belirtilen belgeleri ve kayıtları mahkemenin
vereceği makul süre içinde ve eksiksiz
olarak sunması hâlinde geçici mühlet kararı
verilir. Bu durumda anılan belge ve
kayıtların hazırlanması için gerekli masraf
alacaklı tarafından karĢılanır. Belge ve
kayıtların süresinde ve eksiksiz olarak
sunulmaması hâlinde geçici mühlet kararı
verilmez ve alacaklının yaptığı konkordato
talebinin de reddine karar verilir.

Komiser, borçlunun faaliyetine nezaret Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte
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eder ve 290 ve devamı maddelerde verilen
görevleri yapar. Ayrıca komiser, icra
mahkemesinin talebi hâlinde ara raporlar
verir ve alacaklıları konkordato süreci
hakkında bilgilendirir.

TASARI METNĠ

konkordatonun
baĢarıya
ulaĢmasının
mümkün olup olmadığının yakından
incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato
komiseri görevlendirir. Alacaklı sayısı ve
alacak
miktarı
dikkate
alınarak
gerektiğinde
üç
komiser
de
8, 10, 11, 16, 21 ve 359 uncu maddeler görevlendirilebilir. 290 ıncı maddesi burada
hükümleri kıyas yoluyla komiserler kıyasen uygulanır.
hakkında da uygulanır.
Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç
ĠĢin niteliği gerekli kılıyorsa komiserin aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici
teklifi üzerine mühlet, alacaklılar da komiserin yapacağı talep üzerine geçici
dinlendikten sonra en fazla iki ayı mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir,
geçmemek üzere uzatılabilir.
uzatmayı borçlu talep etmiĢse geçici
komiserin de görüĢü alınır. Geçici mühletin
Borçlunun malvarlığının muhafaza edilmesi toplam süresi beĢ ayı geçemez.
için gerekli ise veya konkordatonun
gerçekleĢmeyeceği açıkça anlaĢılıyorsa, 291 inci ve 292 nci maddeleri geçici mühlet
konkordato mühleti komiserin talebi hakkında kıyasen uygulanır.
üzerine mühletin sona ermesinden önce
kaldırılabilir. Bu takdirde borçlu ve Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici
alacaklılar dinlenir. 299, 300 ve 301 inci komiser görevlendirilmesi, geçici mühletin
maddeler kıyas yoluyla uygulanır.
uzatılması ve tedbirlere iliĢkin kararlara
karĢı kanun yoluna baĢvurulamaz.
(DeğiĢik sekizinci fıkra: 15/7/2016-6728/5
md.) Konkordatonun tasdiki yargılaması
mühlet içinde bitirilememiĢse asliye ticaret
mahkemesi, komiserin gerekçeli raporunu
da dikkate alarak, mühletin bitiminden
sonraki dönem için geçerli olmak üzere

GENEL KURUL METNĠ
konkordatonun
baĢarıya
ulaĢmasının
mümkün olup olmadığının yakından
incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato
komiseri görevlendirir. Alacaklı sayısı ve
alacak
miktarı
dikkate
alınarak
gerektiğinde
üç
komiser
de
görevlendirilebilir. 290 ıncı madde bu
konuda kıyasen uygulanır.
Geçici mühlet 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 etmiĢse geçici
komiserin de görüĢü alınır. Geçici mühletin
toplam süresi beĢ ayı geçemez.
291 inci ve 292 nci maddeler, geçici mühlet
hakkında kıyasen uygulanır.
Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici
komiser görevlendirilmesi, geçici mühletin
uzatılması ve tedbirlere iliĢkin kararlara
karĢı kanun yoluna baĢvurulamaz.
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borçluya karĢı evvelce baĢlatılmıĢ olan
takiplerin durdurulmasına veya borçluya
karĢı yeni takip yapılmamasına karar
verebilir.
Mühletin ilanı:
Madde 288 –(DeğiĢik: 17/7/2003-4949/70
md.)
Ġcra mahkemesince mühlet, karar tarihinde
tirajıellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt
düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden
birinde ilân olunur ve icra dairesi ile tapu
dairesine bildirilir. Borçlu bir tacir ise
ticaret sicili memurluğuna ve deniz
ticaretiyle meĢgul ise ayrıca gemi sicil
memurluğuna da haber verilir. Borçlunun
gemisi sicile kayıtlı olduğu takdirde gemi
sicil memuru, konkordatomehli hakkında
sicile Ģerh verir. (Mülga dördüncü cümle:
14/1/2011-6103/41 md.) (…) Mühlet kararı
ayrıca diğer lazım gelen yerlere bildirilir.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Geçici mühletin sonuçları, ilanı ve
bildirimi:
MADDE 288– Geçici mühlet, kesin
mühletin sonuçlarını doğurur.

Geçici mühletin sonuçları, ilanı ve
bildirimi:
MADDE 288– Geçici mühlet, kesin
mühletin sonuçlarını doğurur.

Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret
sicili gazetesinde ve Basın-Ġlan Kurumunun
resmi ilan portalında ilan olunur ve derhal
tapu
müdürlüğüne,
ticaret
sicili
müdürlüğüne, gümrük ve posta idarelerine,
Türkiye Bankalar Birliğine, mahalli ticaret
odalarına, sanayi odalarına, taĢınır kıymet
borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve
diğer lazım gelen yerlere bildirilir. Ġlanda
ayrıca alacaklıların, ilandan itibaren yedi
günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz
ederek konkordato mühleti verilmesini
gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle
birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede
mahkemeden konkordato talebinin reddini
isteyebilecekleri belirtilir.

Mahkemece geçici mühlet kararı, ticaret
sicili gazetesinde ve Basın-Ġlan Kurumunun
resmî ilan portalında ilan olunur ve derhâl
tapu
müdürlüğüne,
ticaret
sicili
müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve
posta idarelerine, Türkiye Bankalar
Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları
Birliğine, mahallî ticaret odalarına, sanayi
odalarına, taĢınır kıymet borsalarına,
Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım
gelen yerlere bildirilir. Ġlanda ayrıca
alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük
kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek
konkordato mühleti verilmesini gerektiren
bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte
ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede
mahkemeden konkordato talebinin reddini
isteyebilecekleri belirtilir.

Geçici mühletin uzatılmasına ve geçici Geçici mühletin uzatılmasına ve geçici
27 / 95

9/6/1932 TARĠHLĠ VE 2004 SAYILI ĠCRA
VE ĠFLAS KANUNU

Mühletin alacaklılar bakımından sonuçları:
Madde 289- (DeğiĢik: 17/7/2003-4949/71
md.)
Mühlet içinde borçlu aleyhine 6183 sayılı
Kanuna göre yapılan takipler de dahil
olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve
evvelce baĢlamıĢ takipler durur, ihtiyatî
haciz kararları uygulanmaz, bir takip
muamelesi ile kesilebilen zamanaĢımı ve
hak düĢüren müddetler iĢlemez.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

mühletin kaldırılarak konkordato talebinin
reddine iliĢkin kararlar da ikinci fıkra
uyarınca ilan olunur ve ilgili yerlere
bildirilir.

mühletin kaldırılarak konkordato talebinin
reddine iliĢkin kararlar da ikinci fıkra
uyarınca ilan olunur ve ilgili yerlere
bildirilir.

Kesin mühlet:
MADDE 289–
Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki
kararını geçici mühlet içinde verir.

Kesin mühlet:
MADDE 289–
Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki
kararını geçici mühlet içinde verir.

Kesin mühlet hakkında bir karar
verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve
varsa konkordato talep eden alacaklıyı
duruĢmaya davet eder. Geçici komiser,
duruĢmadan önce yazılı raporunu sunar ve
mahkemece gerekli görülürse, beyanı
alınmak üzere duruĢmada hazır bulunur.
Mahkeme yapacağı değerlendirmede, itiraz
eden alacaklıların dilekçelerinde ileri
sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alır.

Kesin mühlet hakkında bir karar
verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve
varsa konkordato talep eden alacaklıyı
duruĢmaya davet eder. Geçici komiser,
duruĢmadan önce yazılı raporunu sunar ve
mahkemece gerekli görülürse, beyanı
alınmak üzere duruĢmada hazır bulunur.
Mahkeme yapacağı değerlendirmede, itiraz
eden alacaklıların dilekçelerinde ileri
sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alır.

Mühlet sırasında taĢınır veya taĢınmaz
rehniyle temin edilmiĢ alacaklar nedeniyle
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
baĢlatılabilir veya baĢlamıĢ olan takiplere
devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle
muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli Konkordatonun
baĢarıya
ulaĢmasının
malın satıĢı gerçekleĢtirilemez.
mümkün olduğunun anlaĢılması halinde
borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. Bu
206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı kararla birlikte mahkeme, yeni bir
alacaklar için haciz yoluyla takip görevlendirme yapılmasını gerektiren bir
yapılabilir.
durum olmadığı takdirde geçici komiser
veya komiserlerin görevine devam etmesine
Konkordato aksine hüküm içermediği karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.
takdirde mühlet, rehinle temin edilmemiĢ

Konkordatonun
baĢarıya
ulaĢmasının
mümkün olduğunun anlaĢılması hâlinde
borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. Bu
kararla birlikte mahkeme, yeni bir
görevlendirme yapılmasını gerektiren bir
durum olmadığı takdirde geçici komiser
veya komiserlerin görevine devam etmesine
karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.
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her türlü alacağa faiz iĢlemesini durdurur.
Takas bu Kanunun 200 ve 201 inci
maddelerine tâbidir. Bu maddelerin
uygulanmasında konkordato mühletinin
veya iflâsın ertelenmesi kararının ilânı
tarihi esas alınır.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Alacaklı sayısı, alacak miktarı ve
alacakların çeĢitliliği dikkate alınarak
mahkemece, kesin mühlet kararıyla
beraber veya kesin mühlet içinde uygun
görülecek bir zamanda yedi alacaklıyı
geçmemek, herhangi bir ücret takdir
edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla
ayrıca
bir
alacaklılar
kurulu
oluĢturulabilir. Bu durumda alacakları,
hukuki nitelik itibarıyla birbirinden farklı
olan
alacaklı
sınıfları,
alacaklılar
kurulunda hakkaniyete uygun Ģekilde
temsil
edilir.
Alacaklılar
kurulu
oluĢturulurken komiserin de görüĢü alınır.
Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere
toplanır ve hazır bulunanların oy
çokluğuyla karar alır. Komiser bu
toplantıda hazır bulunarak alınan kararları
toplantıya katılanların imzasını almak
suretiyle tutanağa bağlar.

Mahkemece, kesin mühlet kararıyla
beraber veya kesin mühlet içinde uygun
görülecek bir zamanda yedi alacaklıyı
geçmemek, herhangi bir ücret takdir
edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla
ayrıca
bir
alacaklılar
kurulu
oluĢturulabilir. Bu durumda alacakları,
hukuki nitelik itibarıyla birbirinden farklı
olan alacaklı sınıfları ve varsa rehinli
alacaklılar,
alacaklılar
kurulunda
hakkaniyete uygun Ģekilde temsil edilir.
Alacaklılar
kurulu
oluĢturulurken
komiserin de görüĢü alınır. Alacaklılar
kurulu her ay en az bir kere toplanır ve
hazır bulunanların oy çokluğuyla karar
alır. Komiser bu toplantıda hazır
bulunarak alınan kararları toplantıya
katılanların imzasını almak suretiyle
tutanağa bağlar. Alacaklı sayısı, alacak
miktarı ve alacakların çeĢitliliği dikkate
alınarak alacaklılar kurulunun zorunlu
olarak oluĢturulacağı haller ile alacaklılar
kuruluna iliĢkin diğer hususlar Adalet
Bakanlığınca
yürürlüğe
konulan
yönetmelikte gösterilir.

Güçlük arz eden özel durumlarda kesin
mühlet, komiserin bu durumu açıklayan
gerekçeli raporu ve talebi üzerine
mahkemece altı aya kadar uzatılabilir.

Güçlük arz eden özel durumlarda kesin
mühlet, komiserin bu durumu açıklayan
gerekçeli raporu ve talebi üzerine
mahkemece altı aya kadar uzatılabilir.
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Mühletin borçlu bakımından sonuçları:
Madde 290- (DeğiĢik:17/7/2003-4949/72
md.)
Borçlu, komiserin nezareti altında iĢlerine
devam edebilir. ġu kadar ki, icra
mahkemesi bazı iĢlemlerin geçerli olarak
ancak komiserin katılımı ile yapılmasına
veya borçlunun yerine komiserin iĢletmenin
faaliyetini
devam
ettirmesine
karar
verebilir.
Borçlu, icra mahkemesinin izni dıĢında
mühlet kararından itibaren rehin tesis
edemez, kefil olamaz, taĢınmaz ve
iĢletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi
olsa devredemez ve takyit edemez ve ivazsız

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Borçlu da bu fıkra uyarınca uzatma
talebinde
bulunabilir;
bu
takdirde
komiserin de görüĢü alınır. Her iki halde de
uzatma talebi kesin mühletin sonra
ermesinden önce yapılır ve uzatma kararı
vermeden
önce,
varsa
alacaklılar
kurulunun da görüĢü alınır.

Borçlu da bu fıkra uyarınca uzatma
talebinde
bulunabilir;
bu
takdirde
komiserin de görüĢü alınır. Her iki hâlde de
uzatma talebi kesin mühletin sonra
ermesinden önce yapılır ve uzatma kararı
vermeden
önce,
varsa
alacaklılar
kurulunun da görüĢü alınır.

Kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin
uzatılmasına ve kesin mühletin kaldırılarak
konkordato talebinin reddine iliĢkin
kararlar, 288 inci madde uyarınca ilan
edilir ve ilgili yerlere bildirilir.

Kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin
uzatılmasına ve kesin mühletin kaldırılarak
konkordato talebinin reddine iliĢkin
kararlar, 288 inci madde uyarınca ilan
edilir ve ilgili yerlere bildirilir.

Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu
ile bunların görevleri:
MADDE 290Dosyayı teslim alan komiser kesin mühlet
içinde, konkordatonun tasdikine yönelik
iĢlemleri tamamlayarak dosyayı raporuyla
birlikte mahkemeye iade eder.

Konkordato komiseri ve alacaklılar kurulu
ile bunların görevleri:
MADDE 290Dosyayı teslim alan komiser kesin mühlet
içinde, konkordatonun tasdikine yönelik
iĢlemleri tamamlayarak dosyayı raporuyla
birlikte mahkemeye iade eder.

Komiserin görevleri Ģunlardır:
a) Konkordato projesinin tamamlanmasına
katkıda bulunmak.
b) Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.
c) 291 inci, 292 nci, 294 üncü, 295 inci, 297
nci ila 302 nci ve 304 üncü maddelerde
verilen görevleri yapmak.
d) Mahkemenin istediği konularda ve

Komiserin görevleri Ģunlardır:
a) Konkordato projesinin tamamlanmasına
katkıda bulunmak.
b) Borçlunun faaliyetlerine nezaret etmek.
c) Bu kanunda verilen görevleri yapmak.
d) Mahkemenin istediği konularda ve
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tasarruflarda bulunamaz. Aksi hâlde uygun göreceği sürelerde ara raporlar
yapılan iĢlemler hükümsüzdür.
sunmak.
e) Alacaklılar kurulunu konkordatonun
Borçlu bu hükme yahut komiserin seyri
hakkında
düzenli
aralıklarla
ihtarlarına aykırı davranırsa veya iyi bilgilendirmek.
niyetinden Ģüpheyi haklı gösterir bir f) Talepte bulunan diğer alacaklılara
harekette bulunursa icra mahkemesi konkordatonun seyri ve borçlunun güncel
komiserin raporu üzerine, mümkün ise mali durumu hakkında bilgi vermek.
borçluyu ve gerektiğinde alacaklıları g) Mahkeme tarafından verilen diğer
dinledikten sonra borçlunun malları görevleri yerine getirmek.
üzerindeki tasarruf yetkisini veya mühleti
kaldırabilir.
8 inci, 10 uncu, 11 inci, 16 ncı, 21 inci ve 359
uncu maddeler hükümleri kıyas yoluyla
299, 300 ve 301 inci maddeler hükmü kıyas komiserler hakkında da uygulanır.
yoluyla uygulanır.
Komiserin, konkordatoya iliĢkin iĢlemleri
ile ilgili Ģikayetler asliye ticaret mahkemesi
tarafından kesin olarak karara bağlanır.
Mahkemece atanan geçici komiser ve
komiserler, özel sicilinde kaydedilmek
üzere mahkemenin bağlı bulunduğu adli
yargı ilk derece mahkemesi adalet
komisyonu baĢkanlığına bildirilir. Bir kiĢi
eĢ zamanlı olarak beĢten fazla dosyada
geçici komiser ve komiser olarak görev
yapamaz.
Komiserin
sorumlulukları
hakkında 227 nci maddenin dördüncü ve
beĢinci fıkrası hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL METNĠ
uygun göreceği sürelerde ara raporlar
sunmak.
e) Alacaklılar kurulunu konkordatonun
seyri
hakkında
düzenli
aralıklarla
bilgilendirmek.
f) Talepte bulunan diğer alacaklılara
konkordatonun seyri ve borçlunun güncel
mali durumu hakkında bilgi vermek.
g) Mahkeme tarafından verilen diğer
görevleri yerine getirmek.
8 inci, 10 uncu, 11 inci, 16 ncı, 21 inci ve 359
uncu maddeler hükümleri kıyas yoluyla
komiserler hakkında da uygulanır.
Komiserin konkordatoya iliĢkin iĢlemleri ile
ilgili Ģikayetler, asliye ticaret mahkemesi
tarafından kesin olarak karara bağlanır.
Mahkemece atanan geçici komiser ve
komiserler, özel sicilinde kaydedilmek
üzere mahkemenin bağlı bulunduğu bölge
adliye
mahkemesi
bilirkiĢilik
bölge
kuruluna bildirilir. Bir kiĢi eĢ zamanlı
olarak beĢten fazla dosyada geçici komiser
ve komiser olarak görev yapamaz.
Komiserin sorumlulukları hakkında 227 nci
maddenin dördüncü ve beĢinci fıkrası
hükümleri uygulanır.
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TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Konkordato komiserinin nitelikleri Adalet Konkordato komiserinin nitelikleri Adalet
Bakanlığınca
yürürlüğe
konulan Bakanlığınca
yürürlüğe
konulan
yönetmelikle belirlenir.
yönetmelikle belirlenir.

Defter tutulması ve rehinli malların
kıymetinin takdiri:
Madde 291- (DeğiĢik: 17/7/2003-4949/73
md.)
Komiser, tayinini müteakip borçlunun
mevcudunun bir defterini yapar ve
malların
kıymetlerini
takdir
eder.
Borçlunun baĢka yerlerde malları varsa bu
muamele o yer icra dairesi marifetiyle
yaptırılabilir.

Alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerine
nezaret eder; komisere tavsiyelerde
bulunabilir ve kanunun öngördüğü hâllerde
mahkemeye görüĢ bildirir. Alacaklılar
kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli
bulmazsa,
mahkemeden
komiserin
değiĢtirilmesini gerekçeli bir raporla
isteyebilir. Mahkeme bu talep hakkında
borçluyu ve komiseri dinledikten sonra
kesin olarak karar verir.

Alacaklılar kurulu, komiserin faaliyetlerine
nezaret eder; komisere tavsiyelerde
bulunabilir ve kanunun öngördüğü hâllerde
mahkemeye görüĢ bildirir. Alacaklılar
kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli
bulmazsa,
mahkemeden
komiserin
değiĢtirilmesini gerekçeli bir raporla
isteyebilir. Mahkeme bu talep hakkında
borçluyu ve komiseri dinledikten sonra
kesin olarak karar verir.

Borçlunun mali durumunun düzelmesi
nedeniyle kesin mühletin kaldırılması:
MADDE 291- Konkordato talebi ile
amaçlanan iyileĢmenin, kesin mühletin sona
ermesinden önce gerçekleĢtiğinin komiserin
yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi
üzerine mahkemece resen, kesin mühletin
kaldırılarak konkordato talebinin reddine
karar verilir. Bu karar, 288 inci madde
uyarınca ilan edilir ve ilgili yerlere
bildirilir.

Borçlunun mali durumunun düzelmesi
nedeniyle kesin mühletin kaldırılması:
MADDE 291- Konkordato talebi ile
amaçlanan iyileĢmenin, kesin mühletin sona
ermesinden önce gerçekleĢtiğinin komiserin
yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi
üzerine mahkemece resen, kesin mühletin
kaldırılarak konkordato talebinin reddine
karar verilir. Bu karar, 288 inci madde
uyarınca ilan edilir ve ilgili yerlere
bildirilir.

Komiser rehinli malların kıymetinin
takdirine iliĢkin kararını alacaklıların Mahkeme, bu madde kapsamında kesin Mahkeme, bu madde kapsamında kesin
incelemesine hazır tutar; kıymet takdiri mühletin kaldırılmasına karar vermeden mühletin kaldırılmasına karar vermeden
kararı alacaklılar toplantısından önce yazılı önce borçlu ve varsa konkordato talep eden önce borçlu ve varsa konkordato talep eden
32 / 95

9/6/1932 TARĠHLĠ VE 2004 SAYILI ĠCRA
TASARI METNĠ
GENEL KURUL METNĠ
VE ĠFLAS KANUNU
olarak rehinli alacaklılara ve borçluya alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruĢmaya alacaklı ve alacaklılar kurulunu duruĢmaya
bildirilir.
davet eder; diğer alacaklıları ise gerekli davet eder; diğer alacaklıları ise gerekli
görürse davet eder.
görürse davet eder.
Ġlgililer, on gün içinde ve masrafları
önceden
vermek
kaydıyla,
icra
mahkemesinden rehinli malların kıymetini
yeniden takdir etmesini isteyebilir. Eğer
yeni kıymet takdiri bir alacaklı tarafından
istenmiĢ ve takdir edilen kıymet, kayda
değer bir Ģekilde değiĢmiĢse alacaklı
borçludan masraflarının ödenmesini talep
edebilir.
Alacaklıları
davet
ve
alacakların
bildirilmesi:
Madde 292- (DeğiĢik: 17/7/2003-4949/74
md.)
Alacaklılar, komiser tarafından ilân
tarihinden itibaren yirmi gün içinde
alacaklarını bildirmeye mühlet kararının
yayımlandığı gazetede yapılacak ilânla
davet olunur. Ayrıca, ilânın birer sureti
adresi belli olan alacaklılara posta ile
gönderilir. Ġlânda, hilafına hareket eden
alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça
konkordato
müzakeresine
kabul
edilmeyecekleri ihtarı da yazılır.

Kesin mühlet içinde konkordato talebinin
reddi ile iflasın açılması:
MADDE
292Ġflasa
tabi
borçlu
bakımından, kesin mühletin verilmesinden
sonra aĢağıdaki durumların gerçekleĢmesi
halinde komiserin yazılı raporu üzerine
mahkeme
kesin
mühleti
kaldırarak
konkordato talebinin reddine ve borçlunun
iflasına resen karar verir:
a) Borçlunun malvarlığının korunması için
iflasın açılması gerekiyorsa.
b) Konkordatonun baĢarıya ulaĢamayacağı
anlaĢılıyorsa.
c) Borçlu, 297 nci maddeye aykırı davranır
veya komiserin talimatlarına uymazsa.
Aynı ilânda komiser; yukarıdaki fıkrada d) Borca batık olduğu anlaĢılan bir sermaye
yazılı müddet geçtikten sonra olmak üzere, Ģirketi
veya kooperatif, konkordato

Kesin mühlet içinde konkordato talebinin
reddi ile iflasın açılması:
MADDE
292Ġflasa
tabi
borçlu
bakımından, kesin mühletin verilmesinden
sonra aĢağıdaki durumların gerçekleĢmesi
hâlinde komiserin yazılı raporu üzerine
mahkeme
kesin
mühleti
kaldırarak
konkordato talebinin reddine ve borçlunun
iflasına resen karar verir:
a) Borçlunun malvarlığının korunması için
iflasın açılması gerekiyorsa.
b) Konkordatonun baĢarıya ulaĢamayacağı
anlaĢılıyorsa.
c) Borçlu, 297 nci maddeye aykırı davranır
veya komiserin talimatlarına uymazsa.
d) Borca batık olduğu anlaĢılan bir sermaye
Ģirketi veya kooperatif, konkordato
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konkordato teklifini müzakere etmek için
alacaklıları muayyen bir gün ve saatte
toplanmaya davet eder ve toplantıdan
önceki
on
gün
içinde
belgeleri
inceleyebileceklerini bildirir.

Alacaklılar hakkında borçlunun beyana
daveti:
Madde 293 – (DeğiĢik: 18/2/1965 - 538/124
md.)
Komiser, borçluyu iddia olunan alacaklar
hakkında beyanda bulunmaya davet eder.
Komiser, alacakların varit olup olmadığı
hakkında borçlunun defterleri ve vesikaları
üzerinde gerekli incelemelerde bulunarak
bunların neticesini aĢağıdaki madde
gereğince vereceği rapora derceder.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

talebinden feragat ederse.

talebinden feragat ederse.

Ġflasa tabi olmayan borçlu bakımından ise
birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki
hallerin kesin mühletin verilmesinden sonra
gerçekleĢmesi durumunda, komiserin yazılı
raporu üzerine mahkeme kesin mühleti
kaldırarak konkordato talebinin reddine
resen karar verir.

Ġflasa tabi olmayan borçlu bakımından ise
birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki
hâllerin kesin mühletin verilmesinden sonra
gerçekleĢmesi durumunda, komiserin yazılı
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
duruĢmaya davet eder; diğer alacaklıları ise
gerekli görürse davet eder.

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

Kanun yolları:
MADDE 293– Kesin mühlet talebinin
kabulü ile mühletin kaldırılması talebinin
reddine iliĢkin kararlara karĢı kanun
yoluna baĢvurulamaz.

Kanun yolları:
MADDE 293– Kesin mühlet talebinin
kabulü ile mühletin kaldırılması talebinin
reddine iliĢkin kararlara karĢı kanun
yoluna baĢvurulamaz.

Kesin mühlet talebinin değerlendirilmesi
sonucunda,
hakkında
iflas
kararı
verilmeyen borçlunun konkordato talebinin
reddine karar verilirse, borçlu veya varsa
konkordato talep eden alacaklı bu kararın
tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf
yoluna
baĢvurabilir.
Bölge
adliye
mahkemesinin kararı kesindir. Bölge adliye

Kesin mühlet talebinin değerlendirilmesi
sonucunda,
hakkında
iflas
kararı
verilmeyen borçlunun konkordato talebinin
reddine karar verilirse, borçlu veya varsa
konkordato talep eden alacaklı bu kararın
tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf
yoluna
baĢvurabilir.
Bölge
adliye
mahkemesinin kararı kesindir. Bölge adliye
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Alacaklıların toplanması:
Madde 294 – Komiser alacaklılar
toplanmasına reislik eder ve borçlunun
vaziyeti hakkında bir rapor verir.
Borçlu lazımgelenmalümatı vermek üzere
toplanmada hazır bulunmağa mecburdur.
Müzakere neticesinde tutulan konkordato
zaptı derhal imza olunur. Ġmzayı mütaakıp
on gün içinde vukua gelen iltihaklar kabul
olunur.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

mahkemesi
tarafından
ilk
derece
mahkemesi kararı kaldırılarak mühlet
kararı verildiği hallerde dosya, komiserin
görevlendirilmesi de dahil olmak üzere
müteakip iĢlemlerin yürütülmesi için ilk
derece mahkemesine gönderilir.

mahkemesi
tarafından
ilk
derece
mahkemesi kararı kaldırılarak mühlet
kararı verildiği hâllerde dosya, komiserin
görevlendirilmesi de dahil olmak üzere
müteakip iĢlemlerin yürütülmesi için ilk
derece mahkemesine gönderilir.

Mahkemenin
veya
bölge
adliye
mahkemesinin
konkordato
talebinin
reddiyle birlikte borçlunun iflasına da
karar verdiği hallerde 164 üncü madde
hükmü uygulanır.

Mahkemenin
veya
bölge
adliye
mahkemesinin
konkordato
talebinin
reddiyle birlikte borçlunun iflasına da
karar verdiği hâllerde 164 üncü madde
hükmü uygulanır.

Kesin mühletin alacaklılar bakımından
sonuçları:
MADDE 294– 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 baĢlamıĢ takipler durur, ihtiyatî
tedbir
ve
ihtiyati
haciz
kararları
uygulanmaz, bir takip muamelesi ile
kesilebilen zamanaĢımı ve hak düĢüren
müddetler iĢlemez.

Kesin mühletin alacaklılar bakımından
sonuçları:
MADDE 294– 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 baĢlamıĢ takipler durur, ihtiyatî
tedbir
ve
ihtiyati
haciz
kararları
uygulanmaz, bir takip muamelesi ile
kesilebilen zamanaĢımı ve hak düĢüren
müddetler iĢlemez.

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı
imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip
yapılabilir.
yapılabilir.
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Tasdik edilen konkordato projesi aksine
hüküm içermediği takdirde kesin mühlet
tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiĢ
her türlü alacağa faiz iĢlemesi durur.

Tasdik edilen konkordato projesi aksine
hüküm içermediği takdirde kesin mühlet
tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiĢ
her türlü alacağa faiz iĢlemesi durur.

Takas bu Kanunun 200 ve 201 inci
maddelerine tâbidir. Bu maddelerin
uygulanmasında geçici mühletin ilânı tarihi
esas alınır.

Takas bu Kanunun 200 ve 201 inci
maddelerine tâbidir. Bu maddelerin
uygulanmasında geçici mühletin ilânı tarihi
esas alınır.

Hacizli mallar hakkında niteliğine uygun Hacizli mallar hakkında niteliğine uygun
düĢtüğü ölçüde 186 ncı madde hükmü düĢtüğü ölçüde 186 ncı madde hükmü
uygulanır.
uygulanır.
Konkordato mühletinin verilmesinden önce,
müstakbel bir alacağın devri sözleĢmesi
yapılmıĢ ve devredilen alacak konkordato
mühletinin verilmesinden sonra doğmuĢ ise,
bu devir hükümsüzdür.

Konkordato mühletinin verilmesinden önce,
müstakbel bir alacağın devri sözleĢmesi
yapılmıĢ ve devredilen alacak konkordato
mühletinin verilmesinden sonra doğmuĢ ise,
bu devir hükümsüzdür.

Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı
tarafından, ona eĢit kıymette para alacağına
çevrilerek komisere bildirilir. ġu kadar ki
borçlu, komiserin onayıyla taahhüdün
aynen ifasını üstlenmekte serbesttir.

Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı
tarafından, ona eĢit kıymette para alacağına
çevrilerek komisere bildirilir. ġu kadar ki
borçlu, komiserin onayıyla taahhüdün
aynen ifasını üstlenmekte serbesttir.

Gecikmesinde sakınca bulunan haller
dıĢında
mühlet,
konkordatoya
tabi
alacaklara iliĢkin idari davalar ve
borçlunun davalı olduğu hukuk davalarını
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durdurur.
Kesin
mühletin
rehinli
alacaklılar
bakımından sonuçları:
MADDE 295– Mühlet sırasında rehinle
temin edilmiĢ alacaklar nedeniyle rehnin
paraya
çevrilmesi
yoluyla
takip
baĢlatılabilir veya baĢlamıĢ olan takiplere
devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle
Konkordatoya muvafakat etmiĢ olan muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli
alacaklı dahi kendi haklarını yukardaki malın satıĢı gerçekleĢtirilemez.
kimselere ödeme mukabilinde temlik teklif
etmek ve onlara toplanmanın günü ile
yerinden en aĢağı on gün evvel haber
vermek Ģartiyle bu hükümden istifade eder.
MüĢterek borçlulara karĢı haklar:
Madde 295 – Konkordatoya muvafakat
etmiyen alacaklı müĢterek borçlulara ve
borçlunun kefillerine ve borcu tekeffül
edenlere karĢı bütün haklarını muhafaza
eder.

GENEL KURUL METNĠ
Kesin
mühletin
rehinli
alacaklılar
bakımından sonuçları:
MADDE 295– Mühlet sırasında rehinle
temin edilmiĢ alacaklar nedeniyle rehnin
paraya
çevrilmesi
yoluyla
takip
baĢlatılabilir veya baĢlamıĢ olan takiplere
devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle
muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli
malın satıĢı gerçekleĢtirilemez.

Alacaklı
müracaat
hakkına
halel
gelmeksizin
yukardaki
kimselere
konkordato müzakeresine iĢtirak etmek
yetkisini verebilir ve onların kararını kabul
taahhüdünde bulunabilir.
Konkordatonun mahkemede incelenmesi:
Madde 296- (DeğiĢik: 17/7/2003-4949/75
md.)
Toplanmayı takip eden on gün bittikten
sonra komiser konkordatoya iliĢkin bütün
belgeleri ve bu süre içinde iltihak eden
olmuĢsa bunları da dikkate alarak,
konkordatonun kabul edilip edilmediğine
ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair

Kesin mühletin sözleĢmeler bakımından
sonuçları:
MADDE 296- SözleĢmenin karĢı tarafının
konkordato
projesinden
etkilenip
etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun
taraf olduğu ve iĢletmesinin faaliyetinin
devamı için önem arz eden sözleĢmelerde
yer alıp da borçlunun konkordato talebinde
bulunmasının sözleĢmeye aykırılık teĢkil

Kesin mühletin sözleĢmeler bakımından
sonuçları:
MADDE 296- SözleĢmenin karĢı tarafının
konkordato
projesinden
etkilenip
etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun
taraf olduğu ve iĢletmesinin faaliyetinin
devamı için önem arz eden sözleĢmelerde
yer alıp da borçlunun konkordato talebinde
bulunmasının sözleĢmeye aykırılık teĢkil
37 / 95

9/6/1932 TARĠHLĠ VE 2004 SAYILI ĠCRA
TASARI METNĠ
VE ĠFLAS KANUNU
gerekçeli raporunu ticaret mahkemesine edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına
tevdi eder ve durumu ilgili icra yahut borcu muaccel hale getireceğine
mahkemesine bildirir.
iliĢkin hükümler, borçlunun konkordato
yoluna
baĢvurması
durumunda
Mahkeme, komiseri dinledikten sonra ve uygulanmaz. SözleĢmede bu yönde bir
her hâlde mühlet içinde kısa bir zamanda hüküm
bulunmasa
dahi
sözleĢme,
kararını verir. Karar vermek için tayin borçlunun
konkordatoya
baĢvurduğu
olunan duruĢma günü, mühlet kararının gerekçesiyle sona erdirilemez.
yayımlandığı gazetede ilân edilir. Ġtiraz
edenlerin
haklarını
müdafaa
için Borçlunun taraf olduğu, iĢletmesinin
duruĢmada bulunabilecekleri de ilâna faaliyetinin devamı için önem arz eden,
yazılır.
konkordato talebinden önce akdedilmiĢ
olan ve konkordatonun amacına ulaĢmasına
yardımcı olacak nitelikteki sözleĢmeler,
borçlunun
konkordatoya
baĢvurduğu
gerekçesiyle sona erdirilemez. Ancak bunun
için borçlunun, kesin mühlet kararının
verildiği tarihe kadar doğmuĢ olan
borçlarını ödemiĢ ve kesin mühlet içinde
doğan
borçları
ödeme
konusunda
temerrüde düĢmemiĢ olması Ģarttır.
Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun
amacına ulaĢmasını engelleyen sürekli borç
iliĢkilerini, komiserin onayıyla herhangi bir
zamanda sona erecek Ģekilde feshedebilir.
Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat,
konkordato projesine tabi olur. Hizmet
sözleĢmelerinin
feshine
iliĢkin
özel
hükümler saklıdır.

GENEL KURUL METNĠ
edeceğine, haklı fesih sebebi
yahut borcu muaccel hale
iliĢkin hükümler, borçlunun
yoluna
baĢvurması
uygulanmaz. SözleĢmede bu
hüküm
bulunmasa
dahi
borçlunun
konkordatoya
gerekçesiyle sona erdirilemez.

sayılacağına
getireceğine
konkordato
durumunda
yönde bir
sözleĢme,
baĢvurduğu

Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun
amacına ulaĢmasını engelleyen sürekli borç
iliĢkilerini, komiserin uygun görüĢü ve
mahkemenin
onayıyla
herhangi
bir
zamanda sona erecek Ģekilde feshedebilir.
Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat,
konkordato projesine tabi olur. Hizmet
sözleĢmelerinin
feshine
iliĢkin
özel
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hükümler saklıdır.

Konkordatonun kabulü için lazımgelen
ekseriyet:
Madde 297 – (DeğiĢik birinci fıkra:
17/7/2003-4949/76
md.)
Konkordato,
kaydedilmiĢ olan alacaklıların yarısını ve
alacakların üçte ikisini aĢan bir çoğunluk
tarafından imza edilmiĢ ise kabul edilmiĢ
sayılır.

Kesin
mühletin
borçlu
bakımından
sonuçları:
MADDE 297- Borçlu, komiserin nezareti
altında iĢlerine devam edebilir. ġu kadar ki,
mühlet kararı verirken veya mühlet içinde
mahkeme, bazı iĢlemlerin geçerli olarak
ancak komiserin izni ile yapılmasına veya
borçlunun yerine komiserin iĢletmenin
faaliyetini
devam
ettirmesine
karar
Ġmtiyazlı alacaklılarla borçlunun karısı, verebilir.
kocası ve ana, baba ve evladı ne alacak ve
ne de alacaklı ekseriyetini teĢkilde hesaba Borçlu, mahkemenin izni dıĢında mühlet
katılmazlar.
kararından itibaren rehin tesis edemez,
kefil olamaz, taĢınmaz ve iĢletmenin
Rehinle temin edilmiĢ alacaklar komiser devamlı tesisatını kısmen dahi olsa
tarafından takdir edilen kıymet neticesinde devredemez, takyit edemez ve ivazsız
teminatsız kaldıkları kısım için hesaba tasarruflarda bulunamaz. Aksi hâlde
katılırlar.
yapılan iĢlemler hükümsüzdür. Mahkeme
bu iĢlemler hakkında karar vermeden önce
Nizalı veya taliki Ģarta bağlı veyahut komiserin ve alacaklılar kurulunun
muayyen olmıyan bir vadeye tabi görüĢünü almak zorundadır.
alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve
ne nispette katılacağına icra mahkemesi Borçlu bu hükme yahut komiserin
karar verir. ġu kadar ki bu iddialar ihtarlarına aykırı davranırsa mahkeme,
hakkında ilerde mahkemece verilecek borçlunun malları üzerindeki tasarruf
hükümler mahfuzdur.
yetkisini kaldırabilir veya 292 nci madde
çerçevesinde karar verir.

Kesin
mühletin
borçlu
bakımından
sonuçları:
MADDE 297- Borçlu, komiserin nezareti
altında iĢlerine devam edebilir. ġu kadar ki,
mühlet kararı verirken veya mühlet içinde
mahkeme, bazı iĢlemlerin geçerli olarak
ancak komiserin izni ile yapılmasına veya
borçlunun yerine komiserin iĢletmenin
faaliyetini
devam ettirmesine karar
verebilir.
Borçlu, mahkemenin izni dıĢında mühlet
kararından itibaren rehin tesis edemez,
kefil olamaz, taĢınmaz ve iĢletmenin
devamlı tesisatını kısmen dahi olsa
devredemez, takyit edemez ve ivazsız
tasarruflarda bulunamaz. Aksi hâlde
yapılan iĢlemler hükümsüzdür. Mahkeme
bu iĢlemler hakkında karar vermeden önce
komiserin ve alacaklılar kurulunun
görüĢünü almak zorundadır.
Borçlu bu hükme yahut komiserin
ihtarlarına aykırı davranırsa mahkeme,
borçlunun malları üzerindeki tasarruf
yetkisini kaldırabilir veya 292 nci madde
çerçevesinde karar verir.
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Birinci ve üçüncü fıkra kapsamında alınan Birinci ve üçüncü fıkra kapsamında alınan
kararlar 288 inci madde uyarınca ilan edilir kararlar 288 inci madde uyarınca ilan edilir
ve ilgili yerlere bildirilir.
ve ilgili yerlere bildirilir.
Konkordatonun tasdiki
Madde 298-(DeğiĢik: 17/7/2003-4949/77
md.)
Yukarıdaki hükümler dairesinde yapılan
konkordato teklifinin tasdiki aĢağıdaki
Ģartların tahakkukuna bağlıdır:
1- Teklif edilen meblağın borçlunun
kaynakları ile orantılı olması (Mahkeme
borçluya intikâl edebilecek malları da
dikkate alabilir.).
2Malvarlığının
terki
suretiyle
konkordatoda, paraya çevirme hâlinde elde
edilen hasılat veya üçüncü kiĢi tarafından
teklif edilen meblağın, iflâs yoluyla tasfiye
hâlinde elde edilebilecek bedelden fazla
olacağının öngörülmesi.
3Konkordato
iĢlemlerinin
yerine
getirilmesini, alacakları kabul edilmiĢ olan
imtiyazlı alacakların tamamen ödenmesini
ve mühlet sırasında komiserin onayıyla
akdedilmiĢ borçların ifasını sağlamak için,
bu alacaklılardan her biri özel olarak ve
açıkça
kendi
alacağı
bakımından
vazgeçmedikçe,
yeterli
teminatın
gösterilmesi.
4- Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği

Defter tutulması ve rehinli malların
kıymetinin takdiri:
MADDE 298- Komiser, görevlendirilmesini
müteakip borçlunun mevcudunun bir
defterini yapar ve malların kıymetlerini
takdir eder. Borçlunun baĢka yerlerde
malları varsa bu muamele o yer icra dairesi
marifetiyle yaptırılabilir.

Defter tutulması ve rehinli malların
kıymetinin takdiri:
MADDE 298- Komiser, görevlendirilmesini
müteakip borçlunun mevcudunun bir
defterini yapar ve malların kıymetlerini
takdir eder. Borçlunun baĢka yerlerde
malları varsa bu muamele o yer icra dairesi
marifetiyle yaptırılabilir.

Komiser rehinli malların kıymetinin
takdirine iliĢkin kararını alacaklıların
incelemesine hazır bulundurur; kıymet
takdiri kararı alacaklılar toplantısından
önce yazılı olarak rehinli alacaklılara ve
borçluya bildirilir.

Komiser rehinli malların kıymetinin
takdirine iliĢkin kararını alacaklıların
incelemesine hazır bulundurur; kıymet
takdiri kararı alacaklılar toplantısından
önce yazılı olarak rehinli alacaklılara ve
borçluya bildirilir.

Ġlgililer, yedi gün içinde ve masrafını
önceden vermek kaydıyla, mahkemeden
rehinli malların kıymetini yeniden takdir
etmesini isteyebilirler. Eğer yeni kıymet
takdiri bir alacaklı tarafından istenmiĢ ve
takdir edilen kıymet, kayda değer bir
Ģekilde değiĢmiĢse alacaklı borçludan
masraflarının ödenmesini talep edebilir.

Ġlgililer, yedi gün içinde ve masrafını
önceden vermek kaydıyla, mahkemeden
rehinli malların kıymetini yeniden takdir
etmesini isteyebilirler. Eğer yeni kıymet
takdiri bir alacaklı tarafından istenmiĢ ve
takdir edilen kıymet, kayda değer bir
Ģekilde değiĢmiĢse alacaklı borçludan
masraflarının ödenmesini talep edebilir.
Rehinli

taĢınmaz

malların

bu

madde
40 / 95

9/6/1932 TARĠHLĠ VE 2004 SAYILI ĠCRA
VE ĠFLAS KANUNU
yargılama masrafları ve ilâm harçlarının
tasdik kararından önce, borçlu tarafından
mahkeme veznesine depo edilmiĢ olması.
Hâkim, konkordato teklifini yetersiz
bulması hâlinde re'sen veya talep üzerine
gerekli gördüğü düzeltmeyi yapabilir.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ
kapsamındaki kıymet takdiri, 6/12/2012
tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu uyarınca gayrimenkul değerleme
uzmanlığı lisansı ile yetkilendirilen kiĢilere
yaptırılabilir.

Rehinli taĢınır veya taĢınmazın paraya
çevrilmesinin ertelenmesi:
Madde 298/a- (Ek: 17/7/2003-4949/78 md.)
Konkordatoyu
tasdik
eden
hâkim,
borçlunun talebi üzerine, tasdik kararından
itibaren en fazla bir yılı geçmemek ve
erteleme süresince iĢleyecek olup mevcut
rehinle
karĢılanamayan
faizler
teminatlandırılmak kaydıyla, rehinli taĢınır
veya taĢınmazın konkordato talebinden
önceki bir alacak nedeniyle satıĢını
erteleyebilir. Ancak, bu ertelemenin
yapılabilmesi
için
rehinli
alacağın
konkordato talebinden önceki yıla ait
faizlerinin ödenmiĢ olması lazımdır. Borçlu
ayrıca taĢınmazın veya ticarî iĢletme rehni
konusu unsurların iĢletmenin çalıĢması için
kendisine gerekli olduğunu ve paraya
çevirmenin ekonomik varlığını tehlikeye
sokacağını gerçeğe yakın bir Ģekilde ispat
etmelidir.
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Ġlgili rehinli alacaklılar yazılı görüĢlerini
konkordatonun
tasdikine
iliĢkin
görüĢmelerden önce sunmaya davet
edilirler; bu alacaklılar ayrıca tasdik
duruĢmasına bizzat çağırılırlar.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet:
MADDE
299Alacaklılar,
komiser
tarafından 288 inci madde uyarınca
yapılacak ilânla, ilân tarihinden itibaren

Alacaklıları alacaklarını bildirmeye davet:
MADDE
299Alacaklılar,
komiser
tarafından 288 inci madde uyarınca
yapılacak ilânla, ilân tarihinden itibaren

Borçlu, rehinli taĢınır veya taĢınmazı
rızasıyla devreder, iflâs eder veya ölürse,
paraya
çevirmenin
ertelenmesi
kendiliğinden hükümsüz hâle gelir.
Ġlgili alacaklının talebi üzerine ve borçluyu
dinledikten sonra, konkordatoyu tasdik
eden hâkim paraya çevirmenin ertelenmesi
kararını, alacaklı Ģu hâllerden birinin
mevcudiyetini gerçeğe yakın bir Ģekilde
ispat ederse iptal eder:
1- Borçlu paraya çevirmenin ertelenmesini
yanlıĢ bilgiler vermek suretiyle elde etmiĢse.
2- Serveti ve gelirleri artmıĢ ve borcu
ekonomik varlığını tehlikeye sokmadan
ödeyebilecekse.
3- Rehinli taĢınır veya taĢınmazın paraya
çevrilmesi borçlunun ekonomik varlığını
artık tehlikeye sokmayacaksa.
Kanun yollarına baĢvurma
Madde 299- (DeğiĢik: 2/3/2005-5311/18 md.)
Konkordato hakkında verilen hükme karĢı
tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde
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borçlu ve itiraz eden her alacaklı tarafından
istinaf yoluna baĢvurulabilir. Bölge adliye
mahkemesi kararına karĢı tebliğ tarihinden
itibaren on gün içinde temyiz yoluna
baĢvurulabilir.
Ġstinaf
ve
temyiz
incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Tasdikin ilanı:
Madde 300 – (DeğiĢik: 18/2/1965 - 538/126
md.)
(DeğiĢik: 6/6/1985 - 3222/35 md.) Hüküm
kesinleĢince mühlet kararının yayımlandığı
gazetede ilan edilir; icra dairesi ile tapu
dairesine, mahalli ticaret odalarına sanayi
odalarına ve borsalara ve borçlunun
sıfatına göre evvelce ihbar edilmiĢ ise
ticaret sicili memurluğuna ve gemi sicil
memurluğuna tebliğ olunur.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

onbeĢ gün içinde alacaklarını bildirmeye
davet olunur. Ayrıca, ilânın birer sureti
adresi belli olan alacaklılara posta ile
gönderilir. Ġlânda, alacaklarını bildirmeyen
alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça
konkordato projesinin müzakerelerine
kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır.

onbeĢ gün içinde alacaklarını bildirmeye
davet olunur. Ayrıca, ilânın birer sureti
adresi belli olan alacaklılara posta ile
gönderilir. Ġlânda, alacaklarını bildirmeyen
alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça
konkordato projesinin müzakerelerine
kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır.

Alacaklar hakkında borçlunun beyana
daveti:
MADDE 300– 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 302 nci madde gereğince vereceği
raporda belirtir.

Alacaklar hakkında borçlunun beyana
daveti:
MADDE 300– 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 302 nci madde gereğince vereceği
raporda belirtir.

Alacaklılar toplantısına davet:
MADDE 301- Konkordato projesinin
hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve
tahkiki tamamlandıktan sonra komiser, 288
inci madde uyarınca yapacağı yeni bir
ilanla alacaklıları, konkordato projesini
müzakere etmek üzere toplanmaya davet

Alacaklılar toplantısına davet:
MADDE 301- Konkordato projesinin
hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve
tahkiki tamamlandıktan sonra komiser, 288
inci madde uyarınca yapacağı yeni bir
ilanla alacaklıları, konkordato projesini
müzakere etmek üzere toplanmaya davet

Ġlandan itibaren 287 nci maddeye göre
verilen mühletin hükümleri biter.
Konkordatonun reddinden sonra iflas ve
ihtiyati haciz:
Madde 301 – (DeğiĢik: 18/2/1965 - 538/127
md.)
(DeğiĢik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/80
md.) Konkordato tasdik olunmaz yahut
mühlet kaldırılırsa, borçlu iflâsa tâbi

43 / 95

9/6/1932 TARĠHLĠ VE 2004 SAYILI ĠCRA
VE ĠFLAS KANUNU
kiĢilerden olmasa bile, alacaklılardan
birinin 300 üncü maddeye göre yapılacak
ilândan itibaren on gün içinde vuku
bulacak talebi üzerine borçlunun derhâl
iflâsına karar verilir.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

eder. Komiser rehinli ve diğer alacaklılarla
yapılacak toplantı takvimini belirler. Ġlk
toplantı günü ilandan en az bir ay sonra
olmak zorundadır. Ġlanda alacaklıların,
toplantıdan önceki on beĢ gün içinde
belgeleri inceleyebilecekleri de bildirilir.
Konkordatonun
tasdikını
reddeden Ayrıca, ilânın birer sureti adresi belli olan
mahkeme, teminat aramaksızın borçlunun alacaklılara posta ile gönderilir.
bütün kabili haciz mallarının ihtiyaten
haczine karar verir. Bu karar masrafı
avans olarak yatıran herhangi bir
alacaklının
talebiyle
tatbik
olunur.
Yukarıdaki fıkraya göre açılan iflas davası
264 üncü madde gereğince ihtiyati haczi
tamamlıyan merasimdendir.

eder. Toplantı günü ilandan en az on beĢ
gün sonra olmak zorundadır. Ġlanda
alacaklıların, toplantıdan önceki yedi gün
içinde belgeleri inceleyebilecekleri de
bildirilir. Ayrıca, ilânın birer sureti adresi
belli olan alacaklılara posta ile gönderilir.

Ġtirazlı alacaklar hakkında dava:
Madde 302 – (DeğiĢik: 6/6/1985 - 3222/36
md.)
Ticaret mahkemesi, konkordatonun tasdiki
kararında alacakları itiraza uğramıĢ olan
alacaklılara,
dava
açmak
için,
konkordatonun tasdiki kararının yüze karĢı
verilmesi halinde tefhim, aksi takdirde
tebliğ tarihinden itibaren baĢlamak üzere
on günlük bir müddet tayin eder. (DeğiĢik
ikinci cümle: 12/2/2004-5092/6 md.) Bu
müddet içerisinde dava açmayanların
teminattan yararlanma ve konkordatoyu
feshettirme hakları düĢer. (Ek cümle:

Alacaklılar toplantısı ve projenin kabulü
için gerekli çoğunluk:
MADDE
302Komiser
alacaklılar
toplantısına baĢkanlık eder ve borçlunun
durumu hakkında bir rapor verir.

Alacaklılar toplantıları ve projenin kabulü
için gerekli çoğunluk:
MADDE 302- Komiser rehinli alacaklılar
ve diğer alacaklılarla ayrı ayrı yapılacak
toplantılara baĢkanlık eder ve borçlunun
durumu hakkında bir rapor verir.

Borçlu gerekli açıklamaları yapmak üzere Borçlu gerekli açıklamaları yapmak üzere
toplantılarda hazır bulunmaya mecburdur. toplantıda hazır bulunmaya mecburdur.
Konkordato projesi, rehinli alacaklılar
bakımından kaydedilmiĢ olan alacakların
üçte ikisini aĢan bir çoğunluk tarafından
imza edilmiĢ ise rehinli alacaklılar
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17/7/2003-4949/81
md.)
Ġcra
takibi bakımından kabul edilmiĢ sayılır.
sonucunda kesinleĢmiĢ alacaklar ile ilâma
bağlı alacaklara iliĢkin haklar saklıdır.
Diğer alacaklılar bakımından konkordato
projesi;
a) KaydedilmiĢ olan alacaklıların ve
alacakların yarısını veya
b) KaydedilmiĢ olan alacaklıların dörtte
birini ve alacakların üçte ikisini,
aĢan bir çoğunluk tarafından imza edilmiĢ
ise kabul edilmiĢ sayılır.

GENEL KURUL METNĠ

Konkordato projesi;
a) KaydedilmiĢ olan alacaklıların ve
alacakların yarısını veya
b) KaydedilmiĢ olan alacaklıların dörtte
birini ve alacakların üçte ikisini,
aĢan bir çoğunluk tarafından imza edilmiĢ
ise kabul edilmiĢ sayılır.

Rehinli alacaklılar veya diğer alacaklılar
için
aranan
çoğunluktan
birinin
sağlanamaması diğerini etkilemez.
Oylamada sadece konkordato projesinden
etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. 206 ncı
maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı
alacakların alacaklıları ve borçlunun eĢi,
anası, babası ve çocuğu alacak ve alacaklı
çoğunluğunun hesabında dikkate alınmaz.

Oylamada sadece konkordato projesinden
etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. 206 ncı
maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı
alacakların alacaklıları ve borçlunun eĢi ve
çocuğu ile kendisinin ve evlilik bağı ortadan
kalkmıĢ olsa dahi eĢinin anası, babası ve
kardeĢi alacak ve alacaklı çoğunluğunun
hesabında dikkate alınmaz.
Rehinle temin edilmiĢ olan alacaklar, 298
inci madde uyarınca takdir edilen kıymet
sonucunda teminatsız kaldıkları kısım için
hesaba katılırlar.

ÇekiĢmeli veya geciktirici koĢula bağlı ÇekiĢmeli veya geciktirici koĢula bağlı
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Konkordatonun hükümleri:
Madde 303– (DeğiĢik: 17/7/2003-4949/82
md.)
Tasdik edilen konkordato, alacakları
mühlet kararından önce veya komiserin
onayı olmaksızın konkordatonun tasdikine
kadar doğmuĢ bütün alacaklar için

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

yahut belirli olmayan bir vadeye tabi
alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve
ne oranda katılacağına mahkeme karar
verir. ġu kadar ki bu iddialar hakkında
ileride mahkemece verilecek hükümler
saklıdır.

yahut belirli olmayan bir vadeye tabi
alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve
ne oranda katılacağına mahkeme karar
verir. ġu kadar ki bu iddialar hakkında
ileride mahkemece verilecek hükümler
saklıdır.

Konkordato
projesinin
müzakereleri
sonucunda
oluĢturulan
konkordato
tutanağı, kabul ve ret oylarını içerecek
Ģekilde derhal imza olunur.

Konkordato
projesinin
müzakereleri
sonucunda
oluĢturulan
konkordato
tutanağı, kabul ve ret oylarını içerecek
Ģekilde derhal imza olunur. Toplantının
bitimini takip eden yedi gün içinde
gerçekleĢen iltihaklar da kabul olunur.

Komiser,
alacaklılar
toplantılarının
tamamlanmasından itibaren en geç üç gün
içinde konkordatoya iliĢkin bütün belgeleri,
konkordato projesinin rehinli alacaklılar ve
diğer alacaklılar bakımından kabul edilip
edilmediğine ve tasdikinin uygun olup
olmadığına dair gerekçeli raporunu
mahkemeye tevdi eder.

Komiser, iltihak süresinin bitmesinden
itibaren en geç yedi gün içinde
konkordatoya iliĢkin bütün belgeleri,
konkordato
projesinin
kabul
edilip
edilmediğine ve tasdikinin uygun olup
olmadığına dair gerekçeli raporunu
mahkemeye tevdi eder.

Borçtan birlikte sorumlu olanlara karĢı
haklar:
MADDE 303– Konkordatoya muvafakat
etmeyen alacaklı borçtan birlikte sorumlu
olanlara karĢı bütün haklarını muhafaza
eder.

Borçtan birlikte sorumlu olanlara karĢı
haklar:
MADDE 303– Konkordatoya muvafakat
etmeyen alacaklı borçtan birlikte sorumlu
olanlara karĢı bütün haklarını muhafaza
eder.
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mecburidir. Rehinli alacaklıların rehnin
kıymetini karĢılayan miktardaki alacakları
ile bu Kanunun 206 ncı maddesinin birinci
fıkrasında sayılan Devlet alacakları
müstesnadır.
Mühlet
içinde
komiserin
onayıyla
akdedilmiĢ borçlar, malvarlığının terki
suretiyle konkordatoda yahut sonraki bir
iflâsta masa borcu sayılır.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Konkordatoya muvafakat eden alacaklı da
kendi haklarını, borçtan birlikte sorumlu
olan kiĢilere ödeme mukabilinde devir teklif
etmek ve onlara toplantıların günü ile
yerini en az on gün önce haber vermek
Ģartıyla bu hükümden yararlanır.

Konkordatoya muvafakat eden alacaklı da
kendi haklarını, borçtan birlikte sorumlu
olan kiĢilere ödeme mukabilinde devir teklif
etmek ve onlara toplantıların günü ile
yerini en az on gün önce haber vermek
Ģartıyla bu hükümden yararlanır.

Alacaklı
müracaat
hakkına
halel
gelmeksizin borçtan birlikte sorumlu olan
kiĢilere konkordato müzakerelerine katılma
yetkisini verebilir ve onların kararını kabul
taahhüdünde bulunabilir.

Alacaklı
müracaat
hakkına
halel
gelmeksizin borçtan birlikte sorumlu olan
kiĢilere konkordato müzakerelerine katılma
yetkisini verebilir ve onların kararını kabul
taahhüdünde bulunabilir.

Konkordatonun
tasdiki
kararında
alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından
vazgeçtiği, borçlunun borçlarını nasıl
ödeyeceği
ve
gerekirse
sağlanacak
teminatlar belirtilir. Kararda komiser veya
uzman bir kiĢi tasdik edilen konkordatonun
yerine getirilmesini sağlamak için gerekli
gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini
almakla görevlendirilebilir. Bu takdirde
görevlendirilen kiĢi, borçlunun iĢletmesinin
durumu ve borçlarını konkordato projesi
uyarınca ödeme kabiliyetini muhafaza edip
etmediği konusunda iki ayda bir tasdik
kararını veren mahkemeye rapor tevdi
eder; alacaklılar bu raporu inceleyebilirler.
Konkordatonun
üzerine tesiri:

neticelenmiyen

takipler Konkordatonun mahkemede incelenmesi:
Konkordatonun mahkemede incelenmesi:
MADDE
304–
Komiserin
gerekçeli MADDE
304–
Komiserin
gerekçeli
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Madde
304
–
Konkordatonun
tasdikıkonkordato mühletlerinden evvel
vazolunupta henüz paraya çevrilmemiĢ olan
hacizleri hükümden düĢürür.

Nizalı alacaklılara ait paralar:
Madde 305 – Ġcra mahkemesi emrederse
nizalı alacaklılar hakkında ayrılan paylar
hüküm
katileĢinceye
kadar
borçlu
tarafından sağlam bir bankaya ve
bulunmıyan yerde icra veznesine yatırılır.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

raporunu ve dosyayı tevdi alan mahkeme,
konkordato hakkında karar vermek üzere
yargılamaya baĢlar. Mahkeme, komiseri
dinledikten sonra kısa bir zamanda ve her
halde kesin mühlet içinde kararını vermek
zorundadır. Karar vermek için tayin
olunan duruĢma günü, 288 inci madde
uyarınca ilân edilir. Ġtiraz edenlerin, itiraz
sebeplerini duruĢma gününden en az üç gün
önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla
duruĢmada hazır bulunabilecekleri de ilâna
yazılır.

raporunu ve dosyayı tevdi alan mahkeme,
konkordato hakkında karar vermek üzere
yargılamaya baĢlar. Mahkeme, komiseri
dinledikten sonra kısa bir zamanda ve her
hâlde kesin mühlet içinde kararını vermek
zorundadır. Karar vermek için tayin
olunan duruĢma günü, 288 inci madde
uyarınca ilân edilir. Ġtiraz edenlerin, itiraz
sebeplerini duruĢma gününden en az üç gün
önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla
duruĢmada hazır bulunabilecekleri de ilâna
yazılır.

Konkordato hakkında yapılan yargılamada
kesin
mühlet
içinde
bir
karar
verilemeyeceği
anlaĢılırsa;
mahkeme,
gerekli görürse komiserden gerekçeli bir
rapor da alarak, karar verilinceye kadar
mühlet hükümlerinin devamına karar
verebilir. Bu süre altı aydan fazla olamaz.

Konkordato hakkında yapılan yargılamada
kesin
mühlet
içinde
bir
karar
verilemeyeceği
anlaĢılırsa;
mahkeme,
gerekli görürse komiserden gerekçeli bir
rapor da alarak, karar verilinceye kadar
mühlet hükümlerinin devamına karar
verebilir. Bu süre altı aydan fazla olamaz.

Konkordatonun tasdiki Ģartları:
MADDE 305- Mahkeme, rehinli ve diğer
alacaklılar
bakımından
ayrı
ayrı
oluĢturulan raporu ayrı ayrı değerlendirir.
Kabul edilen konkordato projelerinin
tasdiki aĢağıdaki Ģartların gerçekleĢmesine
bağlıdır:

Konkordatonun tasdiki Ģartları:
MADDE 305- 302 nci madde uyarınca
yapılan toplantıda ve iltihak süresi içinde
verilen oylarla kabul edilen konkordato
projesinin tasdiki aĢağıdaki Ģartların
gerçekleĢmesine bağlıdır:

a) Adi konkordatoda teklif edilen tutarın, a) Adi konkordatoda teklif edilen tutarın,
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TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

borçlunun iflası hâlinde alacaklıların eline
geçebilecek muhtemel miktardan fazla
olacağının anlaĢılması; malvarlığının terki
suretiyle konkordatoda paraya çevirme
hâlinde elde edilen hasılat veya üçüncü kiĢi
tarafından teklif edilen tutarın iflâs yoluyla
tasfiye hâlinde elde edilebilecek bedelden
fazla olacağının anlaĢılması.
b) Teklif edilen tutarın borçlunun
kaynakları ile orantılı olması (bu kapsamda
mahkeme, borçlunun beklenen haklarının
dikkate alınıp alınmayacağını ve alınacaksa
ne oranda dikkate alınacağını da takdir
eder).
c) Konkordato projesinin 302 nci maddede
öngörülen çoğunlukla kabul edilmiĢ
bulunması.
d) 206 ncı maddenin birinci sırasındaki
imtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam
olarak ödenmesinin ve mühlet içinde
komiserin izniyle akdedilmiĢ borçların
ifasının,
alacaklı
bundan
açıkça
vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmıĢ
olması (302 nci maddenin altıncı fıkrası
kıyasen uygulanır).
e) Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği
yargılama giderleri ile konkordatonun
tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi
kararlaĢtırılan para üzerinden alınması
gereken harcın, tasdik kararından önce,

borçlunun iflası hâlinde alacaklıların eline
geçebilecek muhtemel miktardan fazla
olacağının anlaĢılması; malvarlığının terki
suretiyle konkordatoda paraya çevirme
hâlinde elde edilen hasılat veya üçüncü kiĢi
tarafından teklif edilen tutarın iflâs yoluyla
tasfiye hâlinde elde edilebilecek bedelden
fazla olacağının anlaĢılması.
b) Teklif edilen tutarın borçlunun
kaynakları ile orantılı olması (bu kapsamda
mahkeme, borçlunun beklenen haklarının
dikkate alınıp alınmayacağını ve alınacaksa
ne oranda dikkate alınacağını da takdir
eder).
c) Konkordato projesinin 302 nci maddede
öngörülen çoğunlukla kabul edilmiĢ
bulunması.
d) 206 ncı maddenin birinci sırasındaki
imtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam
olarak ödenmesinin ve mühlet içinde
komiserin izniyle akdedilmiĢ borçların
ifasının,
alacaklı
bundan
açıkça
vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmıĢ
olması (302 nci maddenin altıncı fıkrası
kıyasen uygulanır).
e) Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği
yargılama giderleri ile konkordatonun
tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi
kararlaĢtırılan para üzerinden alınması
gereken harcın, tasdik kararından önce,
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TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

borçlu tarafından mahkeme veznesine depo borçlu tarafından mahkeme veznesine depo
edilmiĢ olması.
edilmiĢ olması.
Mahkeme konkordato projesini yetersiz
bulursa kendiliğinden veya talep üzerine
gerekli gördüğü düzeltmenin yapılmasını
isteyebilir.

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

Mahkeme, projenin rehinli ve diğer
alacaklılar bakımından kabul durumuna
göre ayrı ayrı hüküm tesis eder.
Konkordato haricinde yapılan vaitler:
Madde 306 – Borçlu tarafından konkordato
Ģartlarından fazla olarak alacaklılardan
birine yapılan her vait hükme hacet
kalmaksızın batıldır.

Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve
ilanı:
MADDE 306- Konkordatonun tasdiki
kararında alacaklıların hangi ölçüde
alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun
borçlarını hangi takvim çerçevesinde
ödeyeceği belirtilir.

Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve
ilanı:
MADDE 306- 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.
Bu takdirde kayyım, borçlunun iĢletmesinin
durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme
kabiliyetini muhafaza edip etmediği
konusunda iki ayda bir tasdik kararını
veren mahkemeye rapor verir; alacaklılar
bu raporu inceleyebilirler.

Kararda, tasdik edilen konkordatonun
yerine getirilmesini sağlamak için gerekli
gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini
almakla görevli bir kayyım tayin edilebilir.
Bu takdirde kayyım, borçlunun iĢletmesinin
durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme
kabiliyetini muhafaza edip etmediği
konusunda iki ayda bir tasdik kararını
veren mahkemeye rapor verir; alacaklılar
bu raporu inceleyebilirler.
50 / 95

9/6/1932 TARĠHLĠ VE 2004 SAYILI ĠCRA
VE ĠFLAS KANUNU

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Tasdik kararı mahkemece, 288 inci madde Tasdik kararı mahkemece, 288 inci madde
uyarınca ilan olunur ve ilgili yerlere uyarınca ilan olunur ve ilgili yerlere
bildirilir.
bildirilir.
Konkordatonun alacaklılardan birinin
müracatiyle onun hakkında feshi:
Madde 307 – Kendisine karĢı konkordato
Ģartları ifa edilmiyen her alacaklı
konkordato mucibince iktisap etmiĢ olduğu
yeni hakları muhafaza etmekle beraber
konkordatoyu tasdik eden mahkemeye
müracaatla kendisi hakkında konkordatoyu
feshettirebilir.
(DeğiĢik ikinci fıkra: 2/3/2005 - 5311/19
md.) Fesih talebi üzerine verilecek hükmün
tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf
yoluna
baĢvurulabilir.
Bölge
adliye
mahkemesi kararına karĢı tebliğ tarihinden
itibaren on gün içinde temyiz yoluna
baĢvurulabilir.

Borçluya ait rehinli malların muhafaza ve
satıĢı ile finansal kiralama konusu malların
iadesinin ertelenmesi:
MADDE 307- Borçlunun talebi üzerine,
tasdik kararında rehinli malın muhafaza
altına alınması ve satıĢı, karardan itibaren
bir yılı geçmemek üzere aĢağıdaki Ģartlarla
ertelenebilir.
a) Rehinle temin edilen alacak konkordato
talebinden önce doğmuĢ olmalıdır.
b) Rehinle temin edilen alacağın karar
tarihine kadar ödenmemiĢ faizi, bir yıllık
faiz tutarını aĢmamalıdır.
c) Borçlu rehinli malın, iĢletmenin faaliyeti
için zorunlu olduğunu ve paraya çevrilmesi
durumunda ekonomik varlığının tehlikeye
düĢeceğini yaklaĢık olarak ispat etmiĢ
olmalıdır.

Rehinli malların muhafaza ve satıĢı ile
finansal
kiralama
konusu
malların
iadesinin ertelenmesi:
MADDE 307- Borçlunun talebi üzerine,
tasdik kararında rehinli malın muhafaza
altına alınması ve satıĢı, karardan itibaren
bir yılı geçmemek üzere aĢağıdaki Ģartlarla
ertelenebilir.
a) Rehinle temin edilen alacak konkordato
talebinden önce doğmuĢ olmalıdır.
b)
Rehinle
temin
edilen
alacağın
konkordato
talep
tarihine
kadar
ödenmemiĢ faizi bulunmamalıdır.
c) Borçlu rehinli malın, iĢletmenin faaliyeti
için zorunlu olduğunu ve paraya çevrilmesi
durumunda ekonomik varlığının tehlikeye
düĢeceğini yaklaĢık olarak ispat etmiĢ
olmalıdır.

Rehinli malın muhafazası ve paraya Rehinli malın muhafazası ve paraya
çevrilmesinin ertelenmesi hâlinde satıĢ çevrilmesinin ertelenmesi hâlinde satıĢ
isteme süresi iĢlemez.
isteme süresi iĢlemez.
Borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında Borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında
finansal kiralama konusu malların iadesi, finansal kiralama konusu malların iadesi,
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karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere
aĢağıdaki Ģartlarla ertelenebilir.
a) Borçlu finansal kiralama sözleĢmesinin
aynen ifasını 294 üncü maddenin yedinci
fıkrası uyarınca üstlenmiĢ olmalıdır.
b) Finansal kiralamadan doğan kira alacağı
konkordato talebinden önce doğmuĢ
olmalıdır.
c) ÖdenmemiĢ kira borcu, üç aylık tutarı
aĢmamalıdır.
d) Bu erteleme nedeniyle finansal kiralama
konusu
malın
değer
kaybından
kaynaklanabilecek zarar, teminat altına
alınmıĢ olmalıdır.
e) Borçlu finansal kiralama konusu malın
iĢletmenin faaliyeti için zorunlu olduğunu
ve iade edilmesi durumunda ekonomik
varlığının tehlikeye düĢeceğini yaklaĢık
olarak ispat etmiĢ olmalıdır.

karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere
aĢağıdaki Ģartlarla ertelenebilir.
a) Borçlu finansal kiralama sözleĢmesinin
aynen ifasını 294 üncü maddenin yedinci
fıkrası uyarınca üstlenmiĢ olmalıdır.
b) Finansal kiralamadan doğan kira alacağı
konkordato talebinden önce doğmuĢ
olmalıdır.
c) ÖdenmemiĢ kira borcu, üç aylık tutarı
aĢmamalıdır.
d) Bu erteleme nedeniyle finansal kiralama
konusu
malın
değer
kaybından
kaynaklanabilecek zarar, teminat altına
alınmıĢ olmalıdır.
e) Borçlu finansal kiralama konusu malın
iĢletmenin faaliyeti için zorunlu olduğunu
ve iade edilmesi durumunda ekonomik
varlığının tehlikeye düĢeceğini yaklaĢık
olarak ispat etmiĢ olmalıdır.

Birinci ve üçüncü fıkrada belirtilen
alacaklılar
yazılı
görüĢlerini
konkordatonun
tasdikine
iliĢkin
duruĢmadan önce sunmaya davet edilirler;
bu alacaklılar ayrıca tasdik duruĢmasına
çağırılırlar.

Birinci ve üçüncü fıkrada belirtilen
alacaklılar
yazılı
görüĢlerini
konkordatonun
tasdikine
iliĢkin
duruĢmadan önce sunmaya davet edilirler;
bu alacaklılar ayrıca tasdik duruĢmasına
çağırılırlar.

Borçlu, rehinli veya finansal kiralama Borçlu, rehinli veya finansal kiralama
konusu malı rızasıyla devreder, iflâs eder konusu malı rızasıyla devreder, iflâs eder
veya
ölürse,
erteleme
kendiliğinden veya
ölürse,
erteleme
kendiliğinden
52 / 95

9/6/1932 TARĠHLĠ VE 2004 SAYILI ĠCRA
VE ĠFLAS KANUNU

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

hükümsüz hâle gelir.

hükümsüz hâle gelir.

Konkordatoyu tasdik eden mahkeme, ilgili
alacaklının talebi üzerine ve borçluyu da
davet ederek aĢağıdaki hâllerden birinin
varlığının yaklaĢık olarak ispat edilmesi
kaydıyla erteleme kararını kaldırır.
a) Borçlu ertelemeyi yanlıĢ bilgiler vermek
suretiyle elde etmiĢse.
b) Borçlunun serveti ve gelirleri artmıĢ ve
borçlu, ekonomik varlığını tehlikeye
sokmadan
borcu
ödeyebilecek
hâle
gelmiĢse.
c) Rehinli malın paraya çevrilmesi veya
finansal kiralama konusu malın iadesi,
borçlunun ekonomik varlığını artık
tehlikeye sokmayacaksa.

Konkordatoyu tasdik eden mahkeme, ilgili
alacaklının talebi üzerine ve borçluyu da
davet ederek aĢağıdaki hâllerden birinin
varlığının yaklaĢık olarak ispat edilmesi
kaydıyla erteleme kararını kaldırır.
a) Borçlu ertelemeyi yanlıĢ bilgiler vermek
suretiyle elde etmiĢse.
b) Borçlunun serveti ve gelirleri artmıĢ ve
borçlu, ekonomik varlığını tehlikeye
sokmadan
borcu
ödeyebilecek
hâle
gelmiĢse.
c) Rehinli malın paraya çevrilmesi veya
finansal kiralama konusu malın iadesi,
borçlunun ekonomik varlığını artık
tehlikeye sokmayacaksa.

Konkordatonun tasdik edilmemesi ve
borçlunun iflası:
MADDE 308- Konkordato tasdik edilmezse
mahkeme konkordato talebinin reddine
karar verir ve bu karar 288 inci madde
uyarınca ilan edilerek ilgili yerlere
299, 300 ve 301 inci maddelerin hükümleri bildirilir. Borçlunun iflasa tabi Ģahıslardan
bu halde de caridir.
olması ve doğrudan doğruya iflas
sebeplerinden birinin mevcut olması
hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen
karar verir.

Konkordatonun tasdik edilmemesi ve
borçlunun iflası:
MADDE 308- Konkordato tasdik edilmezse
mahkeme konkordato talebinin reddine
karar verir ve bu karar 288 inci madde
uyarınca ilan edilerek ilgili yerlere
bildirilir. Borçlunun iflasa tabi Ģahıslardan
olması ve doğrudan doğruya iflas
sebeplerinden birinin mevcut olması
hâlinde mahkeme, borçlunun iflâsına resen
karar verir.

Konkordatonun tamamen feshi:
Madde 308–Her alacaklı suiniyetle muallel
bulunan bir konkordatonun feshini tasdik
kararını
vermiĢ
olan
mahkemeden
istiyebilir.
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Kanun yolları:
MADDE 308/a- Konkordato hakkında
verilen
karara
karĢı
borçlu
veya
konkordato talep eden alacaklı, kararın
tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise
tasdik kararının ilanından itibaren on gün
içinde istinaf yoluna baĢvurabilir. Bölge
adliye mahkemesi kararına karĢı on gün
içinde temyiz yoluna baĢvurulabilir. Ġstinaf
ve
temyiz
incelemeleri,
Hukuk
Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre
yapılır.

Kanun yolları:
MADDE 308/a- Konkordato hakkında
verilen
karara
karĢı
borçlu
veya
konkordato talep eden alacaklı, kararın
tebliğinden; itiraz eden diğer alacaklılar ise
tasdik kararının ilanından itibaren on gün
içinde istinaf yoluna baĢvurabilir. Bölge
adliye mahkemesi kararına karĢı on gün
içinde temyiz yoluna baĢvurulabilir. Ġstinaf
ve
temyiz
incelemeleri,
Hukuk
Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre
yapılır.

ÇekiĢmeli alacaklar hakkında dava:
MADDE 308/b- Alacakları itiraza uğramıĢ
olan alacaklılar, tasdik kararının ilanı
tarihinden itibaren bir ay içinde dava
açabilirler.

ÇekiĢmeli alacaklar hakkında dava:
MADDE 308/b- Alacakları itiraza uğramıĢ
olan alacaklılar, tasdik kararının ilanı
tarihinden itibaren bir ay içinde dava
açabilirler.

Tasdik
kararını
veren
mahkeme,
konkordato projesi uyarınca çekiĢmeli
alacaklara isabet eden payın, kararın
kesinleĢmesine kadar borçlu tarafından,
mahkemece
belirlenen
bir
bankaya
yatırılmasına karar verebilir. Süresi içinde
dava açmamıĢ olan alacaklılar, bu paydan
ödeme yapılmasını talep edemezler; bu
durumda yatırılan pay borçluya iade edilir.

Tasdik
kararını
veren
mahkeme,
konkordato projesi uyarınca çekiĢmeli
alacaklara isabet eden payın, kararın
kesinleĢmesine kadar borçlu tarafından,
mahkemece
belirlenen
bir
bankaya
yatırılmasına karar verebilir. Süresi içinde
dava açmamıĢ olan alacaklılar, bu paydan
ödeme yapılmasını talep edemezler; bu
durumda yatırılan pay borçluya iade edilir.
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Konkordatonun hükümleri:
MADDE 308/c- Konkordato, tasdik
kararıyla bağlayıcı hâle gelir. Tasdik edilen
konkordato projesinde konkordatonun,
tasdik kararının kesinleĢmesiyle bağlayıcı
hâle geleceği de kararlaĢtırılabilir; bu
takdirde mühletin etkileri, kanunda
öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla
konkordatonun bağlayıcı hâle geldiği tarihe
kadar devam eder.

Konkordatonun hükümleri:
MADDE 308/c- Konkordato, tasdik
kararıyla bağlayıcı hâle gelir. Tasdik edilen
konkordato projesinde konkordatonun,
tasdik kararının kesinleĢmesiyle bağlayıcı
hâle geleceği de kararlaĢtırılabilir; bu
takdirde mühletin etkileri, kanunda
öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla
konkordatonun bağlayıcı hâle geldiği tarihe
kadar devam eder.

Bağlayıcı
hâle
gelen
konkordato,
konkordato talebinden önce veya komiserin
izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün
alacaklar için mecburidir.

Bağlayıcı
hâle
gelen
konkordato,
konkordato talebinden önce veya komiserin
izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün
alacaklar için mecburidir.

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı
imtiyazlı alacaklar hakkında bu maddenin imtiyazlı alacaklar, rehinli alacaklıların
ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.
rehnin kıymetini karĢılayan miktardaki
alacakları
ve
6183
sayılı
Kanun
kapsamındaki amme alacakları hakkında
bu maddenin ikinci fıkrası hükmü
uygulanmaz.
Kredi kurumları tarafından verilen
krediler de dahil olmak üzere, mühlet
içinde komiserin izniyle akdedilmiĢ borçlar,
adi konkordatoda konkordato Ģartlarına
tabi değildir; malvarlığının terki suretiyle

Kredi kurumları tarafından verilen
krediler de dahil olmak üzere, mühlet
içinde komiserin izniyle akdedilmiĢ borçlar,
adi konkordatoda konkordato Ģartlarına
tabi değildir; malvarlığının terki suretiyle
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konkordatoda yahut sonraki bir iflâsta
masa borcu sayılır. Aynı kural karĢı edimin
ifasını komiserin izniyle kabul eden
borçlunun taraf olduğu sürekli borç
iliĢkilerindeki karĢı edimler için de
geçerlidir.

konkordatoda yahut sonraki bir iflâsta
masa borcu sayılır. Aynı kural karĢı edimin
ifasını komiserin izniyle kabul eden
borçlunun taraf olduğu sürekli borç
iliĢkilerindeki karĢı edimler için de
geçerlidir.

Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere
etkisi:
MADDE 308/ç- Konkordatonun taraflar
için bağlayıcı hâle gelmesi, geçici mühlet
kararından önce baĢlatılmıĢ takiplerde
konulan ve henüz paraya çevrilmemiĢ olan
hacizleri hükümden düĢürür.

Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere
etkisi:
MADDE 308/ç- Konkordatonun taraflar
için bağlayıcı hâle gelmesi, geçici mühlet
kararından önce baĢlatılmıĢ takiplerde
konulan ve henüz paraya çevrilmemiĢ olan
hacizleri hükümden düĢürür.
Birinci fıkra hükmü, 308/c maddesinin
üçüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar için
konulan hacizler hakkında uygulanmaz.

Konkordato haricinde yapılan vaatler:
MADDE
308/dBorçlu
tarafından
alacaklılardan
birine
konkordato
projesinde öngörülenden fazla olarak
yapılan vaatler hükümsüzdür.

Konkordato haricinde yapılan vaatler:
MADDE
308/dBorçlu
tarafından
alacaklılardan
birine
konkordato
projesinde öngörülenden fazla olarak
yapılan vaatler hükümsüzdür.

Konkordatonun kısmen feshi:
MADDE 308/e- Kendisine karĢı konkordato
projesi uyarınca ifada bulunulmayan her
alacaklı konkordato uyarınca kazanmıĢ
olduğu yeni hakları muhafaza etmekle

Konkordatonun kısmen feshi:
MADDE 308/e- Kendisine karĢı konkordato
projesi uyarınca ifada bulunulmayan her
alacaklı konkordato uyarınca kazanmıĢ
olduğu yeni hakları muhafaza etmekle
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birlikte
konkordatoyu
tasdik
eden birlikte
konkordatoyu
tasdik
eden
mahkemeye baĢvurarak kendisi hakkında mahkemeye baĢvurarak kendisi hakkında
konkordatoyu feshettirebilir.
konkordatoyu feshettirebilir.
Fesih talebi üzerine verilecek hükmün
tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf
yoluna
baĢvurulabilir.
Bölge
adliye
mahkemesi kararına karĢı tebliğ tarihinden
itibaren on gün içinde temyiz yoluna
baĢvurulabilir.

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

Konkordatonun tamamen feshi:
MADDE 308/f- Her alacaklı kötüniyetle
sakatlanmıĢ konkordatonun feshini tasdik
kararını
vermiĢ
olan
mahkemeden
isteyebilir.

Konkordatonun tamamen feshi:
MADDE 308/f- Her alacaklı, kötü niyetle
sakatlanmıĢ konkordatonun feshini tasdik
kararını
vermiĢ
olan
mahkemeden
isteyebilir.

Konkordatonun tamamen feshi kararı Konkordatonun tamamen feshi kararı
kesinleĢtiğinde durum 288 inci madde kesinleĢtiğinde durum 288 inci madde
uyarınca ilan edilir ve ilgili yerlere uyarınca ilan edilir ve ilgili yerlere
bildirilir.
bildirilir.
308 inci madde hükmü bu halde de 308 inci madde hükmü bu hâlde de
uygulanır.
uygulanır.
Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve
teĢvik belgeleri:
MADDE 308/g- Tasdik edilen konkordato
projesi kapsamında;
a) Yapılacak iĢlemler, 492 sayılı Harçlar

Konkordatoda harç, vergi istisnaları ve
teĢvik belgeleri:
MADDE 308/g- Tasdik edilen konkordato
projesi kapsamında;
a) Yapılacak iĢlemler, 492 sayılı Harçlar
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Kanununa tabi harçlardan; bu iĢlemler
nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, damga
vergisinden,
b) Alacaklılar tarafından her ne nam
altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar,
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği
ödenecek banka ve sigorta muameleleri
vergisinden,
c) Borçluya kullandırılacak krediler,
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan,
istisna edilmiĢtir.

Kanununa tabi harçlardan; bu iĢlemler
nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, damga
vergisinden,
b) Alacaklılar tarafından her ne nam
altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar,
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği
ödenecek banka ve sigorta muameleleri
vergisinden,
c) Borçluya kullandırılacak krediler,
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan,
istisna edilmiĢtir.

Bu
istisna
hükümleri
konkordato
projesinde belirtilen iĢlemler bakımından
borçlu ile proje kapsamındaki alacaklılara
özgü olarak uygulanır. Üçüncü kiĢiler bu
istisna hükümlerinden yararlanamaz.

Bu
istisna
hükümleri
konkordato
projesinde belirtilen iĢlemler bakımından
borçlu ile proje kapsamındaki alacaklılara
özgü olarak uygulanır. Üçüncü kiĢiler bu
istisna hükümlerinden yararlanamaz.

Konkordato projesine göre borçları yeni bir
itfa plânına bağlanan borçlulara ait olan
teĢvik belgelerinin süreleri ile ihracat
taahhüt süreleri, geçici mühlet kararının
verildiği tarihten konkordatonun bağlayıcı
hale geldiği tarihe kadar iĢlemez.

Konkordato projesine göre borçları yeni bir
itfa plânına bağlanan borçlulara ait olan
teĢvik belgelerinin süreleri ile ihracat
taahhüt süreleri, geçici mühlet kararının
verildiği tarihten konkordatonun bağlayıcı
hâle geldiği tarihe kadar iĢlemez.
II.
REHĠNLĠ
ALACAKLILARLA
MÜZAKERE
VE
BORÇLARIN
YAPILANDIRILMASI
Rehinli alacaklılarla müzakere Ģartları ve
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yapılandırmanın hükümleri:
MADDE 308/h- Adi konkordatoda borçlu,
ön projede belirtmek suretiyle, alacaklı
lehine rehin tesis edilmiĢ borçlarının
yapılandırılmasını bu madde uyarınca talep
eder.
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.
Müzakerede ve müzakereyi takip eden yedi
günlük iltihak süresi içinde rehinli
alacaklıların, alacak miktarı itibariyle üçte
ikiyi aĢan çoğunluğu ile bir anlaĢma hasıl
olursa, komiser, imzalanan anlaĢmaları
tutanağa bağlar ve rehinli alacaklılarla
anlaĢma yapıldığını 302 nci madde uyarınca
mahkemeye
tevdi
edeceği
gerekçeli
raporuna ayrı ve bağımsız bir baĢlık altında
iĢler.
Borçlunun tekliflerinin alacak miktarı
itibariyle üçte ikiyi aĢan çoğunlukla kabul
edilmesi halinde, borçlu ile anlaĢamayan
rehinli
alacaklı,
konkordato
talep
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tarihinden itibaren, taraflar arasındaki
sözleĢmede kararlaĢtırılan temerrüt öncesi
faiz oranı uygulanmak suretiyle, diğer
rehinli alacaklılarla yapılan anlaĢmalardan
en uzun vadelisine tabi olur. Bu husus ve
anlaĢmaya varılamayan rehinli alacaklılara
borçlu tarafından yapılacak ödemelere
iliĢkin plan komiser tarafından tutanağa
geçirilir ve komiserin 302 nci madde
uyarınca
mahkemeye
tevdi
edeceği
gerekçeli rapora da iĢlenir.
Rehinli
alacaklılarla
bir
anlaĢmaya
varılamamıĢsa, bu husus da komiserin
gerekçeli raporuna iĢlenir.
Mahkeme, rehinli alacaklılarla yapılan
anlaĢmaları üçte iki oranına ulaĢılıp
ulaĢılmadığı ve anlaĢmaya varılamayan
rehinli
alacaklılar
varsa
bunlara
uygulanacak ödeme planının bu maddede
öngörülen
Ģartlara
uyup
uymadığı
bakımından
kontrol
ettikten
sonra
anlaĢmaları ve ödeme planını 305 inci ve
306 ncı maddeler uyarınca vereceği karara
dahil eder.
302 nci madde uyarınca yapılacak
alacaklılar toplantısı borçlunun konkordato
projesini kabul etmezse, bu madde uyarınca
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anlaĢma yapmıĢ olan rehinli alacaklıların
borçluyla
akdetmiĢ
bulundukları
anlaĢmalar ve anlaĢma yapmamıĢ olan
rehinli alacaklılar için hazırlanmıĢ olan
ödeme planı geçerli hale gelmez.
Yapılan anlaĢmaya uygun olarak kendisine
karĢı ifada bulunulmayan her rehinli
alacaklı tasdik kararını veren mahkemeye
baĢvurarak o rehinli alacağa iliĢkin
anlaĢmayı feshettirebilir. Ancak bu fesih
sonucunda üçüncü fıkrada belirtilen üçte
iki oranının altına düĢüldüğü takdirde,
borçlunun teklifini kabul etmeyip ödeme
planına tabi tutulan rehinli alacaklılar bu
planla bağlı olmaktan çıkar, borçlu ile
anlaĢmıĢ olan rehinli alacaklılar ise
anlaĢmayı sona erdirebilir.
Bu madde münhasıran adi konkordatoda
borçlunun, alacaklı lehine rehin tesis
edilmiĢ
borçlarının
yapılandırılması
teklifinde bulunması hâlinde uygulanır. 285
ilâ 309/l maddeleri, açıkça belirtilmedikçe
rehinli alacaklılar hakkında uygulanmaz.

II. ĠFLÂSTAN SONRA KONKORDATO
ġartları ve hükümleri:
Madde 309 – İflasına hükmedilmiş olan bir
borçlu konkordatoteklifi ederse iflas idaresi

II. ĠFLÂSTAN SONRA KONKORDATO
ġartları ve hükümleri
Madde 309– İflasına hükmedilmiş olan bir
borçlu konkordato talep ederse veya bu

II. ĠFLÂSTAN SONRA KONKORDATO
ġartları ve hükümleri
Madde 309– İflasına hükmedilmiş olan bir
borçlu konkordato talep ederse veya bu
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mütalaasiyle beraber ikinci alacaklılar borçlunun alacaklılarından biri konkordato
toplanmasında veya daha sonra müzakere iĢlemlerinin baĢlatılmasını isterse, iflas
edilmek üzere alacaklılara bu teklifi bildirir.
idaresi, görüĢüyle beraber ikinci alacaklılar
toplanmasında veya daha sonra müzakere
edilmek üzere alacaklılara bu talebi bildirir.
294 den 299 uncu ve 302 den 308 inciye
kadar olan maddeler burada datatbik 302 ilâ 307 nci maddeler ile 308/a ilâ 308/g
olunur. Komisere ait vazifeler iflas idaresi maddeleri burada da uygulanır. Komisere ait
tarafından yapılır.
görevler iflas idaresi tarafından yapılır.
(DeğiĢik üçüncü fıkra : 17/7/2003-4949/83
md.) Paraya çevirme ticaret mahkemesi
tasdik hakkında bir karar verinceye kadar
ertelenir.
(DeğiĢik: 6/6/1985
Konkordato üzerine
idaresine bildirilir.

Konkordato
talebinin
alacaklılar
tarafından kabul edildiği toplantının
yapıldığı
tarihten,
konkordatonun
mahkemece tasdik edildiği tarihe kadar
geçen sürede müflisin mallarının paraya
çevrilmesi durur. Bu süre altı ayı geçemez.

GENEL KURUL METNĠ
borçlunun alacaklılarından biri konkordato
iĢlemlerinin baĢlatılmasını isterse, iflas
idaresi, görüĢüyle beraber ikinci alacaklılar
toplanmasında veya daha sonra müzakere
edilmek üzere alacaklılara bu talebi bildirir.
302 ilâ 307 nci maddeler ile 308/a ilâ 308/g
maddeleri burada da uygulanır. Komisere ait
görevler iflas idaresi tarafından yapılır.
Konkordato
talebinin
alacaklılar
tarafından kabul edildiği toplantının
yapıldığı
tarihten,
konkordatonun
mahkemece tasdik edildiği tarihe kadar
geçen sürede müflisin mallarının paraya
çevrilmesi durur. Bu süre altı ayı geçemez.

- 3222/37 md.)
verilen karar iflas Konkordato hakkında verilen karar iflas Konkordato hakkında verilen karar iflas
idaresine bildirilir.
idaresine bildirilir.

Konkordatonun tasdikıhalinde idare iflasa Konkordatonun
tasdiki
kararının
hükmeden mahkemeden iflasın kaldırılmasını kesinleĢmesi üzerine iflas idaresi iflasa
ister.
hükmeden mahkemeden iflasın kaldırılmasını
ister.

Konkordatonun
tasdiki
kararının
kesinleĢmesi üzerine iflas idaresi iflasa
hükmeden mahkemeden iflasın kaldırılmasını
ister.

Ġflastan sonra konkordato, iflas tasfiyesi Ġflastan sonra konkordato, iflas tasfiyesi
içinde ancak bir defa istenebilir.
içinde ancak bir defa istenebilir.
III.
MALVARLIĞININ
SURETĠYLE KONKORDATO

TERKĠ III.
MALVARLIĞININ
SURETĠYLE KONKORDATO

TERKĠ III.
MALVARLIĞININ
SURETĠYLE KONKORDATO

TERKĠ
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Genel olarak:
Madde 309/a- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile
alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde
tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya
da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi
verilir.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Genel olarak:
Madde 309/a- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile
alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde
tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya
da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi
verilir.

Genel olarak:
Madde 309/a- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile
alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde
tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya
da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi
verilir.

Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye
memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla
kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve
alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında
karar veren alacaklılar tarafından seçilir.
Konkordato
tasfiye
memuru
icra
mahkemesinin
seçime
ilişkin
kararı
onaylamasından
sonra
göreve
başlar.
Konkordato komiseri de tasfiye memuru
olabilir.

Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye
memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla
kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve
alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında
karar veren alacaklılar tarafından seçilir.
Konkordato tasfiye memuru asliye ticaret
mahkemesinin
seçime
ilişkin
kararı
onaylamasından
sonra
göreve
başlar.
Konkordato komiseri de tasfiye memuru
olabilir.

Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye
memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla
kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve
alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında
karar veren alacaklılar tarafından seçilir.
Konkordato tasfiye memuru asliye ticaret
mahkemesinin
seçime
ilişkin
kararı
onaylamasından
sonra
göreve
başlar.
Konkordato komiseri de tasfiye memuru
olabilir.

Zorunlu içeriği:
Madde 309/b- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Malvarlığının terki suretiyle konkordato
aşağıdaki hususları içerir:
1- Alacaklıların malların tasfiyesi ya da
üçüncü kişiye devri suretiyle karşılanamayan
alacaklarından feragat edip etmedikleri,
feragat
etmiyorlarsa
borçlunun
sorumluluğunun ne olduğu.
2- Konkordato tasfiye memurları ile alacaklılar
kurulu üyelerinin belirlenmesi ve bunların

Zorunlu içeriği:
Madde 309/b- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Malvarlığının terki suretiyle konkordato
aşağıdaki hususları içerir:
1- Alacaklıların malların tasfiyesi ya da
üçüncü kişiye devri suretiyle karşılanamayan
alacaklarından feragat edip etmedikleri,
feragat
etmiyorlarsa
borçlunun
sorumluluğunun ne olduğu.
2- Konkordato tasfiye memurları ile alacaklılar
kurulu üyelerinin belirlenmesi ve bunların

Zorunlu içeriği:
Madde 309/b- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Malvarlığının terki suretiyle konkordato
aşağıdaki hususları içerir:
1- Alacaklıların malların tasfiyesi ya da
üçüncü kişiye devri suretiyle karşılanamayan
alacaklarından feragat edip etmedikleri,
feragat
etmiyorlarsa
borçlunun
sorumluluğunun ne olduğu.
2- Konkordato tasfiye memurları ile
alacaklılar kurulu üyelerinin belirlenmesi ve
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yetkileri.
3- Kanun tarafından belirlenmemişse, malların
tasfiye usulü ve eğer mallar üçüncü kişiye
devredilecekse,
bu
devrin
şekli
ve
teminatlandırılması.
4- Alacaklılara yönelik ilânların Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi yanında tasdik
tarihinde tirajıellibinin (50.000) üzerinde
olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan
gazetelerden biriyle yapılacağı.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

yetkileri.
3- Kanun tarafından belirlenmemişse, malların
tasfiye usulü ve eğer mallar üçüncü kişiye
devredilecekse,
bu
devrin
şekli
ve
teminatlandırılması.
4- Alacaklılara yönelik ilânların ve ilgili
yerlere bildirimlerin 288 inci madde
uyarınca yapılacağı.

bunların yetkileri.
3- Kanun tarafından belirlenmemişse, malların
tasfiye usulü ve eğer mallar üçüncü kişiye
devredilecekse,
bu
devrin
şekli
ve
teminatlandırılması.
4- Alacaklılara yönelik ilânların ve ilgili
yerlere bildirimlerin 288 inci madde
uyarınca yapılacağı.

Konkordato kapsamı dışında kalan mallar Konkordato kapsamı dışında kalan mallar Konkordato kapsamı dışında kalan mallar
varsa bunlar açıkça belirtilir.
varsa bunlar açıkça belirtilir.
varsa bunlar açıkça belirtilir.
TaĢınır rehinleri:
Madde 309/g- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Alacağı taşınır rehniyle temin edilmiş olan
alacaklılar rehinli taşınırları konkordato tasfiye
memurlarına tevdi etmek zorunda değildirler.
Konkordatoda başka bir süre öngörülmedikçe,
rehinli alacaklılar rehinli taşınırı uygun
gördükleri zamanda, rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla veya rehin sözleşmesinde yetki
verilmişse pazarlık yoluyla ya da borsada
satmak suretiyle paraya çevirebilirler.

TaĢınır rehinleri:
Madde 309/gAlacağı taşınır rehniyle temin edilmiş olan
alacaklılar rehinli taşınırları konkordato tasfiye
memurlarına tevdi etmek zorunda değildirler.
Konkordatoda başka bir süre öngörülmedikçe,
rehinli alacaklılar rehinli taşınırı uygun
gördükleri zamanda, rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla veya rehin sözleşmesinde yetki
verilmişse pazarlık yoluyla ya da borsada
satmak suretiyle paraya çevirebilirler.

TaĢınır rehinleri:
Madde 309/gAlacağı taşınır rehniyle temin edilmiş olan
alacaklılar rehinli taşınırları konkordato tasfiye
memurlarına tevdi etmek zorunda değildirler.
Konkordatoda başka bir süre öngörülmedikçe,
rehinli alacaklılar rehinli taşınırı uygun
gördükleri zamanda, rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla veya rehin sözleşmesinde yetki
verilmişse pazarlık yoluyla ya da borsada
satmak suretiyle paraya çevirebilirler.

Ancak, rehnin paraya çevrilmesi konkordato
masasının yararına ise, konkordato tasfiye
memurları rehinli alacaklıya rehinli malı altı
ay içinde paraya çevirmesi için yetki verebilir.

Ancak, rehnin paraya çevrilmesi konkordato
masasının yararına ise, konkordato tasfiye
memurları rehinli alacaklıya rehinli malı altı
ay içinde paraya çevirmesi için yetki verebilir.

Ancak, rehnin paraya çevrilmesi konkordato
masasının yararına ise, konkordato tasfiye
memurları rehinli alacaklıya rehinli malı altı
ay içinde paraya çevirmesi için yetki verebilir.
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Konkordato
tasfiye
memurları
rehinli
alacaklıya, aynı zamanda 336/a maddesinde
öngörülen cezayı da hatırlatarak, bu süre
içinde
paraya
çevirme
işlemini
gerçekleştirmediği takdirde rehinli malı
kendilerine teslim etmesini, haklı bir sebep
olmaksızın teslim etmezse rüçhan hakkından
mahrum kalacağını ihtar eder.
Hukukî iĢlemlerin iptali:
Madde 309/k- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Borçlu tarafından konkordatonun tasdikinden
önce yapılmış hukukî işlemler 277 ilâ 284
üncü maddelere göre iptale tâbidir.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Konkordato
tasfiye
memurları
rehinli
alacaklıya, aynı zamanda 26/9/2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 289 uncu
maddesinde öngörülen cezayı da hatırlatarak,
bu süre içinde paraya çevirme işlemini
gerçekleştirmediği takdirde rehinli malı
kendilerine teslim etmesini, haklı bir sebep
olmaksızın teslim etmezse rüçhan hakkından
mahrum kalacağını ihtar eder.

Konkordato
tasfiye
memurları
rehinli
alacaklıya, aynı zamanda 26/9/2004 tarihli ve
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 289 uncu
maddesinde öngörülen cezayı da hatırlatarak,
bu süre içinde paraya çevirme işlemini
gerçekleştirmediği takdirde rehinli malı
kendilerine teslim etmesini, haklı bir sebep
olmaksızın teslim etmezse rüçhan hakkından
mahrum kalacağını ihtar eder.

Hukukî iĢlemlerin iptali:
Madde 309/k- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Borçlu tarafından konkordatonun tasdikinden
önce yapılmış hukukî işlemler 277 ilâ 284
üncü maddelere göre iptale tâbidir.

Hukukî iĢlemlerin iptali:
Madde 309/k- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
Borçlu tarafından konkordatonun tasdikinden
önce yapılmış hukukî işlemler 277 ilâ 284
üncü maddelere göre iptale tâbidir.

Konkordato mühletinin verilmesi veya Geçici konkordato mühletinin verildiği tarih, Geçici konkordato mühletinin verildiği tarih,
mühletten önce bu Kanuna göre vuku bulan iptal davası açma sürelerinin hesaplanmasında iptal davası açma sürelerinin hesaplanmasında
iflâsın ertelenmesi tarihleri, iptal davası haczin veya iflâsın açılmasının yerini tutar.
haczin veya iflâsın açılmasının yerini tutar.
açma sürelerinin hesaplanmasında haczin veya
iflâsın açılmasının yerini tutar.
Konkordato masasına yöneltilen taleplerin
tasarrufun iptali yoluyla kısmen veya tamamen
reddini sağlamak mümkün ise konkordato
tasfiye memurları, def'î yoluyla iptal talebinde
bulunmaya yetkili ve yükümlüdürler.

Konkordato masasına yöneltilen taleplerin
tasarrufun iptali yoluyla kısmen veya tamamen
reddini sağlamak mümkün ise konkordato
tasfiye memurları, def'î yoluyla iptal talebinde
bulunmaya yetkili ve yükümlüdürler.

Konkordato masasına yöneltilen taleplerin
tasarrufun iptali yoluyla kısmen veya tamamen
reddini sağlamak mümkün ise konkordato
tasfiye memurları, def'î yoluyla iptal talebinde
bulunmaya yetkili ve yükümlüdürler.

Uygulanacak ortak hükümler:
Madde 309/l- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)

Uygulanacak ortak hükümler:
Madde 309/l- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)

Uygulanacak ortak hükümler:
Madde 309/l- (Ek: 17/7/2003-4949/84 md.)
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Niteliğine aykırı düşmedikçe 285 ilâ 308 inci Niteliğine aykırı düşmedikçe 285 ilâ 308/g Niteliğine aykırı düşmedikçe 285 ilâ 308/g
maddeler malvarlığının terki suretiyle maddeleri, malvarlığının terki suretiyle maddeleri, malvarlığının terki suretiyle
konkordatoda da uygulanır.
konkordatoda da uygulanır.
konkordatoda da uygulanır.
UzlaĢma yoluyla yeniden yapılandırmanın
feshi:
Madde 309/s-(Ek: 12/2/2004-5092/8 md.)
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma
yoluyla yeniden yapılandırılmasında, 307 nci
madde ile 308 inci maddenin birinci fıkrası
kıyasen uygulanır. Yeniden yapılandırmanın
tamamen feshine karar verilir ve bu karar
kesinleşirse, durum mahkemece 288 inci
maddede öngörülen usule göre ilânen
duyurulur. İlândan itibaren on gün içinde,
projeden etkilenen alacaklılar tasdik kararını
vermiş olan mahkemeden borçlunun derhal
iflâsına karar verilmesini isteyebilirler.

UzlaĢma yoluyla yeniden yapılandırmanın
feshi:
Madde 309/s-(Ek: 12/2/2004-5092/8 md.)
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma
yoluyla yeniden yapılandırılmasında, 308/e
maddesi ile 308/f maddesinin birinci fıkrası
kıyasen uygulanır. Yeniden yapılandırmanın
tamamen feshine karar verilir ve bu karar
kesinleşirse, durum mahkemece 288 inci
maddede öngörülen usule göre ilânen
duyurulur. İlândan itibaren on gün içinde,
projeden etkilenen alacaklılar tasdik kararını
vermiş olan mahkemeden borçlunun derhal
iflâsına karar verilmesini isteyebilirler.

UzlaĢma yoluyla yeniden yapılandırmanın
feshi:
Madde 309/s-(Ek: 12/2/2004-5092/8 md.)
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma
yoluyla yeniden yapılandırılmasında, 308/e
maddesi ile 308/f maddesinin birinci fıkrası
kıyasen uygulanır. Yeniden yapılandırmanın
tamamen feshine karar verilir ve bu karar
kesinleşirse, durum mahkemece 288 inci
maddede öngörülen usule göre ilânen
duyurulur. İlândan itibaren on gün içinde,
projeden etkilenen alacaklılar tasdik kararını
vermiş olan mahkemeden borçlunun derhal
iflâsına karar verilmesini isteyebilirler.

Ġflâsın ertelenmesi ile iliĢki:
Madde 329/a- (Ek: 17/7/2003-4949/88 md.)
Bir sermaye Ģirketi veya kooperatif
fevkalâde mühlet elde ettiği takdirde,
mühletin bitiminden itibaren bir yıllık süre
içinde 179 ve devamı maddeleri uyarınca
iflâsın ertelenmesinden yararlanamaz.
Bir sermaye Ģirketi veya kooperatifin iflâsı
179 ve devamı maddeleri uyarınca
ertelendiği takdirde, bu ertelemenin
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9/6/1932 TARĠHLĠ VE 2004 SAYILI ĠCRA
VE ĠFLAS KANUNU
bitiminden itibaren bir yıllık süre içinde
fevkalâde mühlet verilemez.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Geçici Madde 14Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
görülmekte olan iflasın ertelenmesi ve
konkordato talepleri hakkında talep
tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin
uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 14Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
görülmekte olan iflasın ertelenmesi ve
konkordato talepleri hakkında talep
tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin
uygulanmasına devam olunur.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 26/9/2004
tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı Ġlk Derece
Mahkemeleri
ile
Bölge
Adliye
Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve
Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci
maddesinin beĢinci fıkrasındaki belirleme
yetkisi kapsamında iflas ve konkordato
konusunda
uzman
asliye
ticaret
mahkemesini, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren iki hafta içinde
belirler.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 26/9/2004
tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı Ġlk Derece
Mahkemeleri
ile
Bölge
Adliye
Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve
Yetkileri Hakkında Kanunun 5 inci
maddesinin beĢinci fıkrasındaki belirleme
yetkisi kapsamında iflas ve konkordato
konusunda
uzman
asliye
ticaret
mahkemesini, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren iki hafta içinde
belirler.
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21/7/1953 TARĠHLĠ VE 6183 SAYILI
AMME ALACAKLARININ TAHSĠL
USULÜ HAKKINDA KANUN

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Amme alacaklarında rüçhan hakkı:
Madde 21- Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen
mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine
amme alacağı için de haciz konulursa bu alacak da
hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli
garameten taksim olunur.(Ek hüküm: 30/3/2006 –
5479/4 md.) Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi,
resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam
ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanununun 268 inci maddesinin
birinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz.

Amme alacaklarında rüçhan hakkı:
Madde 21- Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen
mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine
amme alacağı için de haciz konulursa bu alacak da
hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli
garameten taksim olunur.(Ek hüküm: 30/3/2006 –
5479/4 md.) Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi,
resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam
ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanununun 268 inci maddesinin
birinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz.

Amme alacaklarında rüçhan hakkı:
Madde 21- Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen
mallar paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine
amme alacağı için de haciz konulursa bu alacak da
hacze iştirak eder ve aralarında satış bedeli
garameten taksim olunur.(Ek hüküm: 30/3/2006 –
5479/4 md.) Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi,
resim, harç ile vergi cezaları ve bunlara bağlı zam
ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanununun 268 inci maddesinin
birinci fıkrasının son cümlesi hükmü uygulanmaz.

Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Ancak,
gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve
gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o
eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli
alacaklardan evvel gelir.

Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Gümrük
resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve
gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o
eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli
alacaklardan sonra gelir.

Rehinli alacaklıların hakları mahfuzdur. Gümrük
resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve
gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o
eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli
alacaklardan sonra gelir.

(DeğiĢik son fıkra: 30/3/2006 – 5479/4 md.)
Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi
tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme alacakları
imtiyazlı alacak olarak 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanununun 206 ncı maddesinin üçüncü sırasında,
bu sıranın önceliğini alan alacaklar da dahil olmak
üzere tüm imtiyazlı alacaklar ile birlikte işleme
tabi tutulur.

(DeğiĢik son fıkra: 30/3/2006 – 5479/4 md.)
Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi
tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme alacakları
imtiyazlı alacak olarak 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanununun 206 ncı maddesinin üçüncü sırasında,
bu sıranın önceliğini alan alacaklar da dahil olmak
üzere tüm imtiyazlı alacaklar ile birlikte işleme
tabi tutulur.

(DeğiĢik son fıkra: 30/3/2006 – 5479/4 md.)
Borçlunun iflası, mirasın reddi ve terekenin resmi
tasfiyeye tabi tutulması hallerinde amme alacakları
imtiyazlı alacak olarak 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanununun 206 ncı maddesinin üçüncü sırasında,
bu sıranın önceliğini alan alacaklar da dahil olmak
üzere tüm imtiyazlı alacaklar ile birlikte işleme
tabi tutulur.
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11/2/1959 TARĠHLĠ VE 7201 SAYILI
TEBLĠGAT KANUNU
Elektronik tebligat:
Madde 7/a- (Ek : 11/1/2011-6099/2 md.)
Tebligata elveriĢli bir elektronik adres
vererek bu adrese tebligat yapılmasını
isteyen kiĢiye, elektronik yolla tebligat
yapılabilir.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Elektronik tebligat:
Madde 7/aAĢağıda belirtilen gerçek ve tüzel kiĢilere
tebligatın elektronik yolla yapılması
zorunludur.

Elektronik tebligat:
Madde 7/aAĢağıda belirtilen gerçek ve tüzel kiĢilere
tebligatın elektronik yolla yapılması
zorunludur.

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli
(I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer
alan idare ve kurumlar ile 5018 sayılı
Kanun dıĢında kalan özel bütçeli
kuruluĢlar.

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli
(I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer
alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner
sermayeli kuruluĢlar.

2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahalli 2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî
idareler ve bu idareler tarafından kurulan idareler.
iĢletmeler ile köy tüzel kiĢilikleri.
3. Özel kanunla kurulmuĢ diğer kamu 3. Özel kanunla kurulmuĢ diğer kamu
kurum ve kuruluĢları.
kurum ve kuruluĢları ile kanunla kurulan
fonlar ve kefalet sandıkları.
4. Kamu iktisadi teĢebbüsleri ile bunların 4. Kamu iktisadi teĢebbüsleri ile bunların
bağlı ortaklıkları, müessese ve iĢletmeleri.
bağlı ortaklıkları, müessese ve iĢletmeleri.
5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası
kamuya ait diğer ortaklıklar.
kamuya ait diğer ortaklıklar.
6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek 6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluĢları ve üst kuruluĢları.
kuruluĢları ve üst kuruluĢları.
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11/2/1959 TARĠHLĠ VE 7201 SAYILI
TEBLĠGAT KANUNU

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Anonim, limited ve sermayesi paylara 7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak 7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak
bölünmüĢ komandit Ģirketlere elektronik üzere tüm özel hukuk tüzel kiĢileri.
üzere tüm özel hukuk tüzel kiĢileri.
yolla tebligat yapılması zorunludur.
8. Noterler.
8. Noterler.
9. Baro levhasına yazılı avukatlar.

9. Baro levhasına yazılı avukatlar.

10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkiĢiler. 10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkiĢiler.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre
elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple
yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen
diğer usullerle tebligat yapılır.

11. Ġdareleri, kamu iktisadi teĢebbüslerini
veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası
kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari
yargı mercileri, icra müdürlükleri veya
hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile
yetkili olan hukuk birimi amiri, hukuk
müĢaviri,
muhakemat
müdürü
ve
avukatlar.

11. Ġdareleri, kamu iktisadi teĢebbüslerini
veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası
kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari
yargı mercileri, icra müdürlükleri veya
hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile
yetkili olan kiĢilerin bağlı bulunduğu birim.

Birinci fıkra kapsamı dıĢında kalan gerçek
ve tüzel kiĢilere, talepleri halinde elektronik
tebligat adresi verilir. Bu durumda bu
kiĢilere tebligatın elektronik yolla yapılması
zorunludur.

Birinci fıkra kapsamı dıĢında kalan gerçek
ve tüzel kiĢilere, talepleri halinde elektronik
tebligat adresi verilir. Bu durumda bu
kiĢilere tebligatın elektronik yolla yapılması
zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre
elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple
yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen
diğer usullerle tebligat yapılır.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre
elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple
yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen
diğer usullerle tebligat yapılır.
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TEBLĠGAT KANUNU
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik
adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün
sonunda yapılmış sayılır.
sonunda yapılmış sayılır.
sonunda yapılmış sayılır.
Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik
tebligat iĢlemleri, Posta ve Telgraf TeĢkilatı
Anonim ġirketi tarafından kurulan ve
iĢletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf
TeĢkilatı
Anonim
ġirketi,
sistemin
güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin
muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri
alır.

Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik
tebligat iĢlemleri, Posta ve Telgraf TeĢkilatı
Anonim ġirketi tarafından kurulan ve
iĢletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi
üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf
TeĢkilatı
Anonim
ġirketi,
sistemin
güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin
muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri
alır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.
esaslar yönetmelikle belirlenir.
esaslar yönetmelikle belirlenir.
Elektronik tebligat adresinin oluĢturulması:
EK MADDE 2- Elektronik tebligat adresi,
Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi
tarafından, 7/a maddesi kapsamında kalan
her bir gerçek kiĢi için kimlik numarası,
tüzel kiĢi için ise tabi oldukları sistem
numarası esas alınmak suretiyle sadece bir
tane olacak Ģekilde oluĢturulur ve sistemde
kaydedilir.

Elektronik tebligat adresinin oluĢturulması:
EK MADDE 2- Elektronik tebligat adresi,
Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi
tarafından, 7/a maddesi kapsamında kalan
her bir gerçek kiĢi için kimlik numarası,
tüzel kiĢi için ise tabi oldukları sistem
numarası esas alınmak suretiyle sadece bir
tane olacak Ģekilde oluĢturulur ve sistemde
kaydedilir.

OluĢturulan elektronik tebligat adresleri, OluĢturulan elektronik tebligat adresleri,
adres sahiplerine teslim edilmek üzere, ilgili adres sahiplerine teslim edilmek üzere, ilgili
kurum, kuruluĢ veya birliğe gönderilir; 7/a kurum, kuruluĢ veya birliğe gönderilir; 7/a
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TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kalan
kiĢilere ise doğrudan teslim edilir. Bu
adresler, adres sahibine teslim edildikten
sonra 1 inci madde uyarınca tebligat
çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin
kullanımına sunulur.

maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kalan
kiĢilere ise doğrudan teslim edilir. Bu
adresler, adres sahibine teslim edildikten
sonra 1 inci madde uyarınca tebligat
çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin
kullanımına sunulur.

Kurum, kuruluĢ veya birlikler ile gerçek
veya tüzel kiĢilerin 7/a maddesi uyarınca
elektronik tebligat zorunluluğuna tabi
olmaları veya bunlar hakkında elektronik
tebligat zorunluluğunun ortadan kalkması
hâllerinde gerekli bildirimler, ilgili kurum,
kuruluĢ veya birlik tarafından bir ay içinde
yapılır ve bildirimi takip eden bir ay içinde
Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi
tarafından gerekli iĢlem yapılır.

Kurum, kuruluĢ veya birlikler ile gerçek
veya tüzel kiĢilerin 7/a maddesi uyarınca
elektronik tebligat zorunluluğuna tabi
olmaları veya bunlar hakkında elektronik
tebligat zorunluluğunun ortadan kalkması
hâllerinde gerekli bildirimler, ilgili kurum,
kuruluĢ veya birlik tarafından bir ay içinde
yapılır ve bildirimi takip eden bir ay içinde
Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi
tarafından gerekli iĢlem yapılır.

Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi,
elektronik tebligat sisteminin yürütülmesi
için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili kurum,
kuruluĢ veya birliklerden ister. Ġlgili
kurum, kuruluĢ veya birlikler, talep edilen
bilgi ve belgeleri Posta ve Telgraf TeĢkilatı
Anonim ġirketine göndermek zorundadır.

Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi,
elektronik tebligat sisteminin yürütülmesi
için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili kurum,
kuruluĢ veya birliklerden ister. Ġlgili
kurum, kuruluĢ veya birlikler, talep edilen
bilgi ve belgeleri Posta ve Telgraf TeĢkilatı
Anonim ġirketine göndermek zorundadır.

Elektronik tebligat adreslerinin verilmesi:
GEÇĠCĠ MADDE 2Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay
içinde Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim

Elektronik tebligat adreslerinin verilmesi:
GEÇĠCĠ MADDE 2Bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay
içinde Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim
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TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

ġirketi, elektronik tebligat adreslerini
oluĢturmak amacıyla ihtiyaç duyduğu tüm
bilgi ve belgeleri;
1. Ġlgili kamu kurum veya kuruluĢundan,
2. Mahalli idareler ve bu idareler
tarafından kurulan iĢletmeler ile köy tüzel
kiĢilikleri
bakımından
ĠçiĢleri
Bakanlığından,
3. Ġlgili kamu iktisadi teĢebbüsünden,
4. Ġlgili kamuya ait ortaklıktan,
5. ġirketler ve kooperatifler bakımından
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,
6. Ġlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluĢu veya üst kuruluĢundan,
7. Türkiye Noterler Birliğinden,
8. Türkiye Barolar Birliğinden,
ister.

ġirketi, elektronik tebligat adreslerini
oluĢturmak amacıyla ihtiyaç duyduğu tüm
bilgi ve belgeleri;
1. Ġlgili kamu kurum veya kuruluĢundan,
2. Mahallî idareler bakımından ĠçiĢleri
Bakanlığından,

Ġlgili kurum, kuruluĢ veya birlik, talep
edilen bilgileri bir ay içinde Posta ve
Telgraf
TeĢkilatı
Anonim
ġirketine
bildirmek zorundadır. Posta ve Telgraf
TeĢkilatı Anonim ġirketi, elektronik
tebligat adreslerini, bu bilgileri esas almak
suretiyle üç ay içinde oluĢturur.

Ġlgili kurum, kuruluĢ veya birlik, talep
edilen bilgileri bir ay içinde Posta ve
Telgraf
TeĢkilatı
Anonim
ġirketine
bildirmek zorundadır. Posta ve Telgraf
TeĢkilatı Anonim ġirketi, elektronik
tebligat adreslerini, bu bilgileri esas almak
suretiyle üç ay içinde oluĢturur.

Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi
oluĢturulan elektronik tebligat adreslerini,
adres sahiplerine teslim edilmek üzere, ilgili
kurum, kuruluĢ veya birliğe gönderir ve

Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi
oluĢturulan elektronik tebligat adreslerini,
adres sahiplerine teslim edilmek üzere, ilgili
kurum, kuruluĢ veya birliğe gönderir ve

3. Ġlgili kamu iktisadi teĢebbüsünden,
4. Ġlgili kamuya ait ortaklıktan,
5. ġirketler ve kooperatifler bakımından
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,
6. Ġlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluĢu veya üst kuruluĢundan,
7. Türkiye Noterler Birliğinden,
8. Türkiye Barolar Birliğinden,
ister.
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TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

teslim iĢlemi gerçekleĢtikten sonra bu
adresleri, 1 inci madde uyarınca tebligat
çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin
kullanımına sunar.

teslim iĢlemi gerçekleĢtikten sonra bu
adresleri, 1 inci madde uyarınca tebligat
çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin
kullanımına sunar.
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2/7/1964 TARĠHLĠ VE 492 SAYILI
HARÇLAR KANUNU

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

II – Ġflas harçları :
1. Maktu harç :
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı
(59,10 TL.)
2. (Değişik: 4/12/1985 - 3239/96-A md.) Konunun değeri üzerinden
harç :
a) İflasta paylaşılan para üzerinden(Yüzde 4,55)
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para
üzerinden(Binde 11,38)

II – Ġflas harçları :
1. Maktu harç :
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı
(59,10 TL.)
2. (Değişik: 4/12/1985 - 3239/96-A md.) Konunun değeri üzerinden
harç :
a) İflasta paylaşılan para üzerinden(Yüzde 4,55)
b) Konkordatoda alacaklılara ödenmesi kararlaĢtırılan para
üzerinden
(Binde 2,27)

II – Ġflas harçları :
1. Maktu harç :
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı
(59,10 TL.)
2. Konunun değeri üzerinden harç :
a) İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55)
b) Konkordatoda;
aa) Alacaklılara ödenmesi kararlaĢtırılan para üzerinden (Binde
2,27)
bb) Yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi
kararlaĢtırılan para üzerinden (Binde 1,13)

75 / 95

24/4/1969 TARĠHLĠ VE 1163 SAYILI
KOOPERATĠFLER KANUNU
V – Kooperatifin aczi halinde yapılacak
iĢler:
Madde 63 – Kooperatifin aczi halinde
bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler
mevcut ise yönetim kurulu piyasada cari
fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara
bilançosu tanzim eder. Son yılın bilançosu
veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu
veyahut daha yukarda sözü geçen ara
bilançosu kooperatif mevcudunun, borçlarını
artık karşılamıyacağını belirtiyorsa yönetim
kurulu, Ticaret Bakanlığına ve yapı
kooperatiflerinde İmar ve İskan Bakanlığına
da keyfiyeti bildirir ve genel kurulu derhal
olağanüstü toplantıya çağırır.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

V – Kooperatifin aczi halinde yapılacak
iĢler:
Madde 63 – Kooperatifin aczi halinde
bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler
mevcut ise yönetim kurulu piyasada cari
fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara
bilançosu tanzim eder. Son yılın bilançosu
veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu
veyahut daha yukarda sözü geçen ara
bilançosu kooperatif mevcudunun, borçlarını
artık karşılamıyacağını belirtiyorsa yönetim
kurulu, Ticaret Bakanlığına ve yapı
kooperatiflerinde İmar ve İskan Bakanlığına
da keyfiyeti bildirir ve genel kurulu derhal
olağanüstü toplantıya çağırır.

V – Kooperatifin aczi halinde yapılacak
iĢler:
Madde 63 – Kooperatifin aczi halinde
bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler
mevcut ise yönetim kurulu piyasada cari
fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara
bilançosu tanzim eder. Son yılın bilançosu
veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu
veyahut daha yukarda sözü geçen ara
bilançosu kooperatif mevcudunun, borçlarını
artık karşılamıyacağını belirtiyorsa yönetim
kurulu, Ticaret Bakanlığına ve yapı
kooperatiflerinde İmar ve İskan Bakanlığına
da keyfiyeti bildirir ve genel kurulu derhal
olağanüstü toplantıya çağırır.

Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatifte
son yılın bilançosunda kooperatif varlığının
yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal
genel kurulu toplantıya çağırarak durumu
ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili
mahkemeye, Ticaret Bakanlığına ve yapı
kooperatiflerinde İmar ve İskan Bakanlığına
da bilgi verir. Ancak, ortakları ek Ödemelerle
yükümlü olan kooperatiflerde, bilançoda tespit
edilen açık, üç ay içinde ortakların ek
ödemeleriyle kapanmadığı takdirde Ticaret
Bakanlığı ve yapı kooperatiflerinde İmar ve
İskan Bakanlığı da haberdar edilir.

Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatifte
son yılın bilançosunda kooperatif varlığının
yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal
genel kurulu toplantıya çağırarak durumu
ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili
mahkemeye, Ticaret Bakanlığına ve yapı
kooperatiflerinde İmar ve İskan Bakanlığına
da bilgi verir. Ancak, ortakları ek Ödemelerle
yükümlü olan kooperatiflerde, bilançoda tespit
edilen açık, üç ay içinde ortakların ek
ödemeleriyle kapanmadığı takdirde Ticaret
Bakanlığı ve yapı kooperatiflerinde İmar ve
İskan Bakanlığı da haberdar edilir.

Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatifte
son yılın bilançosunda kooperatif varlığının
yarısı karşılıksız kalırsa yönetim kurulu derhal
genel kurulu toplantıya çağırarak durumu
ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili
mahkemeye, Ticaret Bakanlığına ve yapı
kooperatiflerinde İmar ve İskan Bakanlığına
da bilgi verir. Ancak, ortakları ek Ödemelerle
yükümlü olan kooperatiflerde, bilançoda tespit
edilen açık, üç ay içinde ortakların ek
ödemeleriyle kapanmadığı takdirde Ticaret
Bakanlığı ve yapı kooperatiflerinde İmar ve
İskan Bakanlığı da haberdar edilir.
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24/4/1969 TARĠHLĠ VE 1163 SAYILI
KOOPERATĠFLER KANUNU
Mali durumun düzeltilmesinin mümkün
görülmesi
halinde
mahkeme
yönetim
kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği
üzerine iflasın açılmasını erteliyebilir. Bu
takdirde, mevcutlar defterinin tutulması,
yönetim memuru atanması gibi kooperatif
varlığının korunmasına ve devamına
yarıyan tedbirleri alır.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Mali durumun düzeltilmesinin mümkün
görülmesi halinde yönetim kurulu veya
alacaklılardan biri konkordato da talep
edebilir. Bu takdirde 9/6/1932 tarihli ve
2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanununun 285 ve
devamı maddeleri uygulanır.

Mali durumun düzeltilmesinin mümkün
görülmesi hâlinde yönetim kurulu veya
alacaklılardan biri konkordato da talep
edebilir. Bu takdirde 9/6/1932 tarihli ve
2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanununun 285 inci
ve devamı maddeleri uygulanır.
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21/6/2001 TARĠHLĠ VE 4686 SAYILI
MĠLLETLERARASI TAHKĠM KANUNU
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Hakem Kararlarına KarĢı Kanun Yolu

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

BEġĠNCĠ BÖLÜM
Hakem Kararlarına KarĢı Kanun Yolu

BEġĠNCĠ BÖLÜM
Hakem Kararlarına KarĢı Kanun Yolu

Ġptal davası ve hakem kararlarının icra
edilebilir hâle gelmesi
Madde 15 – A) Hakem kararına karşı yalnızca
iptal davası açılabilir. İptal davası yetkili
asliye hukuk mahkemesinde açılır, öncelikle
ve ivedilikle görülür.

Ġptal davası ve hakem kararlarının icra
edilebilir hâle gelmesi
Madde 15 – A) Hakem kararına karşı yalnızca
iptal davası açılabilir. İptal davası, 3 üncü
madde uyarınca yetkili asliye hukuk
mahkemesinin bulunduğu yer yönünden
yetkili bölge adliye mahkemesinde açılır,
öncelikle ve ivedilikle görülür.

Ġptal davası ve hakem kararlarının icra
edilebilir hâle gelmesi
Madde 15 – A) Hakem kararına karşı yalnızca
iptal davası açılabilir. İptal davası, 3 üncü
madde uyarınca yetkili asliye hukuk
mahkemesinin bulunduğu yer yönünden
yetkili bölge adliye mahkemesinde açılır,
öncelikle ve ivedilikle görülür.

Hakem kararları aşağıdaki hallerde iptal
edilebilir:
1. Başvuruyu yapan taraf;
a) Tahkim anlaşmasının taraflarından birinin
ehliyetsiz ya da tahkim anlaşmasının,
tarafların anlaşmayı tâbi kıldıkları hukuka
veya böyle bir hukuk seçimi yoksa Türk
hukukuna göre geçersiz olduğunu,
b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde,
tarafların anlaşmasında belirlenen veya bu
Kanunda öngörülen usule uyulmadığını,
c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediğini,
d) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka
aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna
karar verdiğini,
e) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim
anlaşması dışında kalan bir konuda karar

Hakem kararları aşağıdaki hallerde iptal
edilebilir:
1. Başvuruyu yapan taraf;
a) Tahkim anlaşmasının taraflarından birinin
ehliyetsiz ya da tahkim anlaşmasının,
tarafların anlaşmayı tâbi kıldıkları hukuka
veya böyle bir hukuk seçimi yoksa Türk
hukukuna göre geçersiz olduğunu,
b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde,
tarafların anlaşmasında belirlenen veya bu
Kanunda öngörülen usule uyulmadığını,
c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediğini,
d) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka
aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna
karar verdiğini,
e) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim
anlaşması dışında kalan bir konuda karar

Hakem kararları aşağıdaki hallerde iptal
edilebilir:
1. Başvuruyu yapan taraf;
a) Tahkim anlaşmasının taraflarından birinin
ehliyetsiz ya da tahkim anlaşmasının,
tarafların anlaşmayı tâbi kıldıkları hukuka
veya böyle bir hukuk seçimi yoksa Türk
hukukuna göre geçersiz olduğunu,
b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde,
tarafların anlaşmasında belirlenen veya bu
Kanunda öngörülen usule uyulmadığını,
c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediğini,
d) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka
aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna
karar verdiğini,
e) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim
anlaşması dışında kalan bir konuda karar
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21/6/2001 TARĠHLĠ VE 4686 SAYILI
MĠLLETLERARASI TAHKĠM KANUNU
verdiğini veya istemin tamamı hakkında karar
vermediğini ya da yetkisini aştığını,
f) Tahkim yargılamasının, usul açısından
tarafların anlaşmalarına veya bu yönde bir
anlaşma bulunmaması halinde, bu Kanun
hükümlerine uygun olarak yürütülmediğini ve
bu durumun kararın esasına etkili olduğunu,
g) Tarafların eşitliği ilkesinin gözetilmediğini,
İspat ederse veya,
2. Mahkemece;
a) Hakem veya hakem kurulu kararına konu
uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime
elverişli olmadığı,
b) Kararın kamu düzenine aykırı olduğu,
Tespit edilirse.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

verdiğini veya istemin tamamı hakkında karar
vermediğini ya da yetkisini aştığını,
f) Tahkim yargılamasının, usul açısından
tarafların anlaşmalarına veya bu yönde bir
anlaşma bulunmaması halinde, bu Kanun
hükümlerine uygun olarak yürütülmediğini ve
bu durumun kararın esasına etkili olduğunu,
g) Tarafların eşitliği ilkesinin gözetilmediğini,
İspat ederse veya,
2. Bölge adliye mahkemesince;
a) Hakem veya hakem kurulu kararına konu
uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime
elverişli olmadığı,
b) Kararın kamu düzenine aykırı olduğu,
Tespit edilirse.

verdiğini veya istemin tamamı hakkında karar
vermediğini ya da yetkisini aştığını,
f) Tahkim yargılamasının, usul açısından
tarafların anlaşmalarına veya bu yönde bir
anlaşma bulunmaması halinde, bu Kanun
hükümlerine uygun olarak yürütülmediğini ve
bu durumun kararın esasına etkili olduğunu,
g) Tarafların eşitliği ilkesinin gözetilmediğini,
İspat ederse veya,
2. Bölge adliye mahkemesince;
a) Hakem veya hakem kurulu kararına konu
uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime
elverişli olmadığı,
b) Kararın kamu düzenine aykırı olduğu,
Tespit edilirse.

Hakem veya hakem kurulunun, tahkim
anlaşması dışında kalan bir konuda karar
verdiği iddiasıyla açılan iptal davasında,
tahkim anlaşması kapsamında olan konuların,
tahkim anlaşması kapsamında olmayan
konulardan ayrılması mümkün olduğu
takdirde, hakem kararının sadece tahkim
anlaşması kapsamında olmayan konuları
içeren bölümü iptal edilebilir.

Hakem veya hakem kurulunun, tahkim
anlaşması dışında kalan bir konuda karar
verdiği iddiasıyla açılan iptal davasında,
tahkim anlaşması kapsamında olan konuların,
tahkim anlaşması kapsamında olmayan
konulardan ayrılması mümkün olduğu
takdirde, hakem kararının sadece tahkim
anlaşması kapsamında olmayan konuları
içeren bölümü iptal edilebilir.

Hakem veya hakem kurulunun, tahkim
anlaşması dışında kalan bir konuda karar
verdiği iddiasıyla açılan iptal davasında,
tahkim anlaşması kapsamında olan konuların,
tahkim anlaşması kapsamında olmayan
konulardan ayrılması mümkün olduğu
takdirde, hakem kararının sadece tahkim
anlaşması kapsamında olmayan konuları
içeren bölümü iptal edilebilir.

İptal davası, otuz gün içinde açılabilir. Bu
süre, hakem kararının veya düzeltme, yorum
ya da tamamlama kararının taraflara
bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

İptal davası, otuz gün içinde açılabilir. Bu
süre, hakem kararının veya düzeltme, yorum
ya da tamamlama kararının taraflara
bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

İptal davası, otuz gün içinde açılabilir. Bu
süre, hakem kararının veya düzeltme, yorum
ya da tamamlama kararının taraflara
bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
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TASARI METNĠ
GENEL KURUL METNĠ
MĠLLETLERARASI TAHKĠM KANUNU
İptal davasının açılması, kendiliğinden hakem İptal davasının açılması, kendiliğinden hakem İptal davasının açılması, kendiliğinden hakem
kararının icrasını durdurur.
kararının icrasını durdurur.
kararının icrasını durdurur.
Taraflar, iptal davası açma hakkından kısmen
veya tamamen feragat edebilirler. Yerleşim
yerleri veya olağan oturma yerleri Türkiye
dışında bulunan taraflar, tahkim anlaşmasına
koyacakları açık bir beyanla veya sonradan
yazılı şekilde anlaşmak suretiyle iptal davası
açma
hakkından
tamamen
feragat
edebilecekleri gibi; yukarıda sayılan bir veya
bir kaç sebepten dolayı iptal davası açmak
hakkından da feragat edebilirler.

Taraflar, iptal davası açma hakkından kısmen
veya tamamen feragat edebilirler. Yerleşim
yerleri veya olağan oturma yerleri Türkiye
dışında bulunan taraflar, tahkim anlaşmasına
koyacakları açık bir beyanla veya sonradan
yazılı şekilde anlaşmak suretiyle iptal davası
açma
hakkından
tamamen
feragat
edebilecekleri gibi; yukarıda sayılan bir veya
bir kaç sebepten dolayı iptal davası açmak
hakkından da feragat edebilirler.

Taraflar, iptal davası açma hakkından kısmen
veya tamamen feragat edebilirler. Yerleşim
yerleri veya olağan oturma yerleri Türkiye
dışında bulunan taraflar, tahkim anlaşmasına
koyacakları açık bir beyanla veya sonradan
yazılı şekilde anlaşmak suretiyle iptal davası
açma
hakkından
tamamen
feragat
edebilecekleri gibi; yukarıda sayılan bir veya
bir kaç sebepten dolayı iptal davası açmak
hakkından da feragat edebilirler.

İptal istemi, davaya bakan mahkeme aksine İptal istemi, davaya bakan bölge adliye İptal istemi, davaya bakan bölge adliye
karar vermedikçe, dosya üzerinden incelenerek mahkemesi aksine karar vermedikçe, dosya mahkemesi aksine karar vermedikçe, dosya
karara bağlanır.
üzerinden incelenerek karara bağlanır.
üzerinden incelenerek karara bağlanır.
İptal davası hakkında verilen kararlara karşı
Hukuk
Usulü
Muhakemeleri
Kanunu
hükümlerine göre temyiz yolu açık olmakla
birlikte, karar düzeltme yoluna gidilemez.
Temyiz incelemesi, bu maddede yer alan iptal
sebepleriyle sınırlı olarak, öncelikle ve
ivedilikle karara bağlanır.

İptal davası hakkında verilen kararlara karşı
12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre
temyiz yoluna baĢvurulabilir. Temyiz
incelemesi, bu maddede yer alan iptal
sebepleriyle sınırlı olarak, öncelikle ve
ivedilikle karara bağlanır.

İptal davası hakkında verilen kararlara karşı
12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre
temyiz yoluna baĢvurulabilir. Temyiz
incelemesi, bu maddede yer alan iptal
sebepleriyle sınırlı olarak, öncelikle ve
ivedilikle karara bağlanır.

İptal davasının kabulü halinde, kabul kararı
temyiz edilmezse veya 1 inci bendin (b), (d),
(e), (f), (g) alt bentleri ile 2 nci bendinin (b) alt
bendindeki hallerin varlığı sebebiyle kabulü

İptal davasının kabulü halinde, kabul kararı
temyiz edilmezse veya 1 inci bendin (b), (d),
(e), (f), (g) alt bentleri ile 2 nci bendinin (b) alt
bendindeki hallerin varlığı sebebiyle kabulü

İptal davasının kabulü halinde, kabul kararı
temyiz edilmezse veya 1 inci bendin (b), (d),
(e), (f), (g) alt bentleri ile 2 nci bendinin (b) alt
bendindeki hallerin varlığı sebebiyle kabulü
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halinde taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa
hakemleri ve tahkim süresini yeniden
belirleyebilirler. Taraflar isterlerse eski
hakemleri tayin edebilirler.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

halinde taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa
hakemleri ve tahkim süresini yeniden
belirleyebilirler. Taraflar isterlerse eski
hakemleri tayin edebilirler.

halinde taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa
hakemleri ve tahkim süresini yeniden
belirleyebilirler. Taraflar isterlerse eski
hakemleri tayin edebilirler.

B) İptal davasının reddine ilişkin kararın
kesinleşmesinden
sonra
asliye
hukuk
mahkemesi, hakem kararının icra edilebilir
olduğuna ilişkin bir belgeyi istemde bulunan
tarafa verir. Bu belgenin verilmesi harca tâbi
değildir. Hakem kararının icraya konulması
hâlinde Harçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

B) İptal davasının reddine ilişkin kararın
kesinleşmesinden
sonra
asliye
hukuk
mahkemesi, hakem kararının icra edilebilir
olduğuna ilişkin bir belgeyi istemde bulunan
tarafa verir. Bu belgenin verilmesi harca tâbi
değildir. Hakem kararının icraya konulması
hâlinde Harçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

B) İptal davasının reddine ilişkin kararın
kesinleşmesinden
sonra
asliye
hukuk
mahkemesi, hakem kararının icra edilebilir
olduğuna ilişkin bir belgeyi istemde bulunan
tarafa verir. Bu belgenin verilmesi harca tâbi
değildir. Hakem kararının icraya konulması
hâlinde Harçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

İptal davası için öngörülen sürenin geçtiği
veya tarafların iptal davası açmaktan feragat
ettiği hâllerde, hakem kararının icra edilebilir
olduğuna ilişkin belgenin verilmesi sırasında
(A) fıkrasının 2 nci bendinin (a) ve (b) alt bent
hükümleri mahkemece re’sen dikkate alınır.
Bu
hâlde
mahkemece
aksine
karar
verilmedikçe, inceleme dosya üzerinden
yapılır.

İptal davası için öngörülen sürenin geçtiği
veya tarafların iptal davası açmaktan feragat
ettiği hâllerde, hakem kararının icra edilebilir
olduğuna ilişkin belgenin verilmesi sırasında
(A) fıkrasının 2 nci bendinin (a) ve (b) alt bent
hükümleri mahkemece re’sen dikkate alınır.
Bu
hâlde
mahkemece
aksine
karar
verilmedikçe, inceleme dosya üzerinden
yapılır.

İptal davası için öngörülen sürenin geçtiği
veya tarafların iptal davası açmaktan feragat
ettiği hâllerde, hakem kararının icra edilebilir
olduğuna ilişkin belgenin verilmesi sırasında
(A) fıkrasının 2 nci bendinin (a) ve (b) alt bent
hükümleri mahkemece re’sen dikkate alınır.
Bu
hâlde
mahkemece
aksine
karar
verilmedikçe, inceleme dosya üzerinden
yapılır.

EK MADDE 1- Bu Kanunda asliye hukuk
mahkemesine verilen görev ve yetkiler,
uyuĢmazlığın konusuna göre asliye hukuk
veya asliye ticaret mahkemesi tarafından
kullanılır.

UyuĢmazlığın konusuna göre görevli
mahkeme
EK MADDE 1- Bu Kanunda asliye hukuk
mahkemesine verilen görev ve yetkiler,
uyuĢmazlığın konusuna göre asliye hukuk
veya asliye ticaret mahkemesi tarafından
kullanılır.
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Hukuk mahkemelerinin kuruluĢu
Madde 5- Hukuk mahkemeleri, her il merkezi
ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş
yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen
ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet
Bakanlığınca kurulur.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Hukuk mahkemelerinin kuruluĢu
Madde 5- Hukuk mahkemeleri, her il merkezi
ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş
yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen
ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet
Bakanlığınca kurulur.

Hukuk mahkemelerinin kuruluĢu
Madde 5- Hukuk mahkemeleri, her il merkezi
ile bölgelerin coğrafî durumları ve iş
yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen
ilçelerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet
Bakanlığınca kurulur.

(DeğiĢik ikinci fıkra: 18/6/2014–6545/45 (DeğiĢik ikinci fıkra: 18/6/2014–6545/45 (DeğiĢik ikinci fıkra: 18/6/2014–6545/45
md.) Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri md.) Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri md.) Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri
tek hâkimlidir.
tek hâkimlidir.
tek hâkimlidir.
(Mülga fıkra: 9/2/2011-6110/13 md.;
Yeniden düzenleme: 18/6/2014–6545/45
md.) Asliye ticaret mahkemesi kurulan
yerlerde bu mahkemelerde bir başkan ile yeteri
kadar üye bulunur. Konusu parayla ölçülebilen
uyuşmazlıklarda dava değeri üç yüz bin Türk
lirasının üzerinde olan dava ve işler ile dava
değerine bakılmaksızın;
1. İflas, iflasın ertelenmesi, iflasın
kaldırılması, iflasın kapatılması, konkordato
ve yeniden yapılandırmadan kaynaklanan
davalara,
2. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununda hâkimin kesin olarak karara
bağlayacağı işler ile davalara,
3. Şirketler ve kooperatifler hukukundan
kaynaklanan genel kurul kararlarının iptali ve

(Mülga fıkra: 9/2/2011-6110/13 md.;
Yeniden düzenleme: 18/6/2014–6545/45
md.) Asliye ticaret mahkemesi kurulan
yerlerde bu mahkemelerde bir başkan ile yeteri
kadar üye bulunur. Konusu parayla ölçülebilen
uyuşmazlıklarda dava değeri üç yüz bin Türk
lirasının üzerinde olan dava ve işler ile dava
değerine bakılmaksızın;
1.
İflas,
iflasın
kaldırılması,
iflasın
kapatılması,
konkordato
ve
yeniden
yapılandırmadan kaynaklanan iĢ ve davalara,
2. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununda hâkimin kesin olarak karara
bağlayacağı işler ile davalara,
3. Şirketler ve kooperatifler hukukundan
kaynaklanan genel kurul kararlarının iptali ve
butlanına ilişkin davalara, yönetim organları

(Mülga fıkra: 9/2/2011-6110/13 md.;
Yeniden düzenleme: 18/6/2014–6545/45
md.) Asliye ticaret mahkemesi kurulan
yerlerde bu mahkemelerde bir başkan ile yeteri
kadar üye bulunur. Konusu parayla ölçülebilen
uyuşmazlıklarda dava değeri üç yüz bin Türk
lirasının üzerinde olan dava ve işler ile dava
değerine bakılmaksızın;
1.
İflas,
iflasın
kaldırılması,
iflasın
kapatılması,
konkordato
ve
yeniden
yapılandırmadan kaynaklanan iĢ ve davalara,
2. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununda hâkimin kesin olarak karara
bağlayacağı işler ile davalara,
3. Şirketler ve kooperatifler hukukundan
kaynaklanan genel kurul kararlarının iptali ve
butlanına ilişkin davalara, yönetim organları
82 / 95
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butlanına ilişkin davalara, yönetim organları
ve denetim organları aleyhine açılacak
sorumluluk davalarına, organların azline ve
geçici organ atanmasına ilişkin davalara, fesih,
infisah ve tasfiyeye yönelik davalara,
4. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanununa ve 21/6/2001 tarihli
ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim
Kanununa
göre
yapılan
tahkim
yargılamasında;
tahkim
şartına
ilişkin
itirazlara, iptal davalarına, hakemlerin seçimi
ve reddine yönelik davalar ile yabancı hakem
kararlarının tanıma ve tenfizine yönelik
davalara,
ilişkin tüm yargılama safhaları, bir başkan ve
iki üye ile toplanacak heyetçe yürütülür ve
sonuçlandırılır. Heyet hâlinde bakılacak
davalarla ilgili olmak üzere, dava açılmadan
önce veya açıldıktan sonra talep edilen ihtiyati
haciz ve ihtiyati tedbirler de heyet tarafından
incelenir ve karara bağlanır. Bu fıkrada
belirtilen dava ve işler dışında kalan
uyuşmazlıklar mahkeme hâkimlerinden biri
tarafından görülür ve karara bağlanır. Başkan
ve üye hâkimler arasında dağılıma ilişkin
esaslar, işlerde denge sağlanacak biçimde
mahkeme başkanı tarafından önceden tespit
edilir.
Özel

kanunlarla

kurulan

diğer

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

ve denetim organları aleyhine açılacak
sorumluluk davalarına, organların azline ve
geçici organ atanmasına ilişkin davalara, fesih,
infisah ve tasfiyeye yönelik davalara,
4. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanununa ve 21/6/2001 tarihli
ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim
Kanununa
göre
yapılan
tahkim
yargılamasında;
tahkim
şartına
ilişkin
itirazlara, hakemlerin seçimi ve reddine
yönelik davalar ile yabancı hakem kararlarının
tanıma ve tenfizine yönelik davalara,
ilişkin tüm yargılama safhaları, bir başkan ve
iki üye ile toplanacak heyetçe yürütülür ve
sonuçlandırılır. Heyet hâlinde bakılacak
davalarla ilgili olmak üzere, dava açılmadan
önce veya açıldıktan sonra talep edilen ihtiyati
haciz ve ihtiyati tedbirler de heyet tarafından
incelenir ve karara bağlanır. Bu fıkrada
belirtilen dava ve işler dışında kalan
uyuşmazlıklar mahkeme hâkimlerinden biri
tarafından görülür ve karara bağlanır. Başkan
ve üye hâkimler arasında dağılıma ilişkin
esaslar, işlerde denge sağlanacak biçimde
mahkeme başkanı tarafından önceden tespit
edilir.

ve denetim organları aleyhine açılacak
sorumluluk davalarına, organların azline ve
geçici organ atanmasına ilişkin davalara, fesih,
infisah ve tasfiyeye yönelik davalara,
4. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanununa ve 21/6/2001 tarihli
ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim
Kanununa
göre
yapılan
tahkim
yargılamasında;
tahkim
şartına ilişkin
itirazlara, hakemlerin seçimi ve reddine
yönelik davalar ile yabancı hakem kararlarının
tanıma ve tenfizine yönelik davalara,
ilişkin tüm yargılama safhaları, bir başkan ve
iki üye ile toplanacak heyetçe yürütülür ve
sonuçlandırılır. Heyet hâlinde bakılacak
davalarla ilgili olmak üzere, dava açılmadan
önce veya açıldıktan sonra talep edilen ihtiyati
haciz ve ihtiyati tedbirler de heyet tarafından
incelenir ve karara bağlanır. Bu fıkrada
belirtilen dava ve işler dışında kalan
uyuşmazlıklar mahkeme hâkimlerinden biri
tarafından görülür ve karara bağlanır. Başkan
ve üye hâkimler arasında dağılıma ilişkin
esaslar, işlerde denge sağlanacak biçimde
mahkeme başkanı tarafından önceden tespit
edilir.

hukuk Özel

kanunlarla

kurulan

diğer

hukuk Özel

kanunlarla

kurulan

diğer

hukuk
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mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler
saklıdır.
saklıdır.
saklıdır.
(DeğiĢik beĢinci fıkra:17/4/2013–6460/10
md.) İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde
hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi
oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır.
Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı
takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla,
gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate
alınarak, daireler arasındaki iş dağılımı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
tarafından belirlenebilir. Bu kararlar Resmî
Gazete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edilen
davalara bakmak zorundadır.

(DeğiĢik beĢinci fıkra:17/4/2013–6460/10
md.) İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde
hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi
oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır.
Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı
takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla,
gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate
alınarak, daireler arasındaki iş dağılımı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
tarafından belirlenebilir. Bu kararlar Resmî
Gazete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edilen
davalara bakmak zorundadır.

(DeğiĢik beĢinci fıkra:17/4/2013–6460/10
md.) İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde
hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi
oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır.
Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı
takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla,
gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate
alınarak, daireler arasındaki iş dağılımı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
tarafından belirlenebilir. Bu kararlar Resmî
Gazete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edilen
davalara bakmak zorundadır.

Hukuk mahkemeleri bulundukları il veya Hukuk mahkemeleri bulundukları il veya Hukuk mahkemeleri bulundukları il veya
ilçenin adı ile anılır.
ilçenin adı ile anılır.
ilçenin adı ile anılır.
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BilirkiĢinin görev süresi
MADDE 274- (1) Bilirkişi raporunun
hazırlanması için verilecek süre üç ayı
geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine, kendisini
görevlendiren
mahkeme
gerekçesini
göstererek, süreyi üç ayı geçmemek üzere
uzatabilir.

(2) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen
bilirkişi görevden alınıp, yerine bir başka
kimse, bilirkişi olarak görevlendirilebilir. Bu
durumda mahkeme, görevden alınmış olan
bilirkişiden, görevden alındığı ana kadar
yapmış olduğu işlemler hakkında açıklama
yapmasını talep eder ve ayrıca bilirkişinin dizi
pusulasına bağlı bir biçimde görevi sebebiyle
incelenmek üzere kendisine teslim edilmiş
bulunan dosya ve eklerini mahkemeye hemen
tevdi
etmesini
ister.
(DeğiĢik
son
cümle:3/11/2016-6754/53 md.) Ayrıca hukuki
ve cezai sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla, bilirkişiye ücret ve masraf
adı altında hiçbir ödeme yapılmamasına karar
verilebilir ve gerekçesi gösterilerek gerekli
yaptırımların uygulanması bilirkişilik bölge
kurulundan talep edilir.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

BilirkiĢinin görev süresi
MADDE 274- (1) Bilirkişi raporunun
hazırlanması için verilecek süre üç ayı
geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine, kendisini
görevlendiren
mahkeme
gerekçesini
göstererek, süreyi üç ayı geçmemek üzere
uzatabilir. Ancak basit yargılama usulüne
tabi dava ve iĢlerde bu süreler iki ay olarak
uygulanır.

BilirkiĢinin görev süresi
MADDE 274- (1) Bilirkişi raporunun
hazırlanması için verilecek süre üç ayı
geçemez. Bilirkişinin talebi üzerine, kendisini
görevlendiren
mahkeme
gerekçesini
göstererek, süreyi üç ayı geçmemek üzere
uzatabilir. Ancak basit yargılama usulüne
tabi dava ve iĢlerde bu süreler iki ay olarak
uygulanır.

(2) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen
bilirkişi görevden alınıp, yerine bir başka
kimse, bilirkişi olarak görevlendirilebilir. Bu
durumda mahkeme, görevden alınmış olan
bilirkişiden, görevden alındığı ana kadar
yapmış olduğu işlemler hakkında açıklama
yapmasını talep eder ve ayrıca bilirkişinin dizi
pusulasına bağlı bir biçimde görevi sebebiyle
incelenmek üzere kendisine teslim edilmiş
bulunan dosya ve eklerini mahkemeye hemen
tevdi
etmesini
ister.
(DeğiĢik
son
cümle:3/11/2016-6754/53 md.) Ayrıca hukuki
ve cezai sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla, bilirkişiye ücret ve masraf
adı altında hiçbir ödeme yapılmamasına karar
verilebilir ve gerekçesi gösterilerek gerekli
yaptırımların uygulanması bilirkişilik bölge
kurulundan talep edilir.

(2) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen
bilirkişi görevden alınıp, yerine bir başka
kimse, bilirkişi olarak görevlendirilebilir. Bu
durumda mahkeme, görevden alınmış olan
bilirkişiden, görevden alındığı ana kadar
yapmış olduğu işlemler hakkında açıklama
yapmasını talep eder ve ayrıca bilirkişinin dizi
pusulasına bağlı bir biçimde görevi sebebiyle
incelenmek üzere kendisine teslim edilmiş
bulunan dosya ve eklerini mahkemeye hemen
tevdi
etmesini
ister.
(DeğiĢik
son
cümle:3/11/2016-6754/53 md.) Ayrıca hukuki
ve cezai sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla, bilirkişiye ücret ve masraf
adı altında hiçbir ödeme yapılmamasına karar
verilebilir ve gerekçesi gösterilerek gerekli
yaptırımların uygulanması bilirkişilik bölge
kurulundan talep edilir.
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Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme
MADDE 410- (1) Tahkim yargılamasında,
mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen
işlerde görevli ve yetkili mahkeme tahkim yeri
bölge adliye mahkemesidir. Tahkim yeri
belirlenmemiş ise görevli ve yetkili mahkeme,
davalının Türkiye’deki yerleşim yeri, oturduğu
yer veya işyeri bölge adliye mahkemesidir.

Hakemlerin seçimi
MADDE 416- (1) Taraflar, hakem veya
hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmakta
serbesttir. Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa
hakem seçiminde aşağıdaki usul uygulanır:
a) Ancak gerçek kişiler hakem seçilebilir.
b) Tek hakem seçilecek ise ve taraflar hakem
seçiminde anlaşamazlarsa hakem, taraflardan
birinin talebi üzerine mahkeme tarafından
seçilir.
c) Üç hakem seçilecek ise taraflardan her biri
bir hakem seçer; bu şekilde seçilen iki hakem
üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer
tarafın bu yoldaki talebinin kendisine
ulaşmasından itibaren bir ay içinde hakemini
seçmezse veya tarafların seçtiği iki hakem
seçilmelerinden sonraki bir ay içinde üçüncü
hakemi belirlemezlerse, taraflardan birinin

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme
MADDE 410- (1) Tahkim yargılamasında,
mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen
işlerde görevli ve yetkili mahkeme, konusuna
göre tahkim yeri asliye hukuk veya asliye
ticaret
mahkemesidir.
Tahkim
yeri
belirlenmemiş
ise
görevli
mahkeme,
konusuna göre asliye hukuk veya asliye
ticaret mahkemesi, yetkili mahkeme ise
davalının Türkiye’deki yerleşim yeri, oturduğu
yer veya işyeri mahkemesidir.

Tahkimde görevli ve yetkili mahkeme
MADDE 410- (1) Tahkim yargılamasında,
mahkeme tarafından yapılacağı belirtilen
işlerde görevli ve yetkili mahkeme, konusuna
göre tahkim yeri asliye hukuk veya asliye
ticaret
mahkemesidir.
Tahkim
yeri
belirlenmemiş
ise
görevli
mahkeme,
konusuna göre asliye hukuk veya asliye
ticaret mahkemesi, yetkili mahkeme ise
davalının Türkiye’deki yerleşim yeri, oturduğu
yer veya işyeri mahkemesidir.

Hakemlerin seçimi
MADDE 416- (1) Taraflar, hakem veya
hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmakta
serbesttir. Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa
hakem seçiminde aşağıdaki usul uygulanır:
a) Ancak gerçek kişiler hakem seçilebilir.
b) Tek hakem seçilecek ise ve taraflar hakem
seçiminde anlaşamazlarsa hakem, taraflardan
birinin talebi üzerine mahkeme tarafından
seçilir.
c) Üç hakem seçilecek ise taraflardan her biri
bir hakem seçer; bu şekilde seçilen iki hakem
üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer
tarafın bu yoldaki talebinin kendisine
ulaşmasından itibaren bir ay içinde hakemini
seçmezse veya tarafların seçtiği iki hakem
seçilmelerinden sonraki bir ay içinde üçüncü
hakemi belirlemezlerse, taraflardan birinin

Hakemlerin seçimi
MADDE 416- (1) Taraflar, hakem veya
hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmakta
serbesttir. Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa
hakem seçiminde aşağıdaki usul uygulanır:
a) Ancak gerçek kişiler hakem seçilebilir.
b) Tek hakem seçilecek ise ve taraflar hakem
seçiminde anlaşamazlarsa hakem, taraflardan
birinin talebi üzerine mahkeme tarafından
seçilir.
c) Üç hakem seçilecek ise taraflardan her biri
bir hakem seçer; bu şekilde seçilen iki hakem
üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer
tarafın bu yoldaki talebinin kendisine
ulaşmasından itibaren bir ay içinde hakemini
seçmezse veya tarafların seçtiği iki hakem
seçilmelerinden sonraki bir ay içinde üçüncü
hakemi belirlemezlerse, taraflardan birinin
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talebi üzerine mahkeme tarafından hakem
seçimi yapılır. Üçüncü hakem, başkan olarak
görev yapar.
ç) Üçten fazla hakem seçilecek ise son hakemi
seçecek olan hakemler yukarıdaki bentte
belirtilen usule göre taraflarca eşit sayıda
belirlenir.
d) Hakemin birden fazla kişiden oluşması
hâlinde en az birinin kendi alanında beş yıl ve
daha fazla kıdeme sahip bir hukukçu olması
şarttır.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

talebi üzerine mahkeme tarafından hakem
seçimi yapılır. Üçüncü hakem, başkan olarak
görev yapar.
ç) Üçten fazla hakem seçilecek ise son hakemi
seçecek olan hakemler yukarıdaki bentte
belirtilen usule göre taraflarca eşit sayıda
belirlenir.
d) Hakemin birden fazla kişiden oluşması
hâlinde en az birinin kendi alanında beş yıl ve
daha fazla kıdeme sahip bir hukukçu olması
şarttır.

talebi üzerine mahkeme tarafından hakem
seçimi yapılır. Üçüncü hakem, başkan olarak
görev yapar.
ç) Üçten fazla hakem seçilecek ise son hakemi
seçecek olan hakemler yukarıdaki bentte
belirtilen usule göre taraflarca eşit sayıda
belirlenir.
d) Hakemin birden fazla kişiden oluşması
hâlinde en az birinin kendi alanında beş yıl ve
daha fazla kıdeme sahip bir hukukçu olması
şarttır.

(2) Hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmış
olmalarına rağmen;
a) Taraflardan biri sözleşmeye uymazsa,
b) Kararlaştırılmış olan usule göre tarafların
veya taraflarca seçilen hakemlerin hakem
seçimi konusunda birlikte karar vermeleri
gerektiği hâlde, taraflar ya da hakemler bu
konuda anlaşamazlarsa,
c) Hakem seçimi ile yetkilendirilen üçüncü
kişi, kurum veya kuruluş, hakemi ya da hakem
kurulunu seçmezse,
hakem veya hakem kurulunun seçimi,
taraflardan birinin talebi üzerine mahkeme
tarafından yapılır. Mahkemenin, gerektiğinde
tarafları
dinledikten
sonra
bu
fıkra
hükümlerine göre verdiği kararlara karşı
temyiz yoluna başvurulamaz. Mahkeme,
hakem seçiminde tarafların sözleşmesini ve

(2) Hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmış
olmalarına rağmen;
a) Taraflardan biri sözleşmeye uymazsa,
b) Kararlaştırılmış olan usule göre tarafların
veya taraflarca seçilen hakemlerin hakem
seçimi konusunda birlikte karar vermeleri
gerektiği hâlde, taraflar ya da hakemler bu
konuda anlaşamazlarsa,
c) Hakem seçimi ile yetkilendirilen üçüncü
kişi, kurum veya kuruluş, hakemi ya da hakem
kurulunu seçmezse,
hakem veya hakem kurulunun seçimi,
taraflardan birinin talebi üzerine mahkeme
tarafından yapılır. Mahkemenin, gerektiğinde
tarafları
dinledikten
sonra
bu
fıkra
hükümlerine göre verdiği kararlara karşı
kanun yoluna başvurulamaz. Mahkeme,
hakem seçiminde tarafların sözleşmesini ve

(2) Hakemlerin seçim usulünü kararlaştırmış
olmalarına rağmen;
a) Taraflardan biri sözleşmeye uymazsa,
b) Kararlaştırılmış olan usule göre tarafların
veya taraflarca seçilen hakemlerin hakem
seçimi konusunda birlikte karar vermeleri
gerektiği hâlde, taraflar ya da hakemler bu
konuda anlaşamazlarsa,
c) Hakem seçimi ile yetkilendirilen üçüncü
kişi, kurum veya kuruluş, hakemi ya da hakem
kurulunu seçmezse,
hakem veya hakem kurulunun seçimi,
taraflardan birinin talebi üzerine mahkeme
tarafından yapılır. Mahkemenin, gerektiğinde
tarafları
dinledikten
sonra
bu
fıkra
hükümlerine göre verdiği kararlara karşı
kanun yoluna başvurulamaz. Mahkeme,
hakem seçiminde tarafların sözleşmesini ve
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hakemlerin bağımsız ve tarafsız olması
ilkelerini göz önünde bulundurur. Üçten fazla
hakem seçilecek hâllerde de aynı usul
uygulanır.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

hakemlerin bağımsız ve tarafsız olması
ilkelerini göz önünde bulundurur. Üçten fazla
hakem seçilecek hâllerde de aynı usul
uygulanır.

hakemlerin bağımsız ve tarafsız olması
ilkelerini göz önünde bulundurur. Üçten fazla
hakem seçilecek hâllerde de aynı usul
uygulanır.

Hakemin reddi usulü
Hakemin reddi usulü
Hakemin reddi usulü
MADDE 418- (1) Taraflar, hakemin reddi MADDE 418- (1) Taraflar, hakemin reddi MADDE 418- (1) Taraflar, hakemin reddi
usulünü serbestçe kararlaştırabilirler.
usulünü serbestçe kararlaştırabilirler.
usulünü serbestçe kararlaştırabilirler.
(2) Hakemi reddetmek isteyen taraf, hakemin
veya hakem kurulunun seçiminden ya da
hakemin reddi talebinde bulunabileceği bir
durumun ortaya çıktığını öğrendiği tarihten
itibaren iki hafta içinde ret talebinde
bulunabilir ve bu talebini karşı tarafa yazılı
olarak
bildirir.
Reddedilen
hakem
kendiliğinden çekilmez veya diğer taraf reddi
kabul etmez ise ret hakkında, hakem kurulunca
karar verilir.

(2) Hakemi reddetmek isteyen taraf, hakemin
veya hakem kurulunun seçiminden ya da
hakemin reddi talebinde bulunabileceği bir
durumun ortaya çıktığını öğrendiği tarihten
itibaren iki hafta içinde ret talebinde
bulunabilir ve bu talebini karşı tarafa yazılı
olarak
bildirir.
Reddedilen
hakem
kendiliğinden çekilmez veya diğer taraf reddi
kabul etmez ise ret hakkında, hakem kurulunca
karar verilir.

(2) Hakemi reddetmek isteyen taraf, hakemin
veya hakem kurulunun seçiminden ya da
hakemin reddi talebinde bulunabileceği bir
durumun ortaya çıktığını öğrendiği tarihten
itibaren iki hafta içinde ret talebinde
bulunabilir ve bu talebini karşı tarafa yazılı
olarak
bildirir.
Reddedilen
hakem
kendiliğinden çekilmez veya diğer taraf reddi
kabul etmez ise ret hakkında, hakem
kurulunca karar verilir.

(3) Hakem kurulundan bir veya birden çok
hakemin reddini isteyen taraf, ret talebini ve
gerekçesini hakem kuruluna bildirir. Ret
talebinin kabul edilmediğini öğrenen taraf, bu
tarihten itibaren karara karşı bir ay içinde
mahkemeye
başvurarak
bu
kararın
kaldırılmasını ve hakem veya hakemlerin
reddine ilişkin talep hakkında karar
verilmesini isteyebilir.

(3) Hakem kurulundan bir veya birden çok
hakemin reddini isteyen taraf, ret talebini ve
gerekçesini hakem kuruluna bildirir. Ret
talebinin kabul edilmediğini öğrenen taraf, bu
tarihten itibaren karara karşı bir ay içinde
mahkemeye
başvurarak
bu
kararın
kaldırılmasını ve hakem veya hakemlerin
reddine ilişkin talep hakkında karar
verilmesini isteyebilir.

(3) Hakem kurulundan bir veya birden çok
hakemin reddini isteyen taraf, ret talebini ve
gerekçesini hakem kuruluna bildirir. Ret
talebinin kabul edilmediğini öğrenen taraf, bu
tarihten itibaren karara karşı bir ay içinde
mahkemeye
başvurarak
bu
kararın
kaldırılmasını ve hakem veya hakemlerin
reddine ilişkin talep hakkında karar
verilmesini isteyebilir.
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(4) Seçilen hakemin veya hakem kurulunun
tümünün ya da karar çoğunluğunu ortadan
kaldıracak sayıda hakemin reddi için ancak
mahkemeye başvurulabilir. Mahkemenin bu
fıkra uyarınca vereceği kararlara karşı temyiz
yoluna başvurulamaz.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

(4) Seçilen hakemin veya hakem kurulunun
tümünün ya da karar çoğunluğunu ortadan
kaldıracak sayıda hakemin reddi için ancak
mahkemeye başvurulabilir. Mahkemenin bu
fıkra uyarınca vereceği kararlara karşı kanun
yoluna başvurulamaz.

(4) Seçilen hakemin veya hakem kurulunun
tümünün ya da karar çoğunluğunu ortadan
kaldıracak sayıda hakemin reddi için ancak
mahkemeye başvurulabilir. Mahkemenin bu
fıkra uyarınca vereceği kararlara karşı kanun
yoluna başvurulamaz.

(5) Seçilen hakemin veya hakem kurulunun
tümünün ya da karar çoğunluğunu ortadan
kaldıracak sayıda hakemin ret talebini
mahkemenin kabul etmesi hâlinde tahkim sona
erer. Ancak tahkim sözleşmesinde hakem veya
hakemlerin isimleri belirlenmemişse yeniden
hakem seçimi yoluna gidilir.

(5) Seçilen hakemin veya hakem kurulunun
tümünün ya da karar çoğunluğunu ortadan
kaldıracak sayıda hakemin ret talebini
mahkemenin kabul etmesi hâlinde tahkim sona
erer. Ancak tahkim sözleşmesinde hakem veya
hakemlerin isimleri belirlenmemişse yeniden
hakem seçimi yoluna gidilir.

(5) Seçilen hakemin veya hakem kurulunun
tümünün ya da karar çoğunluğunu ortadan
kaldıracak sayıda hakemin ret talebini
mahkemenin kabul etmesi hâlinde tahkim sona
erer. Ancak tahkim sözleşmesinde hakem veya
hakemlerin isimleri belirlenmemişse yeniden
hakem seçimi yoluna gidilir.

Ġptal davası
MADDE 439- (1) Hakem kararına karşı
yalnızca iptal davası açılabilir. İptal davası,
tahkim
yerindeki
mahkemede
açılır;
öncelikle ve ivedilikle görülür.

Ġptal davası
MADDE 439- (1) Hakem kararına karşı
yalnızca iptal davası açılabilir. İptal davası,
tahkim yeri bölge adliye mahkemesinde
açılır; öncelikle ve ivedilikle görülür.

Ġptal davası
MADDE 439- (1) Hakem kararına karşı
yalnızca iptal davası açılabilir. İptal davası,
tahkim yeri bölge adliye mahkemesinde
açılır; öncelikle ve ivedilikle görülür.

(2) a) Tahkim sözleşmesinin taraflarından
birinin ehliyetsiz ya da tahkim sözleşmesinin
geçersiz olduğu,
b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde,
sözleşmede belirlenen veya bu Kısımda
öngörülen usule uyulmadığı,
c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediği,
ç) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka
aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna

(2) a) Tahkim sözleşmesinin taraflarından
birinin ehliyetsiz ya da tahkim sözleşmesinin
geçersiz olduğu,
b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde,
sözleşmede belirlenen veya bu Kısımda
öngörülen usule uyulmadığı,
c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediği,
ç) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka
aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna

(2) a) Tahkim sözleşmesinin taraflarından
birinin ehliyetsiz ya da tahkim sözleşmesinin
geçersiz olduğu,
b) Hakem veya hakem kurulunun seçiminde,
sözleşmede belirlenen veya bu Kısımda
öngörülen usule uyulmadığı,
c) Kararın, tahkim süresi içinde verilmediği,
ç) Hakem veya hakem kurulunun, hukuka
aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna
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karar verdiği,
d) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim
sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar
verdiği veya talebin tamamı hakkında karar
vermediği ya da yetkisini aştığı,
e) Tahkim yargılamasının, usul açısından
sözleşmede veya bu yönde bir sözleşme
bulunmaması hâlinde, bu Kısımda yer alan
hükümlere uygun olarak yürütülmediği ve bu
durumun kararın esasına etkili olduğu,
f) Tarafların eşitliği ilkesi ve hukuki
dinlenilme hakkına riayet edilmediği,
g) Hakem veya hakem kurulu kararına konu
uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime
elverişli olmadığı,
ğ) Kararın kamu düzenine aykırı olduğu,
tespit edilirse, hakem kararları iptal edilebilir.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

karar verdiği,
d) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim
sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar
verdiği veya talebin tamamı hakkında karar
vermediği ya da yetkisini aştığı,
e) Tahkim yargılamasının, usul açısından
sözleşmede veya bu yönde bir sözleşme
bulunmaması hâlinde, bu Kısımda yer alan
hükümlere uygun olarak yürütülmediği ve bu
durumun kararın esasına etkili olduğu,
f) Tarafların eşitliği ilkesi ve hukuki
dinlenilme hakkına riayet edilmediği,
g) Hakem veya hakem kurulu kararına konu
uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime
elverişli olmadığı,
ğ) Kararın kamu düzenine aykırı olduğu,
tespit edilirse, hakem kararları iptal edilebilir.

karar verdiği,
d) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim
sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar
verdiği veya talebin tamamı hakkında karar
vermediği ya da yetkisini aştığı,
e) Tahkim yargılamasının, usul açısından
sözleşmede veya bu yönde bir sözleşme
bulunmaması hâlinde, bu Kısımda yer alan
hükümlere uygun olarak yürütülmediği ve bu
durumun kararın esasına etkili olduğu,
f) Tarafların eşitliği ilkesi ve hukuki
dinlenilme hakkına riayet edilmediği,
g) Hakem veya hakem kurulu kararına konu
uyuşmazlığın Türk hukukuna göre tahkime
elverişli olmadığı,
ğ) Kararın kamu düzenine aykırı olduğu,
tespit edilirse, hakem kararları iptal edilebilir.

(3) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim
sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar
verdiği iddiasıyla açılan iptal davasında,
tahkim sözleşmesi kapsamında olan konuların,
tahkim sözleşmesi kapsamında olmayan
konulardan ayrılması mümkün olduğu
takdirde, hakem kararının sadece tahkim
sözleşmesi kapsamında olmayan konuları
içeren bölümü iptal edilebilir.

(3) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim
sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar
verdiği iddiasıyla açılan iptal davasında,
tahkim sözleşmesi kapsamında olan konuların,
tahkim sözleşmesi kapsamında olmayan
konulardan ayrılması mümkün olduğu
takdirde, hakem kararının sadece tahkim
sözleşmesi kapsamında olmayan konuları
içeren bölümü iptal edilebilir.

(3) Hakem veya hakem kurulunun, tahkim
sözleşmesi dışında kalan bir konuda karar
verdiği iddiasıyla açılan iptal davasında,
tahkim sözleşmesi kapsamında olan konuların,
tahkim sözleşmesi kapsamında olmayan
konulardan ayrılması mümkün olduğu
takdirde, hakem kararının sadece tahkim
sözleşmesi kapsamında olmayan konuları
içeren bölümü iptal edilebilir.

(4) İptal davası, bir ay içinde açılabilir. Bu (4) İptal davası, bir ay içinde açılabilir. Bu (4) İptal davası, bir ay içinde açılabilir. Bu
süre, hakem kararının veya tavzih, düzeltme süre, hakem kararının veya tavzih, düzeltme süre, hakem kararının veya tavzih, düzeltme
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ya da tamamlama kararının taraflara
bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
Hakem kararına karşı iptal davası açılması
kararın icrasını durdurmaz. Ancak taraflardan
birinin talebi üzerine hükmolunan para veya
eşyanın değerini karşılayacak bir teminat
gösterilmek
şartı
ile
kararın
icrası
durdurulabilir.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

ya da tamamlama kararının taraflara
bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
Hakem kararına karşı iptal davası açılması
kararın icrasını durdurmaz. Ancak taraflardan
birinin talebi üzerine hükmolunan para veya
eşyanın değerini karşılayacak bir teminat
gösterilmek
şartı
ile
kararın
icrası
durdurulabilir.

ya da tamamlama kararının taraflara
bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
Hakem kararına karşı iptal davası açılması
kararın icrasını durdurmaz. Ancak taraflardan
birinin talebi üzerine hükmolunan para veya
eşyanın değerini karşılayacak bir teminat
gösterilmek
şartı
ile
kararın
icrası
durdurulabilir.

(5) İptal talebi, davaya bakan mahkeme aksine (5) İptal talebi, davaya bakan bölge adliye (5) İptal talebi, davaya bakan bölge adliye
karar vermedikçe, dosya üzerinden incelenerek mahkemesi aksine karar vermedikçe, dosya mahkemesi aksine karar vermedikçe, dosya
karara bağlanır.
üzerinden incelenerek karara bağlanır.
üzerinden incelenerek karara bağlanır.
(6) İptal davası hakkında verilen kararlara
karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz
incelemesi, bu maddede yer alan iptal
sebepleriyle sınırlı olarak, öncelikle ve
ivedilikle karara bağlanır. Temyiz, kararın
icrasını durdurmaz.

(6) İptal davası hakkında verilen kararlara
karşı temyiz yoluna başvurulabilir.Temyiz
incelemesi, bu maddede yer alan iptal
sebepleriyle sınırlı olarak, öncelikle ve
ivedilikle karara bağlanır. Temyiz, kararın
icrasını durdurmaz.

(6) İptal davası hakkında verilen kararlara
karşı temyiz yoluna başvurulabilir.Temyiz
incelemesi, bu maddede yer alan iptal
sebepleriyle sınırlı olarak, öncelikle ve
ivedilikle karara bağlanır. Temyiz, kararın
icrasını durdurmaz.

(7) İptal davasının kabulü hâlinde, kabul kararı
temyiz edilmezse veya ikinci fıkranın (b), (ç),
(d), (e) ve (f) bentlerindeki hâllerin varlığı
sebebiyle kabulü hâlinde, taraflar aksini
kararlaştırmamışlarsa hakemleri ve tahkim
süresini yeniden belirleyebilirler. Taraflar
isterlerse eski hakemleri tayin edebilirler.

(7) İptal davasının kabulü hâlinde, kabul kararı
temyiz edilmezse veya ikinci fıkranın (b), (c),
(ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki hâllerin varlığı
sebebiyle kabulü hâlinde, taraflar aksini
kararlaştırmamışlarsa hakemleri ve tahkim
süresini yeniden belirleyebilirler. Taraflar
isterlerse eski hakemleri tayin edebilirler.

(7) İptal davasının kabulü hâlinde, kabul kararı
temyiz edilmezse veya ikinci fıkranın (b), (c),
(ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki hâllerin varlığı
sebebiyle kabulü hâlinde, taraflar aksini
kararlaştırmamışlarsa hakemleri ve tahkim
süresini yeniden belirleyebilirler. Taraflar
isterlerse eski hakemleri tayin edebilirler.
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IV – Ticari davalar, çekiĢmesiz yargı iĢleri
ve delilleri
1. Genel olarak
MADDE 4-(1)Her iki tarafın da ticari
işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk
davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların
tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;
a) Bu Kanunda,
b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında
ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962
ilâ 969 uncu maddelerinde,
c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanununun malvarlığının veya
işletmenin devralınması ile işletmelerin
birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki
202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve
447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501,
kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515
ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ
545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer
tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan
547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560,
saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ
580 inci maddelerinde,
d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,
e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo
ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel
hükümlerde,
f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına,

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

IV – Ticari davalar, çekiĢmesiz yargı iĢleri
ve delilleri
1. Genel olarak
MADDE 4-(1)Her iki tarafın da ticari
işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk
davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların
tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;
a) Bu Kanunda,
b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında
ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962
ilâ 969 uncu maddelerinde,
c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanununun malvarlığının veya
işletmenin devralınması ile işletmelerin
birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki
202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve
447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501,
kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515
ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ
545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer
tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan
547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560,
saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ
580 inci maddelerinde,
d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,
e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo
ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel
hükümlerde,
f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına,

IV – Ticari davalar, çekiĢmesiz yargı iĢleri
ve delilleri
1. Genel olarak
MADDE 4-(1)Her iki tarafın da ticari
işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk
davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların
tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;
a) Bu Kanunda,
b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında
ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962
ilâ 969 uncu maddelerinde,
c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanununun malvarlığının veya
işletmenin devralınması ile işletmelerin
birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki
202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve
447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501,
kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515
ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ
545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer
tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan
547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560,
saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ
580 inci maddelerinde,
d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,
e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo
ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel
hükümlerde,
f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına,
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finansal kurumlarave ödünç para verme
işlerine ilişkin düzenlemelerde,
öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları
ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari
nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak,
herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen
havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin
haklardan doğan davalar bundan istisnadır.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

finansal kurumlarave ödünç para verme
işlerine ilişkin düzenlemelerde,
öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları
ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari
nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak,
herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen
havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin
haklardan doğan davalar bundan istisnadır.

finansal kurumlarave ödünç para verme
işlerine ilişkin düzenlemelerde,
öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları
ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari
nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak,
herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen
havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin
haklardan doğan davalar bundan istisnadır.

(2) Ticari davalarda da deliller ile bunların
sunulması 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı
Hukuk
Usulü
Muhakemeleri
Kanunu
hükümlerine tabidir.

(2) Ticari davalarda da deliller ile bunların
sunulması 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine
tabidir; miktar veya değeri yüz bin Türk
Lirasını geçmeyen ticari davalarda basit
yargılama usulü uygulanır.

(2) Ticari davalarda da deliller ile bunların
sunulması 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine
tabidir; miktar veya değeri yüz bin Türk
Lirasını geçmeyen ticari davalarda basit
yargılama usulü uygulanır.

b) Ġflasın ertelenmesi
MADDE 377- (1) Yönetim kurulu veya
herhangi bir alacaklı yeni nakit sermaye
konulması dâhil nesnel ve gerçek
kaynakları ve önlemleri gösteren bir
iyileĢtirme projesini mahkemeye sunarak
iflasın ertelenmesini isteyebilir. Bu hâlde
Ġcra ve Ġflas Kanununun 179 ilâ 179/b
maddeleri uygulanır.

b) Konkordato
MADDE 377- (1) Yönetim kurulu veya
herhangi bir alacaklı, 376 ncı maddenin
üçüncü fıkrası uyarınca yapacağı iflas
talebiyle birlikte veya bu kapsamda yapılan
iflas yargılaması sırasında 2004 sayılı
Kanunun 285 ve devamı maddeleri
uyarınca konkordato da talep edebilir.

b) Konkordato
MADDE 377- (1) Yönetim kurulu veya
herhangi bir alacaklı, 376 ncı maddenin
üçüncü fıkrası uyarınca yapacağı iflas
talebiyle birlikte veya bu kapsamda yapılan
iflas yargılaması sırasında 2004 sayılı
Kanunun 285 inci ve devamı maddeleri
uyarınca konkordato da talep edebilir.

II - Ġflasın bildirilmesi veya ertelenmesi
MADDE 634-(1) İflasın bildirilmesi ve
ertelenmesine anonim şirket hükümleri
uygulanır.

II - Ġflasın bildirilmesi ve konkordato talebi
MADDE 634-(1) İflasın bildirilmesi ve
konkordato talebine anonim şirket hükümleri
uygulanır.

II - Ġflasın bildirilmesi ve konkordato talebi
MADDE 634-(1) İflasın bildirilmesi ve
konkordato talebine anonim şirket hükümleri
uygulanır.
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Faaliyet konuları ve nitelikleri
MADDE 22 – (1) PTT; yurt içinde ve yurt
dışında her türlü taşımacılık hizmetlerini de
içerecek şekilde posta, koli, kargo ve lojistik
hizmetleri, pul basımı ve satımı, denetlemeye
ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanununa tabi olmaksızın, anılan Kanun
kapsamında belirtilen faaliyet konuları ile
ilgili olarak bankalarla yapacağı sözleşmeler
doğrultusunda bankalara destek hizmeti,
parasal posta hizmeti, ödeme hizmeti sunma,
adres bilgi kayıt sistemi ve elektronik sertifika
hizmet sağlayıcılığı, elektronik ortam dâhil her
türlü tebligat ve telgraf hizmetine ilişkin
faaliyetler ile esas sözleşmesinde belirlenen
diğer faaliyetleri yürütür.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

Faaliyet konuları ve nitelikleri
MADDE 22 – (1) PTT; yurt içinde ve yurt
dışında her türlü taşımacılık hizmetlerini de
içerecek şekilde posta, koli, kargo ve lojistik
hizmetleri, pul basımı ve satımı, denetlemeye
ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanununa tabi olmaksızın, anılan Kanun
kapsamında belirtilen faaliyet konuları ile
ilgili olarak bankalarla yapacağı sözleşmeler
doğrultusunda bankalara destek hizmeti,
parasal posta hizmeti, ödeme hizmeti sunma,
adres bilgi kayıt sistemi ve elektronik sertifika
hizmet sağlayıcılığı, elektronik ortam dâhil her
türlü tebligat ve telgraf hizmetine ilişkin
faaliyetler, 20/6/1984 tarihli ve 3028 sayılı
Yabancı
Resmî
Belgelerin
Tasdiki
Mecburiyetinin Kaldırılması SözleĢmesinin
Tasdikinin Uygun Olduğu Hakkında
Kanunla uygun bulunan SözleĢme uyarınca
yetkili birimler tarafından onay Ģerhi
(apostille) verilmiĢ belgelerin, kiĢisel
verilerin korunması kaydıyla, elektronik
ortamda ilgililere ulaĢtırılması için aracılık
iĢlemleri ile esas sözleşmesinde belirlenen
diğer faaliyetleri yürütür.

Faaliyet konuları ve nitelikleri
MADDE 22 – (1) PTT; yurt içinde ve yurt
dışında her türlü taşımacılık hizmetlerini de
içerecek şekilde posta, koli, kargo ve lojistik
hizmetleri, pul basımı ve satımı, denetlemeye
ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık
Kanununa tabi olmaksızın, anılan Kanun
kapsamında belirtilen faaliyet konuları ile
ilgili olarak bankalarla yapacağı sözleşmeler
doğrultusunda bankalara destek hizmeti,
parasal posta hizmeti, ödeme hizmeti sunma,
adres bilgi kayıt sistemi ve elektronik sertifika
hizmet sağlayıcılığı, elektronik ortam dâhil her
türlü tebligat ve telgraf hizmetine ilişkin
faaliyetler, 20/6/1984 tarihli ve 3028 sayılı
Yabancı
Resmî
Belgelerin
Tasdiki
Mecburiyetinin Kaldırılması SözleĢmesinin
Tasdikinin Uygun Olduğu Hakkında
Kanunla uygun bulunan SözleĢme uyarınca
yetkili birimler tarafından onay Ģerhi
(apostille) verilmiĢ belgelerin, kiĢisel
verilerin korunması kaydıyla, elektronik
ortamda ilgililere ulaĢtırılması için aracılık
iĢlemleri ile esas sözleşmesinde belirlenen
diğer faaliyetleri yürütür.

(2) PTT, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu (2) PTT, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu (2) PTT, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu
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İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine
tabidir.

TASARI METNĠ

GENEL KURUL METNĠ

İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine
tabidir.

İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye
Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine
tabidir.

(3) PTT’nin teşkilatı, sermaye miktarı, (3) PTT’nin teşkilatı, sermaye miktarı, (3) PTT’nin teşkilatı, sermaye miktarı,
hisseleri, hesapları ve kârın dağıtımına ilişkin hisseleri, hesapları ve kârın dağıtımına ilişkin hisseleri, hesapları ve kârın dağıtımına ilişkin
esaslar esas sözleşmesinde gösterilir.
esaslar esas sözleşmesinde gösterilir.
esaslar esas sözleşmesinde gösterilir.
(4) PTT’nin yurt içinde ve yurt dışında şirket
kurma veya kurulu bulunan şirketlere ortak
olmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenir.

(4) PTT’nin yurt içinde ve yurt dışında şirket
kurma veya kurulu bulunan şirketlere ortak
olmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenir.

(4) PTT’nin yurt içinde ve yurt dışında şirket
kurma veya kurulu bulunan şirketlere ortak
olmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenir.

(5) PTT, uluslararası birlik ve kuruluşların
çalışmalarında,
işletmeci
olarak
posta
sektörünü temsil etmeye ve protokol yapmaya
yetkilidir.

(5) PTT, uluslararası birlik ve kuruluşların
çalışmalarında,
işletmeci
olarak
posta
sektörünü temsil etmeye ve protokol yapmaya
yetkilidir.

(5) PTT, uluslararası birlik ve kuruluşların
çalışmalarında,
işletmeci
olarak
posta
sektörünü temsil etmeye ve protokol yapmaya
yetkilidir.
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