
 

İCRA VE İFLAS KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile,  2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun  

(“Kanun” veya “İİK”) çeşitli maddelerinde değişiklikler yapılmış ve özellikle “konkordato” hakkında 

yeni düzenlemeler getirilmiştir. Tüm bu değişiklikler ve yenilikler ise, anılan 7101 sayılı Kanun’un 

yayımlandığı 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Kanun’da yapılmış başlıca değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 

 

1. Paraya Çevirme Safhasına İlişkin Değişiklik 

Kanun’un 128. ve 241. maddelerine yapılan ekleme ile, icra yoluyla takiplerde hacizli taşınmazlar için, 

iflas yoluyla takiplerde ise iflas masasına ait mallar için paraya çevirme safhasına gelinmesi halinde, 

hacizli taşınmazların veya iflas masasına kayıtlı mal ve hakların değerinden düşük fiyata satılarak 

alacaklının ve borçlunun zarara uğraması önlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, ticari ve ekonomik 

bütünlük arz eden, bir bütün halinde satıldığında daha yüksek gelir elde edeceği anlaşılan mal ve 

hakların, bir bütün olarak paraya çevrilmesi yönünde hüküm ilgili maddelere eklenmiştir (İİK 

m.128/f.son ve m.241/f.son). 

 

2. Rehinli Alacaklıların Rüçhan Hakkına İlişkin Değişiklik 

Eski düzenlemede, rehinli alacaklıların, satış tutarı üzerinden, gümrük resmi ve veraset ve intikal 

vergisi, akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve 

vergi gibi amme alacakları karşılandıktan sonra rüçhan hakkının bulunacağı öngörülmüştü. Kanun’un 

206. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, ilk önce rehinli alacakların ödeneceği, 

belirtilen amme alacaklarının, rehinli alacaklardan sonra geldiği hüküm altına alınmıştır.  

 

3. İflas Hükümlerine İlişkin Değişiklikler  

Kanun’un 208. maddesinde yapılan değişiklik sonucunda iflas dairesi, tasfiyenin adi veya basit şekilde 

yapılmasına ilişkin kararını, iflas kararının kendisine tebliğinden itibaren en geç 2 (iki) ay 

içinde (önceden bu süre 3 (üç) ay idi) vermek zorundadır.  

Ayrıca, iflas dairesinin denetimi altında iflas masasını idare ve tasfiye etmekle yükümlü olan iflas 

idaresi, Kanun’da yapılan değişiklik uyarınca, iflas masasına kabul edilen alacaklılara talepleri halinde 

iflas tasfiyesinin seyri ile bunu takip eden işlemlerin planı ve takvimi hakkında bilgi vermekle yükümlü 

hale gelmiştir (İİK m.227). 

Bununla birlikte, iflas idaresinin alacaklıların sırasını gösteren bir cetvel düzenlemesi için öngörülmüş 

olan 3 (üç) aylık süre ve bu süre içerisinde sıra cetvelinin düzenlenmemesi halinde icra mahkemesi 

tarafından verilen 3 (üç) aylık ek süre, iflas sürecinin daha hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi adına, 

Kanun’da yapılan değişiklik ile 2 (iki) aya düşürülmüştür (İİK m.232). Zorunlu hallerde iflâs idaresi, iki 

ayın hitamından önce icra mahkemesine başvurarak azami ek 2 (iki) aylık süre daha talep edebilecektir. 

Dolayısıyla azami 4 (dört) aylık süre zarfında iflas masası alacaklılar sıra cetveli tamamlanmış olacaktır. 



 

Bilindiği üzere, iflas masasına giren rehinli mallar,  iflas tasfiyesinin sonuçlanması beklenmeksizin, iflas 

idaresince en yakın ve uygun zamanda paraya çevrilip muhafaza ve satış masrafları çıkarıldıktan sonra 

rehinli alacaklıya hakkı verilir (İİK m.185/4). Üzerinde rehin bulunmayan müflise ait mağaza, fabrika 

ve bunlara benzeyen yerlerin ise önceden mutlaka kapatılıp mühürlenmesi gerekirken, yapılan 

değişiklik ile, iflas dairesine, masa hakkında faydalı olacağının anlaşılması halinde, ilk alacaklılar 

toplanmasına kadar kontrolü altında idare etme yetkisi verilmiştir (İİK m.210/f.1). Bu yerlerin idare 

edilmeye devam edilip edilmemesi hakkındaki karar ise alacaklılar toplanmasında alınacaktır (İİK 

m.224).  

 

4. İflasın Ertelenmesi Kurumunun Kaldırılması 

31.07.2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile, olağanüstü halin devamı süresince, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin iflas erteleme talebinde 

bulunması ve mahkemelerce bu yönde karar verilmesi yasaklanmıştı. 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe 

giren değişiklik sonucunda ise, borca batık durumdaki sermaye şirketleri veya kooperatiflerin mali 

durumunun iyileştirilmesi amacına yönelik olarak düzenlenmiş olan iflasın ertelenmesi kurumu, 

uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve beklenen faydanın elde edilememesi nedeniyle tamamen 

mevzuattan çıkarılmıştır. Hali hazırda iflas ertelemesi davası açılmış veya hakkında iflasının 

ertelenmesi kararı verilmiş şirketler bakımından ise, davanın açıldığı veya erteleme kararının verildiği 

tarihte yürürlükte olan hükümler uygulanmaya devam edecektir (İİK Geçici Madde 14). 

 

5. Konkordato Hükümlerine İlişkin Değişiklikler 

Kanun kapsamında, 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 edebilmekte olup; iflas 

erteleme kurumunun mevzuattan çıkarılması sebebiyle, halihazırda Kanun’da yer alan ancak 

uygulamada tercih edilmeyen konkordato kurumu büyük ölçüde değiştirilerek daha etkin ve işlevsel 

hale getirilmiştir. 

Kanun’un 296. maddesinde yapılan değişiklik, sözleşmeler hukuku bakımından oldukça önemli olup, 

madde metninde aynen: 

“Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, 

borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde 

yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, 

haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, 

borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu yönde bir 

hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona 

erdirilemez. 

Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, 

komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde 

feshedebilir. Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat, konkordato projesine tabi olur. Hizmet 

sözleşmelerinin feshine ilişkin özel hükümler saklıdır.” 

Düzenlemesine yer verilmiştir. 



 

Eski düzenlemede, konkordato, kaydedilmiş olan alacaklıların yarısını ve alacakların üçte ikisini aşan 

bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılmaktaydı (İİK mülga m.297). Kanun’da 

yapılan değişiklik sonrasında ise konkordato projesinin: 

a) Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya 

b) Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini, 

aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır (İİK m. 

302). Nisaplardaki bu değişiklik sonucu konkordatonun kabulünün ve uygulanmasının kolaylaştırıldığı 

görülmektedir. 

Konkordato kurumuna ilişkin olarak Kanun’da çokça değişiklik yapılmış, bazı değişikliklerde sadece 

sürelerle oynanmış, bazılarında usul hükümleri değiştirilmiş ancak bazılarında esasa ilişkin yeni 

düzenlemelere yer verilmiştir. Tüm bu değişikliklerin de artık yürürlükte olduğunu göz önüne alarak, 

konkordato talebi ve ilanı hakkında aşağıdaki bilgileri özet olarak bilginize sunarız: 

 İflas talebinde bulunabilecek alacaklılar da, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında 

konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir. 

 Konkordato ön projesi, borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu 

kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin 

yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam 

edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı 

veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını detaylandıran bir 

planlamadır. 

 Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir 

yıllık kesin mühlet verilir. Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu 

açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir. Borçlu da 

uzatma talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin de görüşü alınır.  

 Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin, kesin mühletin sona ermesinden önce 

gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkemece resen, 

kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine karar verilir. Mahkeme, kesin mühletin 

kaldırılması kararını vermeden önce borçlu ve varsa konkordato talep eden alacaklı ve 

alacaklılar kurulunu duruşmaya davet eder; diğer alacaklıları ise gerekli görürse davet eder. 

 Borçlunun malvarlığının korunması için iflâsın açılması gerekmesi, konkordatonun başarıya 

ulaşamayacağı anlaşılması, borçlunun komiserin talimatlarına uymaması, borca batık olduğu 

anlaşılan bir sermaye şirketinin veya kooperatifin konkordato talebinden feragat etmesi gibi 

hallerde, kesin mühleti kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına karar 

verilir. 

 Kesin mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip 

yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları 

uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. 



 

İİK m.206 uyarınca birinci sırada yer alan imtiyazlı alacaklar1 için haciz yoluyla takip 

yapılabilir. 

 Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden 

itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur. 

 Konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış 

ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, bu devir hüküm 

ifade etmeyecektir. 

 Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, 

taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve 

ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür. Mahkeme bu 

işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşünü almak 

zorundadır. 

 Alacaklılar, komiser tarafından yapılacak ilânla, ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde 

alacaklarını bildirmeye davet olunur. Ayrıca, ilânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara 

posta ile gönderilir. İlânda, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça 

konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır.  

 Alacaklının konkordatoya muvafakat etmemesi, borçtan birlikte sorumlu olanlara karşı haklarını 

etkilemez, alacaklının bunlara karşı bütün hakları saklıdır. 

 Alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim 

çerçevesinde ödeyeceği konkordatonun tasdiki kararında belirtilir. 

 Borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında rehinli malın muhafaza altına alınması ve satışı, 

karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere belirli şartlarla ertelenebilir: 

a) Rehinle temin edilen alacak konkordato talebinden önce doğmuş olmalıdır. 

b) Rehinle temin edilen alacağın konkordato talep tarihine kadar ödenmemiş faizi 

bulunmamalıdır. 

c) Borçlu rehinli malın, işletmenin faaliyeti için zorunlu olduğunu ve paraya çevrilmesi 

durumunda ekonomik varlığının tehlikeye düşeceğini yaklaşık olarak ispat etmiş 

olmalıdır. 

 Rehinli malın muhafazası ve paraya çevrilmesinin ertelenmesi hâlinde satış isteme süresi 

işlemez. 

 Borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında finansal kiralama konusu malların iadesi, karardan 

itibaren bir yılı geçmemek üzere belirli şartlarla ertelenebilir: 

a) Borçlu finansal kiralama sözleşmesinin aynen ifasını üstlenmiş olmalıdır. 

                                                           
1
 “BİRİNCİ SIRA: A) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş 

ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas 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) İflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası 

gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.” 



 

b) Finansal kiralamadan doğan kira alacağı konkordato talebinden önce doğmuş 

olmalıdır. 

c) Ödenmemiş kira borcu, üç aylık tutarı aşmamalıdır. 

d) Bu erteleme nedeniyle finansal kiralama konusu malın değer kaybından 

kaynaklanabilecek zarar, teminat altına alınmış olmalıdır. 

e) Borçlu finansal kiralama konusu malın işletmenin faaliyeti için zorunlu olduğunu ve 

iade edilmesi durumunda ekonomik varlığının tehlikeye düşeceğini yaklaşık olarak ispat 

etmiş olmalıdır. 

 Alacakları itiraza uğramış olan alacaklılar, tasdik kararının ilânı tarihinden itibaren bir ay içinde 

tasdik kararını veren asliye ticaret mahkemesinde çekişmeli alacaklar hakkında dava açabilirler. 

 Konkordato, tasdik kararıyla bağlayıcı hâle gelir. Tasdik edilen konkordato projesinde 

konkordatonun, tasdik kararının kesinleşmesiyle bağlayıcı hâle geleceği de kararlaştırılabilir; bu 

takdirde mühletin etkileri, kanunda öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun 

bağlayıcı hâle geldiği tarihe kadar devam eder. 

 Konkordatonun taraflar için bağlayıcı hâle gelmesi, geçici mühlet kararından önce başlatılmış 

takiplerde konulmuş ve henüz paraya çevrilmemiş olan hacizleri hükümden düşürür. 

 Borçlu tarafından alacaklılardan birine konkordato projesinde öngörülenden fazla olarak yapılan 

vaatler hükümsüzdür. 

 Kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı konkordato 

uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden 

mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir. 

 Her alacaklı, kötü niyetle sakatlanmış konkordatonun feshini tasdik kararını vermiş olan 

mahkemeden isteyebilir. 

 Tasdik edilen konkordato projesi kapsamında alacaklılar tarafından her ne nam altında olursa 

olsun tahsil edilecek tutarlar, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve 

sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir. 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

* Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili 

resmi mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda 

nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi 

takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili 

olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 


