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İİK DEĞİŞİKLİKLERİ ŞİRKETLER İÇİN NELER GETİRİYOR? 

(What Do Amendments to the Execution and Bankruptcy Law Mean for Companies?) 

(Bu makale 25 Haziran 2021 tarihinde Av. Umut Kolcuoğlu’nun Dünya Gazetesi’ndeki 
Hukuk Notları başlıklı köşesinde yayımlanmıştır.)  

İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan, ancak uygulaması uykuda olan konkordato, iflasın ertelenmesini 
yasaklayan düzenlemeler ile Mart 2018’de yeniden popüler hale gelmişti. Aradan geçen üç yıllık 
uygulama süresince birtakım sorunların tespit edilmesi üzerine, TBMM tarafından bunlara ilişkin 
düzenlemeler yapılması gerekti. Bu doğrultuda, geçtiğimiz hafta, 19 Haziran 2021’de İcra ve İflas 
Kanunu’nun da aralarında bulunduğu bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı. İcra ve İflas Kanunu’nda 
yapılan değişikliklerin en önemlileri, aşağıdaki hükümlere ilişkin: 

• Malların paraya çevrilmesi 

• Kesin mühletin borçlu, rehinli alacaklılar ve sözleşmeler bakımından sonuçları 

• Konkordatonun tasdik edilmemesi 

• İflas aşamasında işletmenin bir bütün olarak satılabilmesi imkânı 

TBMM, bu düzenlemelerle alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesinin korunması amacıyla 
konkordato kurumunu daha işlevsel hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor. 

Aşağıda maddeler halinde kanundaki değişikliklerin detaylarına kısaca değindik: 

1. Değişiklik öncesinde; ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı 
takdirde daha yüksek gelir getireceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya 
çevrilebiliyordu. Yapılan değişiklikle bu mal ve haklar ile bunları bünyesinde bulunduran 
işletmelerin bir bütün olarak satılabileceği, aksi halde mal ve hakların ayrı ayrı satılacağı 
düzenleniyor. Bir bütün olarak satış ile işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı göz 
önünde bulunduruluyor. 

2. Yeni düzenlemeden önce, konkordato talebinde mahkemece kesin mühlet verildiğinde 
rehinli alacağı olanlar; rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip ve ardından haciz 
yapabiliyordu. Muhafaza ve satış yapılması ise yasaktı. Yeni düzenlemeye göre, rehinli bir 
mal konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılmayacaksa veya değeri düşecekse 
ya da muhafaza edilmesi masraflı olacaksa satışı mümkün olabilecek. 

3. Kanunda prensip olarak konkordato talep eden borçlunun taraf olduğu sözleşmelerin 
devam etmesi esası benimseniyor. Bununla birlikte yeni düzenleme ile borçlu, 
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konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen “aşırı külfetli” sözleşmeleri feshedebilecek; 
ancak bunun için mahkemenin izni gerekecek. 

4. Hakkında mühlet kararı verilen borçlunun taşınmazını ve işletmenin faaliyetinin devamı için 
önem arz eden taşınırını devretmesi yine mahkeme iznine tabi olacak şekilde mümkün 
kılındı. 

5. Konkordato projesinin onaylanmaması, borçlunun iflası anlamına geliyor. Getirilen yeni 
düzenleme ile konkordatonun tasdik edilmemesi halindeki tasfiye usulü de düzenlendi. 
Buna göre borçlunun iflasına karar veren mahkeme, tasfiyenin basit veya adi usule göre 
yapılmasına ve gerektiğinde komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verebilecek. 

6. Bir diğer düzenleme, geçici mühlet kararından sonra akdedilen borçlara ilişkin. Konkordato 
projesi onaylanan borçluya geçici mühlet veriliyor. Borçlu bu geçici mühlet kararından sonra 
komiserin de izniyle borç altına girme hakkına sahip oluyor. İşte kanun değişikliği ile 
borçlunun böylesi borçlarını ödemekte temerrüde düşmesi halinde icra takibi yapılabileceği 
düzenleniyor. Ayrıca bu borçlar, rehinli alacaklardan hemen sonra ve diğer bütün 
alacaklardan önce ödenecek şekilde imtiyazlı hale getirildi. 

Son değişikliklerle iflas eden borçluya ait işletmelerin paraya çevrilmesi yerine satışına ve ticari 
hayatına devamına izin verilmesi şüphesiz ki en büyük fark yaratacak olan husus olarak öne çıkıyor. 
Böylece işletmelerin sürekliliği sağlanarak istihdama ve ekonomiye olan katkısı devam edebilecek. 
Değişikliklerin amaçlandığı şekilde sorunları çözüp çözmeyeceğini ise ilerleyen zamanlarda 
uygulama gösterecek. 
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