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Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ

► “Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ” 01.09.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş

olup, 09.08.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kâr Payı Avansı

Dağıtımı Hakkında Tebliğ’de değişiklikler yapmaktadır.

► “Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ”in amacı, şirketlerin kâr payı avansı

dağıtımında uyacakları usul ve esasları düzenlemek olup, Sermaye Piyasası

Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara

bölünmüş komandit şirketleri kapsamaktadır.
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Kâr Payı Nedir?

► Ticaret şirketlerinde kâr payı, olağan olarak her bir hesap dönemi sonunda,

başta şirket ortakları olmak üzere, kâr payı almaya hak kazanan kişilere

dağıtılan şirket kazancıdır.

► Kâr payı avansı, hesap döneminin sonu beklenmeksizin şirket kazancından

dağıtım yapılmasına izin veren bir uygulamadır.

► Kâr payı avansı, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz

2012 yılı öncesinde yalnızca halka açık şirketlerde mümkün iken, günümüzde

kapalı anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş

komandit şirketlerde de verilebilmektedir.
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Gerekli Şartlar

► Avans kâr payı dağıtımına karar verilebilmesi için iki şart:
► Kâr payı avansına ilişkin bir genel kurul kararı alınması

► Ara dönem karının olması

► Bu doğrultuda izlenecek adımlar şu şekildedir:
► Finansal tabloların hazırlanması

► Genel kurul kararının alınması

► Yönetim kurulu tarafından rapor hazırlanması ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi

► Tebliğ hükümlerine uygun hesaplama yapılarak ödenecek tutarın belirlenmesi

► Ödemenin gerçekleştirilmesi
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Finansal Tabloların Hazırlanması

► Hazırlanacak finansal tablolar, kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde

hazırlanmalıdır.

► Üç, altı veya dokuz aylık ara dönemler için hazırlanmalıdır.

► Dürüst resim ilkesine uygun olarak şirketin malvarlığını, borç ve

yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir,

karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve

güvenilir olarak; gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak

şekilde yansıtmalıdır.
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Genel Kurul Kararının Alınması

Alınacak genel kurul kararında belirli hususların yer alması zorunludur. Buna

göre;

► Avans kâr payı dağıtıldıktan sonra, ilgili mali dönem içerisinde şirketin

dağıtılan tutardan daha az kâr etmesi veya zarar etmesi durumlarında

atılacak adımlar gösterilmelidir. Bu doğrultuda;

İlgili mali dönem içerisinde şirketin dağıtılan tutardan daha az kâr etmesi durumu için «net dönem

kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek

akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını

karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine

ortaklar tarafından şirkete iade edileceği» kararlaştırılmalıdır.
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Genel Kurul Kararının Alınması

► İlgili mali dönem içerisinde şirketin zarar etmesi durumu için, aşağıdaki

iki hususun genel kurul kararına eklenmesi gereklidir:

► «Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda

kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının

tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

► Serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının

dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı

tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine

ortaklar tarafından şirkete iade edileceği»

► 1 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikle, şirketin zarar etmesi durumunda

dağıtılan avans kâr payından kanuni yedek akçelerin indirileceğine dair

düzenleme değiştirilmiştir. Bu doğrultuda, indirim yalnızca serbest yedek

akçelerden yapılabilecektir.
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Yönetim Kurulu Tarafından Rapor Hazırlanması ve Diğer 
Gerekliliklerin Yerine Getirilmesi

► Yönetim Kurulu, hazırlayacağı raporda aşağıdaki hususları tespit etmelidir:

► Kâr payı avansı dağıtımına dayanak oluşturan ara dönem finansal tabloların dürüst resim ilkesine uygun olarak

hazırlandığı,

► Dağıtılacak kâr payı avansı tutarının Tebliğ’de belirtilen hesaplamaya uygun olarak uygun olarak hesaplandığı

► Raporu takiben yönetim kurulu tarafından aşağıdaki hususlar yerine

getirilecektir:

► Raporda tespit edilen kâr payı avansının ortaklara ödenmesi ve bu ödemelerin yapılma usulüne ilişkin karar

alınması

► Kâr payı avansı tutarlarının Tebliğ’e uygun olarak kararı izleyen en geç 6 hafta içerisinde ödenmesi

► Hamiline yazılı pay senedi sahiplerine kâr payı avansı ödenirken gerekli güvencenin sağlanması

► Mali yıl sonunda şirketin, dağıtılan avans kâr payından daha az kâr etmesi veya zarar etmesi durumunda

gerekmesi halinde, fazladan ödenen kâr payı avanslarının ortaklardan tahsil edilmesi ve şirkete iadesi
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Kâr Payı Avans Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Tablo

ARA DÖNEM KÂRI

Vergiler (-)

NET ANA DÖNEM KÂRI

Varsa Geçmiş Yıl Zararları (-)

1. Tertip Kanuni Yedek Akçe(-)

İsteğe Bağlı Yedek Akçeler (-)

İntifa Senedi Sahipleri İçin Ayrılan Tutar* (-)

Sözleşmede Ortaklar Dışında Kâra Katılması Öngörülen Diğer Kimseler İçin Ayrılan

Tutar* (-)

Varsa Daha Önceki Ara Dönemlerde Ödenen Kâr Payı Avansı Tutarı (-)

KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR

Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarısı (-)

DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI

2. Tertip Kanuni Yedek Akçer(-)

ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI
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(-) İndirimleri ifade eder.
[1]Ara dönem finansal kârın %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Bu sınıra ulaşıldıktan sonra da;

a) Yeni paylar çıkarılmışsa sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı,

b) Varsa ıskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerlerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin

düşürülmesinden sonra kalan kısmı,

genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
[2] Kanunun 521. ve 522. maddelerine istinaden ayrılması gereken tutar belirtilir.

* Sözleşmede hüküm bulunması durumunda yer verilir.
[3]Dağıtılabilecek kâr payı avansı tutarının %10’u 2. tertip yedek akçe olarak ayrılır.



Hesaplamaya ilişkin getirilen değişiklikler

► 1 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikle, ara dönem karı içerisinde ayrılması

gereken imtiyazlı pay sahibi hakları, hesaplama kapsamından çıkarılmıştır.

► Bu doğrultuda yine aynı tarihli değişiklikle, her bir pay sahibine ödenecek

avans kâr payının, esas sözleşme doğrultusunda payları oranından farklı

hesaplanması da mümkün kılınmıştır.

► Kârdan imtiyazlı payların hakları genişletilmiş ve bu imtiyaz, avans kâr payını

da kapsar hale gelmiştir.
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Ödemeye ilişkin getirilen değişiklikler

► 1 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikle, kâr payı avansı ödemelerinin,

sözleşmede aksine bir hüküm yoksa dağıtım tarihleri itibarıyla ortağın sermaye

payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak ödeneceği düzenlenmiş

olup, değişiklik öncesi kar payı avansı, dağıtım tarihleri itibarıyla ortaklara

payları oranında ödenebilmekteydi.

► İlgili madde, kâr payı avansının kimlere ödenemeyeceği hususuna açıklık

getirilmekte olup, buna göre intifa senedi sahiplerine, ortaklıkları nedeniyle

dağıtılacak kâr payı avansı hariç olmak üzere yönetim organı üyelerine ve

sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen diğer kimselere kâr payı

avansı ödenemeyecektir.
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376ncı Maddesinin 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Türk Ticaret Kanunu



6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376ncı Maddesinin 
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

► 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376ıncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ («Tebliğ») 15 Eylül 2018 tarih ve 30536 sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

► Anonim şirketlerin finansal durumunun kötüleşmesi ve buna bağlı olarak

sonuçları, TTK’nın “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” bölümü ve 376.

maddesinde düzenlenme alanı bulmaktadır.

► Tebliğ genel olarak TTK 376ıncı madde hükümleri ile halihazırda uygulanan

prensipleri düzenlemeye bağlamakla beraber, sermayenin kaybı ve borca

batıklık haline ilişkin bazı yeni esaslar da getirmektedir.



Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumu neyi ifade 
etmektedir?

► Finansal durumun kötüleşmesine bağlı yasal uygulamalar ve Yönetim

Kurulu’nun buna ilişkin görevleri, kötüleşmenin derecesine göre farklılık

göstermektedir. Bu doğrultuda, üç hal mevcut olup bunlar;

► 1. Şirketin sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının 1/2’sinin zararlar sebebiyle

karşılıksız kalması (son yıllık bilançodan),

► 2. Şirketin sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının 2/3’ünün zararlar sebebiyle

karşılıksız kalması (son yıllık bilançodan),

► 3. Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler mevcut ise ve

aktifler şirket alacaklarının alacaklarını karşılamaya yetmemesi (aktifleri işletme devamlılığı

ve satış fiyatı üzerinden gösteren ara bilanço)



Sermaye ile Kanuni Yedek Akçeler Toplamının 1/2’sinin 
Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması Hali 

► Yönetim Kurulu, Genel Kurulu derhal toplantıya çağırır.

► Genel Kurul toplantısında ise, Yönetim Kurulu şirketin finansal durumuna,

kaybın gerekçelerine ve kaybın azaltılması ile finansal durumun iyileştirilmesi

için uygun gördüğü iyileştirici önlemlere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunur.

Tebliğ Yönetim Kurulunun Genel Kurula sunabileceği iyileştirici önlemlere örnekler vermekte

olup, sayılan önemler bazı üretim birimlerinin veya bölümlerinin kapatılması ya da

küçültülmesi, iştiraklerin satışı, pazarlama sisteminin değiştirilmesidir.

► Bu aşamanın şirketin durumu üzerinde herhangi bir yasal etkisi

bulunmamaktadır, ancak ilgili kişilerin, şirketin finansal durumunun düzeltilmesi

için gerekli işlemleri yapmasına olanak sağlayan bir aşamayı başlatmaktadır.



Sermaye ile Kanuni Yedek Akçeler Toplamının 2/3’ünün 
Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması Hali (devam)

► Yönetim Kurulu, Genel Kurulu derhal toplanması için çağırır. Toplantıya

çağıran Genel Kurul 3 şekilde karar verebilir;

► sermayenin kalan 1/3’ü ile yetinilmesine ve sermaye azaltımı yapılmasına,

► sermayenin tamamlanmasına veya

► sermayenin artırılmasına.

Tebliğ, ek bir açıklama ile “sermayenin üçte biri ile yetinme” ibaresinin sermaye

azaltımı yapılması şeklinde anlaşılması gerektiğini düzenlemiş olup, ayrıca kaybolan

sermayenin telafisi için genel kurula sermaye artırımı imkanı tanımıştır.

Sermaye artırımı eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi Tebliğ ile birlikte sermaye azaltımı

yoluna gidilmeden sermaye artırımı yapılması imkanı getirilmiştir. Bu şekilde yapılacak bir

sermaye artırımı halinde sermayenin en az yarısını karşılayacak bir tutarın tescilden önde

ödenmesi zorunludur.



Şirketin Borca Batık Durumda Bulunduğu Şüphesini 
Uyandıran İşaretlerin Mevcut Olması Hali 

► Yönetim Kurulu, aktiflerin piyasa değerlerini dikkate alarak “özel amaçlı ara

bilanço” hazırlamalıdır.

► Ara Bilanço, hem işletmenin devamlılığı esasına göre, hem de muhtemel satış

fiyatı üzerinden çıkarılması gerekmektedir.

► Söz konusu ara bilançodan, şirket aktiflerinin, alacaklıların alacaklarını

karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde, Yönetim Kurulu’nun, bu durumu

derhal şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirmesi

ve şirketin iflasını istemesi gerekmektedir.



Şirketin Borca Batık Olma Durumunda Birleşmeye Katılma

► Sermaye kaybı veya borca batık durumda olan bir şirket, kaybolan sermayeyi

karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan

bir şirket ile birleşebilir.

► Birleşmeye taraf olan bir şirketin, sermayesiyle kanuni yedek akçeleri

kaybolmuş veya borca batık durumda olması halinde, birleşme işlemi

kapsamında yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir

raporu hazırlanması gerekmekte olup, raporda aşağıdaki hususlar ortaya

konuyor olmalı:

► Birleşmeye taraf olan diğer şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık durumunu

karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip bulunduğu, ve

► Buna ilişkin tutarların, hesap şekli de gösterilerek doğrulandığı veya belirtilen durumların

mevcut olmadığının doğrulandığı.



Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumu 
Değerlendirmesinde 

► Tebliğ ile birlikte, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin

yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi

yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının 1 Ocak 2023 tarihine kadar

dikkate alınmayabileceği öngörülmüştür.

► Tebliğ ile getirilen bu yeni düzenleme, sadece teknik iflas değerlendirilmesi

açısından hüküm ifade etmektedir.



İcra İflas Kanunu - Konkordato Uygulamasında Yapılan
Değişiklikler
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7101 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”

► 15.03.2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101

sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun” («Kanun») ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun («İİK») 285-309.

maddeleri arasında düzenlenmiş olan konkordato, yeni bir yapıya

dönüştürülmüş ve değişiklik ile birlikte iflasın ertelenmesi kurumu yürürlükten

kaldırılmıştır.

► 7101 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun”un gerekçesinde konkordato sisteminin daha kolay

işleyebilecek bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı belirtilmiştir.

Konkordato



Konkordato talebi 

► Borçlarının vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe

tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya indirim

yapılmak suretiyle borçlarının ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan

kurtulmak için konkordato talep edebilir.

► Borculun yanısıra, iflâs talebinde bulunabilecek alacaklılardan birisi de

gerekçeli bir dilekçeyle borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını

isteyebilir.

Konkordato



Konkordato Talep Edebilecek Kişiler
(İİK m.285)

Konkordato

GÖREVLİ MAHKEME   (m.285)

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

YETKİLİ MAHKEME (m. 285)

İflâsa Tabi Borçlular 

Bakımından: 

Borçlunun muamele 

merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi yetkilidir

İflâsa Tabi Olmayan 

Borçlular Bakımından:

Yerleşim yeri mahkemesi 

yetkilidir.

TALEBE EKLENECEK 

OLAN BELGELER (m. 286)

Konkordato ön projesi ile,

Borçlunun malvarlığının

durumunu gösterir diğer

belgeler

Mahkeme, bu belgelerin eksiksiz olarak 

mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl 

GEÇİCİ MÜHLET KARARI verir.

KİM? NEREDEN? NASIL?

* ALACAKLI

* BORÇLU



Konkordato talebi – Görevli Mahkeme 

► Konkordato talebinde bulunulabilecek yetkili mahkeme İİK

değişikliği öncesinde icra mahkemeleri iken, Kanun ile görevli

mahkeme asliye ticaret mahkemeleri olarak belirlenmiştir.

Konkordato



Konkordato Süreci

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.

Geçici mühletin 

toplam süresi beş 

ayı geçemez.

Konkordato talebi üzerine, 

yetkili Asliye Ticaret 

Mahkemesi, Konkordato 

talebine eklenecek 

belgelerin eksiksiz olarak 

mevcut olduğunun tespiti 

halinde derhâl geçici 

mühlet kararı verir.

İİK m. 286’ya göre, 

yetkili Mahkeme, 

kesin mühlet 

hakkındaki kararını 

geçici mühlet 

içerisinde verecektir. 

Konkordatonun 

başarıya ulaşmasının 

mümkün olduğunun 

anlaşılması hâlinde 

borçluya bir yıllık 

kesin mühlet verilir.

Özel durumlarda 

kesin mühlet, 

konkordato 

komiserinin bu 

durumu açıklayan 

gerekçeli raporu 

ve talebi üzerine 

mahkemece altı 

aya kadar 

uzatılabilir.



► Kanun ile konkordato mühletine ilişkin

önemli bir düzenleme getirilerek “geçici

konkordato mühleti” şeklinde yeni bir

kurum tanımlanmıştır.

► Konkordato talebi üzerine, belgelerinin

tam olduğunun tespiti sonrasında

Ticaret Mahkmesi derhal üç(3)-

aylık geçici mühlet kararı vererek ve

borçlunun mallarının muhafazası için

gerekli kararları alacaktır.

Geçici mühlet
(İİK m.287)
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GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Geçici mühlet kararı, ticaret sicili 

gazetesinde ve Basın-İlan 

Kurumunun resmî ilân portalında 

ilân olunur ve derhâl ilgili yerlere 

bildirilir .

Alacaklılar ilândan itibaren yedi 

günlük kesin süre içinde 

dilekçeyle itiraz ederek 

konkordato mühleti verilmesini 

gerektiren bir hâl bulunmadığını 

delilleriyle birlikte ileri sürebilirler.



► Geçici konkordato mühleti kesin konkordato mühletinin sonuçlarını

doğurmakta ve kural olarak üç ay olmakla birlikte, iki ay daha uzatılabilir.

► Mahkeme geçici mühlet kararı ile birlikte konkordatonun başarıya ulaşıp

ulaşmamasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla

geçici konkordato komiseri görevlendirir.

► Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici konkordato komiserinin

görevlendirilmesi, geçici mühletin uzatılması tebliğine ilişkin kararlara karşı

kanun yoluna başvurulamamaktadır.

Geçici mühlet
(İİK m.287)
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Kesin Mühlet 
(İİK m.289)

► Kesin mühlet hakkında bir karar verilebilmesi için, mahkeme borçluyu ve varsa

konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Geçici komiser,

duruşmadan önce yazılı raporunu sunar ve mahkemece gerekli görülürse,

beyanı alınmak üzere duruşmada hazır bulunur. Mahkeme yapacağı

değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz

sebeplerini de dikkate alır.

► Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün görülmesi halinde borçluya bir

yıl süreyle kesin mühlet tanınacak olup, öngörülen kesin mühlet özel

durumlarda altı aya kadar uzatılabilecektir.



Kesin Mühlet 
(İİK m.289)

► Kanun ile getirilen bir diğer yenilik, alacaklılar kuruludur. Daha önce

konkordato uygulamasında yer almayan alacaklılar kurulu, konkordato

sürecinin daha doğru ilerlemesini sağlamaya çalışacak bir yapı olarak

oluşturulmuştur.

► İflastan farklı olarak, konkordato mühleti boyunca borçlunun ticari faaliyetlerine

devam etmesi esastır.



Kesin mühletin sonuçları
(İİK m.295-296-297)

► Kesin mühletin rehinli alacaklar bakımından sonuçları:

✓ Borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur.

✓ İhtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz.

✓ Bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

✓ Rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur.

✓ Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip

başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli

malın satışı gerçekleştirilemez (m. 295).
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Kesin mühletin sonuçları
(İİK m.295-296-297)

► Kesin mühletin sözleşmeler bakımında sonuçları

✓ Borçlunun taraf olduğu veya işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden

sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık

teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına veya borcu muaccel hale getireceğine ilişkin

hükümler uygulanmayacaktır

✓ Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya

başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemeyecektir.
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Kesin mühletin sonuçları
(İİK m.295-296-297)

►Kesin mühletin borçlu bakımından sonuçları

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.
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Kesin Mühletin Kaldırılması 
(İİK m. 291-292)

► İflasa tabi borçlular bakımından:

Kesin mühletin verilmesinden sonra aşağıdaki durumlar gerçekleşirse, komiserin 

yazılı raporu üzerine, mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin 

reddine ve borçlunun iflasına resen karar verir:

✓ Borçlunun malvarlığının korunması için iflasın açılması gerekiyorsa,

✓ Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa,

✓ Borçlu, 297. maddeye aykırı davranır veya komiserin talimatlarına uymazsa,

✓ Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi ve kooperatif konkordato talebinden 

feragat ederse. 
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Kesin Mühletin Kaldırılması 
(İİK m. 291-292)

► İflasa tabi olmayan borçlular bakımından:

Kesin mühletin verilmesinden sonra, aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi

durumunda, komiserin yazılı raporu üzerine, mahkeme kesin mühleti kaldırarak

konkordato talebinin reddine resen karar verir:

✓ Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılıyorsa,

✓ Borçlu, 297. maddeye aykırı davranır veya komiserin talimatlarına uymazsa.
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TEŞEKKÜRLER


