KONKORDATO’DA SÜRELER

Konkordato uygulamasının en önemli ve başlangıç aşamalarından biri olan, 7101 Sayılı
Kanun madde 14’te (2004 Sayılı Kanun madde 286) belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde
tamamlama aşamasından sonra geçici mühlet kararı verilmektedir.
Kanun maddesinde belirtilen evraklar yukarıda da değinildiği üzere eksiksiz olarak talep
evrakı ile birlikte sunulduğunda mahkeme geçici mühlet kararı vermektedir. 7101 Sayılı
Kanun madde 15’te (2004 Sayılı Kanun madde 287) belirtildiği üzere konkordatokurumunda
geçici mühlet süresi üç aydır. Mahkeme, borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep
üzerine en fazla iki ay daha uzatabilir. Geçici mühlet beş ayı geçemez. Geçici mühletin
uzatılması kararlarına ve tedbirlere karşı kanun yoluna başvurulamamaktadır. Kanun
üzerinden de maksimum 3 ay + 2 ay şeklinde olan süreler görüleceği gibi;
Geçici Mühlet:
“7101 Sayılı Kanun madde 15 (2004 Sayılı Kanun madde 287) 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 etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici mühletin toplam süresi beş
ayı geçemez.
Geçici mühlet talebinin kabulü, geçici komiser görevlendirilmesi, geçici mühletin uzatılması
ve tedbirlere ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.”
Geçici mühlet sürecinde 3 ay+2 aylık süre dışında karşımıza yedi günlük bir itiraz süresi de
çıkmaktadır. Alacaklılar konkordato için bir sebep bulunmadığını talep edebilmekte ve bunu
mahkemeye itiraz dilekçesi ile belirtebilmektedirler. Mahkeme bu itiraz talebi için yedi
günlük kesin süre vermektedir. Alacaklılar yazılı itiraz taleplerinde borçlunun konkordatoya
başvurmasına yer olmadığını, konkordato talebinin reddedilmesi gerektiğini belirtmeli ve
taleplerini somutlaştırmalı yani ispatlamalıdır.
Geçici Mühletin Sonuçları, İlan ve Bildirim:
“7101 Sayılı Kanun madde 16 (2004 Sayılı Kanun madde 288) – Geçici mühlet, kesin
mühletin sonuçlarını doğurur.
Mahkemece geçici mühlet kararı, ticaret sicili gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî
ilân portalında ilân 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, taşınır kıymet borsalarına,
Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelen yerlere bildirilir. İlanda ayrıca
alacaklıların, ilândan 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 mühlet sürecinde borçlunun talep etmiş bulunduğu konkordatonun başarıya
ulaşmasının mümkün olduğu ve sürecin borçlu-alacaklılar açısından verimli işlediği
anlaşıldığı takdirde mahkeme borçluya bir yıllık kesin mühlet verir. Kesin mühlet kararı
geçici mühlet içindeyken verilir, böylece sürecin uzamasının önüne geçilmektedir. Bir yıllık
verilen kesin mühletler özel ve meşakkat gerektiren durumlarda komiserin durumu açıklayan
gerekçeli raporu-talebi üzerine veya borçlunun talebi üzerine mahkemece 6 aya kadar
uzatılabilmektedir. Kesin mühletteki uzatma sürecinin geçici mühletten farklı olmasının
sebebi kesin mühlet süresinin uzatılması aşamasında alacaklıların da söz sahibi olabilmesidir.
Kesin mühletin uzatılması aşamasında eğer mevcut alacaklılar varsa alacaklılar kurulunun da
görüşü alınmaktadır. Buradan varılacak sonuç; kesin mühlet süresi maksimum 1 yıl + 6 ay
olabilmektedir.
Kesin mühlet:
“7101 Sayılı Kanun Madde 17 (2004 Sayılı Kanun Madde 289) - Mahkeme, kesin mühlet
hakkındaki kararını geçici mühlet içinde verir.
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması 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.
Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli
raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir. Borçlu da bu fıkra uyarınca
uzatma talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin de görüşü alınır. Her iki hâlde de uzatma
talebi kesin mühletin sonra ermesinden önce yapılır ve uzatma kararı vermeden önce, varsa
alacaklılar kurulunun da görüşü alınır.”

