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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
Cebri İcra Hukukunun, cüz’i icra ve külli icra olarak iki bölümden ibaret olduğu
söylenebilir. Cüz’i icra, borçlunun mal varlığının borca yetecek kısmı açısından takip
yapılmasını ve bu takip neticesinde uygulanacak haczin paraya çevirme prosedürü ile
tamamlanmasını öngörür. Bu kitapta yer alan Külli İcra Hukukunda ise, borçlunun müflis
sıfatını kazanması ve tüm mal varlığı ile alacaklı ya da alacaklıların bu meblağdan tatmin
edilmesi amaçlanır.
İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan İflas Hukukuna ilişkin hükümler, ayrıca Türk
Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri bu kitapta kavram ve kurumların açıklanması için
değerlendirilmiştir.
İflas Hukuku prosedürünün cüz’i icraya oranla daha teknik ve uzun bir sürece
yayılması sebebi ile uygulamada cüz’i icraya müracaat daha sıklıkla görülmektedir. Buna
karşın iflasa tabi olan şahısların ihtimal dâhilinde olan iflas kararının üzerlerinde doğması
durumuna karşı ticari hayatta basiretli davranma yükümlülükleri artmaktadır. Her ne kadar
İflas Hukuku uygulaması cebri icra açısından daha az rastlanır bir durum ise de bahsetmiş
olduğumuz iflas ihtimali, iflasa tabi şahıslar açısından önemli bir uyarı mahiyetindedir. Bu
sebeple, İflas Hukukunun kavram ve kurumlarına öncelikle Ticaret Hukuku olmak üzere
Borçlar Hukuku ve İcra Hukuku kapsamında hâkim olmak ihtiyacı bulunmaktadır.
Bu kitapta, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Ön Lisans Programında yer alan
Takip Hukuku II dersine ilişkin Program kapsamında hedeflenen öğretim amacına yönelik
İflas Hukukunun temel kavram ve kurumları anlatılmıştır.
Yrd. Doç. Dr. Evren Koç
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age: adı geçen eser
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C: cilt



E.: Esas



f.: fıkra



HD: Hukuk Dairesi



HGK: Hukuk Genel Kurulu



HMK: Hukuk Muhakemeleri Kanunu



İBD: İstanbul Barosu Dergisi



İİK: İcra ve İflas Kanunu



İş K.: İş Kanunu



K.: Karar



m: madde



TBK: Türk Borçlar Kanunu



TCK: Türk Ceza Kanunu



TMK: Türk Medeni Kanunu



TTK: Türk Ticaret Kanunu



s: sayfa



S: sayı



vd.: ve devamı
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YAZAR NOTU
Bu çalışmada, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Ön Lisans Programı kapsamında
verilen Takip Hukuku II (İflas) dersine ilişkin eğitim programının amacı kapsamı ile sınırlı
olmak üzere İflas Hukukuna ilişkin genel kavramlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Evren Koç
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1. İFLASA TABİ ŞAHISLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iflasa tabi olan şahısların kimler olduğu ve mevzuatta yer alan ilgili
hükümler öğrenilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Özel kanun hükümlerine göre iflasa tabi olan kişiler kimlerdir?

2)

Tüzel kişi tacirlere ilişkin iflas hukukundaki düzenlemeyi anlatınız.

3)
Kollektif şirket ortaklarının iflas hukuku açısından durumu nedir? İİK
hükümleri çerçevesinde belirtiniz.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İflasa Tabi Şahıslar

İflasa tabi şahıslara ilişkin
genel hükümleri öğrenir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Metinler, mevzuatta yer alan
hükümler ve çözümlü
problemler ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.

4

Anahtar Kavramlar


Tacir



Tacir Sayılanlar



Tacir Gibi Sorumlu Olanlar



Tereke



Ticareti Terk Edenler

5

Giriş
Alacaklının borçluya karşı alacağını elde edebilmesi için borçlunun niteliğinin önemi
bulunmamaktadır. Buna karşın alacaklı borçlusuna karşı alacağını elde etmek için iflas
prosedürünü uygulamak isterse borçlunun iflasa tabi şahıslardan biri olması gerekmektedir.
Dolayısıyla, iflasa tabi şahıs olarak nitelendirilemeyecek borçluya karşı iflas yoluna müracaat
alacaklı açısından başarıyla sonuçlandırılamayacaktır. İflasa tabi şahısların kimler olduğu
TTK başta olmak üzere bazı kanunlarda ayrıca düzenlenmiştir. İflasa tabi olmayan kişiye
karşı başlatılmış olan iflas prosedürüne borçlu öncelikle bu sebebi gerekçe göstererek
muhalefet edebilir.
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1.1. Tacirler
İcra ve İflas Kanunu’nun 43. maddesine göre; “İflas yoluyla takip Türk Ticaret
Kanunu’nca tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel
kanunları gereğince tacir olmadıkları hâlde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya
hükmi şahıslar hakkında yapılır”.
6102 sayılı TTK’daki 18. maddeye göre tacirler, ticari olsun olmasın her türlü borçları
için iflasa tabidir. Yani bir tacir aleyhine iflas yolu ile takip yapmak isteyen bir alacaklı bu
borcun ticari olup olmadığını ispat etmek zorunda değildir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 12. maddesine göre “Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa,
kendi adına işleten kişiye tacir denir”. Bu maddenin 2. ve 3. fıkrasında tacir sayılan veya tacir
gibi sorumlu olan kişiler de yine iflas yoluyla takibe maruz kalabileceklerdir.
Hukukumuzda tacir olmadıkları hâlde kendileri hakkında tacirlere ilişkin hükümler
tatbik edildiği için iflasa tabi olan donatma iştiraki (TTK m.17) ile yine tacir olmadıkları
hâlde özel kanunları gereğince iflasa tabi bulunan banka yöneticileri ve denetçileri de yine
iflasa tabidirler1.
İflas davasında, davalı gerçek yahut tüzel kişilerin tacir olup olmadıkları
araştırılmadan, mahkeme iflas kararı veremeyecektir. Yani bu husus bir dava şartıdır.
Yargıtay da borçlunun iflasa tabi kişilerden olup olmadığına dair mahkemede bir itiraz olmasa
dahi bu hususun mahkemece resen araştırılması gerektiğini, tacirin ticaret sicilinde kaydı
olmasa bile iflasının istenebileceğini kabul ederek ticaret sicilinde kayıtlı kişinin tacir
olmasının bir karine teşkil ettiğini belirtmektedir. Ticaret sicilinde kaydı olmayan borçlunun
tacir olduğu her türlü delil ile kanıtlanabilir. (Yargıtay 19. HD 15.09.1992 1992/7082
1992/3910, YKD Şubat 1993/2, s. 247-248.) Yine Yargıtay bir kararında, TTK’nun tacirlerin
her türlü borçlarından dolayı iflasa tabi olduğunu açıklamış, İİK m. 43’te iflas yoluyla takibin
TTK gereğince tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlarla özel
kanunlarına göre tacir olmadıkları hâlde iflas hükümlerine göre tacir sayılan gerçek ve tüzel
kişiler hakkında mümkün olacağını belirtmiştir. İflas hükümlerinin uygulanabilmesi için borç
doğuran işlemlerin ticari iş olması yeterli olmayıp borçlanan kişinin tacir sayılan veya özel
kanunlarda iflas hükümlerine tabi tutulan kişilerden olması gerekir. Anonim Şirkete kefil
olma veya anonim şirketin ortağı olma, tacir sayılmak için yeterli değildir. (Yargıtay 19. HD
25.11.2004, 2004/7816 E. 2004/11614 K.). Örneğin; Belediye tarafından kurulan işletmeler
hakkında iflas hükümlerinin tatbiki mümkündür.

1.1.1. Gerçek Kişi Tacirler
Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir (TTK m.
12/1). Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef
Üstündağ, İflas Hukuku, s.16 vd.; Kuru/Arslan/Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku, s.457 vd.; Pekcanıtez/ Atalay/
Sungurtekin Özkan/ Özekes, İcra ve İflas Hukuku, s.602 vd.; Muşul, İcra ve İflas Hukuku, C.II, s.1178 vd;
Karslı, İcra-İflas, s.472.

1
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tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir (TTK m. 11/1). Bir
ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten gerçek kişi, gerçek kişi tacirdir.

1.1.2. Tüzel Kişi Tacirler
TTK m. 16’nın birinci fırkasında, ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir
işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk
hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi,
belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşların da
tacir sayılacağı ifadesine yer verilmiştir. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre, Devlet, il özel
idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan dernekler ve
gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, bir ticari
işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen
bir tüzel kişi eliyle işletsinler, kendileri tacir sayılmazlar.
Ticaret şirketleri, kollektif şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler, limited
şirketler ve kooperatiflerdir.

1.2. Tacir Sayılanlar
TTK’nın 12. maddesinin 2. fıkrasına göre, bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler,
gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret
siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile
tacir sayılır. Tacir sayılanlara ilişkin bir düzenleme de aynı Kanun’un 14. maddesinde yer
almaktadır. Buna göre, kişisel durumları ya da yaptığı işlerin niteliği nedeniyle yahut meslek
ve görevleri dolayısıyla, kanundan veya bir yargı kararından doğan bir yasağa aykırı bir
şekilde ya da başka bir kişinin veya resmî bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin
veya onay almadan bir ticari işletmeyi işleten kişi de tacir sayılır (m. 14/1).

1.3. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar
Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle
olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan
kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur (TTK m. 12/3).
Bu kişiler tacir sayılmadıklarından tacirlerin haklarından faydalanamazlar ancak iyi
niyetli kişilere karşı tacir gibi sorumlu olurlar. Bu nedenle iyiniyetli üçüncü kişiler bu kişilerin
iflasını isteyebilir.

1.4. Özel Kanun Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olanlar
1.4.1. Kollektif Şirket Ortakları
Kollektif şirketlerde tacir sıfatı kollektif şirkete ait olmakla beraber, kollektif şirket
ortakları Ticaret Kanunu’nun açık hükmü gereği, şirketin borçlarından dolayı iflasa tabidirler.
TTK’nın 240. maddesine göre, şirketin iflası, ortakların iflasını gerektirmez. Ancak, depo
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kararına rağmen para yatırılmadığı takdirde alacaklı, depo kararının ortaklara veya içlerinden
bazılarına da tebliğini ve gereğini yerine getirmedikleri takdirde şirketle birlikte iflaslarına
karar verilmesini mahkemeden isteyebilir. Bu hakkını kullanmamış olan alacaklının,
şirket masasından alacağını tamamen alamaması hâlinde ortakları iflas yoluyla da ayrıca takip
hakkı saklıdır.

1.4.2. Komandite Şirket Ortakları
Komandit şirketlere ilişkin, Türk Ticaret Kanunu’nun 317. maddesi, “şirket ve
ortakların üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde, bu bölümdeki özel hükümler saklı kalmak
şartıyla, kolektif şirkete ilişkin 232 ilâ 242’nci maddeler uygulanır” ifadesini içermektedir.
Yani, adi komandite şirket ortakları da şirket borçlarından dolayı iflasa tabidirler. Sadece
gerçek kişiler komandite ortak olabilir ve komandite ortaklar, şirket alacaklılarına karşı
sorumluluğu sınırlandırılmamış ortaklardır.

1.4.3. Ticareti Terk Edenler
Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline
bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal
beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili
ilanlarının yayınlandığı gazetede ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutat ve münasip
vasıtalarla ilan olunur. İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış sayılır. Bu ilan
tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflas yolu ile takip
yapılabilir (İİK m. 44/1,2). Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki
ay müddetle haczi kabil malları üzerinde tasarruf edemez (İİK m. 44/3).

1.4.4. Bankacılık Kanunu Uyarınca İflası İstenebilecek Olanlar
Bankacılık Kanunu’nun 110. maddesi uyarınca, bir bankanın yöneticilerinin ve
denetçilerinin kanuna aykırı karar ve işlemleriyle banka hakkında 71. madde hükümlerinin
uygulanmasına neden olduklarının tespiti hâlinde, bankaya verdikleri zararlarla sınırlı olarak
bunların şahsi sorumlulukları yoluna gidilerek, Fon Kurulu kararına istinaden ve Fonun talebi
üzerine doğrudan şahsen iflaslarına mahkemece karar verilebilir.

1.4.5. Terekenin İflasına Karar Verilmesi
Tereke ölenin geride bıraktığı mal varlığıdır ve terekenin tüzel kişiliği
bulunmamaktadır2. İcra ve İflas Kanunu’muz bazı şartların mevcudiyeti hâlinde terekenin
iflasına karar verilebileceğini öngörmüştür. Bu hususu düzenleyen 53. maddenin ikinci
fıkrasına göre, icra takibi sırasında borçlu öldüğünde tereke henüz taksim edilmemiş veya
resmî tasfiyeye tabi tutulmamış yahut mirasçılar arasında aile şirketi tesis olunmamışsa borçlu
hayatta olsaydı hangi usul tatbik olunacak idi ise terekeye karşı ona göre takip devam eder.

2

Muşul, İcra-İflas C.II, s.1401

9

Bu takibin mirasçıya karşı devam edebilmesi ancak rehinin paraya çevrilmesi veya haciz
yollarıyla kabildir (İİK. m. 53/son).

10

Uygulamalar
Gıda toptancısı olan Ahmet, M Gıda Ürünleri A.Ş. ile yaptığı sözleşme uyarınca M
Gıda Ürünleri A.Ş.ye 5 ton dondurulmuş gıda teslim etmiş, karşılığında tahsil etmesi gereken
50.000 TL’yi tahsil edememiştir. Alacağını tahsil etmek isteyen Ahmet hangi yola müracaat
edebilir?
Cevap:
Bu durumda Ahmet iki şekilde hareket edebilir. İlk olarak, borçlu anonim şirkete karşı
ilamsız icra yolunu tercih edebileceği gibi, tüzel kişi tacir niteliğine sahip borçlu hakkında
iflas yolunu da tercih edebilecektir. İflas prosedürünün alacaklı tarafından tercih edilmesi
hâlinde borçlunun iflasa tabi şahıslardan birisi olup olmadığının tespiti önem taşımaktadır. Bu
tespiti yapacak olan merci ise takipli iflas yolunda öncelikli icra dairesi ve ayrıca asliye ticaret
mahkemesidir.

11

Uygulama Soruları
1)

Ticareti terk edenlere ilişkin İİK’da yer alan düzenlemeyi anlatınız.

2)

Terekenin iflasına ilişkin karar nasıl verilir?

12

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iflasa tabi şahısların kimler olduğuna ilişkin mevzuatta yer alan genel
hükümler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi iflasa tabi şahıslardan değildir?

a)

Tacirler

b)

Tacir sayılanlar

c)

Tacir gibi sorumlu olanlar

d)

Kolektif şirket ortakları

e)

Anonim şirket ortakları

2)
Aşağıdakilerden hangisi özel kanun hükümlerine göre iflasa tabi şahıslardan
birisi değildir?
a)

Kolektif şirket ortakları

b)

Limited şirket ortakları

c)

Komandite şirket ortakları

d)

Ticareti terk edenler

e)

Banka yöneticileri

3)
“Ticareti terk eden tacir … … içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu …. ….
bildirmeye ve … … bulunmaya mecburdur.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boş alanlara gelecek doğru ifadeler aşağıdakilerden
hangileridir?
a)

2 ay / ticaret siciline / iflas başvurusunda

b)

1 ay / icra dairesine / mal beyanında

c)

1 hafta / ticaret siciline / mal beyanında

d)

10 gün / ticaret siciline / ödeme taahhüdünde

e)

15 gün / ticaret siciline / mal beyanında
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4)

TTK düzenlemesine göre kimlere tacir denir?

a)

Tüm ticaret şirket ortaklarına tacir denir.

b)

Banka yöneticileri tacirdir.

c)

Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişilere tacir denir.

d)

Sadece ticaret siciline kayıtlı kişilere tacir denir.

e)

Anonim şirket ortaklarına tacir denir.

5)

Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketi değildir?

a)

Anonim şirket

b)

Limited şirket

c)

Komandit şirket

d)

Kolektif şirket

e)

Adi şirket

6)

Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Her tacir iflas yolu ile takip edilebilir.

b)
Tacir aleyhine iflas yolu ile takip yapmak isteyen alacaklı borcun ticari
olduğunu ispat etmek zorundadır.
c)

Tacirin ticari olsun olmasın her türlü hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir.

d)
İflas yolu ile takip sadece tacirler için değil, özel kanunlar gereği tacir
olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen kişiler içinde yapılabilir.
e)

Hepsi

7)

İİK’na göre iflas yolu ile talep aşağıdakilerden hangisine karşı yapılamaz?

a)

Türk Ticaret Kanunu tarafından tacir sayılanlar

b)

Türk Ticaret Kanunu tarafından tacir gibi sorumlu olanlar

c)

Özel kanunlar gereği tacir olanlar (banka yönetici ve denetçileri)

d)

Memur

e)

Kendilerine tacirlere ilişkin hükümler tatbik edilen donatma iştiraki
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8)
“Tacirler ……. …… borçları için iflasa tabidir.” Bu cümlede yer alan boş
alana gelecek doğru ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?
a)

sadece ticari borçları için

b)

sadece ticari olmayan borçları için

c)

ticari olsun veya olmasın her türlü borçları için

d)

sadece ticari olduğu ispat edilmiş olan borçları için

e)

sadece kambiyo senedinden doğan borçları için

9)

İflas davasında davalının tacir olup olmadığı kim tarafından araştırılacaktır?

a)

Davacı

b)

Davalı

c)

Üçüncü kişiler

d)

Hakim

e)

Hiçbiri

10)

Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişi tacir olabilmenin şartıdır?

a)

bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işletmek

b)

bir işletmeyi işletmek

c)

ticaretle ilgilenmek

d)

belli bir alanda mal alıp satmak

e)

bir ticari işletmede işçi olarak çalışmak

Cevaplar
1)e, 2)b, 3)e, 4)c, 5)e, 6)b, 7)d, 8)c, 9)d, 10)a
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2. ŞEKLİ VE MADDİ İFLAS SEBEBİ, CÜZİ VE KÜLLİ İCRA, İFLASIN
MÜLKİLİĞİ VE TEKLİĞİ

17

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde şekli ve maddi iflas sebebi kavramı, cüzi ve külli icranın özellikleri,
iflasın mülkiliği ve tekliği kavramı öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Şekli iflas sebebi kavramını açıklayınız.

2)

İflasın mülkiliği prensibi ne demektir? Anlatınız.

3)

İflasın tekliği kavramını anlatınız.

19

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Şekli ve maddi iflas
sebebi, cüz’i ve külli
icra, iflasın mülkiliği
ve tekliği

Şekli ve maddi iflas sebebi
kavramını, cüzi ve külli
icranın tanımını, iflasın
mülkiliği ve tekliği prensibini
öğrenir.

Metinler, mevzuatta yer alan
hükümler ve çözümlü
problemler ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.

20

Anahtar Kavramlar


Mülkilik



Küllilik



Şekli iflas



Maddi iflas



İflasın tekliği
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Giriş
İflasa tabi bir gerçek ya da tüzel kişi hakkında iflasın sonuçları, iflas kararının
verilmesinden sonra gerçekleşir. İflas kararını verecek olan merci de Asliye Ticaret
Mahkemesidir. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas davasında iflas sebebini değerlendirir. İİK
sistemimizde iflas sebebinin şekliliği esastır. Yani, borcu ödemeye yeter mal varlığına sahip
olan borçlu hakkında başarıyla sürdürülmüş bir iflas yoluyla takip neticesinde iflas kararı
verilebilecektir. Maddi iflas sebebi ise, hukukumuzda bazı hâllerde göz önüne alınması
gereken bir durum olarak düzenlenmiştir.
İflasın mülkiliği ve iflasın tekliği prensipleri de icra iflas hukukumuzda özellikle
Asliye Ticaret Mahkemesinin yapacağı yargılamada göz önüne alınmak zorundadır. Bir
borçlu hakkında verilmiş olan iflas kararı ardından müflis sıfatını kazanan gerçek ya da tüzel
kişi hakkında başka bir iflas kararının verilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca, iflas kararı
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde uygulama alanına sahiptir.
Külli icra kavramı alacaklının alacağının tutarına bakılmaksızın borçlunun tüm mal
varlığı üzerinde iflas kararının etki edebilmesini tanımlar. Oysaki cüz’i icrada alacaklının
alacağı oranında borçlunun mal varlığı üzerinde haciz işlemi gerçekleştirilebilecektir.
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2.1. Şekli ve Maddi İflas Sebebi Hakkında Genel Değerlendirme
Türk Hukuku’nda şekli iflas sebebi kabul edilmiştir. Şekli iflas sebebi sistemine göre
borçlu kendisine gönderilen ödeme emrine süresi içinde itiraz etse de etmese de alacaklı
dosyayı mahkemeye intikal ettirdiğinde eğer borçlu borca süresi içinde itiraz etmemişse,
alacak kesinleştiği için mahkeme alacağın ödenmesi için alacağın aslı ve masrafları ile birlikte
borcun ödenmesi için borçluya bir süre tayin eder3. Bu hususa İcra ve İflas Kanunu’muzun
158. maddesinde, mahkemenin yedi gün içinde faiz ve icra masrafları ile birlikte borcunu ifa
veya o miktar meblağın mahkeme veznesine depo edilmesini emreder şeklinde yer verilmiştir.
Borçlu bu süre içinde borcunu ödemezse mahkeme, borçlunun gerçekten borca batık olup
olmadığını araştırmaz ve derhâl borçlunun iflasına karar verir. Ancak, borçlu borca itiraz
etmiş ise, bu durumda mahkemenin gerçekten böyle bir borcun olup olmadığını araştırması
gerekir. Eğer borç mevcut ise, yine mahkeme borcun ödenmesi için bir süre tayin eder, borç
ödenmezse devam eden duruşmada iflasa karar verir4.
Kısaca ifade etmek gerekirse, şekli iflas sebebinin kabul edildiği sistemlerde, şeklen
bir borcun olup olmadığı araştırılır. Yani bu sistemde gerçekten borçlunun borca batık olup
olmadığı araştırılmaz.
Maddi iflas sebebinde ise, iflasa tabi borçlu hakkında iflas kararının verilebilmesi için
borçlunun mal varlığının aktifini ve pasifini dikkate almak gerekir5.

2.1.1. Şekli İflas Sebebi
Şekli iflas sebebinde kural olarak, iflasa tabi borçlunun mal varlığının ne durumda
olduğuna, ödeme gücünün bulunup bulunmadığına bakılmaz. İflas yolu ile takip
prosedürünün başarılı bir biçimde izlenmesi hâlinde iflasa karar vermek mümkün
olduğundan, anılan sebep şekli iflas olarak nitelendirilmiştir. Borçlu mevcut tüm borçlarını
ödeme kabiliyetini sahip olmasına karşın alacaklılarından sadece birinin alacağını talep
doğrultusunda başlatmış olduğu takibini kesinleştirmesi ve ticaret mahkemesi tarafından
verilen depo emrinin gereğinin borçlu tarafından ifa edilmemesi hâlinde hakkında iflas kararı
verilebilecektir. Dolayısıyla, borçlunun mevcut mal varlığı üzerinden borçlarını ödeme
kabiliyetine sahip olup olmadığı mahkeme tarafından araştırma konusu yapılmaksızın borçlu
hakkında iflas kararı verilebilecektir.

3

Karslı, İcra-İflas, s.469.

4

Karslı, İcra-İflas, s.470.

5

Muşul, İcra-İflas C.II, s.1402
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2.1.2. Maddi İflas Sebebi
Borçlunun malvarlığının aktif ve pasifi dikkate alınarak ödeme gücünün bulunup
bulunmadığının araştırılması ile ancak iflasa karar verilebilmesi hâlinde ise maddi iflas
sebebinden bahsedilir.
Dolayısıyla iflasa tabi borçlu hakkında iflas kararının verilebilmesi için borçlunun mal
varlığının tamamı göz önüne alınmalıdır. Bu durumda borçlunun tüm mal varlığının iflas
kararının verilebilmesi için ödeme gücüne bakılarak mahkeme tarafından incelenmesi gerekir.

2.2. Cüzi ve Külli İcra
İcra yolları arasında cüzilik ve küllilik ayrımı hem tatmin edilecek alacaklılar
bakımından hem de tasfiyeye tabi tutulacak borçlu malları açısından söz konusu olur. İflas ve
konkordato külli icra yolları olup, bu yollarda hem borçlunun tüm alacaklılarının tatmin
edilmesi gayesi vardır hem de iflas kararının verilmesiyle müflisin kabili haciz bütün mal
varlığı tasfiyeye tabi tutulur6. Cüzi icrada ise sadece takipte bulunan alacaklı bulunmakta ve
gaye sadece takip eden alacaklının tatmini olmaktadır. Ayrıca belirtilmelidir ki, Asliye Ticaret
Mahkemesinin vermiş olduğu iflas kararı ardından müflisin tüm mal varlığının iflas masasına
geçmesi de küllilik prensibinin bir sonucudur.

2.3. İflasın Mülkiliği ve Tekliği
Hukukumuzda iflas kararları kural olarak ülke içinde uygulanır. Dolayısıyla bir borçlu
hakkında iflas kararı verilmişse, bu borçlunun yurtdışındaki mal varlığı masaya dâhil edilip
tasfiyeye tabi tutulamayacaktır. Bunun gibi yurt dışında verilen bir iflas kararının da
Türkiye’de etkileri olmayacaktır. Bu kural iflasın mülkiliği esasının kabul edildiğini
göstermektedir7. İflasın mülkiliği prensibi gereğince yurt dışında verilen bir iflas kararının
borçlunun yurt dışındaki malları masaya dâhil edilemeyecektir8.

2.3.1. İflasın Mülkiliği
İflasın mülkiliği prensibine göre iflas masasına sadece müflisin Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içinde bulunan haczi mümkün taşınır, taşınmaz mal ve hakları ile alacakları dâhil
olacaktır. İflas kararının verilmesiyle iflas açılır ve borçlu iflasın açıldığı anda Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içinde olmak kaydıyla müflisin haczi kabil tüm mal ve hakları bir masa
oluşturur (İİK m. 184). Müflisin iflas masasında sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde
6

Muşul, İcra-İflas C.II, s.1393

7

Muşul, İcra-İflas C.II, s. 1182

8

Karslı, İcra-İflas, s.473.
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bulunan kabili haciz taşınır taşınmaz mal ve hakları ile alacakları girer. Müflise ait haczi kabil
mallar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde değilse iflas masasına girmeyecektir. Türkiye’de
bulunan iflas masasına müflise ait ancak yabancı bir devlet ülkesindeki malların girebilmesi
ancak iki devlet arasında bulunan ikili ya da çok taraflı anlaşmalara göre mümkün olabilir.

2.3.2. İflasın Tekliği
İflasın açılması Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ticaret mahkemesince iflas kararı
verilmesi ile mümkün olur. Bu durumda iflasın kaldırılması veya kapatılması kararı
verilmedikçe aynı borçlu hakkında ikinci bir iflas kararı verilememesine iflasın tekliği denir.
Müflis hakkında asliye ticaret mahkemesi tarafından verilen iflas kararı ardından oluşan iflas
masası aynı müflis için ikinci bir iflas masası oluşmasına engel teşkil eder.
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Uygulamalar
1)

İflasın külli nitelikte olmasına ilişkin önem arz eden başlıca hususlar nelerdir?

Cevap:
İflas prosedürü ile sadece bir alacaklının değil borçlunun tüm alacaklılarının
alacaklarını elde etmesi amaçlanır. Örneğin; iflas kararının verilmesi ardından müflis sıfatını
alan borçlu karşısında sadece iflas prosedürünü başlatan ve takip eden alacaklı değil, iflasın
açıldığı an itibari ile müflisten alacağı olan tüm alacaklılar yer alır. Bunun yanında, asliye
ticaret mahkemesinin vermiş olduğu iflas kararı neticesinde sadece takip konusu alacağı
karşılamaya yetecek değerdeki mallar değil, müflisin haczedilebilecek nitelikteki tüm mal
varlığı tasfiyeye tabi tutulacaktır.
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Uygulama Soruları
1)

İflasın tekliği ne anlama gelir?

2)

Maddi iflas sebebi kavramını açıklayınız.

27

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde maddi ve şekli iflas sebebinin anlamını, iflasın mülkiliği ve tekliği
prensibini, cüzi ve külli icra kavramını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Kaç tür iflas sebebi vardır?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

10

2)
Borçlu hakkında iflas kararı verilebilmesi için borçlunun mal varlığının borca
yetecek seviyede olup olmadığının dikkate alınması hangi iflas sebebini oluşturur?
a)

Maddi iflas sebebi

b)

Şekli iflas sebebi

c)

Objektif iflas sebebi

d)

Subjektif iflas sebebi

e)

Hiçbiri

3)
Borçlunun mal varlığının ne durumda olduğunun önem taşımadığı iflas sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Maddi iflas sebebi

b)

Şekli iflas sebebi

c)

Objektif iflas sebebi

d)

Subjektif iflas sebebi

e)

Hiçbiri

4)

İflas ne tür bir takip yoludur?

a)

Cüzi

b)

Külli

c)

Tali

d)

Esas

e)

Doğrudan
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5)
İflas kararı ardında borçlunun yurt dışındaki mal varlığının masaya dâhil
olmaması aşağıda yer alan hangi ilke ile ilgilidir?
a)

Mülkilik

b)

Teklik

c)

Cüzilik

d)

Küllilik

e)

Tasarruf

6) Türk hukukunda kabul edilen iflas sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Maddi iflas sebebi
b) Objektif iflas sebebi
c) Subjektif iflas sebebi
d) Şekli iflas sebebi
e) Hiçbiri
7) Aşağıdakilerden hangisi şekli iflas sebebinin niteliklerinden değildir?
a) Şekli iflas sebebinde kural olarak iflasa tabi borçlunun malvarlığının ne durumda
olduğu dikkate alınmaz
b) İflas yolu ile takip prosedürünün başarılı bir şekilde yerine getirilmesi halinde
iflasa karar verilmesi mümkündür.
c) Mahkeme iflasa karar vermeden önce borçlunun mallarının borcu ödemeye yeterli
olup olmadığını araştırmak zorundadır.
d) Borçlu ödeme emrine itiraz etmiş ise mahkeme borcun olup olmadığını
araştırmalıdır.
e) Alacaklının iflas yolu ile icra takibi yapmış olmalıdır.
8) İflas kararı verilmesinden sonra iflasın kaldırılması veya kapatılması kararı
verilmedikçe aynı borçlu hakkında ikinci bir iflas kararı verilememesi durumuna ne ad
verilir?
a) İflasın mülkiliği
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b) İflasın tekliği
c) Cüz’i icra
d) Külli icra
e) Hiçbiri
9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İflas ve konkordato külli bir icra yoludur.
b) Külli icrada tüm alacaklıların tatmini amacı sözkonusudur.
c) Cüz’i icrada sadece takipte bulunan alacaklı tatmin edilir.
d) Asliye Ticaret Mahkemesinin verdiği iflas kararı ile müflisin tüm malvarlığının
iflas masasına geçmesi küllilik prensibinin bir sonucudur.
e) İflas ve konkordato cüz’i icra yoludur.
10)

Borçlunun malvarlığına aktif ve pasifi dikkate alınmadan, ödeme gücünün
bulunup bulunmadığının araştırılması sözkonusu olmadan, gereken prosedürün
gerçekleştirilmesi ile iflasa karar verebilme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şekli iflas sebebi
b) Maddi iflas sebebi
c) İflasın mülkiliği
d) İflasın tekliği
e) Cüz’i icra

Cevaplar
1)a, 2)a, 3)b, 4)b, 5)a, 6)d, 7)c,8)b, 9)e,10)a
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3. TAKİPLİ VE TAKİPSİZ İFLAS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İİK’da yer alan takipli ve takipsiz iflasa ilişkin genel düzenlemeler
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İİK’da takipsiz iflas hâlleri ne şekilde düzenlenmiştir?

2)

Kambiyo senedine müstenit iflas yoluyla takibin özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İİK hükümleri kapsamında
Takipli ve takipsiz iflas takipli ve takipsiz iflasa ilişkin
genel düzenlemeyi öğrenir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Metinler, mevzuatta yer alan
hükümler ve çözümlü
problemler ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Takipli iflas



Takipsiz iflas



Adi iflas yoluyla takip



Tereke
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Giriş
Bir borçlu hakkında iflas kararının alınabilmesi için İİK iki yol benimsemiştir.
Bunlardan ilki, takipsiz iflas prosedürüdür. Takipsiz iflas usulü ile borçlu aleyhine hiçbir takip
yapma ihtiyacı olmadan kanunda yer alan sebeplere dayanılarak asliye ticaret mahkemesinde
bir iflas davası açılabilir. Hatta kanun borçlunun dahi kendi hakkında iflas kararı verilmesi
için mahkemeye müracaat edebilmesine imkân tanımaktadır.
Takipli iflas prosedüründe ise, alacaklı borçlu hakkında öncelikle icra dairesine
müracaatla iflas yoluyla bir takip başlatır. Bu imkândan yararlanırken, adi iflas yolu ile takip
ve kambiyo senedine müstenit iflas yolu ile takip yollarından birini tercih edebilir.

37

3.1. Takipsiz İflas
Takipsiz iflas veya doğrudan doğruya iflas olarak adlandırılan bu yolda, alacaklının
borçluya karşı iflas isteyebilmesi ve iflas davası açabilmesi için önce bir takip yapmasına
gerek yoktur. Alacaklı, belirli sebeplerin bulunması durumunda doğrudan asliye ticaret
mahkemesine başvurup borçlusunun iflasını isteyebilir. Ayrıca bu iflas yolunda borçlu da
ticaret mahkemesine başvurarak kendi iflasını isteyebilir, bazı hallerde de borçlu kendi iflasını
istemek zorundadır.

3.1.1. Alacaklının Talebi ile Takipsiz İflas
İcra ve İflas Kanunu’muzun 177. maddesinde sayılan hâllerde, alacaklı önceden takibe
gerek kalmaksızın iflasa tabi borçlunun doğrudan mahkemeye müracaatla iflasını isteyebilir.
Bu hâller sınırlı olarak sayılmıştır. Bu hâller şunlardır:
1) Borçlunun malum yerleşim yeri olmaz, taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla
kaçar, alacaklıların haklarını ihlal elen hileli muamelelerde bulunur veya bunlara teşebbüs
eder yahut haciz yoluyla yapılan takip sırasında mallarını saklarsa,
2) Borçlu ödemelerini tatil etmiş bulunursa,
3) Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa,
4 ) İlama müstenit alacak icra emriyle istenildiği hâlde ödenmemişse.

3.1.2. Borçlunun Talebi ile Takipsiz İflas
İflasa tabi bir borçlu, aciz hâlinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden iflasını
isteyebilir. Borçlu, bu hâlde bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini
gösteren mal beyanını iflas talebine eklemek zorundadır. Bu belge mahkemeye ibraz
edilmedikçe iflasa karar verilemez (İİK m. 178/1). Bu hâlde, borçlunun kendi iflasını istemesi
kendi ihtiyarındadır. Borçlunun aciz hâlinde bulunması, vadesi gelmiş borçlarını
ödeyemeyecek durumda olmasıdır. Borçlunun bu şekilde yapacağı iflas talebi İİK m.
162/2’deki usulle ilan edilir. Alacaklılar iflas talebinin ilanından itibaren on beş gün içinde
davaya müdahale veya itiraz ederek, borçlunun iflas talebini, hakkındaki takipleri ertelemek
ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini
isteyebilirler (İİK m. 178/2). Acz hali gerçekleştiğinde, borçlu kendi iflasını istemek zorunda
değildir. Ancak kendisine karşı yapılmakta olan icra takiplerinden kurtulmak ve bütün
alacaklıların eşit biçimde alacaklarını alabilmelerini sağlamak için malvarlığının iflas yolu ile
tasfiyesini bizzat isteyebilir.
Kural olarak borçlu, kendi iflasını istemek zorunda değildir. Ancak iki halde kanun
koyucu borçlunun kendi iflasını isteme zorunluluğu getirmiştir. Bunlardan birincisi; iflasa tabi
bir borçlu aleyhine alacaklılardan birinin haciz yolu ile takibi neticesinde yapılan haczin
borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkmasına sebep olup, kalanı da muaccel ve vadesi bir
sene içinde gelecek diğer borçlarını ödemeye yetişmemesi halinde borçlunun derhâl aczini
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bildirerek iflasını isteme mecburiyetidir (İİK m. 178/3). Diğer hal ise, sermaye şirketlerinin
pasifinin aktifinden fazla hale gelmesi durumudur (İİK m.179, TTK m.376). Bu hâllerde
borçlunun iflasını istemesi, Kanunda da açıkça ifade edildiği üzere, mecburidir. Borca batık
olma hali ile acz hali birbirinden farklıdır. Acz halinde, şirketin muaccel borçları ödeme
araçlarındaki sürekli yoksunluk sebebi ile karşılanamaz. Oysa borca batık olma halinde,
şirketin tüm aktifleri muaccel olsun olmasın şirketin tüm borçlarını karşılamaya
yetmemektedir.

3.1.3. Sermaye Şirketlerinin ve Kooperatiflerin Takipsiz İflası
İcra ve İflas Kanunu’muzun 179. maddesine göre, sermaye şirketleri ile
kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş
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.

3.1.4. Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi
Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiye edileceği hâllerden ilki, ölenin en yakın
kanuni mirasçılarının tamamı tarafından reddedilen mirasın sulh hukuk mahkemesi tarafından
tasfiye edilmesi hâlidir (TMK m. 612, m. 605). Diğer hâl ise terekenin borca batık olduğunun
açıkça bilinmesi sebebi ile mirasın hükmen reddedilmiş sayıldığı ve terekenin mevcudunun
borcuna yetmediğinin anlaşılmış olmasıdır (TMK m.636). Bu hallerde, murisin iflasa tabi
kimselerden olup olmadığına bakılmaksızın tereke iflas hükümlerine göre tasfiye edilir.
Ancak tasfiyenin kapanmasından önce mirasçılardan biri gelerek mirasın kabul edildiğini
bildirirse borçların ödenmesi için mirasçının teminat göstermesi sonrasında tasfiye mahkeme
tarafından durdurulur.

3.2. Takipli İflas
Takipli iflasta borçlunun iflasına karar verilebilmesi için önce alacaklının icra dairesine takip
talebi ile başvurması ve borçluya iflas yolu ile takibe dayanan bir ödeme emri gönderilmiş
olması gerekir. Takipli iflas yolunda alacaklının alacağını dayandırdığı belgelere göre ikiye
ayrılır. Bunlar genel iflas yolu (İİK m.155-166) ve kambiyo senedine özgü iflas yolu ile
takiptir (İİK m.167,m.171-176).
Genel iflas yoluna başvurabilmek için alacaklının alacağının her hangi bir belgeye bağlı
olması gerekmediği gibi belgeye bağlı ise bu belgenin niteliği de önemli değildir. Kambiyo
senetlerine özgü iflas yoluna başvurabilmek için ise alacaklının elinde bir kambiyo senedinin
bulunması gerekir. Takipli iflas yoluna başvurabilmek için temel şart, borçlunun muaccel para
veya teminat borcunu ödememiş olmasıdır. Bu şekli sebep dışında borçlunun sahip olduğu
malvarlığının ve durumunun bir önemi yoktur.
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3.2.1. Kambiyo Senedine Müstenit İflas Yoluyla Takip
İİK m. 171, kambiyo senetlerine müstenit iflas yoluyla takipte ödeme emrini ve
muhtevasını düzenlemektedir. Kambiyo senetlerine müstenit iflas yoluyla takipte alacaklının
elinde kambiyo senedi olması yeterli değildir, borçlunun iflasa tabi şahıslardan olması da
gerekir9. Burada adi iflas yoluyla takipten farklı olarak alacak rehinle temin edilmiş olsa dahi
borçlu yine iflas yoluyla takip edilebilecektir. Zira İİK m.167 alacaklının elinde kambiyo
senedi söz konusu ise kambiyo borçlusunu rehnin mevcudiyetine rağmen haciz veya iflas
yoluyla takip edebileceğini açıkça ifade etmiştir.
Kambiyo senetlerine müstenit iflas yoluyla takipte bulunmak isteyen alacaklının takip
talebinde borçluyu iflas yoluyla takip etmek istediğini beyan etmiş olması gerekir. Zira icra
memuru takip türünü belirlerken alacaklının talebi ile bağlıdır10.
İİK m. 168 uyarınca, alacaklının elindeki senedin kambiyo senedi vasfında olup
olmadığı ve vadesinin gelip gelmediğini inceleme yükümlülüğü icra müdüründedir. İİK m.
161 uyarınca icra memuru incelemek yükümlülüğünde bulunduğu şartların mevcudiyetini
görürse borçluya gönderilecek ödeme emrini derhâl gönderecektir.
İİK m. 171’e göre ödeme emrinde takip talebindeki kayıtlarla birlikte şu hususlar da
yer alacaktır:
1) Borcun ve takip masraflarının ödenme süresi 5 gündür. Bu husus kambiyo
senetlerine müstenit haciz yoluyla takipte de 10 gün olmasına karşılık adi iflas yoluyla takipte
7 gündür.
2) Yine adi iflas yoluyla takipte itiraz ve şikâyetlerin süresi 7 gün olmasına rağmen
kambiyo senetlerine müstenit iflas yoluyla takipte bu süre 5 gün olup itirazlarla birlikte
şikâyetin bildirileceği merci de icra dairesidir.
3) Yine bu takip talebinde 5 gün içinde borç ödenmez ve aynı süre içine itiraz ve
şikâyet edilmez ise, alacaklının ticaret mahkemesinde borçlunun iflasını talep edebileceği
ihtarı da yer alır.
Borçlu itiraz ve şikâyette bulunursa alacaklı bunların bertaraf edilmesi ile birlikte
borçlunun iflasına karar verilmesini ticaret mahkemesinden talep edebilecektir. Eğer borçlu
itiraz ve şikâyette bulunmamış ise alacaklı bu hususun tevsiki ile birlikte borçlunun iflasına
karar verilmesini ticaret mahkemesinden talep edebilecektir11.

9

Karslı, İcra-İflas, s.491.
Karslı, İcra-İflas, s.492.

10
11

Karslı, İcra-İflas, s.492.
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3.2.2. Adi İflas Yolu ile Takip
Takipli iflas da icra dairesinden başlatılır. İflas yoluyla takipte yetkili icra dairesi
borçlunun muamele merkezinin bulunduğu mahaldeki icra dairesidir. İflas yoluyla takibin
başlatılacağı icra dairesinin yetkisi kamu düzeninden değildir. Bu nedenle alacaklı ve borçlu
anlaşarak başka bir yer icra dairesini iflas yoluyla takipte yetkili kılabilirler12. Adi iflas yoluna
başvurabilmek için alacaklının alacağının herhangi bir belgeye bağlı olması şart olmadığı gibi
belgeye bağlı ise, bu belgenin niteliği de önemli değildir. Alacaklı para veya teminat alacağını
tahsil amacı ile borçlusu karşısında haciz yolu ile takibe girişme seçeneğine sahip olduğu gibi,
borçlusu iflas edebileceklerden olduğu takdirde, iflas yoluyla takibe girişme seçeneğine de
sahiptir. Fakat alacağı rehinle güvence altına alınmış olan alacaklının İİK’nun 45. Maddesinin
1. fıkrasının 1. cümlesi gereğince bu iki takip yolu yerine önce rehnin paraya çevrilmesi yolu
ile takibe müracaat zorunluluğu bulunmaktadır.
Alacaklı iflas yoluyla takip yapmak istiyorsa bu yöndeki iradesini açıkça takibin ilk
işlemi olan takip talebinde beyan etmelidir. Takip hiçbir belgeye dayanmasa dahi takip
talebini alan icra dairesi takip talebine uygun bir ödeme emri düzenleyip borçluya
göndermelidir.
Bu ödeme emrinde şu kayıtlar yer alacaktır:
1) Borcun ve takip masraflarının ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde
ödenmesi,
2) Borçlu iflas yoluyla takibe tabi şahıslardan olduğu için 7 gün içinde borç
ödenmediği takdirde alacaklının mahkemeye müracaatla iflas talebinde bulunabileceği,
3) Borçlunun borcu olmadığına veya kendisinin iflasa tabi kimselerden olmadığına
dair bir itirazı varsa bunu da 7 gün içinde bir dilekçe ile icra dairesine bildirmesi gerektiği,
4) Borçlunun isterse konkordato teklif edebileceği.
Borçlu, kendisine gönderilen ödeme emrine, ödeme emrini tebellüğ ettiği tarihten 7
gün içinde bir dilekçe ile icra dairesine başvurarak itiraz edebilir. Usulüne uygun yapılan
itiraz iflas takibini kendiliğinden durdurur.
Borçlu, kendisine gönderilen ödeme emrinin düzenlenmesinde kanuna aykırılık
olduğu iddiasında ise, bir icra takip işlemi olan ödeme emrine karşı bu muhalefetini şikâyet
yoluyla icra mahkemesine yapacaktır13. İcra mahkemesi şikâyeti haklı bulursa ödeme emrini
iptal eder.

12

Muşul, İcra-İflas C.II, s.1507.

13

Muşul, İcra-İflas C.II, s.1513.
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İflas davalarına bakacak mahkeme, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu
yerdeki asliye ticaret mahkemesidir14. İİK 154. madde İflas davasına bakacak görevli ve
yetkili mahkemeyi birlikte belirlemiş, bu mahkemenin yetkisine ilişkin anlaşma
yapılamayacağını ifade etmiştir. O hâlde görev kamu düzeninden olduğu gibi bu hâlde
mahkemenin yetkisi de kamu düzenindendir.
Ticaret mahkemesi, iflas takibi kesinleşince, iflas talebini İİK m. 166/2’deki usulle
ilan eder ve bu ilandan itibaren 15 gün içinde borçlunun diğer alacaklıları iflas davasına
müdahale ya da itirazda bulunarak davalı borçlunun iflasını gerektiren bir hâl bulunmadığını
ileri sürüp, iflas talebinin reddine karar verilmesini mahkemeden isteyebilirler.
İflas talebinin ilanı üzerine diğer alacaklılar davaya müdahale etmezlerse ya da yapılan
müdahale ya da itirazlar mahkemece inceleme sonunda haksız görülürse, mahkeme 7 gün
içinde takip konusu borcun faiz ve masraflarıyla birlikte davacı alacaklıya ödenmesini veya o
miktar paranın mahkeme veznesine depo edilmesini davalı borçluya emreder. Bu emre depo
emri veya depo kararı denir. Davalı borçlu depo kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde
gereğini yerine getirmezse, ticaret mahkemesi gelecek ilk celsede borçlunun iflasına karar
verir.
Ödeme emrine itiraz edilmiş olması durumunda, alacaklı, borçlunun muamele
merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açacağı iflas davasında ilgili itirazın
kaldırılmasını ve iflasa karar verilmesini ister. Ticaret mahkemesi yapacağı yargılama
sonunda borçlunun itiraz ve defilerini geçerli görürse alacaklının talebini reddeder, diğer
hâlde ise borçlunun itirazının kaldırılmasına karar verir. Bu durumda ticaret mahkemesi depo
kararı verecektir. Davalı borçlu depo kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde gereğini
yerine getirmezse, ticaret mahkemesi gelecek ilk celsede borçlunun iflasına karar verir.
Ticaret mahkemesinin yargılama sonucunda vereceği iflas kararı iflas dairesine
bildirilir. İflas dairesi iflas kararının intikali üzerine kararı kendiliğinden derhâl ilgili dairelere
bildirir ve ilan eder. Ayrıca, İİK m. 166/2’ye göre, karar tarihinde tirajı 50.000’in üzerinde
olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetede ve Türkiye Sicil Gazetesi’nde de iflas
kararını ilan eder.

14

HGK., 20.02.2013 T., 2012/19-643 E., 2013/256 K.
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Uygulamalar
1)
Tacir Ahmet, piyasaya yüklü miktarda borçlu bulunmaktadır. Bu borçların
ödenme imkânının bulunmadığını düşünen Tacir Ahmet, yurt dışına çıkmayı planlamış ve
yurt dışında kalacağı yeri, uçak biletini satın almıştır. Bu durumu öğrenen alacaklıları hangi
yola müracaat edebilir?
Cevap:
Bu durumda alacaklılar icra hukukunda gördüğümüz ihtiyati haciz yolundan
yararlanabilecekleri gibi, İİK m.177/f.1/b.1 uyarınca borçlunun taahhütlerinden kurtulmak
maksadıyla kaçma durumunu ileri sürerek, asliye ticaret mahkemesinden borçlu hakkında
iflas kararı talebinde bulunabilirler. Bu müracaat üzerine verilecek iflas kararı neticesinde
borçlunun müflis sıfatını kazanması söz konusu olur.

43

Uygulama Soruları
1)

Sermaye şirketlerinin iflası nasıl gerçekleşir?

2)

Borçlunun kendi iflasını talep edebilmesi için gereken esas sebep nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde İİK’da düzenlenmiş olan takipli ve takipsiz iflas prosedürünü genel
olarak öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Alacaklının önceden takip yapmadan iflasa tabi borçlunun iflasını doğrudan
mahkemeden talep edebilmesi hangi iflas çeşididir?
a)

Takipli

b)

Takipsiz

c)

Cüzi

d)

Külli

e)

Dolaylı

2)
İlama dayanan alacak icra emri ile istenmiş olmasına rağmen borçlu borcunu
ödemez ise, hangi takip yolu tercih edilebilir?
a)

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip

b)

Kambiyo senedine müstenit takip

c)

Adi haciz yoluyla takip

d)

Takipsiz iflas

e)

Hiçbiri

3)
Borçlunun kendi hakkındaki iflas talebine karşı alacaklılar hangi süre içinde bu
talebe karşı itiraz edebilirler?
a)

Talebin ilanından itibaren 7 gün

b)

Talebin ilanından itibaren 10 gün

c)

Talebin ilanından itibaren 15 gün

d)

Talebin ilanından itibaren 30 gün

e)

Talebin ilanından itibaren 60 gün
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4)

Kaç tür takipli iflas vardır?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

e)

10

5)

Adi iflas yoluyla takip hangi mercide başlatılır?

a)

İflas Dairesi

b)

Asliye Ticaret Mahkemesi

c)

Asliye Hukuk Mahkemesi

d)

İcra Dairesi

e)

İcra Mahkemesi

6) Alacaklının alacağının herhangi bir belgeye bağlı olmasının gerekmediği, bir belgeye
bağlı ise de bu belgenin niteliğinin önem arz etmediği takip yolu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Kambiyo senedine bağlı iflas yolu
b) Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip
c) Takipsiz iflas
d) Adi iflas yolu
e) Hiçbiri
7) Aşağıdakilerden hangisi adi iflas yolu için söylenemez?
a) Adi iflas yolu bir takipli iflas yoludur.
b) Takibin yapılabilmesi için alacaklının elinde hiçbir belge bulunması aranmaz.
c) Alacaklının elinde bir belge bulunsa dahi niteliği önem taşımaz.
d) Alacaklının alacağını tahsil amacı için iflas yolu ile takip yanında haciz yolu ile
takibe girişme seçeneği de bulunur.
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e) Adi iflas yolu ile takipte bulunmak için alacaklının elinde, mutlaka alacağını
dayandırdığı bir belge bulunmalıdır.
8) Alacağı rehinle teminat altına alınan bir alacaklının rehnin paraya çevrilmesi yoluna
başvurmadan doğrudan iflas yolu ile takip yapabilmesine cevaz veren takip yolu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adi iflas yolu ile takip
b) Kambiyo senedine dayanan iflas yolu ile takip
c) Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip
d) Takipsiz iflas
e) Hiçbiri
9) Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedine dayanan iflas yolu ile takibin
özelliklerinden değildir?
a) Takipli iflas yoludur
b) Alacaklının elinde kambiyo senedi olması yeterli değildir, borçlunun iflasa tabi
şahıslardan da olması gerekir.
c) Alacak rehinle temin edilmiş olsa dahi borçlu yine iflas yolu ile takip edilebilir.
d) Ödeme emrinin tebliğinden sonra borcun ve takip masraflarının ödeme süresi 5
gündür.
e) Bu takip yoluna başvurabilmek için alacaklının elinde herhangi bir belgenin
bulunması gerekmez.
10) Aşağıdakilerden hangisi borçlunun talebi ile takipsiz iflas yolunda borçlunun iflasının
istenmesinin mümkün olduğu hallerdendir?
a) Borçlunun acz halinde olması
b) Borçlunun ödemelerini tatil etmiş olması
c) İlama bağlı alacak icra emriyle istendiği halde ödenmiş ise
d) Borçlunun yerleşim yeri bulunamamış ise
e) Sermaye şirketinin pasifinin aktifinden fazla hale gelmesi durumunda
Cevaplar
1)b, 2)d, 3)c, 4)a, 5)d, 6)d, 7)e, 8)b, 9)e, 10)a
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4. İFLASIN ERTELENMESİ VE İFLASIN KALDIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iflasın ertelenmesi ve iflasın kaldırılmasına ilişkin İİK’da yer alan
hükümler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İflasın ertelenmesini kimler talep edebilir?

2)

İflasın ertelenmesi talebi hangi merciye yapılır?

3)

İflasın kaldırılmasının sebepleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İflasın ertelenmesi ve
iflasın kaldırılması

İflasın ertelenmesi ve iflasın
kaldırılmasına ilişkin kanunda
yer alan düzenlemeyi öğrenir.

Metinler, mevzuatta yer alan
hükümler ve çözümlü
problemler ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İflasın ertelenmesi



İflasın kaldırılması



Kayyım



İyileştirme projesi



Bilirkişi raporu



Konkordatonun tasdiki
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Giriş
Sermaye şirketlerinin iflasın ağır sonuçlarından etkilenmesi, özellikle ülke
ekonomisine olumsuz yönde tesir edebilmektedir. Bu sebep yanında başka olumsuz etkilerin
de doğmasının engellenebilmesi için İİK ve TTK’da düzenlenmiş olan iflasın ertelenmesi
kurumuna müracaat edilebilir. Bu sayede sermaye şirketinin mahkeme tarafından belirlenmiş
süre içinde borçlarını ödeyebilme gücünü yeniden kazanabilmesi sağlanmak istenmektedir.
Hakkında iflas kararı verilmiş bir gerçek ya da tüzel kişinin iflas prosedürü devam
ederken kanunda yer alan belirlenmiş sebeplerin varlığını ileri sürerek hakkındaki iflas
kararının kaldırılmasını talep edebilmesi mümkündür. Bu sebeplerin varlığını tespit edip,
iflasın kaldırılması kararını verecek olan merci, iflas kararını veren asliye ticaret
mahkemesidir.
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4.1. İflasın Ertelenmesi
İflasın ertelenmesi, hukukumuzda 6102 sayılı TTK m. 376 ve İİK m. 179 vd.’da
düzenleme alanı bulmuştur. Hukukumuzda, iflası engellemenin yolları olarak kanunda
iflastan önce konkordato ve iflasın ertelenmesi kurumları düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra,
sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması kurumu da
mevcut olmakla beraber birkaç seferden fazla uygulanabilmiş değildir15.
İflas erteleme kurumunun amacı, şirketin içinde bulunduğu durumun düzeltilmesi
mümkün ise, verilecek iflas kararı ile firmanın hayatiyetini bitirmek yerine devamını temin
etmenin daha iyi olacağı düşüncesine dayanmaktadır16. Ortaklığın durumunun
iyileştirilmesinin mümkün olması ile genel olarak hem ticari işletmenin, hem alacaklıların,
hem de ticari işletmede çalışan ve hak sahibi olan diğer ilgililerin mevcut durumdan daha kötü
bir duruma gelmemesi amaçlanmaktadır.
İflasın ertelenmesini yalnızca tüzel kişi tacirlerden anonim şirket, limited şirket ve
kooperatiflerin isteyebilir. Bankalar ise, anonim şirket olmalarına rağmen iflasın ertelenmesi
talebinde bulunamayacaklardır17.
İflasın ertelenmesi talebinde bulunulabilmesi ve bu yönde karar verilebilmesi için,
sermaye şirketlerinde idare ve temsille görevli kişiler veya bir alacaklı tarafından ticaret
mahkemesine borca batıklığın bildirilmiş olması ve dolayısıyla bu sebeple iflasın talep
edilmiş olması zorunludur. Borca batıklık dışında bir sebeple şirketin iflasının istenmesi
durumunda iflasın ertelenmesine karar verilemez. Şirketin sadece iflasın ertelenmesi talebi ile
mahkemeye müracaat etmesi durumunda bu talebin borca batıklık bildirimi ve doğrudan iflas
talebini de kapsadığı kabul edilmektedir. Zira iflasın ertelenmesi, tek başına bir davanın ya da
yargılamanın konusunu teşkil etmeye elverişli bir konu değildir. Bu nedenle sadece iflasın
ertelenmesinden söz edildiği durumlarda da borca batıklık bildirimi koşulu şeklen yerine
getirilmiş sayılır. Sonuç olarak, iflasın ertelenmesi için şirketin borca batık olması ve
durumunun iyileştirilmesinin mümkün olması gerekmektedir. Borca batıklık, Türk hukuk
doktrininde ve uygulamasında, genellikle şirketin mevcut ve alacaklarının şirketin borçlarını
karşılayamaması şeklinde ifade edilmektedir18.
Daha önce bir alacaklı tarafından şirketin iflasının talep edilmiş olması durumunda ya
da şirket, borca batıklık sebebi ile iflasını talep etmekle birlikte iflasın ertelenmesini de
istemiş ve bundan sonra bir alacaklı iflas davası açmış ise bu durumda da iflasın
ertelenmesine karar verebilir.
Karslı, İcra-İflas, s.495.

15

Bkz.: 4949 sayılı Kanun ile 179. maddenin tadiline ilişkin hükümet gerekçesi; Karslı, İcra-İflas, s.496.

16
17

Karslı, “İflasın Ertelenmesinde Bazı Problemler”, Haluk Konuralp Anısına Armağan, Cilt 2, Yetkin Yayınları,
Ankara, 2009, s.264; Hakan Pekcanıtez, “İflasın Ertelenmesi”, İBD, 2005, S. 2, s. 323 vd.; Karslı, İcra-İflas,
s.497.

14 Selçuk Öztek, 25-26 Kasım 2006 “İcra ve İflas Hukuku’nda Güncel Sorunlar” konulu konferansta sunulan
tebliğ, Bankacılar Dergisi, Aralık 2006/59; Nisim Franco, “Sermaye Şirketlerinde – Özellikle Anonim
Şirketlerde- İflas ve Tehiri”, Prof. Haluk Tandoğan’a Armağan, Ankara, 1990, s. 413; Karslı, İcra-İflas, s.497.
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Borca batık halde ki bir sermaye şirketinin iflasının ertelenmesi, bu yolda bir talebin
varlığına bağlıdır. Ancak İİK m.179/5 gereğince daha önce iflasın ertelenmesini talep eden
şirket erteleme süresinin bitiminden itibaren 1 yıl geçmedikçe yeniden iflas ertelenmesini
talep edemez.
İflasın ertelenmesi, sermaye şirketinin veya kooperatifin merkezinin bulunduğu yer
asliye ticaret mahkemesinden istenebilecektir. Buradaki yetki kuralı bir kesin yetki kuralıdır.
İflasın ertelenmesini talep etmek bakımından yetkili kişiler, ilgili şirket veya
kooperatifleri idare ve temsil ile görevlendirilmiş olan kimseler, tasfiye memurları veya
alacaklılardır. Kanunda açıkça iflasın ertelenmesi için talep şartı arandığından, mahkemece
resen iflasın ertelenmesine karar verilemez19.
Bu şartların yanı sıra, iflasın ertelenmesi kararı verilebilmesi için, gerekli masrafların
da yatırılmış olması gerekmektedir.
Mahkeme, borca batıklık sabit olmakla beraber, iyileştirme projesini gerçekleşebilir
kabul ederse, iflasın ertelenmesine karar verilecektir. Borca batıklık sabit olmakla beraber
iyileştirme mümkün görülmezse, iflasın ertelenmesi talebi reddedilir ve şirketin iflasına karar
verilir20. Şirketin borca batık olmadığı anlaşılmışsa, şirket hakkında herhangi bir takip
olmadığından iflasa karar verilmeyecek olup, iflasın ertelenmesi talebinin reddine karar
verilmekle yetinilecektir21.
İflasın ertelenmesi talebini yerinde bulan mahkeme kararında şirket hakkında ki iflasın
hangi süre için ertelendiğini de belirtmelidir. Kanun koyucu iflasın ertelenmesi süresinin en
çok 1 yıl olarak belirlenebileceğini kabul etmiştir. (İİK m.179b/4)
İflasın ertelenmesine karar verilmesi üzerine, borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamaz
ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak
düşüren süreler işlemez. İflasın ertelenmesi kararı önceden başlamış takipleri kanun hükmü
gereği kendiliğinden durduracağından, takibe devam edilmesi hâlinde icra mahkemesine şikâyet
yoluna gidilebilir. İflasın ertelenmesi kararı önceden başlamış takipleri durduracağından, bu
takiplere ilişkin olan itirazın iptali davası, borçtan kurtulma davası gibi takip hukuku müessesesi
olan davaların da erteleme süresince durması gerekmektedir22. Kanun, iflasın ertelenmesi kararı
verilmesi üzerine borçlu aleyhine takip yapılamayacağı ve önceden başlanmış takiplere devam
edilemeyeceği kuralına iki istisna getirmiştir (İİK m. 179/b, f.2). Bu istisnalardan ilki, erteleme
sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerin başlatılabileceği veya başlamış olan takiplere
devam edilebileceğidir23. İkinci istisna ise, İİK’nin 206. maddenin birinci sırasında yazılı
19

Kuru, İcra-İflas C.III., s. 2809; Muşul, İcra-İflas C.II, s.1446.

20

Karslı, İcra-İflas, s.498; Muşul, İcra-İflas C.II, s.1402

21

Karslı, “İflasın Ertelenmesinde Bazı Problemler”, s. 266.

22

Muşul, İcra ve İflas Hukuku, Cilt II, s. 1473, 1478.

23

Ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez
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alacaklar için (sıra cetvelinin birinci sırasında yer alması gereken alacaklar) haciz yoluyla
takip yapılabileceğidir.
İflas erteleme talebinde bulunan tarafın bu talebini geri alabilmesi için, şirketin borca
batıklık hâlinin ortadan kalktığını iddia etmesi gerekmektedir. Zira şirket borca batık değilse
erteleme kararı verilmesi söz konusu olamayacağından, iflasın ertelenmesini talep eden taraf,
bu müracaat anında şirketin borca batık olduğunu kabul etmektedir24.
İflasın ertelenmesi, erteleme kararı ile başlayıp, aşağıdaki dört durumda sona erer.
- Erteleme süresi içinde şirketin mali durumunun düzelmesi üzerine, mahkeme şirketin
borca batıklığının kalktığı sonucuna varırsa iflasın ertelenmesi kararını kaldırır ve iflas
davasının reddine karar verir. Şirket tekrar iflasın talep edilmesinden önceki normal duruma
döner.
- İflasın ertelenmesi süresi içinde, şirketin talebi üzerine icra mahkemesince
konkordato mühleti verilmesi durumunda (İİK m.287) kural olarak, iflasın ertelenmesi süresi
kendiliğinden kalkar ve böylece iflasın ertelenmesi sona erer.
- Yukarıdaki iki ihtimalden birinin gerçekleşmemesi yani kayyımın verdiği
raporlardan veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan anonim şirketin mali
durumunun iyileştirilememesi ve iyileştirme ümidinin kalmaması nedeniyle erteleme
süresinin verilmesinde yarar bulunmadığı durumlarda erteleme süresinin (veya uzatılmış
sürenin) sona ermesi üzerine ticaret mahkemesi şirketin iflasına karar vermek zorundadır.
- Erteleme süresi dolmamakla birlikte mahkeme, kayyımın verdiği raporlardan gerek
gördüğünde alacağı bilirkişi raporundan şirketin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün
olmadığı kanaatine varırsa erteleme kararı kaldırılarak şirketin iflasına karar verir. (İİK
m.179a ; m. 179b/4)
Belirtilen durumlarda iflasın ertelenmesi süresi ile birlikte erteleme
kararının tüm etkileri de ortadan kalkar.

4.2. İflasın Kaldırılması
İflasın kaldırılması İİK m. 182’de düzenlenmiştir. İİK m. 182’nin yanı sıra ayrıca
İİK’nın 309. maddesinin son fıkrasına göre konkordatonun tasdiki hâlinde, idare, iflasa
hükmeden mahkemeden iflasın kaldırılmasını isteyebilir.
İflas tasfiyesi devam ederken müflisin alacaklıları ile anlaşarak ya da borçları
ödeyerek iflasın kaldırılmasını ve malların kendilerine iade edilmesini istemesi mümkündür.
Borçlu, bütün alacaklıların taleplerini geri aldıklarına ilişkin yazılı belge veya bütün
alacaklıların itfa olunduğuna ilişkin bir belge gösterirse ya da iflas içi konkordato tasdik
edilmiş olursa iflasa karar veren ticaret mahkemesi iflasın kaldırılmasına karar verir. (İİK
m.182)

Karslı, “İflasın Ertelenmesinde Bazı Problemler”, s. 267.

24
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İflasın kaldırılması kanunda sayılan sınırlı sebeplerle mümkündür. Bu sebeplerden
birincisi bütün alacaklıların taleplerini geri alması, ikincisi bütün alacaklılarının alacağının ifa
edilmesi, üçüncüsü ise teklif edilen konkordatonun ticaret mahkemesinde tasdik edilmesidir.
Bu hâllerden herhangi birisi mevcut ise bu durumda iflasın açılmasına karar veren mahkeme
iflasın kaldırılmasına karar verecektir25.
Alacaklıların taleplerini geri alması hâlindeki alacaklarını ifa eden alacaklılardan kasıt,
iflas alacaklılardır. Konkordatonun tasdiki hâlinde bahsolunan konkordato ise iflas içi
konkordatodur. Çünkü iflas dışı konkordatoda eğer teklif edilip kabul edilmiş ise zaten
borçlunun iflasına karar verilmeyecektir. Fakat iflas dışı konkordato teklif edip, konkordato
teklifi reddedilmekle iflasına karar verilen borçlu da iflastan sonra iflas içi konkordato teklif
edebilir26.
İİK 182/2’ye göre, iflasın kaldırılmasına alacak hakkındaki taleplerin kaydı için
gerekli sürenin geçmesinden sonra ve iflasın kapanmasına karar verilinceye kadar karar
verilebilir. İflasın kaldırılması talebi iflas takibinin her aşamasında ileri sürülemez. Alacak
hakkındaki taleplerin kaydı için belirli olan sürenin bitmesinden iflasın kapanmasına kadar
olan zaman dilimi içinde istenebilir. Zira, bu sürenin geçmesinden önce alacaklıların hepsinin
bilinmesi mümkün olmadığından iflasın kaldırılması da söz konusu olamaz. İflasın
kaldırılması en geç iflasın kapanması hakkında ki kararın verilmesine kadar istenebilir. İflasın
kaldırılmasında görevli ve yetkili mahkeme, iflasa karar veren görevli ve yetkili mahkemedir.
Burada kesin yetki söz konusudur. Alacaklılar iflasın kaldırılması kararının doğru olmadığı
iddiasıyla temyize gidebilirler. İflas kararının kaldırılması takip işlemlerinin etkilerini ortadan
kaldırmaz. Fakat iflasın kaldırılmasıyla zamanaşımı süreleri yeniden işlemeye başlar.
İflasın kaldırılması kararının kesinleşmesi ile iflasın açılmasıyla ortaya çıkan tüm
hüküm ve sonuçlar ortadan kalkar; borçlu sanki hiç iflas etmemiş gibi olur ve müflis sıfatı da
kalkar. Böylece borçlu, malları üzerinde serbestçe tasarruf etme yetkisini kazanır ve masaya
girmiş olan mallar kendisine geri verilir. İflasın kaldırılması kararı ile iflas idaresinin de
görevi sona erer. İflas kaldırılınca, eski müflis iflastan önce açılmış olup iflas kararı ile duran
taraf olduğu hukuk davalarına da kendisi bizzat devam edebilecektir.

25

Karslı, İcra-İflas, s.498..

26

Karslı, İcra-İflas, s.499.
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Uygulamalar
1)

İflasın ertelenmesinin sonuçları nelerdir?

Cevap:
İflasın ertelenmesi kararının sonuçları İİK m.179b’de yer almaktadır. Özellikle borçlu
hakkındaki başlamış takiplerin durması ve borçluya karşı yeni takip yapılamamasına ilişkin
düzenleme önem taşımaktadır.
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Uygulama Soruları
1)
2)
edilebilir?

İflasın ertelenmesi kararı üzerine verilecek tedbirler nelerdir?
İflasın kaldırılması kararına karşı kaç gün içinde, hangi merciye müracaat

61

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iflasın ertelenmesine ilişkin İİK’da yer alan düzenlemeyi, iflasın
kaldırılması kararının verilebilmesi için gereken şart ve sebeplerin kanunda ne şekilde
düzenlenmiş olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
almaktadır?

İflasın ertelenmesi kurumuna ilişkin ana düzenlemeler hangi kanunlarda yer

a)

Sadece TTK

b)

Sadece İİK

c)

İİK ve TTK

d)

TMK ve TBK

e)

İİK ve TMK

2)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi iflasın ertelenmesini talep edebilecek olanlardan birisi

a)

Anonim şirketler

b)

Limited şirketler

c)

Kooperatifler

d)

Bankalar

e)

Hepsi

3)
Bir anonim şirketin iflasının istenmesi için müracaat edilecek merci hangi
seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?
a)

Anonim şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi

b)

Anonim şirketin kurulduğu yer mahkemesi

c)

Anonim şirket ortaklarından birinin yerleşim yeri mahkemesi

d)

Ankara Mahkemeleri

e)

İstanbul Mahkemeleri
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4)
İflasın ertelenmesi talebinde bulunan limitet şirket yetkilisi aşağıda yer alan
hangi belgeyi sunmak zorunda değildir?
a)

İyileştirme projesi

b)

Bilanço

c)

Yetki belgesi

d)

Aciz vesikası

e)

Haciz tutanağı

5)

İflasın kaldırılması sebepleri hangi kanunda yer almaktadır?

a)

TTK

b)

TBK

c)

TMK

d)

İİK

e)

HMK

6) İflasın ertelenmesi kararının verilebilmesi için aranan temel sebep aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Herhangi bir sebep aranmaz
b) Borca batıklık sebebine dayanması gerekir
c) Acz haline dayanabilir.
d) Borca batıklık sebebi dışında herhangi bir sebebe dayanabilir
e) Hiçbiri
7) Daha önce iflasın ertelenmesini talep eden şirket erteleme süresinin bitiminden
itibaren hangi süre içinde yeniden iflasın ertelenmesini talep edemez?
a) 2 yıl
b) 3 yıl
c) 5 yıl
d) 1 yıl
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e) 4 yıl
8) Kanun koyucu mahkeme tarafından verilecek iflasın ertelenmesi kararını en çok kaç
yıl olarak belirlenebileceğini kabul etmiştir?
a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
e) 5 yıl
9) Aşağıdakilerden hangisi iflasın kaldırılmasının sonuçları arasında yer almaz?
a) Kararın kesinleşmesi ile iflasın açılması ile ortaya çıkan tüm hüküm ve sonuçlar
ortadan kalkar
b) Borçlu hiç iflas etmemiş gibi olur
c) Müflis sıfatı sona erer
d) Borçlu malları üzerinde serbestçe tasarruf eder
e) İflas kaldırılsa da borçlu malları üzerinde tasarruf yetkisi kazanmaz
10) İflasın ertelenmesi süresi içerisinde şirketin talebi üzerine icra mahkemesince
konkordato mühleti verilmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi doğar?
a) Aciz hali doğar
b) İflasın ertelenmesi sona erer
c) Borca batıklık durumu oluşur
d) Mahkemece iflasın kaldırılmasına karar verilir
e) Hiçbiri
Cevaplar
1)c, 2)d, 3)a, 4)d, 5)d, 6)b, 7)d, 8)a, 9)e, 10)b
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5. İFLASIN AÇILMASININ HUKUKİ SONUÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iflas kararının verilmesi ardından doğacak sonuçların neler olduğu
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İflas kararının borçlunun malları hakkındaki sonuçları nelerdir?

2)

İflas kararının alacaklının hakları üzerindeki etkileri nelerdir?

3)

İflas masası kavramını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İflasın hukuki neticeleri

Asliye ticaret mahkemesinin
vermiş olduğu iflas kararının
borçlu ve alacaklının mal ve
hakları üzerindeki etkisini ve
sonuçlarını öğrenir.

Metinler, mevzuatta yer alan
hükümler ve çözümlü
problemler ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İflas masası



İflas dairesi



Müflise ödeme



Takibin durması



Takibin düşmesi



Takas
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Giriş
Asliye Ticaret Mahkemesinin vermiş olduğu iflas kararının en önemli sonucu,
borçlunun müflis sıfatını kazanmasıdır. Müflisin malları üzerindeki hukuki rejimin ne olduğu
İİK 184 ve devamı hükümlerinde düzenlenmiştir. Özellikle borçlunun malları üzerinde
tasarruf yetkisinin ortadan kalkması önem taşımaktadır. Ayrıca, iflas kararı neticesinde
alacaklıların da statüsü iflas alacaklısı olarak değerlendirilecektir. İflas alacaklısının tabi
olduğu hukuki rejim de İİK m.195 ve devamında ayrıca düzenlenmiştir. İflas kararının
verilmesi doğrudan bu sonuçların gerçekleşmesine sebebiyet verir.
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5.1. İflasın Borçlu Açısından Etkileri
İflas kararının verilmesi ile birlikte, borçlu müflis sıfatını alır. İflas kararının
verilmesiyle, müflisin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olmak kaydıyla, nerede ve kimin
elinde bulunduğu fark etmeksizin bütün kabili haciz mal, hak ve alacakları bir mal varlığı
teşkil eder ve bu aktif ve pasiflerden meydana gelen mal varlığına “iflas masası” denir.
İflas kararı verilmekle müflis fiil ehliyetini tamamen kaybetmez. Sadece İcra İflas
Kanunu’nda düzenlenen hükümler gereği iflas masasına giren mal ve haklar hakkında tasarruf
hakkını kaybeder27. İİK’nin 191. maddesi de müflisin tasarruf ehliyetsizliğini ifade ederken
“Masaya ait mallar üzerinde her türlü tasarrufu alacaklılara karşı hükümsüzdür” ifadesiyle,
hükümsüzlüğün sınırlarını tayin etmiştir.
İcra İflas Kanunu’muzun 184. maddesine göre iflas açıldığı zaman müflisin haczi
kabil bütün malları nerede bulunursa bulunsun bir masa teşkil eder ve alacakların ödenmesine
tahsis olunur. İflasın kapanmasına kadar müflisin uhdesine geçen mallar da masaya girer.
İflasın mülkiliği prensibi gereğince borçlunun yurt dışındaki malları masaya dâhil
edilemeyecektir. İİK m. 184/2’ye göre bu tarihten sonra müflisin namına gelen mektuplar
dahi iflas idaresi tarafından açılır vesair tebligatların dahi iflas masasına gönderilmesi posta
idaresine bildirilir.
Müflisin çalışması karşılığında elde ettiği kazancı ve haczi kabil olmayan mallar,
masaya girmeyecektir. Ancak bir emek mukabili olmayan faaliyetler mesela miras ve şans
oyunları sebebiyle intikal eden bedeller ise masaya dâhil olacaktır.
Müflisin masaya dâhil olacak malları bakımından birtakım istisnai düzenlemeler de
söz konusudur. Misal olarak, İİK m. 185’e göre, üzerinde rehin bulunan mallar için rehin
alacaklısının rüçhan hakkı mahfuz kalmak suretiyle bu malların masaya gireceği ifade
edilmiştir. Rehin alacaklısı, bu mallar iflas idaresi tarafından paraya çevrilmemiş ise, masaya
karşı istediği zaman rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir. Rehin alacaklısı, kendi
talebi üzerine veya iflas masasının işlemleri sonucu rehinli mal satılsa dahi alacağını
karşılamayacağını anlar ise bu malın muvakkaten masadan çıkarılmasını isteyebilir28. Rehin
alacaklısı iflastan önce rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başlamış ise bu takibi iflastan
sonra dahi masaya karşı devam ettirebilir.
İcra İflas Kanunu’muzun 194. maddesine göre, borçlunun taraf olduğu bütün davalar
acele hâller müstesna olmak üzere ikinci alacaklılar toplantısından 10 gün sonrasına kadar
durur. Buradaki acele hâllerden kasıt Yargıtay’ın kararlarında, basit usulü muhakemeye tabi
olup adli tatilde de görülmesi devam eden davalar olarak ifade edilmektedir. Masa
mevcudundan olmayan ve masayı etkilemeyecek olan davalara ise devam olunur. Mesela,
şeref ve haysiyete tecavüzden doğan tazminat davaları ile vücut üzerinde meydana gelen
zararlardan doğan tazminat davaları aile hukukundan ve şahsın hukukundan doğan tazminat
27

Karslı, İcra-İflas, s. 503.

28

Karslı, İcra-İflas, s. 505.
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vesair davalar ve rehnin paraya çevrilmesi yoluna ilişkin takiple ilgili olan davalar, iflas
kararından etkilenmeyecek olan davalardır29. Bunun dışındaki bütün hukuk davaları da ikinci
alacaklılar toplantısından 10 gün sonrasına kadar duracaktır.

5.2. İflasın Alacaklılar Açısından Etkileri
İflas alacakları, masaya dâhil edilen alacaklar olup iflasın açılması anına kadar mevcut
olan alacaklardır. Bu alacaklar, muaccel alacaklar, muaccel olmayan alacaklar, taliki veya
bozucu şarta bağlı olan alacaklardır. O hâlde, iflasın açılması vaktinde henüz mevcut olmayan
alacaklar ise iflas alacağı olarak iflas masasına yazdırılamayacaktır. Burada iflasın açıldığı
anda alacağın mevcut olması ile alacağın muaccel olmasını birbirinden ayırmamız gerekir.
İflas masasına alacak olarak kaydettirilebilmesi için mevcudiyet yeterli olup, muacceliyet şart
değildir. Hatta şarta bağlı her türlü borç, zamanaşımına uğramış tabii bir borç dahi, iflas
masasına alacak olarak kaydettirilebilir30.
İflasın açılması ile taşınmaz rehni ile temin edilen alacaklar hariç olmak üzere müflisin
bütün borçları muaccel hâle gelir ve iflasın açıldığı güne kadar olan işlemiş faizler ve takip
masrafları yekün olarak toplanıp ana para olarak masaya kaydolunur. Müflisin bütün borçları
muaccel hâle geleceğine göre henüz vadesi gelmemiş olan borçlardan yıllık kanuni faiz
oranıyla iskonto yapılması gerekir (İİK m. 195/2). İflasın açılmasıyla masaya giren alacaklar
için kanuni faiz işlemeye devam eder. Rehinle temin edilmemiş olan alacaklarda işleyecek
olan faiz, ticari olmayan işlerdeki kanuni faizdir. Fakat müflisin mal varlığı paraya
çevrildikten sonra önce ana paralar ödenir, bakiye miktar kalırsa eğer faizler iptal edilecektir.
Müflisin şarta bağlı borçları da iflas masasına yazdırılacağı için, bunlar için sıra
cetvelinde belirtilen miktar, ayrılır ve şart ve vadenin tahakkuk etmesiyle ödenir. Şart ve vade
tahakkuk etmezse bu bedel diğer alacaklara taksim olunur. Müflisin bütün borçları muaccel
olacağı için, müflisin konusu para olmayan borçları da paraya çevrilir ve bu şekilde ifa edilir.
İcra İflas Kanunu’muzun 192. maddesine göre iflasın açılmasından sonra müflisin
ödeme kabul etmemesi gerekir. Eğer, müflisin borçlusu müflise bir ödeme yapmış ise, bu
ödeme alacaklılara karşı masaya girdiği oranda yapılmış sayılır. Bununla beraber, iflas henüz
ilan edilmemişse müflise ödemede bulunan borçlunun iflasın açılmasından haberi yoksa ifa
geçerli sayılıp borcundan kurtulur.
Alacaklıların müflise karşı başlattıkları takipler iflasın açılmasıyla durur, iflas
kararının kesinleşmesiyle de düşerler. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipler ise iflastan
sonra dahi iflas masasına karşı devam olunabilir. Ancak rehinli mallar da rüçhan hakkı baki
kalmak şartıyla masaya dâhil olur. Rehinli mal paraya çevrildikten sonra eğer rehinli
alacaklının alacağından fazla bir miktarı var ise bu fazla miktar iflas masasına intikal eder.
Eğer rehinli malın bedeli rehin alacağını karşılamamış ise, alacaklı, bakiye miktar için

29

Karslı, İcra-İflas, s. 506.

30

Karslı, İcra-İflas, s. 507.
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alacağını imtiyazsız masaya yazdırabilir. İflas kararı verilip iflasın açıldığı anda müflise karşı
hukuken doğmuş alacağa sahip olanlar iflas alacaklısı olarak tanımlanır.
Kanunda ayrıca düzenlenen ve üzerinde durulması gereken bir konu, iflas masasından
alacaklı olan bir şahsın aynı zamanda iflas masasına borcu varsa bu borcu tasfiye etmenin
hangi esaslara göre yapılacağıdır.
İcra İflas Kanunu’muz bu hususu 200. maddede ayrıca düzenlemiş ve sıkı şekil
şartlarına bağlamıştır. İİK m. 200’de, takasın caiz olmadığı hâller düzenlenmiştir. İlgili madde
uyarınca aşağıdaki hâllerde takas yapılamaz:
a) Müflisin borçlusu iflas açıldıktan sonra müflisin alacaklısı olursa,
b) Müflisin alacaklısı iflas açıldıktan sonra müflisin veya masanın borçlusu olursa,
c) Alacaklının alacağı hamile muharrer bir senede müstenit ise
d) Anonim, limitet ve kooperatif şirketlerin iflasları hâlinde esas mukavele gereğince
verilmesi lazım gelen hisse senedi bedellerinin henüz ödenmemiş olan kısımları veya konması
taahhüt edilen ve fakat konmamış olan sermayeler bu şirketlerin borçlarıyla takas edilemez.
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Uygulamalar
1)
Hakkında iflas kararı verilmiş olan Mehmet’in borçlusu Mehmet’e iflas kararı
verildikten sonraki bir tarihte borcunun karşılığı olarak 25.000 TL ödemiştir. Sizce bu ödeme
hukuken geçerli midir?
Cevap:
İflasın açılmasından sonra yani borçlu hakkında iflas kararı verildikten sonra borçlu
kendisine yapılacak hiçbir ödemeyi kabul edemez. Müflise ödemede bulunan kişi ise, ancak
masaya giren para oranında müflisin alacaklılarına karşı borçtan kurtulmuş olur. Dolayısıyla,
müflise yapılmış olan harici ödemenin müflisin borçlusunu borcundan kurtarmamış olduğunu
söyleyebiliriz. Burada bir istisnai düzenlemeden bahsetmek gerekmektedir. Buna göre, iflasın
ilanında önce müflise ödemede bulunan borçlu iflastan haberi yoksa borcundan kurtulur.
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Uygulama Soruları
1)

İflas kararının verilmesi ile hukuk davaları ne zamana kadar durur?

2)

Borçlunun taraf olduğu hangi davalar iflas kararından etkilenmez?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilmiş olan iflas kararının borçlu
ve iflas alacaklıları üzerindeki etkisi öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

İflas kararının verilmesi ile birlikte borçlu hangi sıfatı alır?

a)

Müflis

b)

Alacaklı

c)

Malik

d)

Kayyım

e)

Tacir

2)

İflas kararından sonra müflis namına gelen mektuplar kim tarafından açılır?

a)

Asliye Ticaret Mahkemesi

b)

İcra Mahkemesi

c)

İcra Dairesi

d)

İflas Dairesi

e)

İflas İdaresi

3)

Aşağıdakilerden hangisi iflas masasına girebilecek mallardan değildir?

a)

Haczi kabil mallar

b)

Haczi kabil olmayan mallar

c)

Müflisin taşınmaz malları

d)

Müflisin taşınır malları

e)

Müflisin bankada bulunan mevduatı

4)
“Borçlunun taraf olduğu tüm davalar acele hâller istisna olmak üzere ….. ……
toplantısından 10 gün sonraya kadar durur.” Bu cümlede yer alan boş alanlara gelecek doğru
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Birinci alacaklılar

b)

İkinci alacaklılar

c)

Birinci borçlular

d)

İflas müdürleri

e)

İcra müdürleri
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5)

İflasın açılması hangi alacakların muacceliyetine sebep olmaz?

a)

Muaccel olmayan alacaklar

b)

Taliki şarta bağlı alacaklar

c)

Bozucu şarta bağlı alacaklar

d)

İpotek alacakları

e)

Hepsi

6) Aşağıdakilerden hangisi iflas kararının verilmesinden sonra oluşan durumlardan
doğar?
a) İflas kararı verilmesi ile birlikte borçlu müflis sıfatını alır.
b) İflas kararı ile müflis fiil ehliyetini tamamen kabul etmez.
c) İflas açıldığı zaman müflisin haczi kabil bütün malları nerede bulunursa bulunsun
bir masa teşkil eder.
d) Müflisin çalışması karşılığında elde ettiği kazancı da masaya girer
e) Haczi kabil olmayan mallar masaya girmez.
7) Aşağıdakilerden hangisi takasın caiz olmadığı haller arasında yer almaz?
a) Müflisin borçlusu iflas açıldıktan sonra müflisin alacaklısı olursa
b) Müflisin alacaklısı iflas açıldıktan sonra müflisin borçlusu olursa
c) Müflisin alacaklısı iflas açıldıktan sonra masanın borçlusu olursa
d) Alacaklının alacağı hamile muharrer bir senede müstenid ise
e) Müflisin hacze kabil olmayan mallarının masaya girmesi
8) Hangisi iflas alacakları arasında yer almaz?
a) Muaccel alacaklar
b) Muaccel olmayan alacaklar
c) Taliki şarta bağlı alacaklar
d) Haczi kabil olmayan mallar
e) Bozucu şarta bağlı alacaklar
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9) “İflas alacakları masaya dahil edilen alacaklar olup …… …… anına kadar mevcut
olan alacaklardır.” Bu cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?
a) İflasın kapanması
b) İflasın durması
c) İflasın açılması
d) İflas talep edilmesi
e) Hiçbiri
10) İİK m.192’ye göre müflis hangi andan itibaren ödemeleri kabul edemez?
a) İflasın açılmasından
b) İflasın kapanmasından
c) İflasın durmasından
d) İflasın talep edilmesinden
e) Hiçbiri

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)b, 4)b, 5)d, 6)d, 7)e, 8)d, 9)c, 10)a
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6. TASFİYE ŞEKİLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iflas kararının verilmesi ardından borçlunun mallarının nasıl tasfiye
edileceğine ilişkin İİK’da yer alan hükümler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Masaya ait hiçbir mal bulunamaması durumunda tasfiye hakkında hangi karar
verilebilir? Açıklayınız.
2)
Müflisin
gerçekleştirilir?
3)

mallarının

defterinin

tutulması

kim

tarafından,

ne

şekilde

Defter tutulurken müflisin görevine ilişkin düzenlemeyi anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Tasfiye şekilleri

İİK’da iflasın tasfiyesine ilişkin
düzenlemelerin neler olduğunu
kavramsal olarak öğrenir.

Metinler, mevzuatta yer alan
hükümler ve çözümlü
problemler ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İflas masası



Defter



Kıymet takdiri



Basit tasfiye



Adi tasfiye



Tasfiyenin tatili
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Giriş
İflas kararının verilmesi ardından borçlunun mallarının tümü bir masa teşkil eder. Bu
masada yer alan mallar paraya çevrilerek iflas alacaklıların alacakları karşılanır. İflas
masasında yer alan malların değerine göre tasfiyenin ne şekilde gerçekleştirileceğine dair
kararın verilmesi gerekir. İİK bu açıdan üç ihtimali benimsemiştir. Bunlar; tasfiyenin tatili,
basit tasfiye usulü ve adi tasfiye usulüdür. Adi tasfiye usulü iflas masasının tasfiyesinde tatbik
edilecek olan genel yöntemi belirlemiştir.
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6.1. Tasfiyenin Tatili
İflas dairesi iflas kararı verildikten sonra devreye girecek ve sonra müflisin mal
varlığının miktarına göre, yani tasfiyeye konu olacak mal varlığına göre hiç mal yoksa
tasfiyenin tatiline karar verecek veya mal bulunmasına rağmen adi tasfiyeye ihtiyaç
hissetmiyor ise basit tasfiyeye karar verecek veya adi tasfiyenin devamına karar verecek ve bu
kararına göre de iflasın tasfiyesindeki etkisini ortaya koyacaktır. İflas dairesi, iflas kararının
kendisine tebliğinden itibaren en geç 3 ay içinde masanın tasfiyesinin hangi şekilde
yapılacağına karar verecektir. Bu karar 3 şekilde olabilir. Verilebilecek kararlardan ilki
tasfiyenin tatilidir. İflas dairesince yapılan tespit ve masanın teşkiliyle ortaya çıkan duruma
göre müflisin herhangi bir mal varlığı yok ise, tasfiyenin tatiline karar verecektir. Masaya ait
hiç mal bulunmaması, masaya girmesi gereken mal, hak ve alacağın olmaması demektir31.
Tasfiyenin tatiline karar verildiğinin ilanı üzerine iflas alacaklıları 30 gün içinde masanın
tasfiyesi işlemlerine devam edilmesini talep ederek, gerekli masrafları da peşin olarak
vermezse iflas kapatılır.

6.2. Adi Tasfiye
İflas kararının tebliği üzerine defteri tutulan masa mal varlığı bedelinin tasfiye
masraflarını karşılayacağı anlaşılırsa iflas dairesi tasfiyenin adi şekilde yapılmasına karar
verir. İflas masasını adi tasfiyede iflas idaresi temsil eder (m.226). Yani adi tasfiyede, iflas
dairesi masanın tasfiyesini iflas idaresine bırakır (m.223). Eğer adi tasfiyenin yapılmasına
karar vermişse bu takdirde ilk alacaklılar toplantısında iflas idaresi seçilecek ve iflas
dairesinin kontrolü altında tasfiye işlemlerini iflas idaresi yapacaktır.
Genel olarak bu şekilde özetleyebileceğimiz adi tasfiyeye ilişkin şu hususları da
belirtmeliyiz:
Öncelikle müflisin mal varlığının yani iflas masasının tasfiye şekli esasen adi
tasfiyedir. İİK, adi tasfiyeyi masa mal varlığının tasfiyesi için esas usul olarak belirlemiştir.
İflas dairesi tarafından müflisin iflas masasının tasfiyesini adi usule göre yapılmasına karar
verilip bunun ilan edilmesi (m. 208/f. Son ve m. 219/1) ardından Birinci Alacaklılar
Toplantısı yapılır ve bu toplantıda gösterilen 6 aday arasından icra mahkemesince 3 kişiden
oluşan İflas İdaresi oluşturulur. Masanın tasfiyesi İflas Dairesi tarafından İflas İdaresine
bırakılır (m. 223/2). İflas İdaresi, masaya girmesi gereken alacakların tahsil edilmesi (m.
229/1), üçüncü kişilerin masaya girmiş mallara ilişkin istihkak iddiaları hakkında karar
verilmesi (m. 228) ve İİK’da verilen görevleri yerine getirir.
Tasfiyenin adi şekilde yapılacağına ilişkin ilanda yer alması gereken kayıtlar İİK m.
219’da belirtilmiştir. İflas alacaklısı, tasfiyenin adi şekilde yapılmasına İflas Dairesince karar
verildiğinin ilanından itibaren 1 ay içinde masaya başvurup alacak iddiasını kayıt ettirerek
garameye iştirak edebilir. İflas alacaklısı olduğunu iddia eden 1 aylık süre içinde (m. 219, b.2)
iflas masasına müracaat etmesi durumunda iflas dairesi alacak iddialarının tümü için alacak
31

Muşul, İcra ve İflas Hukuku, Cilt II, s. 1613.
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kaydı yapacaktır. Söz konusu 1 aylık sürenin tamamlanmasının ardından iflas idaresi müflis
beyanına da müracaat ederek alacak iddiaları hakkında karar verir.
İflas alacaklısının 1 aylık sürenin ardından iflas alacağını masaya kaydettirmesi de
mümkündür (m. 236/1). Bu durumda iflas alacaklısı 1 aylık süre geçtikten sonra tasfiyenin
devamı sırasında masaya başvurması hâlinde başvurudan önce kararlaştırılmış olan
paylaşmaya katılamaz.
Bir diğer ihtimal de iflas alacaklısının masaya alacağını hiç kaydettirmemiş olmasıdır.
Bu durumda, iflas alacağı hakkında aciz vesikasına bağlanan iflas alacağına ilişkin İİK
hükümleri uygulanır (m. 251,m. 253).

6.3. Basit Tasfiye
İflas dairesi tarafından, defteri tutulan mallar bedelinin adi tasfiye masraflarını
karşılamayacağı anlaşılırsa iflas dairesi basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verir ve
20 günden az 2 aydan çok olmayan bir süre belirleyerek alacaklıları alacaklarını ve iddialarını
bildirmeleri için ilanla davet eder. Bu süre içinde alacaklılardan biri gerekli masrafları peşin
vererek adi tasfiye usulünün uygulanmasını talep edebilir. Verilen süre içinde alacaklılardan
hiçbiri gerekli masrafları ödemeyerek adi tasfiyeyi talep etmezse iflas idaresi masanın
tasfiyesini basit usule göre bizzat gerçekleştirir. Basit tasfiyeye karar verilebilecek bir diğer
hâl, adi tasfiye işlemleri 6 ay içinde bitirilememiş olması ve alacaklıların toplanarak basit
tasfiye usulünün uygulanmasına karar vermiş olmasıdır. Bu karar alacak ekseriyetiyle alınmış
olmalıdır. Eğer basit usulü tasfiyeye karar verilmiş ise, bu takdirde, tasfiyeyle ilgili bütün
işlemleri iflas dairesi bizzat kendisi yapacaktır.
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Uygulamalar
1)
Müflisin mal varlığına ilişkin iflas dairesi tarafından tutulan defterde hiçbir
kayıt bulunmamaktadır. Bu durum tasfiyenin ne şekilde gerçekleştirileceğini ortaya koyar?
Cevap:
İflas dairesi tarafından tutulan defterde hiçbir kaydın bulunmaması, masaya ait hiçbir
malın tespit edilememiş olduğunu belirtir. Bu durumda iflas dairesi tarafından tasfiyenin
tatiline karar verilip, bu kararın ilan edilmesi gerekir. Tasfiyenin tatiline ilişkin ilanda
alacaklılardan birisi tarafından 30 gün içinde iflasa ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi için
gereken masrafların peşin olarak yatırılabileceği, bu yönde bir müracaat olmazsa iflasın
kapatılacağı duyurulur.
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Uygulama Soruları
1)

Adi tasfiyeye ilişkin ilanda bulunması gereken unsurlar nelerdir?

2)

Basit tasfiye usulü ile adi tasfiye usulünü karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iflas kararının ardından müflisin mal varlığının hangi şekilde tasfiye
edilebileceğine ilişkin İİK’da yer alan hükümler incelenecektir.
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Bölüm Soruları
1)

İflas masasının tasfiyesine ilişkin olarak İİK’da kaç ihtimal bulunmaktadır?

a)

3

b)

5

c)

7

d)

9

e)

11

2)

İİK’da iflas masasının tasfiyesine ilişkin genel usul aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Basit tasfiye

b)

Tasfiyenin tatili

c)

Adi tasfiye

d)

İflasın kaldırılması

e)

Konkordato

3)

Adi tasfiye usulünde masanın tasfiyesini aşağıdakilerden hangisi yapar?

a)

İflas dairesi

b)

İcra dairesi

c)

Asliye Ticaret Mahkemesi

d)

İflas idaresi

e)

Hiçbiri

4)

Müflise ait hiçbir mal bulunmaması hâlinde hangi tasfiye usulü uygulanır?

a)

Tasfiyenin tatili

b)

Adi tasfiye

c)

Basit tasfiye

d)

Konkordato

e)

Hiçbiri
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5)

Adi tasfiye işlemleri hangi süre içinde tamamlanmalıdır?

a)

1 ay

b)

3 ay

c)

6 ay

d)

9 ay

e)

12 ay

6) İflas dairesi en geç hangi süre içerisinde masanın tasfiye şekline karar vermesi
gerekir?
a) 1 ay
b) 2 ay
c) 3 ay
d) 4 ay
e) 1 yıl
7) İflas dairesince yapılan tespit ve masanın teşviki ile ortaya çıkan duruma göre müflisin
herhangi bir malvarlığı yoksa verilecek karar aşağıdakilerden hangisidir?
a) İflas kararı
b) İflasın durdurulması
c) İflasın kaldırılması
d) Tasfiyenin tatili
e) Hiçbiri
8) Tasfiyenin tatili kararının ilanı üzerine iflas alacaklılarının kaç gün içinde masanın
tasfiye işlemlerine devam etmesini talep ederek iflasın kapatılmasını önleyebilir?
a) 10 gün
b) 20 gün
c) 30 gün
d) 40 gün
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e) 50 gün
9) İflas alacaklısı, iflas dairesince tasfiyenin adi şekilde yapılmasına ilişkin verilen
ilandan itibaren ne kadar süre ile masaya başvurup alacak iddiasını kaydettirerek
garameye iştirak edebilecektir?
a) 1 yıl
b) 1 ay
c) 3 ay
d) 2 yıl
e) 15 gün
10) İflas idaresince basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmesinden sonra kaç
gün süre ile alacaklıları alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri için ilanla davet eder?
a) 20 günden az 2 aydan fazla olmayan bir süre
b) 10 günden az 20 günden fazla olmayan bir süre
c) 2 aydan az 1 yıldan fazla olmayan bir süre
d) 1 aydan az 2 aydan fazla olmayan bir süre
e) hiçbiri

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)a, 5)c, 6)c, 7)d, 8)c,9)b, 10)a
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7. SIRA CETVELİ VE SIRA CETVELİNE KARŞI MUHALEFET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sıra cetveline ilişkin İİK’da yer alan düzenleme ve sıra cetveline karşı ne
şekilde muhalefet ileri sürülebileceği öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sıra cetvelinde birinci sırada hangi alacaklılar yer alır?

2)

Sıra cetvelini hangi merci, hangi esaslara riayet ederek düzenler?

3)

Sıra cetveli hangi usule uyularak ilan edilir?

97

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sıra cetveli ve sıra
cetveline karşı
muhalefet

Sıra cetveline ilişkin İİK’da yer
alan hükümleri, sıra cetveline
karşı muhalefet yolunu kanun
hükümleri çerçevesinde öğrenir.

Metinler, mevzuatta yer alan
hükümler ve çözümlü
problemler ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Sıra cetveli



Birinci sıra



Kayıt kabul davası



Cetvelin ilanı



İflas dairesi



Ek sıra cetveli
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Giriş
İflas hukukuna hâkim olan küllilik prensibi sebebiyle borçlu hakkında iflas kararını
aldırmış olan alacaklı ya da alacaklılar haricinde de tüm alacaklılar, kanun uyarınca iflas
alacaklısı statüsünü kazanırlar. Dolayısıyla, iflas takibi ya da davası devam ederken alacaklı
olduğu bilinmeyen kişilerin dahi iflas masasından tatmin edilmesi gerekmektedir. Birden
fazla alacaklının iflas alacaklısı olarak kayda geçmiş olması neticesinde ilgili merci tarafından
malların tasfiyesi karşılığında dosyaya intikal eden paranın alacaklılara nasıl dağıtılacağı sıra
cetvelinde belirlenir. İşte bu sıra cetvelinin düzenlenmesinde de bir serbestiyet bulunmayıp,
ilgili merciin İİK hükümlerine sıkı sıkıya uyarak sıra cetvelini düzenlemesi gerekir.
Düzenlenmiş olan sıra cetveline karşı ilgililer, itiraz davası açarak kanuna uygun bir
şekilde sıra cetvelinin düzenlenmesini talep edebilirler.
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7.1. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi
İflas idaresi, masaya kaydı yaptırılmış alacak iddialarının, kayıt süresi geçtikten sonra
incelenip, mümkünse müflisin de beyanı alınmak suretiyle her biri hakkında gerekli kararı
verir (m.230). Ardından iflas idaresi, incelenip hakkında gerekli kararların verildiği iflas
alacaklılarının sırasını gösteren bir sıra cetveli düzenleyip iflas dairesine bırakır (m.232). İİK
m. 219, b.2’de yer alan alacakların masaya kaydı için 1 aylık başvuru süresi geçtikten sonra
ve iflas idaresinin seçilmesinden sonra en geç 3 ay içinde, iflas idaresi tarafından sıra cetveli
düzenlenip iflas dairesine bırakılır (m. 232, c.1). Sıra cetvelinde alacak ve istihkak
iddialarında kimlerin bulunduğu, bu iddiaların tamamen veya kısmen kabul veya hangi
sebeple reddedildikleri, kabul edilen alacakların hangi sıraya kaydedildiği gösterilir (m.
233/1).
Sıra cetveline karşı şikâyet veya itiraz yoluna gidilmez ya da gidilir de reddedilirse
sıra cetveli kesinleşir. İflas idaresi, kesinleşen sıra cetvelini dikkate alarak paraların pay
cetvelini ve son hesabını yapar (m.247).
İflas idaresi, masaya kayıt ettirilen alacak iddialarının tahkik ve tespitini yaptıktan ve
sıra cetvelinin düzenlenmesi süresi de geçtikten sonra alacaklıları ikinci alacaklılar
toplantısına ilanla davet eder.

7.2. Sıra Cetveline Karşı Şikâyet
Masaya kayıt edilen bir alacak iddiası sıra cetveline hiç alınmamış ise, alacak
iddiasında bulunan kimse, hakkın yerine getirilmediği müddetsiz şikâyet sebebine dayanarak,
iflas idaresinin bu işlemine karşı her zaman yazılı veya sözlü olarak şikâyet yoluyla icra
mahkemesine başvurabilir (m. 16/2, m. 18/2, m. 227/1-2).
Sıra cetvelinde yer alan bir alacaklı, daha önceki bir sırada yer alması gerekirken daha
sonraki bir sıraya konulduğundan bahisle, sadece kendisine verilen sıraya karşı çıkmak
istediği takdirde; sıra cetvelinin iflas dairesine bırakıldığına ilişkin ilandan itibaren 7 gün
içinde şikâyet yoluyla icra mahkemesine başvurur (m.235).

7.3. Sıra Cetveline Karşı İtiraz
Borçlunun iflasına karar veren mahkeme, iflas kararını iflas dairesine bildirir. Bu
bildirim üzerine iflas dairesi iflas kararını ilan eder. Bu ilan üzerine, iflasın açıldığı anda
müflisten hukuken alacağı bulunanlar, kendilerini ilandan itibaren bir ay içinde kaydettirir.
Masaya alacağını kaydettiren alacaklıların gerçekten iflas alacaklısı olup olmadığını iflas
idaresi araştırır ve her alacaklının alacak iddiasını açıkça kabul veya reddeder. Alacaklının
alacağı, iflas idaresince kabul edilmişse mesele yoktur.
Müflisin iflas masasının tasfiyesinde adi tasfiye usulü uygulandığı takdirde, sıra
cetvelinde yer alan bir iflas alacaklısı, alacağının iflas idaresi tarafından haksız olarak kısmen
veya tamamen reddedildiğini iddia ederek sıra cetveline itiraz etmek istiyor ise, sıra cetvelinin
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iflas idaresi tarafından hazırlanıp iflas dairesine bırakıldığına ilişkin ilandan itibaren 15 gün
içinde iflasa karar verilen ticaret mahkemesine başvurup, masaya (iflas idaresine) karşı “Sıra
Cetveline İtiraz Davası” (kayıt kabul davası) açmak zorundadır (İİK m.235).
Sıra cetveline itiraz davası iflas kararı veren ticaret mahkemesinin bulunduğu yerdeki
bir ticaret mahkemesinde açılabilir. Sıra cetveline itiraz davası davacı lehine sonuçlandığı
takdirde davalı iflas idaresi, sıra cetvelini mahkeme kararına göre düzeltir. Sıra cetveline karşı
şikâyet veya itiraz yoluna gidilmez ya da gidilir de reddedilirse sıra cetveli kesinleşir. İflas
idaresi, kesinleşen sıra cetvelini dikkate alarak paraların pay cetvelini ve son hesabını yapar
(m.247).
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Uygulamalar
1)
edebilirler?

Sıra cetveline karşı kimler, hangi süre içinde, hangi merciye müracaat

Cevap:
Sıra cetveline itiraz edenler cetvelin ilanından itibaren 15 gün içinde iflasa karar
verilen yerdeki ticaret mahkemesine dava açmaya mecburdur. Bu dava, iflas idaresine karşı
açılacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
anlatınız.
2)

Sıra cetvelinde kabul edilmeyen alacaklar hakkında İİK’nun düzenlemesini

Sıra cetveli hangi süre içinde ilan edilmek zorundadır?

3)
Sıra cetveline itiraz davasını inceleyecek mahkeme yargılamayı ne şekilde
gerçekleştirir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sıra cetvelinin düzenlenmesine ilişkin İİK’da yer alan düzenlemeyi ve
sıra cetveline muhalefet edilmesine dair şikâyet ve itiraz kurumlarını kanun hükümleri
çerçevesinde öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

İflas alacaklılarının sırasını gösteren cetvel aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Masa cetveli

b)

Alacaklılar cetveli

c)

Tasfiye cetveli

d)

Borçlular cetveli

e)

Sıra cetveli

2)

Sıra cetvelini aşağıdakilerden hangisi düzenler?

a)

İflas idaresi

b)

İflas dairesi

c)

İcra dairesi

d)

Asliye Ticaret Mahkemesi

e)

İcra Mahkemesi

3)
“Sıra cetveline karşı şikâyet yoluna gidilir ve talep reddolunursa sıra cetveli
………..” Bu cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Düşer

b)

Tamamlanır

c)

İptal olur

d)

Kesinleşir

e)

Ertelenir

4)

Sıra cetveline karşı şikâyet hangi merciye yapılır?

a)

Asliye Ticaret Mahkemesi

b)

Asliye Hukuk Mahkemesi

c)

İcra Mahkemesi

d)

İcra dairesi

e)

İflas dairesi
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5)

Sıra cetveline karşı itiraz davası hangi mercide açılır?

a)

Asliye Ticaret Mahkemesi

b)

Asliye Hukuk Mahkemesi

c)

İcra Mahkemesi

d)

İcra dairesi

e)

İflas dairesi

6) Sıra cetvelinde yer alan bir alacaklı, daha önceki bir sırada yer alması gerekirken daha
sonraki bir sıraya konulduğundan bahisle kendisine verilen sıraya itiraz etmek için sıra
cetvelinin iflas dairesine bırakıldığına ilişkin ilandan itibaren kaç gün içinde şikayet
yoluna müracaat edebilir?
a) 3 gün
b) 5 gün
c) 7 gün
d) 10 gün
e) 15 gün
7) İflas tasfiyesinde adi tasfiye usulünün uygulandığı bir durumda alacaklılardan biri,
alacağının iflas idaresince kısmen veya tamamen haksız olarak reddedildiğinden
bahisle sıra cetveline itiraz etmek istiyorsa, sıra cetvelinin hazırlanıp iflas dairesine
bırakıldığının ilanından itibaren kaç gün süre ile bu itirazını yapabilir?
a) 3 gün
b) 5 gün
c) 7 gün
d) 10 gün
e) 15 gün
8) “Sıra cetveline karşı …… veya itiraz yoluna gidilmez ya da gidilir de reddedilirse sıra
cetveli kesinleşir” Bu cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
a) itiraz
b) şikayet
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c) temyiz
d) red
e) Erteleme
9) İflas idaresi, pay cetvelini ve son hesabını aşağıdakilerden hangisini dikkate alarak
yapar?
a) Kesinleşen sıra cetvelini
b) Düşen sıra cetvelini
c) Tamamlanan sıra cetvelini
d) İptal edilen sıra cetvelini
e) Ertelenen sıra cetvelini
10) Alacak ve istihkak iddiası sahibi olanların, bu iddiaların tamamen veya kısmen kabul
veya hangi sebeple reddedildikleri, kabul edilen alacaklıların hangi sıraya
kaydedildiklerini gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haciz tutanağı
b) Aciz vesikası
c) Mal beyanı
d) Sıra cetveli
e) Haciz ihbarnamesi

Cevaplar
1)e, 2)a, 3)d, 4)c, 5)a, 6)c, 7)e, 8)b, 9)a, 10)d
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8. ALACAKLILAR TOPLANTISI

109

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İİK’da düzenlenmiş olan alacaklılar toplantısına ilişkin hükümler,
alacaklılar toplantısının görev ve yetkileri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Birinci alacaklılar toplantısında toplantı ve karar nisabı nasıl oluşur?

2)

Birinci alacaklılar toplantısına kimler katılabilir?

3)
Birinci alacaklılar toplantısında kullanılan oyların geçerli olup olmadığı
hakkındaki kararı hangi merci verir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Alacaklılar toplantısı

İİK’da birinci ve ikinci
alacaklılar toplantısının görev ve
yetkilerini öğrenir.

Metinler, mevzuatta yer alan
hükümler ve çözümlü
problemler ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Birinci alacaklılar toplantısı



İflas bürosu



Toplantı nisabı



Karar nisabı



İflas idaresi



İkinci alacaklılar toplantısı
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Giriş
İflas hukukunun icra hukukundan en önemli farklarından birisi, tasfiye sürecinde
alacaklıların rolüdür. İflas alacaklıları, iflas kararının verilmesi ardından belirlenmiş tasfiye
yönteminin içinde, özellikle adi tasfiye, tasfiyenin nasıl sürdürüleceğine ilişkin karar verme
yetkisine sahiptir. Alacaklıların müflisin mal varlığının tasfiye metodunu belirleme ve bu
kapsamda işlemler yapabilmesi için alacaklılar toplantısındaki kararlara ihtiyaç
duyulmaktadır. İİK da gerek birinci alacaklılar toplantısı gerek ikinci alacaklıları toplantısının
görev ve yetkisini yani tasfiyeye nasıl tesir imkânına sahip olduğunu belirlemiştir.

114

8.1. Birinci Alacaklılar Toplantısı
İflas idaresince adi şekilde tasfiye yapılmasına karar verilmesine ilişkin ilanda
belirtilen tarih ve yerde, iflas müdürü veya yardımcısının başkanlığında birinci alacaklılar
toplantısı yapılır.
Birinci alacaklılar toplantısının en önemli görevi iflas idaresi için gereken adayları
belirlemektir. Ayrıca müflisin ticaret ve sanatının devamı, satış noktalarının açılması,
pazarlıkla satışlar vb. acele işler hakkında karar verme yetkisi bulunmaktadır (m. 224/1).
İflas müdürü, alacaklılardan (veya temsilcilerinden) bir veya iki kişi ile birlikte iflas
bürosu oluşturur. İflas bürosu, alacaklılar toplantısına katılanların oylarının geçerliliği
hakkında ortaya çıkacak ihtilafı çözüme kavuşturma görevi ile donatılmıştır.
Birinci alacaklılar toplantısının yapılabilmesi için bilinen toplam alacak miktarının en
az ¼’ine sahip alacaklıların toplantıya katılmış olmaları gerekli ve yeterlidir. Toplantıya
katılan alacaklılar 5 kişiden az ise, bu kişilerin bilinen toplam alacak miktarının en az 1/2’sine
sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıda karar alınabilmesi için toplantıya katılan
alacaklıların sahip oldukları alacak miktarlarının çoğunluğu gerekli ve yeterlidir.
Birinci alacaklılar toplantısı nisabının gerçekleşmemesi nedeniyle toplantı yapılamaz
ise, ikinci alacaklılar toplantısına kadar masayı iflas idaresi idare ederek tasfiye işlemlerine
başlar.
İflas bürosunun işlemlerine karşı ilgililer tarafından toplantı tarihinden itibaren 7 gün
içinde icra mahkemesine şikâyet yolu ile başvurulabilir (m. 225).

8.2. İkinci Alacaklılar Toplantısı
İkinci alacaklılar toplantısı iflas idaresinin alacak kaydı yaptıran alacaklılardan kabul
ettiği alacaklılar ile reddedilmiş olsa dahi 235. maddeye göre dava açmış ve tedbiren ikinci
alacaklılar toplantısına katılmak için karar almış olan alacaklıların katılmasıyla oluşur.
İkinci alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için iflas kararının kesinleşmesi gerekir.
İflas idaresi ikinci alacaklılar toplantısı yapmak için bir ilan yapar ve bu ilanın birer
nüshasını mevcut alacaklılara gönderir. Bu ilan ile toplantı arasında en az 20 gün olması
gerekir. İkinci alacaklılar toplantısının gerçekleştirilememesi durumunda ise, iflas idaresi iflas
masasının tasfiyesine ilişkin gerekli kararları alarak süreci devam ettirir.
2. Alacaklılar toplantısında alınacak en önemli karar, masa mevcuduna ilişkin malların
satış usulüne karar vermektir. Cüzi icra yoluyla takipte satış usulü istisnai hâllerin dışında
ihaleyle satış usulü olmakla beraber, alacaklılar ikinci alacaklılar toplantısında buna karar
verirlerse, masaya ait mallar pazarlık suretiyle satılabilir. Eğer bir mal üzerinde rehin hakkı
mevcut ise, bu malın pazarlık suretiyle satılabilmesi için rehin alacaklısının da muvafakati
aranır.
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Bir konkordato teklifi söz konusuysa, konkordatonun görüşülmesi ve karar bağlanması
da ikinci alacaklılar toplantısında gerçekleşir.
İkinci alacaklılar toplantısının yapabileceği diğer önemli bir iş İİK 245. maddesine
göre masa tarafından takibi ve sonuçlandırılmasına fayda görmedikleri alacaklıları bu hakkın
kendisine temlikini isteyen alacaklılara temlik edilmesi kararının verilmesidir. Yine duran
hukuk davalarına devam edip etmeme, bu toplantıda karar altına alınacaktır.
İflas idaresi tarafından henüz karara bağlanmamış olan istihkak iddiaları hakkında, 2.
alacaklılar toplantısında karar verilebilecektir. O tarihe karar iflas idaresi tarafından acilen
paraya çevrilmesi gereken mallar söz konusu olup da bunlar paraya çevrilmiş ise ve bu
bedellerin bekletilmesine gerek yok ise, geçici olarak dağıtılmaya da yine 2. alacaklılar
toplantısı karar verecektir.
Sıra cetveline ilişkin bir kısım ihtilaflar hakkında, mesela sıra cetveline itiraz
davasından feragate veya bu işlemin sulh yoluyla halledilmesine yine 2. alacaklılar
toplantısında karar verilebilecektir. Kanun koyucu İİK 238/2’de “masanın menfaati için zaruri
gördüğü diğer hususlarda icabeden kararı verir” dediği bütün bu hususlarla birlikte masanın
menfaatine ilişkin gerekli gördüğü diğer kararları da alabilir.
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Uygulamalar
1)
İkinci alacaklılar toplantısının yetkisine ilişkin İİK’da yer alan düzenlemeler
nelerdir? Belirtiniz.
Cevap:
Düzenlemeler şunlardır;
a)
İflas idaresi tarafından tasfiyesinin gerçekleşme şekline ve alacaklarla borçların
durumuna ilişkin raporu incelemek.
b)

Müflisin konkordato talebi hakkında kabul ya da ret kararı vermek.

c)

Masaya ait malların hangi usule göre paraya çevrileceğini kararlaştırmak.

d)
Müflisin taraf olduğu hukuk davalarının takip edilip edilmeyeceğine ilişkin
karar vermek.
e)
Müflisin taraf olup alacaklılar toplantısında takip edilmemesi yönünde karar
verilmiş olan davalarla ilgili alacaklılardan birine ya da birkaçına davayı takip etme imkânı
vermek.
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Uygulama Soruları
1)

İflas idaresi kaç kişiden oluşur?

2)

İflas idaresi kararlarını nasıl verir?

3)

İflas idaresinin görevleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde birinci ve ikinci alacaklılar toplantısına dair İİK’da yer alan
düzenlemeleri öğrendik.

119

Bölüm Soruları
1)

Birinci alacaklılar toplantısı hangi tasfiye usulünde yapılır?

a)

Basit tasfiye

b)

Tasfiyenin tatili

c)

Adi tasfiye

d)

Tüm tasfiye usullerinde

e)

Hiçbiri

2)

Birinci alacaklılar toplantısına kim başkanlık yapar?

a)

İflas müdürü

b)

Asliye Ticaret Mahkemesi hâkimi

c)

İcra Mahkemesi hâkimi

d)

Konkordato komiseri

e)

İflas bürosu üyesi

3)
edebilirler?

İflas bürosunun işlemlerine karşı kim ya da kimler hangi merciye müracaat

a)

İlgililer – Asliye Ticaret Mahkemesi

b)

İlgililer – İcra Mahkemesi

c)

İflas alacaklıları – Asliye Ticaret Mahkemesi

d)

İflas alacaklıları – Asliye Hukuk Mahkemesi

e)

Müflis – Asliye Ticaret Mahkemesi

4)

İflas idaresi için gereken adaylar nerede belirlenir?

a)

Birinci alacaklılar toplantısında

b)

İkinci alacaklılar toplantısında

c)

Müflis ve Asliye Ticaret Mahkemesi hâkiminin yapacağı toplantıda

d)

İflas alacaklıları ve müflisin yapacakları toplantıda

e)

Hiçbiri
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5)

İflas masasında yer alan malların tasfiye usulü nerede belirlenir?

a)

Birinci alacaklılar toplantısında

b)

İkinci alacaklılar toplantısında

c)

Müflis ve Asliye Ticaret Mahkemesi hâkiminin yapacağı toplantıda

d)

İflas alacaklıları ve müflisin yapacakları toplantıda

e)

Hiçbiri

6) İflas bürosunun işlemlerine karşı ilgililer toplantı tarihinden itibaren ne kadar süre ile
şikayet yoluna başvurabilir?
a) 3 gün
b) 5 gün
c) 7 gün
d) 10 gün
e) 15 gün
7) İflas bürosu işlemlerine karşı ilgililer hangi mercie şikayet yolu ile başvurabilir?
a) İflas dairesi
b) İcra dairesi
c) Asliye Ticaret Mahkemesi
d) Asliye Hukuk Mahkemesi
e) İcra mahkemesi
8) İflas idaresi tarafından henüz karara bağlanmamış olan istihkak iddiaları hakkında
karar aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
a) 1. Alacaklılar toplantısı
b) 2. Alacaklılar toplantısı
c) İcra mahkemesi
d) İcra dairesi
e) İflas dairesi
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9) “2. Alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için iflas kararının …… gerekir.” Bu cümlede
yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesinleşmesi
b) Düşmesi
c) Tamamlanması
d) Durması
e) Ertelenmesi
10) 1. Alacaklılar toplantısı nisabının gerçekleşmemesi nedeniyle toplantı yapılamaz ise,
2. Alacaklılar toplantısına kadar masayı ….. …. İdare ederek tasfiye işlemlerine
başlar. Bu cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) İcra dairesi
b) İcra mahkemesi
c) Asliye ticaret mahkemesi
d) İflas dairesi
e) Asliye hukuk mahkemesi

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)b, 4)a, 5)b, 6)c, 7) e, 8)b, 9)a, 10)d
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9. KONKORDATO
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde konkordato kavramının hukuki niteliği ve İİK’da yer alan konkordato
türleri öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Konkordato ne demektir? Açıklayınız.

2)

İflas içi konkordatonun şartları nelerdir? Belirtiniz.

3)

Konkordato talebi hangi merciden, ne şekilde talep edilebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konkordato

Konkordato kurumunun
kavramsal niteliğini, İİK’da yer
alan konkordato türlerinin neler
olduğunu öğrenir.

Metinler, mevzuatta yer alan
hükümler ve çözümlü
problemler ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Konkordato



Adi konkordato



İcra mahkemesi



Konkordato komiseri



Konkordato tasdiki



İflastan sonra konkordato
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Giriş
Konkordato kurumu sayesinde borçlu, borçlarının ödenmesi hususunda bir
prosedürden yararlanma imkânına sahip olur. Hakkında iflas kararı verilmiş borçlu dahi
kanunun aradığı şartlara haiz olmak kaydıyla konkordatodan yararlanarak hakkındaki iflas
kararının kaldırılmasını sağlayabilir. Kanunda üç tür konkordato düzenlenmiştir. Adi
konkordatodan iflasa tabi olsun veya olmasın tüm borçlular yararlanabilmekte iken, iflas için
konkordatoya hakkında iflas kararı verilmiş borçlunun müracaatı mümkündür. Mal varlığının
terki suretiyle konkordato kurumu ise, kanuna 2004 yılında dahil edilmiş bir kurumdur. Bu
konkordato türüyle alacaklılara borçlunun mal varlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu
malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir.
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9. Konkordato
Konkordato, bir borçlunun yaptığı teklifin Kanun’da öngörülen nitelikli çoğunlukta
alacaklıları tarafından kabul edilmesi ve yetkili makamca tasdik edilmesi sonucu, belli bir
zaman dilimi içerisinde ki tüm adi borçlarını teklifi doğrultusunda ve kendisine uygun
koşullar çerçevesinde ödemesini mümkün kılan bir hukuki imkandır. Konkordato, borçlu ile
alacaklılarının kanunda öngörülen çoğunluğu arasında ve yetkili makamın tasdiki sonucunda
ortaya çıkan cebri bir anlaşmadır.
Konkordato, icra ve iflas takibi gibi bir takip yolu değildir. konkordato alacaklıların, ne cüzi
ne de külli olarak borçluyu takip etmesini sağlayan bir prosedürdür. Bilakis konkordato,
borçlunun muhtemel takiplerden de kurtulmasını sağlamaya yönelen, borçlunun borçlarının
yeniden yapılandırılmasını ve özellikle iflasların önüne geçmeyi amaçlayan bir müessesedir.
Ayrıca, konkordato talep edebilmek için, iflasta olduğu gibi borçlunun sıfatı önemli değildir.
İflasa tabi olsun olmasın herkesin şartları oluştuğunda konkordato talep etmesi mümkündür.

9.1. Adi Konkordato
İflas dışı konkordato ( adi konkordato), iflasa tabi olan bir borçlunun iflasına karar
verilmeden önce başvurabileceği konkordato türüdür.
İflastan önceki konkordato (adi konkordato), İİK m. 285 vd. maddelerinde
düzenlenmiş olup, maksadı borçlunun iflasını önlemektir. İflastan sonraki konkordatonun
hedefi ise, hakkında iflas kararı verilen borçlunun iflasının kaldırılmasını temin etmektir.
Bunlarla birlikte mal varlığının terki suretiyle konkordato İİK’nin 309/a vd. maddelerinde
düzenlenmiş olup, yine borçlunun bütün mal varlığını alacaklılarına terk ederek fakat iflas
gibi ağır sonuçlardan ve uzun prosedürden hem borçlu hem de alacaklıları korumaya yönelik
bir kurumdur32.
İİK 285 vd. maddelerine göre, konkordato kurumundan faydalanmak isteyen borçlu,
bunun için icra mahkemesine müracaat edecektir. Bu müracaatında, bu kurumdan
faydalanmak için verdiği gerekçeli dilekçesiyle birlikte bir konkordato projesini de ibraz
etmesi gerekmektedir. Borçlu bu projeye bilanço, gelir tablosu, ticari defter ve evrakların
durumuyla ilgili açıklamalarını da ekleyecektir.
İflas dışı konkordatoyu tacir olsun ya da olmasın her borçlu teklif edebilir. Dolayısıyla
borçlunun tacir olup olmamasına göre kendisinden istenecek olan bilgi ve belgelerin niteliği
farklı olacaktır. Hatta İİK’ya göre tacir olmayan bir borçlu hakkında iflas kararı verilmesinin
tek istisnası iflas dışı konkordato teklif edip de bu talebi reddedilen borçlu hakkında verilen
iflas kararıdır.

32

Karslı, İcra-İflas, s. 533.
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İcra ve İflas Kanunu’muzdaki düzenlemeye göre konkordatoyu talep edebilecek olan
sadece borçlu değildir. Borçluyu iflas yoluyla takip edebilecek olan alacaklılar da konkordato
talebinde bulunabilirler.
Adi konkordato talebi vaki olduğunda icra mahkemesi öncelikle borçlunun mal varlığı
hakkında gerekli muhafaza tedbirlerini alabilir. Yetkili icra dairesi, tacirler için İİK 154.
maddesinin 1. ve 2. fıkrasında yazılı yerdeki icra mahkemesi, yani muamele merkezinin
bulunduğu yer icra mahkemesidir, tacir olmayan borçlular için ise borçlunun yerleşim yeri
icra mahkemesidir.
İcra mahkemesi, borçluyu veya alacaklılardan birisi bu talepte bulunmuşsa alacaklıyı
dinledikten sonra borçlunun durumunu, mal varlığını, gelirlerini, bu duruma düşme
sebeplerini, bu şartlara göre konkordatonun başarı ihtimalini göz önünde tutarak ve proje
alacaklıları zarara sokmak maksadını taşımıyor ise bu talebin kabulüne karar verip 287.
maddeye göre borçlu için bir konkordato mühleti tayin eder. Bu mühlet, en fazla 3 aylık bir
süre olup, konkordato teklif eden borçlunun talebiyle bir defaya mahsus olmak üzere 2 ayı
geçmemek üzere uzatılabilir. O hâlde konkordato mühleti İİK hükümlerine göre en fazla 5
aydır. Mahkeme bu talebi uygun görüp konkordato mühleti tayin etmiş ise ayrıca bir de
gerekli bilgi ve tecrübeye sahip TC vatandaşı bir konkordato komiseri tayin edecektir.
Mahkeme gerekli görürse, borçlunun işlerinin hacmine göre birden fazla komiser de tayin
edebilir. Ayrıca mahkeme tayin ettiği bu komiserlerin görev yetki alanlarını ve bunlara
ödenecek olan ücretleri tayin eder33.
Konkordato komiseri bu aşamadan sonra borçlunun ticari işlerine nezaret edecek, belli
işlemlerin yapılmasına engel olacak ve borçlunun mal varlığının konkordatoda gösterilen
maksada göre kullanılmasını sağlayacaktır.
Mahkemece tasdik edilerek yürürlüğe giren (kesinleşen) konkordato kural olarak
alacaklıları mühlet kararından önce veya komiserin onayı olmaksızın konkordatonun
tasdikine kadar doğmuş olan bütün alacaklılar için mecburidir. Ancak, rehnin kıymeti ile
karşılanan tutar için rehinli alacaklar ile İİK m.206/f.1 da belirtilen Devlet alacakları bu
kuralın dışındadır (konkordatoya tabi olamazlar m.303/f.1).
Tasdik edilmiş ve kesinleşmiş olan konkordato, o konkordatoya ret oyu vermiş olan ve
alacağını konkordatoya yazdırmamış olan alacaklılar içinde mecburidir. Borçlu, bu
alacaklılara da diğer alacaklılar gibi, konkordato da (tasdik kararında) yazılı şartlar
çerçevesinde ödeme yapacaktır.
Konkordato mühletinin sonucu olarak, borçluya karşı mühlet içinde kural olarak, takip
yapılamayacağı gibi, daha önce başlamış olan takiplere de devam edilemeyecektir (İİK
m.289/f.1). Ancak, daha önce başlayıp da konkordato mühleti ile duran takiplerde borçlunun
mallarına haciz konulmuş ve fakat henüz hacizli mallar paraya verilmemiş ise, konkordatonun

33

Karslı, İcra-İflas, s. 534.

130

tasdiki kararının kesinleşmesi ile bu hacizler düşer (İİK m.304). Hacizli mallar muhafaza
altına alınmış durumda ise, bunlar borçluya iade edilir.
Konkordatonun tasdiki, sadece hacizleri düşürür. Daha önce borçluya karşı başlayıp
mühlet kararı ile duran takipler ise düşmez. Zira iflasta olduğu gibi (İİK m.193/2),
konkordatonun tasdiki kararının kesinleşmesi ile takiplerin düşeceğine dair bir düzenleme
hukukumuzda mevcut değildir. Takipler, derdest kalmaya devam ettiğinden, borçlunun, daha
önce takip başlatmış olan bir alacaklıya olan borcunu konkordatoda ki şartlarla ödememesi
durumunda, o alacaklı, durmuş olan takibine devam edebilecektir. Borçlu, borcunu
konkordato şartlarına göre ödediği takdirde borç sona ereceğinden, takipler ancak bu durumda
son bulacaktır.
Konkordato mühleti ile durmayan takipler ise, konkordatonun kesinleşmesinden
etkilenmezler. Konkordatoya tabi alacaklar hakkındaki zamanaşımının konkordato da kabul
edilen vade tarihinden itibaren on yıl olduğu kabul edilmektedir.
Üç ayı geçmemek üzere belirlenen konkordato mühleti komiserin teklifi üzerine
alacaklılar da dinlendikten sonra en fazla 2 ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

9.2. İflas İçi Konkordato
İflasına karar verilmiş bir kimse de, karar verilen bu iflastan kurtulmak yani, iflasın
kaldırılmasını sağlamak için (İİK m.182) konkordato teklif edebilir. Bu durumda konkordato,
borçlunun iflasına engel olmayı değil; iflasa karar verilmiş bir durumda, bu kararın kaldırılmasını
amaçlamaktadır.

İflasın açılmasından sonraki konkordato, İcra ve İflas Kanunu’muzda 309. maddede
düzenlenmekte olup, ayrıntılı olarak düzenlenmemiş ve özellikle adi konkordatoya ilişkin
hükümlerden hangilerinin uygulanacağı belirtilmiştir (m. 309/f.2).
İflastan sonra konkordato, iflasın açılması ile paraların kesin dağıtımı arasındaki
dönemde teklif edilebilir. Kesin dağıtımdan sonra tekli yapılamaz. İflastan sonraki konkordato
teklifinin iflas dışı konkordato da olduğu gibi, başarılı olma ihtimalinin bulunması ve
alacaklılara zarar verme kastından ari olması gerekir. burada boçlunun, kaynakları ile (İİK
m.309/II; m.298/I,1) orantılı bir ödeme teklifinde bulunması gerekir.
İflasına hükmedilmiş olan bir borçlu konkordato teklifi ederse, iflas idaresi
hazırlayacağı raporla beraber ikinci alacaklılar toplantısında veya daha sonra görüşülmek
üzere alacaklılara bu teklifi bildirir. İflas idaresinin henüz teşkil edilmemiş olması durumunda
müflis konkortado teklifini iflas dairesine yapacaktır. İİK m. 309/2’de, iflas içi konkordatoda
uygulanacak hükümler arasında ilgili hüküm sayılmadığından, iflastan sonra konkordato
teklifi kabul edilirse, süre ve komiser tayini söz konusu olmayacaktır. Başka bir deyişe bu
durumda komiserin görevleri iflas idaresi tarafından yapılacaktır.
İkinci alacaklılar toplantısında veya daha sonrasında yapılacak görüşme üzerine
müflisin konkordato teklifi kanunda öngörülen çoğunlukla kabul edilirse, konkordato
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akdedilmiş olur ve akdedilen bu konkordato iflas idaresine bildirilir. Bunun üzerine iflas
idaresi, hazırlayacağı gerekçeli raporu ticaret mahkemesine sunar.
Ticaret mahkemesi tasdik hakkında bir karar verinceye kadar malların paraya
çevrilmesi ertelenir. Kanunda öngörülen şartların gerçekleşmemesi hâlinde ticaret mahkemesi
konkordatonun tasdikinin reddine karar verir ve kendisine ret kararı bildirilen iflas idaresi
masanın tasfiyesine devam eder.
Konkordato üzerine verilen karar İİK m. 309/3 uyarınca iflas idaresine bildirilir.
Konkordatonun tasdiki hâlinde iflas idaresi, iflasa hükmeden mahkemeden iflasın
kaldırılmasını ister (m. 309/son).

9.3. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
Mal varlığının terki suretiyle konkordato bir kurum olarak hukukumuzda varlığını
sürdürmekle beraber yıllardan beri uygulanmamaktadır.
Mal varlığının terki suretiyle konkordato İİK’nın 309/a vd. maddelerinde düzenleme
alanı bulmuştur. Mal varlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun mal
varlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye
devretmek yetkisi verilir (m. 309/a,f.1). 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 (m. 309/a, f.2).
Mal varlığının terki suretiyle konkordatonun zorunlu unsurları, İcra ve İflas
Kanunu’muzun 309/b maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, mal varlığının 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 yetkileri.
3) Kanun tarafından belirlenmemişse, malların tasfiye usulü ve eğer mallar üçüncü
kişiye devredilecekse, bu devrin şekli ve teminatlandırılması.
4) Alacaklılara yönelik ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yanında tasdik
tarihinde tirajı 50.000’in üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden
biriyle yapılacağı.
Mal varlığının terki suretiyle konkordatonun tasdikine ilişkin kararın kesinleşmesinden
itibaren, borçlu malları üzerinde tasarruf edemez ve bu mallar hakkında tasarruf yetkisine
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sahip kişilerin imza yetkisi sona erer (m. 309/c, f.1). Borçlu ticaret siciline kayıtlı ise ticaret
unvanına “konkordato tasfiyesi hâlinde” sözcükleri eklenir. Konkordato masası, konkordato
kapsamına girmeyen borçlardan dolayı bu unvan altında takip edilir (m. 309/c, f.2).
Konkordato tasfiye memurları konkordato masasının muhafazası ve paraya çevrilmesi veya
lüzumu hâlinde malların devri için gerekli bütün işlemleri yerine getirir. Konkordato tasfiye
memurları mahkemelerde konkordato masasını temsil eder. (m. 309/c, f.4).
Konkordato tasfiye memurları, İİK Yönetmeliği m. 107 uyarınca, konkordato talebi
hakkında karar veren alacaklılar, alacaklılar temsilcileri ve üçüncü kişiler arasından üç kişiyi
geçmemek üzere seçilir. Konkordato tasfiye memurları alacaklılar kurulunun nezaret ve
denetimine tabidir. Konkordato tasfiye memurlarının mal varlığının paraya çevrilmesine
ilişkin kararlarına karşı öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde alacaklılar kurulu nezdinde
itiraz edilebilir ve bu kurulun kararlarına karşı da şikâyet yoluna başvurulabilir.
Mal varlığının terki suretiyle konkordatoda, konkordato masasını oluşturan mal varlığı
ayrı ayrı veya bir bütün hâlinde paraya çevrilir. Eğer bir alacak söz konusu ise bu alacak tahsil
veya talep hakkının satılması, diğer mallar için pazarlık veya açık artırma yoluyla
gerçekleştirilir. Paraya çevirmenin usulü ve zamanı konkordato tasfiye memurlarının teklifi
üzerine alacaklılar kurulunca kararlaştırılır (m. 309/e).
Konkordato tasfiye memurları, geçici de olsa her dağıtımdan önce, bir pay cetveli
düzenler ve payının miktarını her alacaklıya bildirir; konkordato tasfiye memurları pay
cetvelini on gün süreyle iflas dairesinde alacaklıların incelemesine hazır tutar. Pay cetveline
karşı şikâyet yoluna başvurulabilir. Konkordato tasfiye memurları, pay cetveli ile birlikte
masrafları da içeren son hesabı iflas dairesine tevdi ederler (m. 309/h).
Tasfiye sona erince konkordato tasfiye memurları bir nihai rapor düzenler. Bu nihai
rapor alacaklılar kurulunun onayına sunulur. Kurul onayladığı nihai raporu tasdik makamı
olan ticaret mahkemesine gönderir ve tasdik makamı da alacaklıların incelemesine hazır tutar
(m. 309/j).
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Uygulamalar
1)
Konkordato hakkında verilen karara karşı kim hangi süre içinde hangi yola
müracaat edebilir?
Cevap:
Konkordato hakkında verilen hükmün tefhiminden itibaren 10 gün içinde borçlu ve
itiraz eden her alacaklı temyiz yoluna müracaat edebilir.
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Uygulama Soruları
1)

Konkordato hakkında verilen hükmün ilanına ilişkin düzenlemeyi anlatınız.

2)

İflas içi konkordatoda komisere ait görevleri kim üstlenir?

135

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde konkordato kavramını ve İİK’da yer alan konkordato türlerine ilişkin
kanun hükümlerinin neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Konkordatoya ilişkin temel düzenlemeler hangi kanunda yer almaktadır?

a)

TMK

b)

TBK

c)

TTK

d)

İİK

e)

HMK

2)

Adi konkordatonun esas amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Tasfiye sürecini hızlandırmak

b)

İflas kararı almak

c)

Birinci alacaklılar toplantısına hazırlık yapmak

d)

İflasın ertelenmesi başvurusuna hazırlık yapmak

e)

İflasın ağır sonuçlarından kurtulmak

3)

Adi konkordato hangi merciye yapılır?

a)

İcra Mahkemesine

b)

Asliye Ticaret Mahkemesine

c)

İflas dairesine

d)

İcra dairesine

e)

Hiçbiri

4)

İflas içi konkordatoya kim müracaat edebilir?

a)

Her alacaklı

b)

İcra dairesi müdürü

c)

İflas dairesi müdürü

d)

İcra Mahkemesi hâkimi

e)

Müflis
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5)

Aşağıdakilerden hangisi konkordato türlerinden birisi değildir?

a)

Adi konkordato

b)

İflas içi konkordato

c)

Mal varlığının terki suretiyle konkordato

d)

Tam konkordato

e)

Hepsi

6) Aşağıdakilerden hangisi konkordato için söylenemez?
a) Cebri bir anlaşmadır.
b) İcra ve iflas takibi gibi bir takip yolu değildir.
c) Ne cüz’i ne de külli olarak borçluyu takip etmeyi sağlar
d) Konkordato talep edebilmek için borçlunun iflasa tabi olması gerekir
e) İflasa tabi olsun veya olmasın herkesin şartları oluştuğunda konkordato talep
etmesi mümkündür.
7) “…… ……. iflasa tabi olan bir borçlunun iflasına karar verilmeden önce
başvurabileceği konkordato türüdür.” Bu metinde yer alan boş alana gelecek doğru
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adi konkordato
b) İflas içi konkordato
c) Mal varlığının terki suretiyle konkordato
d) İflasın ertelenmesi
e) Taksitle ödeme
8) Aşağıdakilerden hangisi konkordato mühletinin sonuçları arasında yer alan
durumlardan değildir?
a) Borçluya karşı mühlet içinde kural olarak takip yapılamaz
b) Daha önce başlamış takiplere devam edilemez
c) Hacizli mallar paraya çevrilmemiş ise bazı hacizler düşer
d) Hacizli mallar muhafaza altında ise bunlar borçluya iade edilir
e) Mühletin mevcut takiplere hiçbir etkisi olmaz
9) “Konkordatonun tasdiki …… düşürür.” Bu cümlede yer alan boş alana gelecek doğru
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) İcra Takibini
b) Haczi
c) İcra işlemlerini
d) İflas kararını
e) Borçları
10) Konkordatoya tabi alacaklar hakkında ki zamanaşımı süresinin, konkordato da kabul
edilen vade tarihinden itibaren kaç yıl olduğu kabul edilir?
a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 5 yıl
e) 10 yıl
Cevaplar 1)d, 2)e, 3)a, 4)e, 5)d, 6) d, 7)a, 8)e, 9)b, 10)e
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10. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde İİK tarafından özel olarak düzenlenmiş bir dava türü olan tasarrufun iptali
davası öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tasarrufun iptali davasının tarafları kimlerdir?

2)

Tasarrufun iptali davası hangi görevli ve yetkili mahkemede açılır?

3)

Tasarrufun iptali davası İİK’da yer alan hangi sebeplerden dolayı açılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tasarrufun iptali davasına
Tasarrufun iptali davası ilişkin İİK’da yer alan genel
düzenlemeleri öğrenir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Metinler, mevzuatta yer alan
hükümler ve çözümlü
problemler ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İvazsız tasarruf



Bağışlama



Butlan



Aciz vesikası



Tasarrufun iptali
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Giriş
Tasarrufun iptali davası kesin ya da geçici aciz vesikasına sahip olan alacaklının
borçlu ile lehine tasarrufi işlemin yapıldığı üçüncü kişiye karşı açtığı bir davadır. Borçlunun
üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemler neticesinde haczi kabil mallarını elinden
çıkarması sebebiyle yeteri kadar haczedilebilecek mal bulunamamış ise, İİK’da bulunan
şartların gerçekleşmesi hâlinde bu tasarrufi işlemin iptalini alacaklı talep edebilecektir. Bu
davanın açılabilmesi için alacaklının haciz yoluyla takip sonucunda alacağın hiç veya kısmen
karşılanmamış olması gerekir.
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10.1. Genel Olarak
Tasarruf yetkisi “hakka doğrudan doğruya etki yapma gücüne”34 denir. Kural olarak
tasarruf yetkisi hak sahibine aittir. Bu hakkın niteliğine göre üzerinde yapılacak tasarruf
işleminin kapsamı belirlenir. Bir mal üzerinde rehin hakkı bulunan kişi bu haktan feragat
edebilir ama bu malı devredemez. Tasarruf yetkisi bazı hâllerde kısıtlanmış olabilir. Burada
bu işlemin yapılabilmesi için bir kişi veya makamın onayı gerekir. Tasarruf yetkisi yokken
yapılan işlem eğer bir kişi ya da makamın onayı ile tamamlanabilecekse işlem askıdadır,
işlemde noksanlık vardır; bir kişinin izni veya bir makamın onayı ile tamamlanamayacaksa
işlem kesin hükümsüzdür.
Kanunlarda bazı hâllerde tasarrufun sınırlanması kabul edilmiştir.
Borçlunun iflası hâlinde ise iflasın açıldığı an borçlunun tüm haczi kabil mal varlığı
alacaklıların alacaklarını karşılamak amacıyla bir masa teşkil eder (İİK m.184/1). Borçlunun
iflas açıldıktan sonra bu masada bulunan mallar üzerindeki tasarrufları alacaklılar için bir
hüküm ifade etmez (İİK m.191/1).
Tasarrufun iptali davalarında borçlunun tasarruf işlemleri, bunlardan da borçlunun mal
varlığını azaltıcı nitelikteki tasarruf işlemleri iptal edilebilir.
Borçlandırıcı işlemler aleyhine, borçlunun mal varlığını azaltıcı nitelikte verilen
mahkeme kararı aleyhine ve borçlunun mal varlığındaki bir değerin cebri satımı aleyhine dava
açılamaz35. Sadece tasarruf işlemleri için iptal davası açılabilir.
İptal ise bünyesinde bir sakatlık bulunan bir işlemin ihlal edilen geçerlilik şartı ile
korunan tarafa tek taraflı bir irade beyanı ile işlemi kesin olarak hükümsüz hâle getirme
hakkının tanınmasıdır36. Bir işlem bazen yapıldığı andan itibaren hükümsüzdür, fakat
kendisine iptal hakkı tanınan kişi süresi içerisinde bu hakkı kullanmazsa veya süresi içerisinde
bu hakkı kullanmaktan feragat ederse işlem baştan itibaren geçerli hâle gelir (düzelebilir
hükümsüzlük); hata, hile ve ikrah hâlleri buna örnektir. Bazı hâllerde ise, işlem baştan itibaren
geçerlidir, fakat kendisine iptal hakkı tanınan kişi bu hakkını kullanırsa işlem baştan itibaren
geçersiz hâle gelir (bozulabilir geçerlilik), gabin hâli de buna örnektir37. İptal tek taraflı bir
irade beyanı ile kullanılır ve hüküm doğurması için karşı tarafa ulaşması gerekir.

Oğuzman/Barlas, Medeni Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 17. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2011,
s.198; Karslı, s. 540.

34

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes, 10.bs., s.842.

35

Oğuzman/Barlas, Medeni Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, s.217. İptal konusu ile ilgili olarak ayrıca
bkz.:Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 11. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul,
2013, s.100-107, 183-184.

36

37

Karslı, İcra-İflas, s. 542.
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10.2. İptale Tabi Tasarruflar
10.2.1. İvazsız Tasarruflar ve Bağışlamalar (İİK m. 278)
Kanun’da öngörülen zaman diliminde yapılan mutat hediyeler istisna olmak üzere
ivazsız tasarruf ve bağışlamalar ile Kanun’da bağışlama gibi olduğu kabul edilen işlemler
iptale tabidir. Bu maddede hâkim olan düşüncenin bir hakkı ivaz karşılığı elde eden kişinin,
ivazsız elde edene göre daha az korunacağı fikrinin olduğu kabul edilmektedir38.
Bağışlama, Türk Borçlar Kanunu madde 285 ve devamı hükümlerinde düzenlenmiştir.
“Bağışlama, bağışlayanın bir karşılık (ivaz) almaksızın bağışlananın mal varlığında bir artış
sağlamak amacıyla mal varlığından belirli bir değeri ona vermeyi üstlenmesi (taahhüt) ya da
vermesi yoluyla bu iki kişi arasından yapılan sözleşmedir”39.
İvazsız tasarruf ise taraflardan birinin borç altına girmediği tasarruf işlemleridir.
- Haczin yapılmasına sebep olan alacak veya
- Aciz vesikasının verilmesine sebep olan alacak veya
- İflas masasına kabul edilen alacaklardan en eskisinin tesis edilmiş olduğu tarihten
itibaren,
- Alacaklı tarafından borçlu aleyhine yapılan takip sonucunda borçlunun mallarına
yapılan hacze veya
- Borçluda haczi kabil mal (İİK m.82 dışındaki mallar) bulunmaması sebebiyle
borçlunun aczine veya
- İflasın açılması [iflas, iflas kararının verilmesi ile açılır (İİK m.165)] anına kadar
borçlu tarafından yapılan bağışlama ve ivazsız tasarruflar için iptal davası açılabilir. Mutat
hediyeler istisnadır (İİK m.278/1). Mutat hediyeler, doğum günü, evlenme gibi hâllerde
verilen hediyeler için iptal davası açılamaz.
Bu işlemler bakımından borçlunun mali durumunu bilip bilmediğinin önemi yoktur.
Ayrıca kanun koyucu bazı tasarruf işlemlerini veya belirli kişiler ile yapılan işlemleri
bağışlama olarak kabul etmiş ve bu tasarruflar aleyhine iptal davası açılabileceğini
düzenlemiştir. Bunlar:
- Karı ve koca ile usul ve füru, neseben veya sıhren bu derece de dâhil olmak üzere
üçüncü dereceye kadar hısımlar evlat edinen ile evlatlık arasında yapılan ivazlı tasarruflar
Kuru/Arslan/Yılmaz, age, s.684.

38

Zevkliler, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Turhan Kitabevi, 11. Bası, Ankara, 2010, s.145. Bağışlama ile
ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku (Özel Hükümler), Yenilenmiş 9.Baskı, Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2011, s.163-175; Karslı, İcra-İflas, s. 542.

39
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(İİK m.278/3, b.1): Bu kişiler ile borçlu arasında yapılan ivazlı tasarruflar için iptal davası
açılabilir. Satım trampa sözleşmelerden doğan borçlarının ifasında yapılan ivazlı tasarruflar
iptale tabidir.
- Taraflar arasında sözleşmenin yapıldığı sırada borçlunun kendi verdiği şeye göre
karşılık olarak daha az bir fiyat kabul ettiği işlemler (İİK m.278/3,b.2); ivazlar arasında fark
olup olmadığı işlemin yapıldığı tarihe ve yere göre belirlenir. Uygulamada karma bağışlama
olarak nitelendirilen karma sözleşmeler için iptal davası açılabilir; ayrıca borçlunun müzayaka
hâlinde bulunması veya hiffetinden veya tecrübesizliğinden yararlanılarak borçlunun edimi
karşısında diğer tarafın düşük bir edim borçlanması suretiyle yapılan işlemler Borçlar Kanunu
genel hükümlerine göre borçlu tarafından sözleşmenin kurulmasından itibaren bir yıllık ve her
hâlde beş yıllık süre içerisinde iptal edilebilir (TBK m.28). Borçlunun bu hakkını
kullanmaması hâlinde borçludan alacaklı olan kişi bu bent sayesinde işlem için tasarrufun
iptali davası açabilir.
- Borçlunun kendisi veya üçüncü bir şahıs lehine kaydı hayat şartıyla irat, intifa hakkı
tesis eden sözleşmeler ve ölünceye kadar bakma sözleşmeleri aleyhine iptal davası açılabilir
(İİK m.278/3, b.3) .
Kaydı hayat ile irat taraflardan birinin diğer tarafa veya üçüncü bir kişiye onun hayatı
boyunca, dönemsel olarak tarafların kararlaştırdıkları edimi yerine getirmeyi üstlendiği
sözleşmedir (TBK m.607). Fakat taraflar sözleşmenin sona ermesini farklı bir zaman olarak
da kararlaştırabilirler.
İntifa hakkı; taşınırlar, taşınmazlar, haklar veya bir mal varlığı üzerinde, taşınırlarda
zilyetliğin devri, alacaklarda alacağın devri, taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulan ve
taraflar aksini kararlaştırmadıkça sahibine tam yararlanma yetkisi veren sınırlı bir ayni haktır
(TMK m.794 vd.).
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ise taraflardan birinin diğer tarafa karşı ölünceye
kadar ona bakmak ve onu gözetmek borcu altına girdiği diğer tarafın ise bunun karşılığında
mamelekini veya mallarının bir kısmını devretmeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. Her iki tarafa
da borç yüklediğinden borçlu bakımından ivazlı bir sözleşmedir fakat kanun koyucu bu
sözleşmeyi ivazsız sözleşme hükmünde saymıştır (TBK m.611 vd.).
Bu bentte düzenlenen hâllerde borçlandırıcı işlem olan sözleşme için iptal davası
açılabilir. Tasarruf işlemi olan sözleşmeden doğan borcun ifa edilmesine gerek yoktur.
Bu durumda borçlunun alacaklılara zarar verme kastının olup olmadığına ve bu
kişilerin borçlunun mali durumunu ve borçlunun alacaklılara zarar verip vermeme kastını
bilip bilmediklerine bakılmaz. Bu işlemler bu hâller olmasa bile iptal edilebilir.
Bu tasarruflar için açılabilecek iptal davası borçlunun malları üzerinde yapılan haciz,
borçlunun aczi ve iflastan önceki iki yıl içinde yapılan tasarruflar ile sınırlıdır (İİK m.278/2).
Fakat iptali isteyen alacaklının alacağının doğumunun bu iptali istenen tasarruftan önce
olması gerekirken alacağın mutlaka iki yıl içinde doğmuş olmasına gerek yoktur, kendisinden
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sonra yapılan tasarruflardan ancak haciz, aciz veya iflas anından önceki iki yıl içindeki
tasarruflara karşı dava açılabilir. İptali isteyen alacaklının alacağı iki yıllık süre içerisinde ise
dava bu tarihten sonraki tasarruflar için açılır.
Bir örnek ile açıklarsak; 01.01.2003 tarihinde A’nın B’den olan alacağı doğmuştur.
Borçlu B hakkında 01.01.2005 tarihinde haciz/aciz hâllerinden biri gerçekleşmiştir. Alacaklı
A, bu iki tarih arasında kalan ve B tarafından yapılan bağışlama ve ivazsız tasarruflar için
iptal davası açabilir.
B hakkında 01.01.2006 tarihinde haciz/aciz hâllerinden biri gerçekleşmiş olsaydı, A
bu iki tarih arasında kalan bütün işlemler için değil sadece borçlu hakkında gerçekleşen
haciz/aciz/iflas hâllerinden geriye doğru iki yıllık sürede yapılan işlemlere karşı (01.01.2004
tarihinden 01.01.2006 tarihine kadar ki işlemler için) dava açabilirdi.
A’nın alacağı 01.01.2005 tarihinde doğup B hakkında da 01.01.2006 tarihinde
haciz/aciz hâllerinden biri gerçekleşmiş olsaydı Alacaklı A, 01.01.2006 tarihinden itibaren
geriye doğru kendi alacağının doğduğu 01.01.2005 tarihine kadar bir yıl içinde yapılmış
işlemlere karşı mı yoksa 01.01.2006 tarihinden geriye doğru iki yıllık sürede yapılan işlemlere
karşı mı dava açabilecektir?
Bu durumda borç verenin, hayatın olağan akışında borçlunun mevcut ekonomik
durumunu dikkate alacağı, borç isteyen kişi hakkında yeterli incelemeyi yapmadan
mevcudunu tasarruf işlemleri ile azaltmış borçluya borç veren tedbirsiz kişinin ise, iptal
davası açmasının adaletli olmayacağı ve borçlunun mal varlığının alacaklıların alacağının
tahsilinde garanti rolüne sahip olması sebebiyle borçlu olan kişinin mevcudunu azaltmak için
tasarruf işlemleri yapmaması gerektiği gerekçe gösterilerek alacaklının bu durumda sadece
kendi alacağının doğduğu ana kadar ki yapılan işlemler için dava açabileceği kabul
edilmektedir40. Yargıtay tasarrufun alacağın doğumundan sonra yapılmasını aramaktadır.
Ayrıca Yargıtay tasarrufun gerçek doğum tarihinin saptanmasını aramaktadır.
Borçlu hakkında iflasa kararı verilmesi hâlinde kabul edilmiş olan alacaklardan en
eskisinin tesis edildiği tarihten sonraki ivazsız tasarruf ve bağışlamalar için iptal davası
açılabilir.

10.2.2. Aciz Hâlinde Yapılan Tasarruflar
Borçlunun aciz hâlindeyken yani mamelekinde “pasifinin aktifinden fazla olması”41
hâlinde yapmış olduğu bazı tasarruflar için iptal davası açılabilir. Burada borçlu, alacaklıları
arasında ayrım yaparak lehine işlem yaptığı kişiye diğerlerine nazaran ayrıcalık
tanımaktadır42. Bunlar:

Muşul, age, s.1557; Kuru, age, s.1202.

40

Kuru, age, 1203; Üstündağ age, s.237; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes, age, s.845-846.

41

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes, age, s.846; sadece rehin tesisi için: Üstündağ, age, s.238.

42
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- Borcunu ödemeyen bir borçlu tarafından malları üzerinde yapılan hacizden,
- Borçluda haczi kabil mal bulunmaması sebebiyle borçlunun aczinden veya
- İflasın açılmasından önce yapılmış;
- Borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler: Fakat borçlunun
teminat göstermeyi önceden taahhüt ettiği hâller istisnadır. Kanuni rehinler (TMK m.893,
950) için dava açılamaz.
- Para veya diğer mutat ödeme vasıtaları dışında yapılan ödemeler: Borçlunun bir
borcunu ifa etmek için bir malını alacaklıya devretmesi ifa yerine edim, ifa uğruna edim
yoluyla yapılan ifalar bu hüküm gereği iptal edilebilir.
- Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler: Muaccel olmayan borçların
ödenmesi hâlleridir. Borçlunun vadesi gelmemiş bono bedelini43 henüz muaccel olmamış kira
bedelini, taksitle satımlar bakımından henüz muaccel olmamış taksitleri ödemesi gibi, şarta
bağlı olup da henüz şartın gerçekleşmediği borçların ödenmesi gibi.
- Kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için verilen şerhler: Arsa payı karşılığı inşaat,
taşınmaz satış vaadi, alım, önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ve kanunlarda
şerh verilebileceği açıkça düzenlenmiş olan haklar [(rehinli alacaklının boş dereceye ilerleme
hakkı (TMK m.871/2), kira sözleşmesi için (TBK m.312)] şerh verilebilir. Şerh ile bu malı
sonradan edinen kişilere karşı bu hak ileri sürülebilir (TMK m.1009). İşte kişisel hakların
kuvvetlendirilmesi için verilen bu şerhler iptal edilebilir.
Bu işlemlerin yukarıda sayılan hâllerden önceki bir yıl içinde yapılmış olması gerekir
(İİK m.279/1).
Bu işlemler bakımından eğer bu işlemler sebebiyle açılan iptal davasına borçlu ile
birlikte taraf olan kişiler borçlunun aciz hâlinde olduğunu bilmediklerini ispat ederler ise bu
tasarrufun iptali talebi reddedilir (İİK m.279/2) .
İyiniyet, bir durumu bilmemek bilebilecek durumda olmamak ve bilmesi de
gerekmemektir. Türk Medeni Kanunu’nun 3. maddesine göre; “Kanun’un iyiniyete hukuki bir
sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır. Ancak, durumun gereklerine göre
kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz”.
Bu hüküm iyiniyet karinesi olmayıp iyiniyetin varlığı veya yokluğunun tartışılması
hâlinde ispat yükünün kime ait olacağı düzenlenmiştir. Buna göre iyiniyetin varlığını
iyiniyetli olduğunu iddia eden değil onun iyiniyetli olmadığını iddia eden ispat eder.
Fakat İcra ve İflas Kanunu iyiniyetin ispatını iyiniyetli olduğunu iddia eden borçlu ile
işleme taraf olan üçüncü kişiye yüklemiştir (İİK m.279/2).
Kuru, age, 1204; Karslı, İcra-İflas, s. 545.

43
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Türk Medeni Kanunu iyiniyetin düzenlendiği madde 3’ün madde gerekçesinde
iyiniyetin rolünün sadece hakların doğumu alanında değil, Kanun’un hukuki bir sonuç
bağladığı durumlarda da olduğunun kabul edildiği belirtilmiştir.
İcra ve İflas Kanunu’nda iyiniyet işlemin yapıldığı an aranmıştır.

10.2.3. Zarar Vermek Kastıyla Yapılan Tasarruflar
Mal varlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun alacaklılarına zarar vermek kastıyla
yaptığı tüm işlemler bu işlemin yapıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz
yoluyla veya iflas yoluyla takipte bulunulmuş olması şartı ve borçlunun mali durumunun ve
zarar verme kastının bu işleme taraf olan kişilerce bilinmesi veya bilinebilecek durumda
olduğunun açık emarelerle tespit edilmesi şartı ile iptal edilebilir. Burada üçüncü kişinin
iyiniyetli olup olmadığının ispatı alacaklıya aittir (İİK m.280/1).
Kanunu koyucu borçlunun iptale tabi bu tasarruflarına taraf olan kişi eğer borçlunun
karı veya kocası, usul veya füruu, bu derece dâhil üçüncü dereceye kadar neseben veya sıhren
hısmı, evlatlığı veya evlat edineni ise borçlunun mali durumunu ve zarar verme kastını
bildiğini karine olarak kabul etmiştir (İİK m.280/2, c.1). Kanun’da “farz olunur” ifadesi
kullanılmakla birlikte aksinin iddia ve ispat edilebileceği de kabul edildiğinden bu bir
karinedir. Bu karinenin aksinin üçüncü kişi tarafından ispat edilebileceği kabul edilmiştir (İİK
m.280/2, c.2).
Eğer borçlunun üzerinde tasarrufta bulunduğu, ticari işletmesi veya iş yerindeki
mevcut ticari emtiası ise ve yapılan işlem de ticari işletmenin veya ticari emtianın tamamının
veya bir kısmının devri, satılması veya bir kısmının üçüncü kişi tarafından iktisabı ile iş
yerinin tamamen işgal edilmesi ise bu işlemlere taraf olan kişinin borçlunun mali durumunu
ve alacaklılara zarar verme kastını bildiği kabul edilmiştir. Bu karinenin aksi ancak üçüncü
kişi tarafından iptal davası açan alacaklıya satışın, devrin veya terkin, satış, devir veya terk
tarihinden en az üç ay önce yazılı olarak bildirilmesi veya ticari işletmenin bulunduğu yerde
durumun görülebilir levhaların asılmasıyla beraber Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesi ile
bunlar mümkün değil ise bütün alacaklıların öğrenmesini sağlayacak uygun vasıtalar ile ilan
edilerek ispat edilebilir (İİK m.280/3). Burada alacaklı ispat yükünden kurtarılmıştır.
Zarar verme kastı ile yapılan işlemler bakımından her ne kadar iptale tabi işlem
yapıldıktan sonraki beş yıl içerisinde takibe başlanmış olsa da iptal davasının açılmış olduğu
tarihte madde 284’te öngörülmüş hak düşürücü sürenin dolmamış olması gerekir.

10.2.4. Davacı Taraf
10.2.4.1. Haciz Yolu ile Yapılan Tasarruflar Bakımından Davacı
Tasarrufun iptali davası borçlu hakkında haciz yolu ile bir takip yaparak bunun
sonucunda borçludan borcunu alamayan alacaklı tarafından açılabilir. İptal davası açan
alacaklının elinde aciz vesikasının olması gerekir; bu belge iptal davası bakımından bir dava
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şartıdır. Hâkim tarafından resen nazara alınır, Yargıtay bu belgenin sonradan da
tamamlanabileceğini kabul etmektedir. Bunun için kesinleşmiş bir icra takibinin bulunması
yeterlidir.
Hem kesin hem de geçici aciz vesikasından birini elinde bulunduran alacaklı
tasarrufun iptali davası açabilir (İİK 143/2). İcra takip dosyası içindeki haciz tutanağı ise
içeriği itibarıyla İİK’nin 105. maddesinde belirtilen geçici aciz vesikası niteliğinde değildir44.
Geçici veya kesin rehin açığı belgeleri ile tasarrufun iptali davası açılamaz.

10.2.4.2. İflas Yolu ile Yapılan Tasarruflar Bakımından Davacı
10.2.4.2.1. İflas İdaresi
İflas yolu ile yapılan takipler bakımından bu davayı açmaya iflas masasının kanuni
temsilcisi olan iflas idaresi yetkilidir (İİK m.277/2).

10.2.4.2.2. İflas Alacaklıları
İflas idaresince masanın tasfiyesi aşamasında veya tasfiyeden sonra kendisine takip
yetkisi verilen alacaklılar tasarrufun iptali davasını açabilirler (İİK m.277/2).

10.2.5. Davalı Taraf
Bu dava, borçlu ve lehine işlem yapılan kişi ile bu kişilerin mirasçıları aleyhine dava
açılır. Bu kişiler arasında mecburi dava arkadaşlığı vardır. Ayrıca kötüniyetli dördüncü kişiler
(borçlunun işlem yaptığı kişiler ile işlem yapan kişiler) aleyhine de dava açılabilir fakat
iyiniyetli dördüncü kişilerin hakları korunur (İİK m.282). İyiniyetin olmadığını ispat
alacaklıya aittir. Kötüniyetli olduğu ispat edilemez ise üçüncü kişi ile işlem yapan dördüncü
kişi için dava reddedilirken üçüncü kişi için dava kabul edilebilir. Bu üçüncü kişiler
borçlunun başka alacaklıları da olabilir.

10.2.5.1. Borçlu ve Mirasçıları
Tasarrufun iptali davası borçluya karşı, eğer borçlu ölmüş ise onun mirasçıları
aleyhine açılır. İflas hâlinde ise dava sadece üçüncü kişi, üçüncü kişi ölmüş ise mirasçıları ve
varsa onunla işlem yapan dördüncü kişi aleyhine açılır.

10.2.5.2. Üçüncü Kişi ve Mirasçıları
Borçlu ile iptale tabi işlemi yapan veya borçlu tarafından lehine iptale tabi bir işlem
yapılan kişiye karşı dava açılır45.

44

17. HD, 22.01.2013, E.2012/2979, K.2013/339.

45

Karslı, İcra-İflas, s. 440.
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10.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme
Tasarrufun iptali mal varlığına ilişkin bir davadır ve bu tür davalarda miktar veya
değere bakılmaksızın asliye hukuk mahkemesi görevlidir (HMK m.2) İptali istenen tasarrufa
konu işlemin değeri daha az ise dava konusunun değeri buna göre belirlenir. İstihkak davasına
karşı dava olarak tasarrufun iptali davası açılmış ise, icra mahkemesi görevlidir (İİK
m.97/17). Borçlu iflas etmiş ise iptali talep edilen işlemdeki mal veya hakkın değerinin
tamamı üzerinden dava açılır, çünkü tüm alacakların miktarı dikkate alınarak işlem iptal
edilir.
Yetki ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre belirlenir. Genel yetkili mahkeme
olan davalının ikametgâhı mahkemesinde görülür46. Birden fazla davalı varsa dava
davalılardan birinin ikametgâhı mahkemesinde görülür (HMK m.7). Ayrıca burada davanın
sebebini doğrudan Kanun hükmü oluşturduğundan haksız fiile dayanılamaz ve haksız fiilin
olduğu yer mahkemesinde dava açılamaz47.

10.4. Yargılama Usulü
Tasarrufun iptali davası, bağımsız, ayrı bir davadır; bir eda davasıdır ve basit
yargılama usulüne tabidir (İİK m.281/1, HMK m.316-322). Dava dilekçesinde netice-i talep
olarak işlemin alacaklı yönünden iptal edilerek söz konusu hakkın alacaklıların alacağının
tahsilinde kullanılması kararı istenir. İİK m.281/f.1 hükmünde “… Bu davalara müteallik
ihtilafları hâl ve şartları göz önünde tutarak serbestçe takdir ve halleder” ifadesi “iptalin
sebepleri her türlü delil ile ispat edilebilir” şeklinde yorumlanmaktadır48. Hâkim, takdir
edeceği teminat karşılığı talep üzerine iptali istenen işleme konu mal ve alacaklar üzerinde
ihtiyati haciz kararı verebilir (İİK m.281/2, c.1, 2). İhtiyati haciz ancak davaya konu işlemin
yapıldığı mal üzerinde istenebilir49. Fakat netice-i talep elden çıkarılan malların bedeline
ilişkin ise ihtiyati haciz kararı verilebilmesi için mutlaka teminat gösterilmesi gerekir (İİK
m.281/2, c.3). Genel hükümlere göre ihtiyati tedbir kararı da verilebilir (HMK m.389 vd.).
İptal davasında hâkimin hâl ve şartlara göre takdir hakkı vardır50.
Üçüncü kişi açılan iptal davasında mal varlığında oluşacak eksikliği aynı davada
borçludan talep edebilir; bu hâlde mahkeme bu davayı birlikte sonuçlandırabileceği gibi iki
davayı ayırarak iptal davasını daha önce hükme bağlayabilir (İİK m.283/3). İptal davasında
davacı alacaklı; davalı ise borçlu ve lehine işlem yapılan üçüncü, dördüncü kişi iken bu

46

15. HD, 06.04.2004, E.2004/1606, K.2004/1945.
Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes, age, s.852.

47

Kuru/Arslan/Yılmaz, age, s.692; Kuru, age, s.1220; Üstündağ, age, s.244; Karslı, İcra-İflas, 550.

48

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes, age, s.856.

49
50

Karslı, İcra-İflas, s. 550.
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davada davacı üçüncü kişi, davalı ise borçludur. Üçüncü kişinin karşılık olarak verdiği şeyi de
bu davada isteyebileceği kabul edilmektedir51.

51

Kuru, age, s.1225.
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Uygulamalar
1)

Tasarrufun iptali davasını kimler açabilir?

Cevap:
Tasarrufun iptali davasını;
a)

Elinde geçici ya da kesin aciz vesikası bulunan her alacaklı ve

b)
İflas idaresi ya da İİK m. 245 ve 255. maddelerinde bulunan hâllerde
alacaklıların kendileri açabilir.
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Uygulama Soruları
1)
2)
açılabilir?

İİK’da hangi tasarruflar bağışlama olarak kabul edilir?
Zarar verme kastından dolayı tasarrufun iptali davası hangi süre içinde
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tasarrufun iptali davasına ilişkin İİK’da yer alan hükümler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangi iflas hukukuna ilişkin davalardan değildir?

a)

Tasarrufun iptali davası

b)

Sıra cetveline itiraz davası

c)

İflas davası

d)

İflasın kaldırılması davası

e)

Boşanma davası

2)
Borçlunun mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin iptaline yönelik dava
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İflas davası

b)

Sıra cetveline itiraz davası

c)

Tasarrufun iptali davası

d)

İflasın kaldırılması davası

e)

İtirazın iptali davası

3)
“Borçlunun kendisi veya üçüncü kişi lehine yaptığı ölünceye kadar bakma
sözleşmeleri aleyhine …. davası açılabilir.”
Yukarıdaki cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Borçtan kurtulma davası

b)

İtirazın iptali davası

c)

Tasarrufun iptali davası

d)

İstihkak davası

e)

İflas davası
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4)
Borçlunun alacaklılarına zarar vermek kastıyla yaptığı işlemlere karşı
tasarrufun iptali davası hangi süre içinde açılabilir?
a)

1 yıl

b)

2 yıl

c)

3 yıl

d)

4 yıl

e)

5 yıl

5)

Tasarrufun iptali davasında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Asliye Hukuk Mahkemesi

b)

İcra Mahkemesi

c)

Tüketici Mahkemesi

d)

Kadastro Mahkemesi

e)

Aile Mahkemesi

6) “….. taraflardan birinin borç altına girmediği tasarruf işlemine denir.” Bu işlemde yer
alan boş alana girecek doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hukuki işlem
b) İvazlı tasarruf
c) İvazsız tasarruf
d) Borçlandırıcı işlem
e) İki tarafa borç yükleyen işlem
7) Zarar verme kastı ile yapılan tasarrufların iptal edilebilmesi için işlemin yapıldığı
tarihten itibaren kaç yıl içinde icra veya iflas takibi yapılmış olma şartı aranır?
a) 1 yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
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e) 5 yıl
8) Aşağıdakilerden hangisi iflas yolu ile yapılan tasarruflar bakımından davacı sıfatını
taşır?
a) İflas idaresi
b) İflas borçlusu
c) İflas masası
d) İcra dairesi
e) Hiçbiri
9) “tasarrufun iptali davası açılabilmesi için davacının elinde ……… bulunması
gerekir.” Bu cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Ödeme emri
b) Geçici aciz vesikası
c) İcra takip dosyasında ki haciz tutanağı
d) Geçici rehin açığı belgesi
e) Kesin rehin açığı belgesi
10) İptal davası aşağıdaki işlemlerden hangisi aleyhine açılabilir?
a) Borçlandırıcı işlemler aleyhine
b) Borçlunun malvarlığını azaltıcı nitelikte verilen mahkeme kararları aleyhine
c) Borçlunun malvarlığında ki bir değerin cebri satımı aleyhine
d) Tasarruf işlemlerine karşı
e) Hepsi

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)c, 4)e, 5)a, 6)c, 7)e, 8)a, 9)b, 10)d
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11. İFLAS SUÇLARI

161

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ceza mahkemesinde görülen iflas suçlarının neler olduğu öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
unsurdur?
3)

Ceza mahkemesinde görülecek iflas suçları nelerdir?
Müflisin evinin masraflarının haddinden fazla olması hangi iflas suçu için bir

Hileli iflas suçunun unsurları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İflas suçları

İflas suçlarına ilişkin kanunda
yer alan düzenlemeyi genel
olarak öğrenir.

Metinler, mevzuatta yer alan
hükümler ve çözümlü problemler
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Hileli iflas



Taksiratlı iflas



Asliye ceza mahkemesi



Ağır ceza mahkemesi
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Giriş
Bir gerçek ya da tüzel kişi hakkında iflas kararının verilmiş olması suç oluşturmaz.
Ancak, iflas kararının verilmesine müflisin taksir veya hilesi yol açmışsa yani iflas hâlinde bir
kusur bulunuyorsa bu durum suç olarak değerlendirilmektedir. İflasın hileli veya taksirli
olması TCK m. 161 ve m.162 hükümlerinin uygulanmasını gerektirir. İİK’da taksiratlı ve
hileli iflas suçlarının hangi hâlde gerçekleşebileceği düzenlenmiş olup, iflas suçunun unsurları
ve verilecek cezanın ne olacağı TCK hükümlerine göre belirlenir.
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11.1. Hileli İflas
Hileli iflas, İcra ve İflas Kanunu’muzun 311. maddesi ile düzenlenmiş, 5237 sayılı
TCK’nın 161. maddesi ile de bu suçun müeyyidesi belirlenmiştir.
Hileli iflasın manevi unsuru özel kasttır. Dolayısıyla, müflisin (failin) alacaklılarını
ızrar kastı ile hareket etmesi ve bu hareketin de ispat edilmiş olması failin cezalandırılması
için şarttır. Failin (müflisin) zarar kastı ile m. 311’de yer alan eyleme teşebbüs etmesi dahi
suçun oluşumu için yeterlidir. Dolayısıyla suçun oluşumu için alacaklıların zarara uğramış
olması şartı söz konusu değildir.
TCK’nın 161. maddesine göre:
“Mal varlığını eksiltmeye yönelik hileli tasarruflarda bulunan kişi, bu hileli
tasarruflardan önce veya sonra iflasa karar verilmiş olması hâlinde, üç yıldan sekiz yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. Hileli iflasın varlığı için;
a) Alacaklıların alacaklarının teminatı mahiyetinde olan malların kaçırılması,
gizlenmesi veya değerinin azalmasına neden olunması,
b) Mal varlığını kaçırmaya yönelik tasarruflarının ortaya çıkmasını önlemek için ticari
defter, kayıt veya belgelerin gizlenmesi veya yok edilmesi,
c) Gerçekte bir alacak ve borç ilişkisi olmadığı hâlde, sanki böyle bir ilişki mevcutmuş
gibi, borçların artmasına neden olacak şekilde belge düzenlenmesi,
d) Gerçeğe aykırı muhasebe kayıtlarıyla veya sahte bilanço tanzimiyle aktifin
olduğundan az gösterilmesi gerekir”.
İcra ve İflas Kanunu m. 311’e göre, “İflasından evvel veya sonra alacaklılarını zarara
sokmak kastıyla ve hususiyle aşağıdaki suretlerle hileli muamelelerde bulunan kimse hileli
müflis sayılır ve Türk Ceza Kanunu’na göre cezalandırılır:
1. Alacaklıların müşterek rehini makamında olan mallarını tamamen veya kısmen
kaçırır, gizler veya tahrip ederse;
2. Alacaklıların zararına olarak hakikate aykırı makbuzlar verir veya yazı ile borç ikrar
ederse;
3. Muvazaalı satışlar, muameleler yahut bağışlamalar yaparsa;
4. Evlenme mukavelesinde hakikaten getirilmemiş bir çeyizi getirilmiş gibi tanır ve
karı da bu mukaveleyi kocasının alacaklılarına karşı istimale kalkışırsa;
5. Hakikate aykırı borç ikrar etmek yahut muvazaalı muameleler ve mukaveleler
yapmak suretiyle alacaklılarını zarara sokarsa;

167

6. Borcu mevcudu ile alacağından ziyade olduğunu bildiği hâlde ehemmiyetli kıymeti
haiz ticari mallarını yahut fabrikasının mahsullerini hem satış gününün piyasasından hem de
mal olduğu veya satın alındığı kıymetten pek aşağı bir fiyatla satmak suretiyle mevcudunu
israf ederse;
7. Konkordato mukavelesi haricinde alacaklıya hususi menfaatler temin ederse;
8. Hakikate aykırı muhasebe ve sahte bilançolarla aktifini hakikatte olduğundan fazla
veya noksan gösterirse.
Bir numaralı bentte yazılı malların kıymetine göre Türk Ceza Kanunu’nun 522.
maddesi tatbik olunur.
Bir numaralı bentte yazılı suçları yapanlar müflisin evi halkından kimseler ise müflis
gibi cezalandırılırlar.
Türk Ceza Kanunu’nun iştirak hükümleri dışında kalsa dahi, müflisin aktifini azaltmak
maksadıyla ona ait taşınır ve taşınmaz malları kısmen veya tamamen saklayan veya kaçıran ve
muvazaa ile temellük eden veya bu hususlarda yataklık veya tavassut eden veya iflas
masasına müracaat ile kısmen veya tamamen asılsız alacaklarını kaydettiren veya müflisin
tediye kabiliyetini azaltmak maksadıyla kendi adına veya müstear adla ticari faaliyetlere
girişen kimseler hakkında dahi aynı cezalar uygulanır”.
Kişinin 161. maddedeki işlemlerden dolayı cezalandırılması için iflasına karar verilmiş
olması gereklidir. Hileli iflas suçunun seçimlik hareketli bir suç olması nedeniyle seçimlik
hareketler madde metninde yer almıştır. Hileli iflas suçunda da fail iflasa tabi borçludur.
Fakat tüzel kişinin iflasa tabi borçlu olması durumunda tüzel kişinin organ ve temsilcisi olan
tüzel kişi adına işlemde bulunan gerçek kişiler suç faili olabileceklerdir. Taksiratlı iflasta
olduğu gibi hileli iflasta da suç tarihini iflasın ilanı tarihi olarak belirtmemiz gerekmektedir.
Taksiratlı ve hileli iflas suçlarında müflis (fail) aleyhine takibat şikâyete bağlı değildir,
resen yapılır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, hileli iflas suçunun yargılaması ağır ceza
mahkemesinde yapılacaktır.52 Taksiratlı iflas hâllerinde ise görevli mahkeme asliye ceza
mahkemesidir.
Dava zamanaşımı süresi; hileli iflasta m.66/1 bent d uyarınca 15 yıl, taksiratlı iflasta
ise m.66/1 bent e’ye göre 8 yıldır. Ceza zamanaşımı süresi ise; hileli iflasta m.68/1 bent d’de
20 yıl, taksirli iflasta ise m.68/1 bent e’ye göre 10 yıldır.
Hileli iflas hâlinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.53 Taksiratlı iflas
hâllerinde ise görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

52

5235 sayılı Kanun’un 5328 sayılı Kanun ile değişik 12. maddesi.

53

5235 sayılı Kanun’un 5328 sayılı Kanun ile değişik 12. maddesi.
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11.2. Taksiratlı İflas
İcra ve İflas Kanunu m. 310 taksiratlı iflası düzenlerken yeni TCK’nın 162. maddesi
de taksirli iflasın müeyyidesini düzenlemektedir. Buna göre,
“Aşağıdaki hâllerden biri kendisinde bulunan müflis taksiratlı sayılır ve Türk Ceza
Kanunu’na göre cezalandırılır.
1) Ziyanları için makul sebepler gösteremezse;
2) Evinin masrafları hadden fazla ise;
3) Kumar yahut mücerret baht oyunlarında ve borsa muamelelerinde külliyetli para
sarf etmişse;
4) Borcunun, mevcudu ile alacağından çok olduğunu bildiği hâlde bu vaziyetinden
haberleri olmayan kimselerden ehemmiyetli miktarda veresiye mal satın yahut borç para
almış ise;
5) Ticaret Kanunu’nda zikredilen defterleri hiç veya Kanun’un emrettiği şekilde
tutmamış ise;
6) Mevcudu ile alacağından çok fazla meblağlar için senetler imza etmiş ise;
7) İflas takibi sırasında mahkeme, iflas idaresi veya iflas dairesi tarafından çağrıldığı
hâlde makbul bir mazeret olmaksızın gelmemiş ise;
8) İşlerini terk ederek kaçmış ise;
9) Evvelki bir konkordato şartlarını ifa etmeden yeniden iflasına hükmolunmuş ise;
10) 178’inci maddenin son fıkrası hükmüne riayet etmeyip de bir sene içinde iflası
vuku bulmuşsa”.
Bu suçun müeyyidesini yeni Ceza Kanunu’muzun 162. maddesi şu şekilde ifade
etmiştir: “Tacir olmanın gerekli kıldığı dikkat ve özenin gösterilmemesi dolayısıyla iflasa
sebebiyet veren kişi, iflasa karar verilmiş olması hâlinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır”.
Suçun oluşması için bir kişinin bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına
işletmesi yeterlidir. İflas suçunu işleyen kişinin sıfatı TTK’nın 12-17. maddelerine göre tespit
edilecektir. İflas, suçunun oluşması için tacir olmak şarttır; dolayısıyla sadece iflasına karar
verilmiş olan kimse taksiratlı iflas suçunun faili olabilecektir. Ancak ceza mahkemesi iflas
kararının varlığına rağmen iflasa ait şartların yokluğunu ileri sürerek beraat kararı verebilme
imkânına sahiptir. İflas suçunun tarihi olarak iflasın ilan olduğu tarihi esas almak ve bu tarih
üzerinden zamanaşımı sürelerini belirlemek gerekmektedir.
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Taksiratlı iflasın manevi unsurunu yeni TCK’nın 162. maddesi belirtmektedir. Buna
göre tacir olmanın gerektirdiği dikkat ve özenin gösterilmemesi suçun manevi unsurudur.
Tacir olmanın gerektirdiği dikkat ve özenin (TTK m.18/2) gösterilmemesi, objektif özen
yükümünün ihlali sebebiyle iflasa sebep olunursa taksirli iflas söz konusu olacaktır. Taksirli
iflastan dolayı kişinin cezalandırılması için tacir olmanın gerektirdiği dikkat ve özenin
gösterilmemiş olması nedeniyle iflasa karar verilmiş olması gereklidir54. Taksirli iflas
suçunun maddi unsurunu oluşturan durumlar ise m.310’da 10 bent hâlinde sayılmıştır.

54

İflasın gerçekleşmiş olması objektif cezalandırılma şartı niteliğindedir.
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Uygulamalar
1)
Ticareti terk edenlerin cezasına ilişkin düzenlemede bulunan taksiratlı iflas
hâlini açıklayınız.
Cevap:
İİK m. 44 uyarınca mal beyanında bulunmamış ya da bulunduğu mal beyanında
varlığını eksik göstermiş ya da aktifinde yer alan malı ya da yerine geçecek olan değerini
haciz veya iflas sırasında göstermeyen veya beyanından sonra bu malları üzerinde tasarruf
eden borçlu bu işlemden zarar gören alacaklının şikâyeti üzerine 3 aydan 1 yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. Bu durum, borçlu hakkında iflas kararı verilmesi hâlinde taksiratlı
iflas hâlini doğuracaktır (İİK m. 337a/f3).
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Uygulama Soruları
1)

İİK’da sayılan taksiratlı iflas hâllerini belirtiniz.

2)

Hileli iflas suçunun unsurları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ceza mahkemeleri tarafından görülen iflas suçlarının neler olduğunu ve
bu suçlara ilişkin düzenlemeleri ilgili kanun hükümleri çerçevesinde öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Hileli iflas suçuna ilişkin düzenlemeler hangi kanunlarda yer almaktadır?

a)

İİK ve TCK

b)

TMK ve HMK

c)

TBK ve TTK

d)

TTK ve TMK

e)

İş Kanunu ve İİK

2)
Hileli iflas suçuna ilişkin cezai yaptırım hangi seçenekte doğru olarak
gösterilmiştir?
a)

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

b)

2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası

c)

3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası

d)

3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası

e)

2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası

3)
Müflis hakkında iflas kararı verilmeden önce ya da iflas kararı verildikten
sonra alacaklıların zararına olmak üzere gerçeğe aykırı makbuzlar verilmesi hâlinde hangi suç
söz konusu olur?
a)

Mal beyanında bulunmama

b)

Taksiratlı iflas

c)

Resmî belgede sahtecilik

d)

Taahhüdü ihlal

e)

Hileli iflas
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4)
Borçlunun oldukça yüklü bir parayı kumar oyunlarında harcaması üzerine
hakkında iflas kararı verilmesi durumunda hangi suç söz konusu olur?
a)

Hileli iflas

b)

Taksiratlı iflas

c)

Resmî belgede sahtecilik

d)

Taahhüdü ihlal

e)

Hileli iflas

5)
Taksiratlı iflas suçuna ilişkin cezai yaptırım hangi seçenekte doğru olarak
gösterilmiştir?
a)

2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası

b)

3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası

c)

4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası

d)

6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası

e)

6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası

6) Hileli iflas halinde görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sulh ceza mahkemesi
b) Asliye ceza mahkemesi
c) Aile mahkemesi
d) İcra mahkemesi
e) Ağır ceza mahkemesi
7) Taksiratlı iflas hallerinde görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sulh ceza hakimliği
b) Asliye ceza mahkemesi
c) Aile mahkemesi
d) İcra mahkemesi
e) Ağır ceza mahkemesi
8) Hileli iflasta dava ve ceza zamanaşımı süresi kaç yıldır?
a) 15yıl-20 yıl
b) 10 yıl-12 yıl
c) 12 yıl-15 yıl
d) 20 yıl-25 yıl
e) 1 yıl-5 yıl
9) Dava ve ceza zamanaşımı süresi taksiratlı iflasta kaç yıldır?
a) 1 yıl-2 yıl
b) 5 yıl-10 yıl
c) 8 yıl-10 yıl
d) 10 yıl-12 yıl
e) 12 yıl-15 yıl
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10) Aşağıdakilerden hangisi hileli iflas suçunun oluşmasına sebebiyet vermez?
a) Alacaklıların müşterek rehinli olan mallarını tamamen veya kısmen kaçırır, gizler
veya tahrip ederse
b) Muvazaalı satışlar, muameleler yahut bağışlamalar yaparsa
c) Hakikate aykırı borç ikrar etmek yahut muvazaalı muameleler ve mukaveleler
yapmak sureti ile alacaklılarını zarara sokarsa
d) Ticaret kanununda zikredilen defterleri hiç veya kanunun emrettiği şekilde
tutmamış ise
e) Konkordato mukavelesi haricinde alacaklıya hususi menfaatler temin ederse

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)e, 4)b, 5)a, 6)e, 7) b, 8)a, 9)c, 10)d
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12. SERMAYE ŞİRKETİ VE KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA
YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

177

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sermaye şirketleri ve kooperatiflerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin
İİK’da yer alan düzenleme kanun hükümleri çerçevesinde kavramsal olarak öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmaya kim, hangi şartlarla, hangi merciye,
ne şekilde müracaat edebilir?
2)
belirtiniz.
3)

Yeniden yapılandırma projesinde bulunması gereken hususların neler olduğunu

Yeniden yapılandırma müracaatında başvuruya eklenecek belgeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sermaye şirketleri ve
kooperatiflerin
uzlaşma yoluyla
yeniden
yapılandırılması

Uzlaşma yoluyla yeniden
yapılandırmaya ilişkin kanun
hükümlerinin neler olduğunu
öğrenir.

Metinler, mevzuatta yer alan
hükümler ve çözümlü
problemler ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Yeniden yapılandırma



Yeniden yapılandırma projesi



Mali durum raporu



Fizibilite ve iflas analizi



Proje denetçisi
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Giriş
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması
kurumu İİK’na 5092 sayılı Kanun’la getirilmiştir. Kanun hükümleri yanında sermaye
şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmasına dair yönetmelik de bu
kurumun uygulaması açısından önem taşımaktadır. Yeniden yapılandırma yoluna bir sermaye
şirketi ya da kooperatifin müracaat edebilmesi mümkündür. Bankalar ve sigorta şirketleri bu
kurumdan istifade edemezler. Sermaye şirketi ya da kooperatifin bu yola müracaat edebilmesi
için vadesi gelmiş para borcunu ödeyemeyecek durumda olması veya mevcut ve alacaklarının
borçlarını karşılamaya yetmiyor olması ya da bu iki durumdan birine düşme tehlikesiyle karşı
karşıya kalması kuvvetle muhtemel olmalıdır. Bu yola müracaat edecek olan sermaye şirketi
ya da kooperatifin bir yeniden yapılandırma projesi hazırlayarak asliye ticaret mahkemesine
müracaat etmesi gerekir.
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12.1. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Genel Düzenleme
İİK’da 5092 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonucu eklenen 309/m ila 309/ü
maddeleri arasında yer alan maddeler ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla
yeniden yapılandırılması düzenlenmiştir.
Bu düzenlemeler uyarınca, muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olan veya
mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen ya da bu hâllerden birine düşme
tehlikesiyle karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel olan bir sermaye şirketi veya kooperatif,
önceden müzakere edilmiş ve projeden etkilenen alacaklılar tarafından gerekli çoğunluk
sağlanarak kabul edilmiş olan yeniden yapılandırma projesi ile birlikte, muamele merkezinin
bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma için
başvurabilir (m. 309/m).
Burada geçen “projeden etkilenen alacaklılar” terimi, yeniden yapılandırma projesi ile
alacakları, hakları veya menfaatleri yeniden yapılandırılacak alacaklıları ifade etmek üzere
kullanılmıştır. “Gerekli çoğunluk” terimi ise, projeden etkilenip oylamaya katılan
alacaklıların sayı itibarıyla en az yarısını aşan ve oy kullanan alacaklıların alacaklarının en az
üçte ikisini oluşturan ve projenin kabulü için gerekli olan çoğunluğu ifade etmektedir.
Projenin birden fazla alacaklı sınıfı içermesi hâlinde, her alacaklı sınıfının kendi içinde
projeyi gerekli çoğunluk ile kabul etmiş olması gerekir (m. 309/f son).
Asliye ticaret mahkemesine sunulacak yeniden yapılandırma projesinin, İİK m.
309/n’de sayılan hususları içermesi gerekmektedir.
Yeniden yapılandırma projesi, tüm hüküm ve sonuçlarını, başvurunun tasdikine ilişkin
kararın verildiği andan itibaren doğurmaya başlar. Projenin koşulları, projeden etkilenen
alacaklılarla yapılmış olan tüm sözleşme hükümlerinden önce gelir. Kararın temyiz
incelemesi sonunda Yargıtay tarafından bozulması üzerine, projenin tasdik kararının icrası
kendiliğinden durur. Bozma kararına kadar yapılan işlemler geçerliliğini muhafaza eder.
Projeden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu sözleşmelerde
projenin tadiline veya feshine yol açabilecek veyahut borçlunun yeniden yapılandırma yoluna
başvurmasının temerrüt hâli oluşturacağına ya da akde aykırılık teşkil edeceğine ilişkin
hükümler bulunması hâlinde, bu hükümler borçlunun yeniden yapılandırma yoluna
başvurması durumunda uygulanmaz. Başvurunun tasdiki talebinin reddine ilişkin mahkeme
kararının verilmesi hâlinde, mahkemece verilmiş tedbirler kalkar, durmuş olan dava ve
takiplere devam edilir (m. 309/n).
Bu şekilde genel olarak özetleyebileceğimiz prosedüre ilişkin olarak şu hususlar da
dikkate alınmalıdır:
Bir sermaye şirketi ya da kooperatifin yeniden yapılandırma amacıyla müracaatı
açısından mali durumu İİK’da öngörüldüğü şekilde olmalıdır. Buna göre; sermaye şirketi ya
da kooperatif muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda ya da mevcut ve alacaklarının
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borçlarını karşılamaya yetmemesi durumunda ya da borç ödeyememe durumu ya da bu
ihtimalin gerçekleşme tehlikesinin bulunması hâlinde uzlaşma yolu ile yeniden
yapılandırmaya ilişkin müracaatta bulunulabilir.
Yeniden yapılandırma projesi sermaye şirketleri yönetmeliğinde belirtilen belgeleri
içeren bir dilekçe ile yapılacaktır. Sermaye şirketi ya da kooperatifin bu müracaatta
bulunabilmesi için, müracaatın yetkili kurulları tarafından kararlaştırılması ve projenin tesir
edeceği alacaklılar tarafından kabul edilmesi gerekir.
Projeden etkilenen alacaklıların belirlenmesi, alacakların sınıflandırılması,
alacaklıların bilgilendirilmesi, mali durumu gösterir belgeler, Sermaye Şirketleri Yönetmeliği
hükümleri kapsamında düzenlenecektir.
Asliye Ticaret Mahkemesi başvurudan itibaren 30 gün içinde duruşma gününü belirler.
Mahkeme tarafından müracaat İİK m. 288’de belirtilen prosedüre göre ilan edilir ve ayrıca
alacaklılara tebliğ edilir.
Asliye Ticaret Mahkemesi, tasdik duruşmasının yapılmasından itibaren en geç 30 gün
içinde itirazları değerlendirerek projenin tasdikine veya reddine karar verir. Tasdik ya da ret
kararı, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda
bulunmuş olan alacaklılar tarafından temyiz edilebilir. Uzlaşma yoluyla yeniden
yapılandırmanın feshi, tadili ve ihlali hâllerinde İİK m. 307, 308/1- Sermaye Şirketleri
Yönetmeliği m. 20 – İİK m. 309t hükümleri uygulanır.

184

Uygulamalar
1)
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma müracaatı yapılmış olan mahkeme bu
müracaat üzerine hangi işlemleri gerçekleştirir?
Cevap:
Asliye ticaret mahkemesi yapılan müracaattan itibaren 30 gün içinde duruşma gününü
belirler, başvuruyu İİK 288. maddeye uyarak ilanen duyurur ve yeniden yapılandırma
projesinden etkilenmekte olan ve adresi bilinen tüm alacaklılara tebliğ eder. Asliye ticaret
mahkemesi ayrıca borçlunun ya da alacaklılardan birinin talebi üzerine nihai kararın
verilmesine kadar geçecek olan dönem için borçlunun mal varlığını korumaya yönelik ve
borçlunun faaliyetleri bakımından gerekli gördüğü tedbirler hakkında karar verir.
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Uygulama Soruları
1)
Yeniden yapılandırma projesi hakkında mahkeme tarafından verilmiş olan
karara karşı kanun yoluna müracaat edebilme imkânı var mıdır? Açıklayınız.
2)
Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma müracaatı üzerine mahkemenin vermiş
olduğu kararın sonuçları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden
yapılandırılmasına ilişkin kanunda yer alan düzenleme genel hatlarıyla öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden
yapılandırılmasına ilişkin düzenleme İİK’ya hangi yılda ve hangi kanun ile dahil olmuştur?
a)

2004 yılı - 6100 sayılı Kanun

b)

2004 yılı – 5092 sayılı Kanun

c)

2004 yılı – 5100 sayılı Kanun

d)

2011 yılı – 6100 sayılı Kanun

e)

2011 yılı – 6099 sayılı Kanun

2)
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden
yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen bir anonim şirketin yetkilisi
hangi merciye müracaat etmelidir?
a)

Asliye Ticaret Mahkemesi

b)

Sulh Hukuk Mahkemesi

c)

İcra Mahkemesi

d)

İş Mahkemesi

e)

Yargıtay

3)
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden
yapılandırılmasına ilişkin müracaat sırasında ilgili merciye sunulması gereken belge
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Aciz vesikası

b)

İcra emri

c)

Haciz tutanağı

d)

Yeniden yapılandırma projesi

e)

İyileştirme projesi
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4)

Yeniden yapılandırma projesi hangi andan itibaren sonuçlarını doğurmaya

a)

Sermaye şirketi hakkında iflas kararı verildiği an

b)

Sermaye şirketinin konkordato müracaatında bulunduğu an

c)

Sermaye şirketinin yaptığı başvurunun tasdik kararı anı

d)

Sermaye şirketi hakkında iflasın ertelenmesi kararının verildiği an

e)

Sermaye şirketi hakkındaki iflas kararının kaldırıldığı an

başlar?

5)
Bir kooperatifin yeniden yapılandırma müracaatı sırasında mali durumuna
ilişkin olarak İİK’da yer alan düzenlemede bulunmayan hâl aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kooperatifin muaccel para borçlarını ödeyecek durumda olmaması

b)

Kooperatif mevcutlarının borçlarını karşılayamaması

c)

Kooperatif alacaklarının borçlarını karşılayamaması

d)

Kooperatifin borçlarını ödeyememe tehlikesinin bulunması

e)

Kooperatifin mal varlığının borçlarının üzerinde bir değere sahip olması

6) Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılandırmaya müracaat için İİK tarafından
öngörülen mali durumlar arasında yer almaz?
a) Sermaye şirketi muaccel borçlarını ödemeyecek durumda ise
b) Kooperatif muaccel borçlarını ödeyemeyecek durumda ise
c) Kooperatifin mevcut alacaklarının borçlarını karşılamaya yetmemesi durumunda
d) Bir adi şirketin borçlarını ödeyemeyecek durumda olması halinde
e) Sermaye şirketinin borcu ödeyememesi durumunda
7) Yeniden yapılandırma projesinin Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tasdik veya red
kararı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde temyiz edilebilir?
a) 3 gün
b) 5 gün
c) 7 gün
d) 10 gün
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e) 15 gün
8) Yeniden yapılandırma projesi hüküm ve sonuçlarını hangi andan itibaren doğurmaya
başlar?
a) Başvuru anı
b) Başvurunun tasdikine ilişkin kararın verildiği an
c) Projenin hazırlandığı an
d) Projenin sunulduğu an
e) Hiçbiri
9) Asliye Ticaret Mahkemesi, tasdik duruşmasının yapılmasından itibaren en geç kaç gün
içinde projenin tasdik veya reddine karar verir?
a) 5 gün
b) 7 gün
c) 10 gün
d) 15 gün
e) 30 gün
10) Uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırmanın feshi, tahdidi ve ihlali hallerinde aşağıdaki
hükümlerden hangisi uygulama alanı bulamaz?
a) İİK m.307
b) İİK m.308
c) Sermaye Şirketleri Yönetmeliği m. 20
d) Medeni Kanun m.3
e) İİK m. 309t
Cevaplar
1)b, 2)a, 3)d, 4)c, 5)e, 6)d, 7) d, 8) b, 9)e,10) d
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13. İFLAS TEŞKİLATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iflas teşkilatında yer alan merciler ve bu mercilerle ilgili mevzuatta yer
alan hükümler öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

İflas dairesinin görevleri nelerdir?

2)

İflas dairesinin gözetim ve denetimini hangi merci üstlenmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İflas teşkilatı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İflas teşkilatında yer alan
mercilerin neler olduğunu
öğrenir.

Metinler, mevzuatta yer alan
hükümler ve çözümlü
problemler ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


İcra dairesi



İflas dairesi



İcra mahkemesi



Asliye ticaret mahkemesi



Yargıtay hukuk dairesi



İflas idaresi



Alacaklılar toplantısı
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Giriş
İflas prosedürünün yürütülmesinde yer alan merciler iflas teşkilatının içerisinde yer
alır. İflas hukukunun kendine özgü yapısı sebebiyle bu merciler yargı örgütlenmesi içinde yer
alan merciler yanında, alacaklılar toplantısı gibi İİK’da özel olarak düzenlenmiş ve yetkileri
belirlenmiş kurumlardan oluşur. İflas teşkilatında icra dairesi gibi asli organların yanında tali
organların da özel bir yeri bulunmaktadır. İflas dairesinin bulunmadığı yargı çevresinde icra
daireleri iflas dairesi sıfatıyla görev yapacaktırlar.
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13.1. İflas Teşkilatında Yer Alan Mercilere İlişkin Genel Düzenleme
İflas teşkilatının asli organlarını icra dairesi, iflas dairesi, icra mahkemesi, ticaret
mahkemesi ve Yargıtay’ın ilgili özel daireleri oluşturmaktadır. İflas teşkilatının tali organları
ise cumhuriyet savcılıkları ve adalet müfettişleridir. Takipli iflas hâllerinde görevli asli organ
icra dairesidir. İflas dairesi ise takipli veya takipsiz iflas hâllerinde borçlu hakkında verilen
iflas kararının ticaret mahkemesince kendisine bildirilmesi ile göreve başlar.
İcra dairesi, İİK m. 1 uyarınca her asliye mahkemesinin yargı çevresinde bulunan
mercilerdir. İcra dairesinde, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra memurları görev
yaparlar. Bu kişilerin görev ve yetkileri de İİK ve ilgili yönetmeliklerde yer almaktadır. Külli
takipte de cüzi takipte olduğu gibi takip prosedürünün başlangıcı icra dairesinde
gerçekleştirilir. Alacaklının borçluya karşı iflas yoluyla takibe başlayabilmesi için müracaat
edilecek ilk merci icra dairesidir. Takipli iflas hâlinde, takipli iflas usulünün tercih edildiğini
belirten takip talebi ile birlikte icra dairesine müracaat edilmesi ve icra dairesi tarafından bir
ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesi gerekir. Takipli iflasta, iflas kararının verileceği
Asliye Ticaret Mahkemesi’ne uzanan sürecin ilk aşamaları kat edilirken icra dairesinin cüzi
takipte olduğu gibi kendisine yönelen talebi ve kendi yaptığı icra işlemlerini sıhhatli bir
şekilde gerçekleştirmesi esastır. Dolayısıyla bu aşamada yapılan mevzuata aykırı işlemlerin
şikâyet yoluyla ortadan kaldırılabilmesi mümkün olabilecektir.
İflas dairesi, İİK m. 2 uyarınca her asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresinde yeteri
kadar bulunur. Ayrıca ilgili madde, icra daireleri hakkındaki 1. maddenin iflas daireleri
açısından da geçerli olduğunu düzenlemektedir. Ülkemizde, adli teşkilatlanma açısından iflas
daireleri her yargı çevresinde bulunmamaktadır. Bu durumda iflas dairelerinin görevlerini icra
daireleri yerine getirmektedir.
İflas dairesi özellikle iflas kararının verilmesi ardından tasfiye prosedüründe en önemli
işlevi yerine getiren mercidir. Özellikle müflise ait mal varlığının tespiti ve korunması ile
ilgili ve tasfiye usulünün belirlenmesi iflas dairesinin en önemli görevlerindendir.
İcra mahkemesi, İİK m. 4 uyarınca kurulmuş olan ve özel mahkeme niteliğini haizdir.
İcra mahkemesi, gerek icra dairesinin gerekse iflas dairesinin işlemlerini denetler, ayrıca
tasfiye usulünde iflas idaresinin seçiminde belirleyici rol oynar. Bunun yanında konkordato
kurumunda da müracaat mercii yine icra mahkemesidir.
Asliye ticaret mahkemesi, 5235 sayılı Kanun ve TTK hükümleri uyarınca özel
mahkeme niteliğini haizdir. Asliye Ticaret Mahkemesi külli takipte en önemli kararı veren
mercidir. Takipli iflas usulü ve takipsiz iflas usulü, alacaklı ya da alacaklılar tarafından
mutlaka asliye ticaret mahkemesince verilen iflas kararına muhtaçtır. Her iki takip yolunda da
asliye ticaret mahkemesi tarafından borçlu hakkında iflas kararı verilmeden yani borçluya
müflis sıfatı kazandırılmadan tasfiye aşamasında geçilemez. Ayrıca asliye ticaret mahkemesi,
konkordato kurumunda da tasdik mercii olarak yer alır. Bunun yanında İİK m. 182’de yer
alan iflasın kaldırılması talebini inceleyip karara bağlayacak merci yine asliye ticaret
mahkemesidir.

197

Uygulamalar
1)

İflas dairesinde görevli olanlar kimlerdir?

Cevap:
İflas dairesi müdürü, iflas dairesi müdür yardımcıları ve iflas dairesi memurları iflas
dairesinde yer alan görevlilerdir.
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Uygulama Soruları
1)
İflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları kime karşı ve
hangi mahkemede açılır?
2)
nelerdir?

İflas dairesinde çalışan memurların iş görmekten yasaklı olduğu hâller
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iflas teşkilatında yer alan merci ve kurumların genel olarak tespiti ve
kanun hükümleri çerçevesinde birbirleriyle olan ilişkileri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi iflas teşkilatına ilişkin kurumlardan birisi değildir?

a)

İcra Dairesi

b)

İflas Dairesi

c)

Asliye Ticaret Mahkemesi

d)

İcra Mahkemesi

e)

İş Mahkemesi

2)
mercidir?

Aşağıdaki mercilerden hangisi takipli iflas prosüdüründe müracaat edilecek ilk

a)

Asliye Ticaret Mahkemesi

b)

Sulh Hukuk Mahkemesi

c)

İflas Dairesi

d)

İcra Dairesi

e)

İcra Mahkemesi

3)
İflas dairelerinin bulunmadığı yargı çevrelerinde iflas dairesinin görevini hangi
merci yerine getirir?
a)

Sulh Hukuk Mahkemesi

b)

İcra Dairesi

c)

Asliye Ticaret Mahkemesi

d)

İcra Mahkemesi

e)

Hiçbiri
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4)
görevidir?

İflas kararının verilmesi ardından bu kararın icra edilmesi hangi merciin

a)

İflas Dairesi

b)

İcra Dairesi

c)

İcra Mahkemesi

d)

Asliye Ticaret Mahkemesi

e)

Hiçbiri

5)

İflas dairesinin işlemlerini hangi merci denetler?

a)

Asliye Ticaret Mahkemesi

b)

İcra Mahkemesi

c)

İcra Dairesi

d)

Asliye Hukuk Mahkemesi

e)

Sulh Hukuk Mahkemesi

6) Alacaklının borçluya karşı iflas yolu ile takibe başlayabilmesi için müracaat edeceği
ilk merci aşağıdakilerden hangisidir?
a)İflas dairesi
b) İcra mahkemesi
c)İcra dairesi
d)Asliye ticaret mahkemesi
e)Sulh hukuk mahkemesi
7) Müflise ait malvarlığının tespiti ve korunması ile ilgili ve tasfiye yolunun
belirlenmesi görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) İflas dairesi
b) İcra dairesi
c)İcra mahkemesi
d)Asliye Ticaret Mahkemesi
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e) Sulh hukuk mahkemesi
8) Borçluya müflis sıfatını kazandırıp tasfiye aşamasına geçilmesini sağlayan kararı
veren merci aşağıdakilerden hangisidir?
a)İflas dairesi
b)İcra dairesi
c)İcra mahkemesi
d) Asliye Ticaret Mahkemesi
e)Sulh Hukuk Mahkemesi
9) İcra ve İflas Dairelerinin işlemlerini denetleyip, tasfiye usulünde iflas idaresinin
seçiminde belirleyici rol oynayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a)İflas dairesi
b)icra dairesi
c)İcra mahkemesi
d)Asliye Ticaret mahkemesi
e)Sulh hukuk mahkemesi
10) İflas dairesinin bulunmadığı bir yargı çevresinde bu dairenin görevi
aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?
a)İcra mahkemesi
b) İcra dairesi
c) Sulh hukuk mahkemesi
d) Asliye Ticaret Mahkemesi
e) Hiçbiri
Cevaplar
1)e, 2)d, 3)b, 4)a, 5)b, 6)c, 7)a, 8)d, 9)c,10)b
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14. İFLASIN TASFİYESİ VE İFLASIN KAPANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde iflasın tasfiyesine ilişkin prosedürde yer alan defter tutulması, teminat
tedbirleri ve müflisin görev ve sorumlulukları ve iflasın kapanmasına ilişkin düzenlemeler
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
İflasın tasfiyesinde teminat tedbirlerine ilişkin düzenleme kanun tarafından
nasıl yapılmıştır?
2)

İflasın tasfiyesinde müflisin sorumlulukları nelerdir?

3)
Müflisin mallarının defteri tutulurken malların değeri kim tarafından ve ne
şekilde tespit edilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İflasın tasfiyesi ve
iflasın kapanması

İflasın tasfiyesine ve iflasın
kapanmasına ilişkin İİK’da yer
alan genel hükümleri kavram
olarak öğrenir.

Metinler, mevzuatta yer alan
hükümler ve çözümlü
problemler ile konuların daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Teminat



Defter



Mükellefiyet



Görev



Kıymet takdiri



İflasın kapanması



Asliye ticaret mahkemesi



Son rapor
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Giriş
Tasfiyenin hangi usulde gerçekleştirileceğine ilişkin kararın iflas idaresi tarafından
verilebilmesi için bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İflas kararının iflas
dairesine ulaşmasından itibaren kararın gereğini yerine getirecek olan iflas dairesi, iflas
masasının oluşturulması için gerekli olan işlemleri yapar. Bu aşamada defter düzenlenmesi
müflisin mal varlığının ve mal varlığının değerinin ne olduğunun belirlenebilmesi için özel bir
öneme sahiptir. Defterin tutulması sırasında, müflisin uyması gereken durumlar görev ve
sorumluluk olarak kanunda ayrıca düzenlenmiştir.
Tasfiyenin tamamlanması ardından iflas prosedürünün kapanma kararı ile
tamamlanması gerekir. İflasın kapanması yönündeki kararı iflas kararını veren mahkeme
verecektir.
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14.1. Defter Tutulması
İflas kararının verilmesinden sonra borçlunun mallarının tümü bir masa (iflas masası)
teşkil eder. İflas masasında yer alan mallar paraya çevrilerek iflas alacaklıların alacakları
karşılanır.
İflas idaresi, iflas kararının kendisine tebliğinden itibaren en geç 3 ay içinde iflas
masasının tasfiye şekline (adi veya basit) ilişkin bir karar vermek zorundadır.
İflasın açıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde iflas masasının tasfiye edilmesi
gerekmektedir. İflas masasının tasfiye işlemlerinin 6 ay içinde bitmemesi hâlinde iflas
alacaklıları toplanarak (çoğunluk kararı ile) basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar
verebilirler. Eğer böyle bir karar alınmamış ise icra mahkemesi iflas masasının tasfiye
süresini uzatabilir.
İflas kararının tebliği üzerine iflas masasına dahil olacak mal, hak ve alacakların
defteri tutulur. Anılan defteri tutmak iflas dairesinin görevleri arasındadır. İflas dairesi,
müflisin iflas masasına (masanın mal varlığının aktifine) dahil mal, hak ve alacakların
defterini tutarken; mülkiyeti üzerinde üçüncü kişilerin hak iddia ettikleri malları da anılan
iddialarla birlikte deftere kayıt etmek zorundadır.
Defter tutulması, iflas masasının tasfiye şeklinin belirlenmesi açısından da önemlidir.
İflas masasının tasfiyesinin tatiline, basit veya adi tasfiye usulünün uygulanmasına yönelik
verilecek kararlar defterdeki mal varlığı değerlerinin takdir edilen kıymetlerine göre belirlenir.
İflas kararının tebliği üzerine defteri tutulan masa mal varlığı bedelinin tasfiye
masraflarını karşılaması durumunda veya adi tasfiye masraflarını karşılamayacağının
anlaşılması hâlinde iflas dairesi tasfiyenin basit şekilde yapılmasına karar verir. Defter
tutulması bu bakımdan da önemlidir.
İflas dairesi tarafından tutulan defterde hiçbir kaydın bulunmaması, masaya ait hiçbir
malın tespit edilememiş olduğunun göstergesidir. Bu hâlde iflas dairesi tarafından tasfiyenin
tatiline karar verilmesi ve bu kararın ilan edilmesi gerekir. Anılan ilanda alacaklılardan biri
tarafından 30 gün içinde iflasa ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli masrafların
peşin olarak yatırılabileceği, bu yönde bir müracaat olmazsa iflasın kapatılacağı duyurulur.

14.2. Müflisin Görevleri
Müflisin, iflas masasının mal varlığının tespiti için iflas müdürünün tutacağı tutanağı
imzalaması ve mal varlığına ilişkin beyanda bulunması gerekmektedir. Müflis, defterin
doğruluğu ve eksik olmaması için beyanını deftere yazmakla görevlidir.

14.3. Teminat Tedbirleri
İflas dairesi iflas masasına dahil olacak mal, hak ve alacakların defterini tutarken
bunların muhafazası için gerekli tedbirleri alır (m. 208).
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Müflisin başka yargı çevresindeki mal varlığına ilişkin (defter tutulması işlemi de
dahil) gereken tedbirlerin alınması o yerdeki iflas dairesine yaptırılır.
İflas dairesi deftere kayıt edilmesi gereken müflise ait mallara el koyar ve bunlarla
ilgili gereken muhafaza tedbirlerini alır.

14.4. Müflisin Mükellefiyetleri
Müflis, defterin tutulması esnasında mal varlığını iflas dairesine göstermek ve iflas
dairesinin emrine amade tutmakla mükelleftir (m. 209). Geçerli bir mazereti olmaksızın bu
yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve iflas dairesi tarafında çağrılmasına rağmen gelmeyen
müflis taksiratlı kabul edilir ve TCK’ya göre cezalandırılır (m.310).
Kendisine ayrıca müsaade edilmeyen müflis tasfiyenin devamı müddetince iflas
idaresinin emri altında bulunmakla mükelleftir ve icabında zabıta kuvvetleriyle getirilir. İflas
idaresi müflise hususiyle emri altında tuttukça münasip miktarda yardımda bulunabilir (m.
216).
Müflisin, defteri tutulan mal varlığı değerleri üzerinde tasarruf yetkisi
bulunmadığından, bu konuda herhangi bir işlem yapmaması gerekmektedir. Müflis tasarrufi
işlemler yapsa dahi iflas alacaklılarına karşı bu işlemler geçersizdir.

14.5. İflasın Kapanması
İflasın kapanması İİK’nin 254. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre paralar
dağıtıldıktan ve masadaki son işlemler yapıldıktan sonra iflas idaresi iflas dairesinin
tasdikinden geçen ve iflas dairesinin de görüşünü ihtiva eden şekilde, iflasa hükmeden
mahkemeye nihai bir rapor verir. Mahkeme, bu rapora göre iflas işlemlerinin usulüne uygun
yürütüldüğünü ve eksik ve hata olmadığını yapılacak başkaca da işlem olmadığını görürse,
iflasın kapatılmasına karar verir. İflasın açılması ve kaldırılması kararı gibi iflasın kapanması
da ilan edilir. İflasın kapanması kararı da tebliğ tarihinden 10 gün içinde temyiz
edilebilecektir.
İflasın kapanmasını, iflas masasına ait bütün mal ve haklar satılmış ve elde edilen
paralar alacaklılara dağıtılmışsa, alacağını tamamıyla alamayanlara da aciz belgeleri
verildikten sonra iflas idaresi, bir son rapor düzenleyerek, iflasın kapanmasına karar
verilmesini, iflas kararını veren asliye ticaret mahkemesinden talep eder. Asliye ticaret
mahkemesi, müflisi ve alacaklıları da davet ederek, son rapor ve iflasın kapanması talebini,
basit yargılama usulü ile inceler. Mahkeme, yapacağı inceleme sonunda, iflasın tasfiyesinin
kanun hükümlerine uygun olarak yapıldığını tespit ederse iflasın kapanmasına karar
verecektir. Bu karar da iflas kararı gibi ilan olunur. İflasın kapatılması kararı ile müflis sıfatı
ortadan kalkmaz. Müflis sıfatının ortadan kalkması için, İİK m. 312-316 arasında yer alan
itibarın iadesi usulünün izlenmesi gerekir.
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Uygulamalar
1)
Müflisin mallarının defteri tutulurken malın üçüncü bir kişiye ait olduğu iddiası
hâlinde ne yapılır?
Cevap:
Mülkiyeti üçüncü şahsa ait olarak gösterilen ya da üçüncü şahısların mülkiyet
iddiasında bulunduğu mallar bu nitelikteki beyanlar ayrıca şerh edilerek deftere
kaydedilmelidir.
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Uygulama Soruları
1)
İflas masasının oluşturulması sırasında iflas dairesi tarafından alınacak
tedbirler nelerdir?
2)
Haczi mümkün olmayan mallar deftere kaydedilebilir mi? Deftere kaydedilir
ise bu mallar üzerinde tedbir kararı alınabilir mi?
3)
İflasın kapanması hakkında verilen karara karşı kanun yoluna müracaat
edilebilir mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iflasın tasfiyesine ilişkin iflas dairesinin uygulamak zorunda olduğu genel
hükümler ve bu esnada müflisin görev ve sorumluluklarının neler olduğu, ayrıca iflasın
kapanmasına ilişkin kanundaki düzenlemeler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Asliye Ticaret Mahkemesi vermiş olduğu iflas kararını hangi merciye tebliğ

a)

Ticaret Odası

b)

Sulh Hukuk Mahkemesi

c)

İcra Mahkemesi

d)

İcra Dairesi

e)

İflas Dairesi

2)

İflas masası hangi süre içinde tasfiye edilmelidir?

a)

İflasın açıldığı andan itibaren 1 ay

b)

İflasın açıldığı andan itibaren 3 ay

c)

İflasın açıldığı andan itibaren 4 ay

d)

İflasın açıldığı andan itibaren 5 ay

e)

İflasın açıldığı andan itibaren 6 ay

eder?

3)
İflas kararı ardından müflisin mal varlığının tespiti açısından yapılan işlem
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İflas kararını temyiz etmek

b)

Dosyayı İcra Mahkemesine havale etmek

c)

İflas kararında yer alan mal varlığına ilişkin değer tespiti yapmak

d)

Müflisin beyanının alınması

e)

Mal, hak ve alacakların defterinin tutulması
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4)

“Müflisin defteri tutulan mal varlığı değerleri üzerinde tasarruf yetkisi …..”

Yukarıdaki cümlede yer alan boş alana gelecek doğru ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Yoktu

b)

Vardır

c)

Bulunmaktadır

d)

Kabul edilmektedir

e)

Devredilebilir

5)

İflasın kapanması müracaatı hangi merciye yapılır?

a)

Asliye Ticaret Mahkemesi

b)

Sulh Hukuk Mahkemesi

c)

İcra Mahkemesi

d)

Yargıtay Hukuk Dairesi

e)

Hiçbiri

6) İflas kararının ardından müflisin mal, hak ve alacaklılarının defterini tutulması
aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?
a) İflas dairesi
b) İcra dairesi
c) Asliye ticaret mahkemesi
d) İcra mahkemesi
e) Sulh hukuk mahkemesi
7) İflasın kapanması kararı aşağıdaki hangi süre içinde temyiz edilebilir?
a) Tebliğ tarihinden itibaren 3 gün
b) Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün
c) Tebliğ tarihinden itibaren 10 gün
d) Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün
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e) Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün
8) İflas idaresi, iflas kararının kendisine tebliğinden itibaren kaç ay içinde tasfiye şekline
karar vermek zorundadır?
a) 1 ay
b) 3 ay
c) 5 ay
d) 9 ay
e) 10 ay
9) İflasın açıldığı tarihten itibaren hangi süre içerisinde iflas masasının tasfiye edilmesi
gerekir?
a) 10 gün
b) 15 gün
c) 3 ay
d) 6 ay
e) 1 yıl
10) İflas dairesince tasfiye tatiline karar verilip bu kararın ilanından itibaren alacaklılardan
biri kaç gün içinde iflasa ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi için müracaat etmez ise
iflas kapanır?
a) 5 gün
b) 7 gün
c) 10 gün
d) 15 gün
e) 30 gün

Cevaplar
1)e, 2)e, 3)e, 4)a, 5)a, 6)a, 7)c, 8)b, 9)d, 10)e
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