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A) Konkordato Mühletinin Uzatılmasını n istenebileceği

Haller
İcra ve İflüs Kanunu' nun 287; maddesinin beşinci fıkrüında,
komiserin teklifi üzerine konkordato mühletinin iki ay ı geçmemek
kaydıyla uygun bir süre için uzatılabileceği hükme bağlanmıştır.
Görüldüğ ü üzere, söz konusa düzenleme hangi hallerde konkordato mühletinin uzatılmasını n istenebileceğini belirtmemiş ; bu
konunun tkdirinitümüyle talepte bulunma j açısından konkordato
komiserine, karara bağlama açısından ise,' icra tetkik rnerciin
bırakmıştır.
Konkordato komiseri, somut olayın koşullarını, konkordato
mühleti içerisinde tamamlnmış olan işler ile yapılması gerekip
de henüz tamamlanamam ış olan işleri dikkate alıp değerlendirip,
'bu değ erlendirme sonucunda, borçlunun iyiniyetle konkordatoyu
gerçekleştirmek için çaba sarfettiği ve uzatmanın konkordatonun
kabulüne ve tasdikine imkAn veren bir ortam ın yaratılmasına
katkıda bulunacağı kanısma vanra, konkordato mühletinin uzatılması için tetkik merciine ba şvurmalı; aksi bir kanıya ulaşması
halinde ise, böyle bir talepte bulunmaktan özenle kaç ınmalıdı r (1).
Bu bağlamda, özellikle konkordato komiseri, borçlunun dürüstlükle bağdaşmayn tutum ve davranış larda bulunduğunu tespit
etmişse veya yapm ış olduğu teklifin icrasını temin ve teyit mak(9 At. Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve icra-MAs Hukuku Anabilim
Dah Oğretim Üyesi.
(1) Tannver, S.: Konkordato Komiseri, Ankara 1993, s. 255.
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sadıyla tetkik ınerciine sunduğ u dilekçesinde yeralan bilgileri ı%
gerğek olmadığını anlamış yahutta uzatmanı n mutlak -surette
alacaklılann zarar ına bir durumun yarat ılması na sebbiyet vereceğini sezmiş se, konkordato mühletinin uz'at ılması için'herbşngi
bir talepte bulunınamalıdı r (2). 'Konkordato komiseri, konkordato.
mühleti verilmesinin amaçlarını gözönünde tutarak yapacağı değerlendiııhe sonucunda, tak'dirini konkordato mühletinin uzat ılmasmın istenmesi yönünde kullanı rsa, konkordato mühletinin
uzatılmasına iliş kin talebinde, kendi dü ş üncesine göre konkordato
mühletiriin uzatılmasını haklı kılan sebeplerin yan ısıra, verilmiş
olan iki aylı k konkordato mühleti içerisinde n Ğler yapıldığını , geriye kalan iş lemlerin ne merkezde bulunduğunu ve şimdiye kadar
tamamlanamamalarını n neden ileri geldi ğini,, bu i şlemlerin yapı lıp bitirilebilmesi için ne kadarl ık bir süreye ihtiyacı bulunduğunu
açıkca belirtmelidi (3).

8) Konkordato Mühletinin Uzat ılması rnn Kimin
Tarafından İstenebileceği Kanunun son derece aç ı k olan mejninden de anla şılacağı üzere,
konkordato ııühletinin . uzatılmasını talep yetkisi, konkordato ko
fiıiserine aittir; kon ıiser dışında bir b ş ka kimsenin yani borçlu ve
alacaklı lann icra tetkik merciinden konkordato mühletinin uzat ılmasını isteme yetkileri yoktur (4). Ancak,' alacakl ılar ye borçlu
konkbrdato mühletinin uzat ılması talebinde bulunması için konkordato komiserine ba ş vurabilirler; komiser bu konuda hiç bir faaliyet göstermezse ş ikayet yoluna müracaat suretiyle, tetkik mercii
kanalıyla dnu bu kc' ı uda harekete geçmeye zorlayabilirler (5).
(2) Jaeger, C.: Das Bundesgesetz betrefl'end 'Schuldbetreibung und Konkurs,
Band 1, Zürich 1911, s.Art. 295. N. 6, s. 430-431; Ansay, S. Ş.: Konkordato.
(AD., 1940/3, s. 158-178), s 164.
İ
O'),
s.
291.
(3) (üüer, A.: Konkordato (AD., 1957, 12, s.273-?
(4) Hotz, 0.: Der Nachlağ svertrag des Schweiz. Bundesgesetes über Schuldbetreibung und Konkurs, Zürich, 1893, s. 15; Weher, L./Brüstlein, k: Das
BundSgesetz tür Schidbetreibung und Konkurs, Zürich 1892, s. 402; Gürdoğ an, B.: ifls Hukuku Dersleri, Ankara 1966, s. 170-171; Reyna, Yi
Buruloğlü, E.: Konkordatoda Mehil (Birinci Türk Hukuk Kongresine Sunulan Tebliğ ler, Ankara 1972, s. 1-16), s. 16; Berkhi, N.: İflAs Hukuku
dersleri, 4. B. Ankara 1972, s. 536.
(5) Gürdoğan, s. 170-171; Tanr ıver, s.254, dn. 34.
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Öte yandan, tetkik mercii de, konkordato komiserinin herhangi
bir başvurusu olmadan kendiliğinden konkordato 'mühletinin
uzatılmaşına kürar veremez (6).
C) Konkordato Mühletinin Uzatılması Talebinin.
İncelenmesi ve Karara Bağlanması
Konkordato mühletinin uzat ılması talebini incelefiıe ve karara
bağlama yetkisi münhasıran icra tetkik merciine ittir. . Burad ğ
sözü edilen icra tetkik merciinden maksat, borçluya konkordato
mühleti verilmesini öngören karar ı almış olan tetkik merciidir.
Tetkik mercii, konkordato komiserinin talebi üzerine, mutlaka
konkordato mühletinin uzat ılmasına karar vermek zorunda değildir (7); o.borçiuya konkordato mühleti verilebilmesi için kanunun varlığını aradığı şartlann halen geçerlili ğini koruduğu ve
(6) Hotz, s. 25; Weber/Brüstlein, s. 402. İsviçre hukukunda, normal konkordato mühleti, Türk Hukultundakinden farklı olarak dört aydır. İsviçre doktrininde ve mahkemeler uygulamas ında, konkordato 'korniserinin tamamlaması gereken işlerin fevkMade geni ş bir kapsama sahip olmas ı nedeniyle,
dört aylık konkordato mühletinin, bu işlerin yapilıp bitirilmesi için yetmeyeceğinin anlaşılması halinde, konkordato makam ımn, borçluya uzatma süresini de dahil ederek azami süre olan alt ı ayı kapsar şeklide, konkordato
mühleti verebileceği kabul edilmektedir (Coracli, A.: Der Sachwalter im gerichtlichen Nachlassverfahren naci Art 293W. SchKG, Diss,, Zürich 1973,s.
16 dn. 27). Kanunda, borçluya, öngörülen şartlann yerine getirilmesi halinde, tetkikmerciince iki aylık bir konkordato mühleti verileceği; bu sürenin,
somut olayın taşıdığı özellikler nedeniyle konkordato ile ilgili işlerin yapılıp
bitirilmesi için yetmemesi halinde de, konkordato komiserinin talebi ile, aym
merciice iki ay daha uzatılabileceği hükme ba ğlanmıştır. Bu durum karşısında, komiserin uzatma talebi olmaks ızın, tetkik iııerciinin iki ayl ık uzatma
süresini de dahil ederek, başlangıçta borçluya dört ayl ık bir konkordato
mühleti vermesi kanuna uygun dü şmez. Zira, mercii böylelikle komiseri devre dışı bırakmış ve yetkisini kullanamaz bir hale gtirmi ş olur. Ayrıca, komisenin konkordato ile 'ilgili olarak yapaca ğı işlerin yoğunluğu gözetilerek
başlangıçta uzatma süresininde dahil edilmesi suretiyle aza ıiıi konkordato
mühletinin verilmesi, komiserin görevlerini savsaklamas ına ve tembelli ğe
sevk edilmesine de neden olabilir. Ote yandan, i şin başında uzatmayı kapsar
şekilde mühlet verilmesine de gerek yoktur. Komiser, konkordato ınühleti
içerisinde yapılıp bitirilmesi gereken işlerin fevkAlade bir boyut kazandığını,
bunlan iki aylık süre içinde tamamlayamayaca ğını hissetiği anda konkordato mühletinin bitiminden önce, zaten tetkik n ıerciinden uzatma talebinde
bulunacaktır.
(7) Tanrıver, s. 254
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konkordatonun kabulünün ve tasdikinin lunetle muhtemel bulunduğu kanısına varır ise, konkordato mühletinin uzat ılmasına
karar vermeli; aksi bir kanıya ulaşması halinde de, konkordato komiserinin konkordato mühletinin uzat ılmasına ilişkin talebini
reddetmelidir (8).
Öte yandan, tetkik mercii ııin, her halüktirda talep edilmi ş olsa
bile, konkordato mühletinin, azami uzat ım süresi olan iki ay için,
uzatılmasına kafar vermek zorunluluğ u da bulunmamaktadır. Bir
başka ifade ile, tetkik mercii, konkordatonun bulundu ğu aşamayı
ve daha ypıl:ması gereken iş leri gözönüne alarak, mühletin iki
aydan daha kı sa bir süre için, örneğin, yalnı zca bir aylık dönem
için uzatı lmasma karar verebilir (9). İki aydan daha kısa süreli bir
uzatma yapılması halinde, arta kalan süreyi iki aya tamamlayacak ş ekilde yeniden tetkik mercii taraf ından bir mühlet uzatımı
yapı lamaz; uzatma talebinde de bulunulamaz. Zira, tetkik mercii,
ancak bir defaya özgü olmak üzere konkordato mühletinin uzatılması na karar verebilir (10). Bu nedenle, gerek konkordato
mühletinin uzatılması talebinde bulunulurken gerek konkordato
mühletinin uzatılması kararı verilirken, kanunun öngördüğü üst
sınır dahilinde kalmak kayd ıyla, uzatmanın ne kadarlık bir zaman dilimini kapsayaca ğını n tayininde, son derece hassas davranılmasında yarar vardır.
icra tetkik mercii, konkordato komiserinin talebi üzerine, konkordato mühletinin uzatılmasına karar vermi şse, mühletin uzatilmüını öngören karara karşı , ilan tarihinden itibaren yedi gün
içerisinde itiraz edilmesi mümkündür. itiraz, ri ıühleti durdurmaz;
ancak konkordato n ıühletinin uzatılmasını öngören tetkik mercii
kararı temyiz edileniez (İ lK. m. 288, ili). Ongörülen uzatma süresince, özellikle konkordato mühletinin en önemli sonuçlar ından
.
biri olan borçluya kar şı takip yasağı , devam eder.
(8) Tanrıver, s. 254; Ansay, s. 164; Berkin, N.: tils Hukukunda Konkordato, İstanbul 1948, s. 59; Arar, K.: İcra ve iflas Hukuku Hükümleri, C. Il,
• İ fls, Ankara 1945, s. 227. Kuru, B.: Ifis ve Konkordato Hukuku, 2. B.,
(Tıpkıbasım), İstanbul 1988, s. 418; Gürdo ğan, s 171; Jaeger, Art. 295 N.
6,s.430.
(9) Berldn, Konkordato, s.59; Kuru, s.418 dn. 32.
(10) Gürdoğan, s. 178; Kuru, s. 418 dn. 32; Ö ğütçü, AT./Çitoğlu, A.: Uygulamalı Icra ve .İ fls Kanunu, C. Il, Ankara 1977, s. 1164; Altay, S.: teorik ve
Pratik Konkordato l[ukuku, İstanbul 1993, s. 168.
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Konkordato mühletihin uzat ılmasına ili şkin kararında, borçluya konkordato mühleti verilmesini öngören karar gibi, verildiği
tarihten itibaren be şgün içindemasraflarının yatırılması suretiyle
uygulamaya koydurtulmas ı ve bu bağlamda tiraj ı en yüksek be ş
gazeteden biri ile i1n ettirilerek ilgili yerlere bildirilmesinin sa ğlanması zorunludur (11); aksi halde konkordato mühletinin uzatımım öngören icra tetkik mercii karan, kendili ğinden ortadan
kalkar.

(11) Kuru, s.440 cin. 119; Alt:
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