
 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 30.03.2018 

Sayı: 2018/064       Ref:4/064 

 

Konu:  

İFLASIN ERTELENMESİ UYGULAMASININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI 

VE ELEKTRONİK TEBLİGAT KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİNE DAİR 

DÜZENLEMELERİ DE İÇEREN 7101 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR  

 

15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “7101 Sayılı İcra ve İflas 

Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile başta 2004 sayılı 

İcra ve İflas Kanunu olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 

ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Tebligat Kanunu, Harçlar Kanunu, 

Kooperatifler Kanunu, Milletlerarası Tahkim Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanununda 

değişiklikler yapılmıştır.  

 

1. İflasın Ertelenmesi Uygulamasının Yürürlükten Kaldırılması Ve Konkordato 

Uygulamasına Dair Yeni Düzenlemeler 

 

Yapılan yasal değişiklikler içinde belki de en önemli değişiklik, iflas erteleme kurumunun 

yürürlükten kaldırılması ve yerine konkordato kurumunun daha etkin ve işlevsel bir yapıya 

kavuşturulmasıdır. 

 

Kanunun gerekçesinde de yer verildiği üzere, ülkemizde 2003 yılından bu yana uygulanan 

iflasın ertelenmesi kurumu, ihdas amacının gerçekleştirilmesi konusunda isteneni 

verememiştir. Bu sebeple 2016 yılında 6728 sayılı Kanunla iflasın ertelenmesi kurumu revize 

edilmiştir. İflasın ertelenmesi kurumunda alacaklıların herhangi bir şekilde söz sahibi 

olmaması, sürecin borçlu ve mahkeme arasında yürütülmesi ve yaşanan yargılama sorunları 

birlikte değerlendirildiğinde bu kurumun tamamıyla yürürlükten kaldırılması ve bunun yerine 

alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonrasında anlaşmaları ve bu anlaşmanın mahkemece 

tasdiki esasına dayanan konkordato kurumunun daha etkin ve aktif bir şekilde kullanılması 

ticari ve sosyal hayat bakımından bir ihtiyaç olarak görülmüştür.  

 

Bu kapsamda İcra ve İflas Kanunu’nun 179. maddesi ile 285 ilâ 309. maddeleri arasında ve 

Türk Ticaret Kanunu’nun 377 ve 634. maddelerinde değişiklikler yapılmış, İcra ve İflas 

Kanunu’nun iflasın ertelenmesi uygulamasına dar hükümler içeren 179/a, 179/b, 179/c 

maddeleri ile konkordato uygulamasına ilişkin bazı hükümler içeren 298/a ve 329/a maddeleri 

yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece sermaye şirketleri ve kooperatifler bakımından iflas 

erteleme yerine konkordato talebinde bulunabilecekleri hükme bağlanmıştır.   

 

Bu konudaki düzenlemeler 15.03.2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

İcra ve İflas Kanunu’nun 285 ilâ 308. maddeleri arasında yapılan düzenlemeler ile Kanunda 

yer almakta olan Konkordato uygulaması bazı yönlerden daha belirgin ve işlevsel hale 

getirilmiştir diyebiliriz. Bu düzenlemelerden bir kısmına aşağıda kısaca değinilecektir.  

 

 

 



 

 

 

Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan 

borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya iflastan 

kurtulmak için konkordato talep edebilecektir. Konkordato, borçların yeniden 

yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan 

kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da 

belirli bir tenzilatta veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle 

taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşmadır. 

 

Konkordato taleplerinde yetkili ve görevli mahkeme, Asliye Ticaret Mahkemeleri olacaktır. 

Eski düzenlemede mahkeme İcra Mahkemeleriydi.  

 

Konkordato talebine eklenecek belgeler mevcut Kanunda sınırlı ve yetersiz şekilde 

düzenlenmişti. İflasın ertelenmesi kurumuna ilişkin uygulama ve tecrübe de dikkate alınarak, 

bu konunun daha sıkı bir biçimde disiplin altına alınması gerektiği düşüncesiyle talep sahibi 

borçlu şirketin mali ve finansal durumunu net bir şekilde ortaya koyan belge ve 

tabloların konkordato talebiyle birlikte mahkemeye sunulması istenmektedir.   

 

Konkordato talebinde mahkemeye sunulacak belgeler açısından bir yenilik olarak, nakit akım 

tablosuna yeni yasal düzenlemede yer verilmiştir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu veya 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilen 

bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan 

teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile 

dayanaklarının da konkordato talebiyle birlikte mahkemeye sunulması istenmekte ve 

böylece başarı ihtimali bulunmayan konkordato taleplerinin engellenmesi 

amaçlanmaktadır. Ancak, küçük işletmeler finansal analiz raporu ibrazı mecburiyetinin 

dışında tutulmaktadır. 

 

Konkordato talebiyle birlikte mahkemeye sunulan belge ve tabloların tarihinin, başvuru 

tarihinden en fazla 45 gün öncesine ait olması aranacaktır. Böylece değerlendirmelerin, 

örneğin altı ay, bir yıl öncesine ait olan ve geçen zamanın etkisiyle gerçek durumu 

yansıtmaktan uzaklaşan verilerden hareketle değil, güncel verilerden hareketle yapılması 

sağlanmak istenmektedir. 

 

Konkordato uygulamasında “Geçici mühlet” ve “Kesin mühlet” durumları da bu yasal 

düzenlemeler ile hukukumuzda yerini almıştır. Kesin mühlet içinde alacaklıların haklarında 

bazı sınırlamalar yapılmaktadır. Alacaklıların haklarında yapılan bu sınırlamaların temel 

nedeni, konkordato mühleti içinde borçlunun rahat hareket edebilmesi ve alacaklıların baskısı 

altında olmadan konkordato projesinin hayata geçirilebilmesi için faaliyetlerine devam 

edebilmesinin sağlanmasıdır. Kesin mühlet süresi içinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanuna göre yapılan takipler dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamayacağı, 

evvelce başlamış takiplerin duracağı,  ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının 

uygulanmayacağı, zamanaşımı ve hak düşüren müddetlerin işlemeyeceği hüküm altına 

alınmıştır. Bununla birlikte 206. maddenin birinci sırasında yer alan imtiyazlı alacaklar için 

haciz yoluyla takip yapılabilecektir (Örneğin çalışanların ücret, kıdem tazminatı ve ihbar 

tazminatı gibi alacakları, aile hukukunda doğan nafaka alacakları). 

 

 

 



 

 

 

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz konkordato uygulamasına dair yeni düzenlemeler dışında 

sirkülerimiz kapsamında ayrıntısına girmediğimiz, ilgili yasa maddelerinde yapılmış pek çok 

yeni düzenleme de mevcuttur. Söz konusu kapsamda işlem yapılmadan önce hukuki ve mali 

konularda mutlaka uzman görüşü alınması gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz.  

 

2. Elektronik tebligat uygulamasının kapsamının genişletilmesi 

 

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a maddesinde yapılan 

düzenleme ile elektronik tebligat yapılması zorunlu kişiler yeniden belirlenmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Tebligata elverişli bir elektronik adres 

vererek bu adrese tebligat yapılmasını 

isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat 

yapılabilir. 

 

Anonim, limited ve sermayesi paylara 

bölünmüş komandit şirketlere elektronik 

yolla tebligat yapılması zorunludur. 

 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre 

elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple 

yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen 

diğer usullerle tebligat yapılır. 

 

Elektronik yolla tebligat, muhatabın 

elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 

beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. 

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve 

esaslar yönetmelikle belirlenir. 

Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere 

tebligatın elektronik yolla yapılması 

zorunludur. 

 

1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu 

Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli 

(I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer 

alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner 

sermayeli kuruluşlar 

2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî 

idareler 

3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum 

ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve 

kefalet sandıkları 

4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların 

bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri 

5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 

kamuya ait diğer ortaklıklar 

6. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları ve üst kuruluşları 

7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere 

tüm özel hukuk tüzel kişileri. 

8. Noterler 

9. Baro levhasına yazılı avukatlar 

 10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler 

11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini 

veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası 

kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari 

yargı mercileri, icra müdürlükleri veya 

hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile 

yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim. 

 

Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve 

tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik 

tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere 

tebligatın elektronik yolla yapılması 



 

zorunludur.  

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre 

elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple 

yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen 

diğer usullerle tebligat yapılır. 

Elektronik yolla tebligat, muhatabın 

elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 

beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. 

Bu Kanun uyarınca yapılan elektronik 

tebligat işlemleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı 

Anonim Şirketi tarafından kurulan ve 

işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi 

üzerinden yürütülür. Posta ve Telgraf 

Teşkilatı Anonim Şirketi, sistemin 

güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin 

muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri 

alır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 

esaslar yönetmelikle belirlenir. 

 

7201 sayılı Kanunun 7/a maddesinin ikinci fıkrasında elektronik tebligat yapma zorunluluğu 

sadece anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler bakımından mevcut 

iken, yapılan değişiklikle bu zorunluluğun kapsamı genişletilmektedir. Yeni düzenleme ile 

kollektif şirketler, komandit şirketler, dernekler, vakıflar, vs... gibi özel hukuk tüzel kişileri 

elektronik tebligat kapsamına alınmaktadır. Ayrıca noterler, baro levhasına yazılı avukatlar ile 

sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler de elektronik tebligat kapsamına alınmıştır. 

 

Saygılarımızla, 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK: 

7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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