
A)     KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR KURULUNA DAİR YÖNETMELİK 
Konkordato Komiserinin Nitelikleri:  

1.      Türk vatandaşı olmak. 
2.      Tam ehliyetli olmak. 
3.      En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş 
yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak. 

4.      İflas etmemiş olmak. 
5.      Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine 

son verilmemiş olmak. 
6.      Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki 

faaliyetten yasaklı bulunmamak. 
7.      Kamu hizmetinden yasaklı olmamak. 
8.      Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm 

bulunmamak. 
9.      26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş 

olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış 
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin 
suçlarından mahkûm olmamak. 

10.  Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak. 
11.  Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış 

olmak. 
  
Konkordato Komiserinin Görevlendirilmesi: 
Mahkeme, komiseri, bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kurulu tarafından 
oluşturulan listeden seçecektir. Bu listede görevlendirilecek komiser bulunmaması hâlinde liste dışından 
görevlendirme yapılır ve yapılan bu görevlendirme bölge kuruluna bildirilecektir. 
  
Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri:  

1.      Görevini kanun, bu Yönetmelik ve dürüstlük kuralları çerçevesinde tarafsız, objektif ve özenle yerine 
getirmek. 

2.      Kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmek. 
3.      Görevi sebebiyle öğrendiği sırların gizliliğini sağlamak ve korumak. 
4.      Görevi sırasında elde ettiği bilgileri kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler yararına doğrudan veya 

dolaylı bir menfaat elde etmek için kullanmamak. 
5.      Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat 

sağlamamak, hediye kabul etmemek ve aracılıkta bulunmamak. 
-        Komiserlik görevinin yürütülmesi için en az otuz altı ders saatinden oluşan temel eğitim medeni usul 

ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında 
profesör, doçent veya doktor unvanına sahip olanlar tarafından verilecektir. 

-        Medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe 
alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik eğitiminden muaftır. 

-        Komiserlik eğitimi Bakanlıkça izin verilmek kaydıyla; bünyesinde hukuk fakültesi bulunan 
üniversiteler ile Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından verilecektir. 

-        Komiserlere, eğitim izni verilen kuruluşlarca, toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa 
yenileme eğitimi verilecektir. 

  
Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması 

-        Mahkeme tarafından kesin mühlet kararıyla birlikte veya en geç alacaklıların alacaklarını bildirmesi 
ve borçlunun alacaklılar hakkındaki beyanı alındıktan sonra, yedi alacaklıyı geçmemek, herhangi bir 



ücret takdir edilmemek ve tek sayıda olmak kaydıyla komiserin de görüşü alınarak alacaklılar kurulu 
oluşturulabilir. 

-        Alacakları, hukuki nitelik itibarıyla birbirinden farklı olan alacaklı sınıfları ve varsa rehinli alacaklılar, 
alacaklılar kurulunda hakkaniyete uygun şekilde temsil edilir. 

  
Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulacağı Hâller 

-        Hukuki nitelikleri büyük ölçüde birbirine benzer alacaklar, aynı alacaklı sınıfında yer alır. Rehinli 
alacaklılar, rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları bakımından ayrı bir sınıf olarak kabul 
edilir. 

-        En az üç alacaklı sınıfı bulunması kaydıyla, alacaklı sayısının iki yüz elliyi veya alacak miktarının 
yüz yirmi beş milyon Türk Lirasını aşması hâlinde alacaklılar kurulunun oluşturulması 
zorunludur. 

  
Alacaklılar Kurulunun Görevleri  

-        Komiserin faaliyetlerine nezaret eder; komisere tavsiyelerde bulunabilir ve Kanunun öngördüğü 
hâllerde mahkemeye görüş bildirir. 

-        Alacaklılar kurulu komiserin faaliyetlerini yeterli bulmazsa, mahkemeden komiserin değiştirilmesini 
gerekçeli bir raporla isteyebilir. Mahkeme bu talep hakkında borçluyu ve komiseri dinledikten sonra 
kesin olarak karar verir. 

  
  

B)     KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 
  
Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler 

1.      Konkordato ön projesi. 
2.      Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler. 
3.      Alacaklı ve alacak listesi. 
4.      Karşılaştırma tablosu. 
5.      Makul güvence veren denetim raporu. 

  
-        Konkordato işlemlerinin başlatılması alacaklılardan biri tarafından talep edilmişse mahkeme, birinci 

veya ikinci fıkrada belirtilen belge ve kayıtların eksiksiz olarak sunulması için borçluya makul bir süre 
verilecektir. Ayrıca, belge ve kayıtların hazırlanması için gerekli masraf alacaklı tarafından 
karşılanacaktır. 
  

Denetim ve Rapor 
-        Denetim, borçlunun konkordato ön projesinde yer alan teklifinin gerçekleşeceği hususunda makul 

güvence verilip verilmeyeceğinin tespiti amacıyla yapılır. 
-        Bağımsız denetim kuruluşu, makul güvence veren denetim raporunu hazırlarken aşağıdaki belgeleri 

denetler: 
1.      Konkordato ön projesi. 
2.      Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler. 
3.      Alacaklı ve alacak listesi. 
4.      Karşılaştırma tablosu. 

  
-        Makul güvence veren denetim raporu, denetim kanıtlarının Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde 

değerlendirilmesi sonucunda, makul güvence seviyesine uygun şekilde oluşturulan denetçi görüşünün 
ve varsa dikkat çekilmek istenen diğer hususların, mahkemeye sunulması amacıyla Kurum 
düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve imzalayan bağımsız denetim kuruluşu tarafından 
sorumluluğu üstlenilen belgedir. Bağımsız denetim kuruluşu, yaptığı denetim sonucunda konkordato 
ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda olumlu sonuca varırsa, makul güvence veren 
denetim raporunu hazırlar. 

-        Bağımsız denetim kuruluşu raporu borçlunun konkordato talebinde bulunduğu tarihten itibaren altmış 
gün içinde Kuruma bildirir. 



-        Yönetmelik kapsamında yapılacak denetimin toplam ücretinin üst sınırına ilişkin ücret tarifesi, 
denetimin kapsamı ve niteliği dikkate alınarak Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
müştereken belirlenebilir. 
  

Söz konusu Yönetmeliklere http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-1.htm ve 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-2.htm adreslerinden erişilebilmektedir. 
  
Saygılarımızla, 
 


