
İCRA VE İFLAS KANUNU
KONKORDATO HÜKÜMLERİ
M.299-308/h



İİK m.299

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

 Rehinli alacaklılar da dahil olmak üzere alacaklılar, komiser

tarafından yapılacak ilanla onbeş gün içinde alacaklarını

bildirmeye davet edilecektir.

 İlanda, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı

olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul

edilmeyecekleri ihtar edilecektir.

 İlânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile

gönderilecektir. Ancak bu durumda da on beş günlük süre ilan

tarihinden başlayacaktır.



İİK m.300

ALACAKLAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANA DAVETİ

 Komiser, borçluyu iddia olunan alacaklar hakkında açıklamada

bulunmaya davet edecektir.

 Komiser, kaydedilen alacakların olup olmadığı hakkında borçlunun

defterleri ve belgeleri üzerinde gerekli incelemelerde bulunarak

bunların neticesini konkordato projesini tasdik edecek olan asliye

ticaret mahkemesine raporla bildirecektir.



İİK m.301

ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET

 Komiser, konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi

ve tahkiki tamamlandıktan sonra, ilanla alacaklıları, konkordato

projesini müzakere etmek üzere toplanmaya davet edecektir.

 İlânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile

gönderilecektir.

 İlk toplantı günü ilandan en az on beş gün sonra olacaktır.



İİK m.302

ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN KABULÜ İÇİN 

GEREKLİ ÇOĞUNLUK

 Komiserin başkanlığında icra edilecek alacaklılar toplantısında

yapılan oylama sonucunda kaydedilmiş olan;

• Alacaklıların ve alacakların 1/2’sini

veya

• Alacaklıların 1/4’ünü ve alacakların 2/3’ünü,

aşan bir çoğunluk tarafından imza edilen konkordato projesi kabul

edilmiş sayılacaktır.

 Oylamada, sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy

kullanabilecektir.



İİK m.302

ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN KABULÜ İÇİN 

GEREKLİ ÇOĞUNLUK

 Alacak ve alacaklı çoğunluğunun hesabında dikkate alınmayacak

kişiler:

a) 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacakların (işçi

ve nafaka) alacaklıları

b) Borçlunun eşi ve çocuğu,

c) Borçlunun kendisinin ve evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşinin

anası, babası ve kardeşi.

 Rehinle temin edilmiş olan alacaklar, 298 inci madde uyarınca takdir

edilen kıymet sonucunda teminatsız kaldıkları kısım için hesaba

katılacaktır.



İİK m.302

ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN KABULÜ İÇİN 

GEREKLİ ÇOĞUNLUK

 Alacaklılar toplantısına mahkeme kararıyla katılabilecek alacak sahipleri:

a) Çekişmeli alacaklar,

b) Geciktirici koşula bağlı alacaklar,

c) Belirli olmayan bir vadeye tabi alacaklar.

 Mahkeme bu alacakların ne oranda dikkate alınacağını da belirler.

 Bu iddialar hakkında ileride mahkemece verilecek hükümler saklıdır.



İİK m.302

ALACAKLILAR TOPLANTISI VE PROJENİN KABULÜ İÇİN 

GEREKLİ ÇOĞUNLUK

 Müzakereler sonucunda oluşturulan konkordato tutanağı, kabul ve

ret oylarını içerecek şekilde derhâl imzalanır.

 Soğuma Süresi: Toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde

tutanağın imzalanması suretiyle gerçekleşen iltihaklar da geçerlidir.

 Komiser, iltihak süresinin bitiminden itibaren en geç yedi gün içinde

konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul

edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair

gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi edecektir.



İİK m.303

BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA KARŞI 

HAKLAR

 Konkordatoya yazılmış bir alacaklı konkordatoya kabul oyu

vermemiş ise, müşterek borçlulara ve borçlunun kefillerine karşı,

bütün haklarını muhafaza eder.

 Alacaklı konkordatoyu şartsız kabul etmiş ise, müşterek borçludan

veya kefilden de, alacağını ancak tasdik edilen konkordato uyarınca

isteyebilir.

 Konkordatoyu kabul eden alacaklı, aynı zamanda teminattan da

vazgeçmişse, o zaman müşterek borçlu veya kefilin durumunu

tamamen kötüleştirmiş olacağından, alacaklı müşterek borçlu veya

kefile müracaat hakkını da tam olarak kaybeder.



İİK m.303

BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA KARŞI HAKLAR

 Alacaklı konkordatoyu kabul etmiş olsa bile, eğer kendi haklarını müşterek

borçluya veya kefile ödeme karşılığında temlik etmeyi teklif etmiş ve

onlara alacaklılar toplantısının yer ve zamanını en az on gün önce haber

vermiş ise, bu kişilere karşı haklarını tam olarak muhafaza eder.

 Alacaklının bu temlik teklifi müşterek borçlu veya kefil tarafından kabul

edilmezse, alacaklı konkordatoyu kabul etse bile müşterek borçlu veya

kefile karşı haklarını tam olarak muhafaza eder.

 Müşterek borçlu veya kefil alacaklının teklifini kabul ederse, bu halde

müşterek borçlu veya kefil alacaklının yerine geçerek konkordatoya kabul

ve ret oyu verebilecektir.



İİK m.303

BORÇTAN BİRLİKTE SORUMLU OLANLARA KARŞI HAKLAR

 Alacaklı, müracaat hakkına halel gelmeksizin borçtan birlikte

sorumlu olan kişilere müzakerelere katılma yetkisi verebilecek ve

onların kararını kabul taahhüdünde bulunabilecektir.

 Toplantıya katılma yetkisi verilen müşterek borçlu veya kefil

toplantıya katılırsa konkordatoda alacaklıyı temsilen oy kullanır. Bu

kişiler hangi şekilde oy kullanırsa kullansın alacaklı müşterek borçlu

veya kefile karşı müracaat hakkını tam olarak muhafaza eder.

Müşterek borçlu veya kefil bu yetkiyi kullanmazsa, alacaklı,

konkordatoyu kabul etse bile müşterek borçlu veya kefile karşı

haklarını tam olarak muhafaza eder.



İİK m.304

KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ

 Mahkemenin, konkordato konusundaki kararını kesin mühlet içinde

vermesi gerekmektedir.

 Karar için yapılacak duruşma günü, ilan edilecektir.

 İtiraz edenlerin duruşmada hazır bulunabilmeleri, itiraz sebeplerini,

mahkemeye, duruşma gününden en az üç gün önce ve yazılı olarak

bildirmiş olması şartına bağlıdır.

 Bu husus ilana açıkça yazılacaktır.



İİK m.304

KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ

 Özel güçlük arz eden durumlarda, kesin mühlet içinde kararın

verilemeyeceğinin anlaşılması halinde mahkemece konkordato kararının

verilmesine kadar mühlet hükümlerinin devamına karar verebilecektir.

 Sadece mahkeme için öngörülmüş olan bu süre altı aydan fazla

olamaz.

 Konkordato Süreci:

Geçici Mühlet : 3+2 ay

Kesin Mühlet : 1 yıl+6 ay (+ 6 ay)



İİK m.305

KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI

 Mahkeme, alacaklılar tarafından kabul edilen konkordato projesinin

tasdik şartlarını değerlendirecektir.

 Tasdik şartları:

1) Alacaklılara teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı halinde her bir

alacaklının eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının

anlaşılması.

2) Teklif edilen meblağın, borçlunun kaynakları ile orantılı olması.



İİK m.305

KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI

3) Konkordato projesinin Kanunda öngörülen çoğunlukla kabul

edilmiş olması.

4) 206 ncı maddenin birinci sırasındaki imtiyazlı alacaklıların

alacaklarının (işçi ve nafaka alacakları) tam olarak ödenmesi ve

mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifası bakımından

(alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe) yeterli teminatın verilmiş

olması.

5) Tasdikin gerektirdiği yargılama giderleri ile tasdik durumunda

alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken

harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine

depo edilmiş olması.



İİK m.305

KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTLARI

 Mahkeme konkordato projesini yetersiz bulursa kendiliğinden veya

talep üzerine gerekli gördüğü düzeltmenin yapılmasını isteyebilir.

 Çekişmeli veya geciktirici koşula bağlı yahut belirli olmayan bir

vadeye tâbi alacakların alacaklılarının oylamaya katılmaları halinde,

bunların teminat gösterip göstermeyeceğine mahkeme karar

verecektir.



İİK m.306

KONKORDATONUN TASDİKİ KARARI, KAPSAMI VE İLANI

 Tasdik kararında, alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçmiş

sayılacağı ve borçların hangi takvim çerçevesinde ödeneceği

belirtilecektir.

 Kararda, tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için

gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli bir

kayyım tayin edilebilecektir.

 Kayyım, borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını

ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda iki ayda bir,

tasdik kararını veren mahkemeye rapor verecektir.

 Tasdik kararı mahkemece, ilan edilerek ilgili yerlere bildirilecektir.



İİK m.307

REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE FİNANSAL 

KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ

 Borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında rehinli malın muhafaza altına

alınması ve satışı, karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere aşağıdaki

şartlarla ertelenebilir:

a) Rehinle temin edilen alacak, konkordato talebinden önce doğmuş

olmalıdır.

b) Rehinle temin edilen alacağın konkordato talep tarihine kadar

ödenmemiş faizi bulunmamalıdır.

c) Borçlu rehinli malın, işletmenin faaliyeti için zorunlu olduğunu ve

paraya çevrilmesi durumunda ekonomik varlığının tehlikeye düşeceğini

yaklaşık olarak ispat etmiş olmalıdır.

 Paraya çevrilme ertelenirse satış isteme süreleri işlemeyecektir.



İİK m.307

REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE FİNANSAL 

KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ

 Borçlunun talebi üzerine, tasdik kararında finansal kiralama konusu malların

iadesi, karardan itibaren bir yılı geçmemek üzere aşağıdaki şartlarla ertelenebilir.

a) Borçlu, finansal kiralama sözleşmesinin aynen ifasını komiserin onayıyla

üstlenmiş olmalıdır.

b) Kira alacağı konkordato talebinden önce doğmuş olmalıdır.

c) Ödenmemiş kira borcu, üç aylık tutarı aşmamalıdır.

d) Erteleme nedeniyle malın değer kaybından kaynaklanabilecek zarar,

teminat altına alınmış olmalıdır.

e) Finansal kiralama konusu malın işletmenin faaliyeti için zorunlu olduğu ve

iade edilmesi durumunda ekonomik varlığının tehlikeye düşeceği yaklaşık olarak

ispat edilmiş olmalıdır.



İİK m.307

REHİNLİ MALLARIN MUHAFAZA VE SATIŞI İLE FİNANSAL 

KİRALAMA KONUSU MALLARIN İADESİNİN ERTELENMESİ

 Konkordatoyu tasdik eden mahkeme, ilgili alacaklının talebi üzerine

ve borçluyu da davet ederek aşağıdaki hâllerden birinin varlığının

yaklaşık olarak ispat edilmesi kaydıyla erteleme kararını

kaldırır.

a) Borçlu ertelemeyi yanlış bilgiler vermek suretiyle elde

etmişse.

b) Borçlunun serveti ve gelirleri artmış ve borçlu, ekonomik

varlığını tehlikeye sokmadan borcu ödeyebilecek hale gelmişse.

c) Rehinli malın paraya çevrilmesi veya finansal kiralama

konusu malın iadesi, borçlunun ekonomik varlığını artık tehlikeye

sokmayacaksa.



İİK m.308

KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ VE 

BORÇLUNUN İFLASI

 4949 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda getirilen ve

konkordatonun tasdik edilmemesi üzerine, iflâsa tâbi olmayan

borçlunun bile iflâs sonucuyla karşı karşıya kalması yaptırımının

ağır olduğu düşüncesiyle değişiklik yapılmıştır.

 Tasdik talebi reddedilen borçlunun iflâsa tâbi kişilerden olması ve

hakkında doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden birisinin bulunması

halinde mahkeme, başka bir şart aramaksızın re’sen iflâsa karar

verecektir.



İİK m. 308/a

KANUN YOLLARI

 Konkordatonun tasdiki konusundaki kararlara karşı, istinaf ve

devamında temyiz kanun yolunun açıktır.

 Karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın

tebliğinden; diğer alacaklılar ise kararın ilanından itibaren on gün

içinde istinaf yoluna başvurabilir.

 Bu karara karşı temyiz süresi yine on gündür.



İİK m. 308/b

ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR HAKKINDA DAVA

 Alacakları itiraza uğramış olan alacaklılar, konkordato tasdik

kararının ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde dava açabilecektir.

 Tasdik kararını veren mahkeme, konkordato projesi uyarınca

çekişmeli alacaklara isabet eden payın, kararın kesinleşmesine

kadar borçlu tarafından, mahkemece belirlenen bir bankaya

yatırılmasına karar verebilecektir.

 Süresi içinde dava açmamış olan alacaklılar, bu paydan ödeme

yapılmasını talep edemeyecek olup bu durumda yatırılan pay

borçluya iade edilecektir.



İİK m. 308/c

KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ

 Kural olarak tasdik kararıyla birlikte proje, derhal uygulanmaya

başlanacaktır. Ancak alacaklılar projeyi oylayıp kabul ederken, projenin

tasdik kararının kanun yollarından da geçerek kesinleşmesinin ardından

bağlayıcılık kazanacağını kabul edebileceklerdir. Bu durumda mühletin

etkileri konkordatonun bağlayıcı hale geldiği tarihe kadar devam edecektir.

 Bağlayıcı hale gelen konkordato, konkordato talebinden önce veya

komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar için

mecburi olacaktır.

 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar, rehinli

alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ve 6183

sayılı Kanun kapsamındaki amme alacakları hakkında proje bağlayıcı

olmayacaktır.



İİK m. 308/c

KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ

 Mühlet içinde ticari faaliyetine devam etmekte olan borçlunun komiserin

izniyle akdedilmiş olan tüm borçları ana kuralın dışında bırakılmakta ve

projeye tabi tutulmamaktadır.

 Konkordato mühleti sırasında borçluya yeni kredi veren alacaklıların

alacağı da konkordato şartlarına tabi olmayacak; malvarlığının terki

suretiyle konkordatoda veya sonraki iflasta masa borcu sayılmaktadır.

 Aynı kural komiserin izniyle ifası kabul edilmiş sürekli borç ilişkilerinden

kaynaklanan karşı edim alacakları için de geçerlidir.



İİK m.308/ç

KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE 

ETKİSİ

 Konkordatonun taraflar için bağlayıcı hale gelmesiyle, geçici mühlet

kararından önce başlatılmış takiplerde konulan ve henüz paraya

çevrilmemiş olan hacizler hükümden düşecektir.

 İSTİSNA: Kanunun 206 ncı maddesinin birinci sırasında yazılı

imtiyazlı alacaklar, rehinli alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan

miktardaki alacakları ve 6183 sayılı Kanun kapsamındaki amme

alacakları için konulan hacizler düşmeyecektir.



İİK m. 308/d

KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAATLER

 Alacaklılardan birine konkordato projesinde öngörülenden fazla

olarak yapılan vaatler hükümsüzdür.



İİK m. 308/e

KONKORDATONUN KISMEN FESHİ

 Konkordato projesi uyarınca kendisine ödeme yapılmayan her

alacaklı, konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları

muhafaza etmekle birlikte mahkemeye başvurarak kendisi hakkında

konkordatonun feshini isteyebilir.

 Mahkemenin fesih talebi üzerine vereceği karara karşı, tebliğinden

itibaren on gün içinde istinaf yoluna; bölge adliye mahkemesi

kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz

yoluna başvurulabilecektir.



İİK m. 308/f

KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ

 Her alacaklı tasdik kararını vermiş olan mahkemeden kötü niyetle

sakatlanmış konkordatonun feshini isteyebilecektir.

 Mahkeme, borçlunun iflasa tabi şahıslardan olması ve doğrudan

doğruya iflas sebeplerinden birinin mevcut olması halinde, fesih

kararı ile birlikte borçlunun iflâsına da re’sen karar verecektir.

 Konkordatonun tamamen feshi kararı kesinleştiğinde durum ilan

edilecek ve ilgili yerlere bildirilecektir.



İİK m. 308/g

KONKORDATODA HARÇ, VERGİ İSTİSNALARI VE TEŞVİK 

BELGELERİ

 Konkordatoyu kolaylaştırmak amacıyla birtakım harç ve vergi

istisnaları ile teşvik belgelerinde süre uzatımı imkanı bulunmaktadır.

 Bu istisna hükümleri, konkordato projesinde belirtilen işlemler

bakımından borçlu ile proje kapsamındaki alacaklılara özgü olarak

uygulanacaktır.

 Üçüncü kişiler bu istisna hükümlerinden yararlanamayacaktır.

 Aynı hüküm, sermaye şirketlerinin yeniden yapılandırılması kurumunda da

(m.309/u) mevcuttur.



İİK m.308/h

REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARI VE 

YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ

 Maddeyle, 2004 sayılı Kanunun Onikinci Babına İkinci Bölüm

eklenmiş ve diğer bölümler teselsül ettirilmiştir.

 Eklenen bölümde adi konkordatoda, rehinli alacaklılarla müzakere

usulü, şartları ve karşılığında rehin tesis edilmiş borçların

yapılandırılmasına ilişkin hükümler düzenlenmektedir.

 Rehinli alacaklılarla yapılacak olan toplantı, 302 nci madde uyarınca

yapılan alacaklılar toplantısıyla bir karışıklığa yer vermemek ve bir

bağlantı kurulmasının önüne geçmek için, “rehinli alacaklılar ile

müzakere” olarak adlandırılmaktadır.



İİK m.308/h

REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARI VE 

YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ

 Rehinli alacaklılarla müzakerenin alacaklılar toplantısının hukuki niteliği,

içeriği ve gündemiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

 Rehinli alacaklıları müzakereye davet bakımından borçlu ve komisere

mümkün olduğu kadar fazla bir hareket serbestisi tanınmıştır.

 Müzakerenin kesin mühlet içinde ne zaman yapılacağı tamamen somut

olayın özelliğine göre borçlu ve komiser tarafından takdir edilecektir.

 Borçlu ve komiserin, 302 nci maddenin son fıkrasındaki süreleri aşmaması

gerekecektir.



İİK m.308/h

REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARI VE 

YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ

 Rehinli alacaklılarla müzakereden bir sonuç alınabilmesi, borçlunun

daha önce rehinli alacaklılarla temas kurup görüşmeler yapmış,

onlara ayrı ayrı teklifte bulunmuş ve onları ikna ederek kabul oyu

vermelerini sağlamış olmasına bağlıdır.

 Müzakere sonunda kabul oyu veren rehinli alacaklıların alacakları,

toplam rehinli alacakların üçte ikisinden fazla ise, teklif kabul

edilmiş olacak ve kabul etmeyen (borçluyla bir anlaşmaya

varamamış olan) diğer rehinli alacaklılar da bu kabulle bağlı

olacaklardır.



İİK m.308/h

REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARI VE 

YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ

 Borçlunun tekliflerinin alacak miktarı itibariyle üçte ikiyi aşan

çoğunlukla kabul edilmesi halinde, borçlu ile anlaşamayan rehinli

alacaklı, konkordato talep tarihinden itibaren, taraflar arasında

akdedilen ve rehnin tesisine dayanak teşkil eden sözleşmede

kararlaştırılan temerrüt öncesi faiz oranıyla, diğer rehinli alacaklılarla

yapılan anlaşmalardan en uzun vadelisine tabi olacaktır.

 Anlaşmaya varılamayan rehinli alacaklılara borçlu tarafından

yapılacak ödemelere ilişkin plan, komiser tarafından tutanağa

geçirilecek ve gerekçeli rapora işlenecektir.



İİK m.308/h

REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARI VE 

YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ

 Komiser, rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmaları ve varsa anlaşmaya

varılamayan rehinli alacaklılara borçlu tarafından yapılacak ödemelere

ilişkin planı, 302 nci madde uyarınca yapılan alacaklılar toplantısından

sonra hazırlayacağı rapora, ayrı bir başlık altında ve ana hatlarıyla derç

edip raporu tasdik mahkemesine sunacaktır.

 Tasdik mahkemesi, rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmaları alacak

miktarı itibariyle üçte iki oranına ulaşılıp ulaşılmadığı yönünden ve

anlaşmaya varılamayan rehinli alacaklılar varsa bunlara uygulanacak

rejimin maddede öngörülen şartlara uyup uymadığı bakımından kontrol

ettikten sonra anlaşmaları ve ödeme planını karara ekleyecektir.



İİK m.308/h

REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARI VE 

YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ

 Adi konkordatoda 302 nci madde uyarınca yapılacak alacaklılar

toplantısı borçlunun konkordato projesini kabul etmezse, bu madde

uyarınca yapılmış anlaşmalar ve anlaşma yapmamış rehinli

alacaklılar için hazırlanmış olan ödeme planı geçerli olmayacaktır.

 Yapılan anlaşmaya uygun olarak kendisine karşı ifada

bulunulmayan her rehinli alacaklı, tasdik kararını veren mahkemeye

başvurarak o rehinli alacağa ilişkin anlaşmayı feshettirebilecektir.



İİK m.308/h

REHİNLİ ALACAKLILARLA MÜZAKERE ŞARTLARI VE 

YAPILANDIRMANIN HÜKÜMLERİ

 Fesih sonucunda üçüncü fıkrada belirtilen üçte iki oranının altına

düşüldüğü takdirde, ödeme planına tabi rehinli alacaklılar bu planla

bağlı olmaktan çıkacak, borçlu ile anlaşmış olan rehinli alacaklılar

ise anlaşmayı devam ettirip ettirmemekte serbest olacaktır.

 Rehinli alacaklıların konkordato karşısındaki durumları Onikinci

Baba eklenen İkinci Bölüm ve 308/h maddesinde düzenlenmesi

nedeniyle herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için Kanunun

285 ila 309/l maddelerinin, açıkça belirtilmedikçe, rehinli alacaklılar

hakkında uygulanmayacağı hükme bağlanmaktadır.
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