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Radnote  anlamındadır. 

NZG  :Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht 

OR :Schweizerisches Obligationenrecht 

Rdnr   :Randnummer 

RG :Resmi Gazete 

RKD  :Resmi Kararlar Dergisi 

RPÇYT :Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip 

s. :sayfa 

sa. :sayı 

SBFD :Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 

SchKG :Schweizerische Schuldbetreibung und Konkursgesetz 

SchKO : Türkische Schuldbetreibung und Konkursordnung 

SĠD :Son İçtihatlar Dergisi 

SPKa :Sermaye Piyasası Kanunu 

SPKu :Sermaye Piyasası Kurulu 

SÜHFD :Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 
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 Metinde, yanında bir kanun ismi bulunmayan “m.”  kısaltmaları,  İcra ve İflâs Kanunu‟ na ait 

maddeleri göstermektedir. Bir başka kanun maddesi belirtiliyorsa, ilgili kanunun ismi “m.” 

kısaltmasından önce belirtilmektedir. Örneğin, TTK m. 324; BK m. 41 gibi. 
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GĠRĠġ 

A- TEZĠN KONUSU ve ÖNEMĠ  

Kurulan bir borç ilişkisindeki tarafların, yüklendikleri edimleri, zamanında, 

hukukun genel prensiplerine ve sözleşmeye uygun bir biçimde yerine getirmeleri 

gerekir. Dürüst bir borçludan beklenen ideal davranış biçimi, bu şekilde izah edilir. Bu 

davranışları sergilemeyen bir borçluya karşı, alacaklı dava açabilir, icra takibi yapabilir 

ve şartlarının varlığı halinde, iflâs yoluna başvurulabilir
4
. Ancak, iflâs yoluna 

başvurulabilmesi için, borçlunun iflâsa tabi kişilerden olması gerektiğinin yanı sıra, 

kanunda iflâs sebebi olarak belirtilen hususlardan birisinin gerçekleşmesi gerekir. Bu 

çalışmanın inceleme konusu da, iflâs talebinde bulunmak için temel bir şart olarak 

aranan “iflas sebepleri”dir.  

Tacirler, kurdukları işletmelerle, ulusal veya uluslar arası ticari faaliyette 

bulunur, elde ettikleri kazançlarla ekonomik değerler yaratırlar. Bu değerlerden, 

tacirlerin kendileri, pay sahipleri, çalışanlar, tüketiciler ve ülke ekonomisi fayda sağlar. 

Ancak, tacirler faaliyetlerini yürütürken, küçümsenemeyecek büyüklükte ve 

yoğunlukta bir takım riskler ile de karşılaşabilirler. Bu riskler, çoğu zaman, onların 

ticari hayatlarında kırılmalara neden olurlar. Bu kırılmalar, tacirler bakımından çoğu 

zaman kurdukları işletmelerin tasfiye edilmesi ve ticari hayattan itibar kaybı ile 

ayrılma sonucunu doğururlar. Tacirlerin ticari hayatlarının sona ermesine sebebiyet 

veren riskler, bazen tacirlerin kendi kusurlu davranışlarıyla, bazen de öngöremedikleri 

olaylar sebebiyle meydana gelirler. Hukukta ve ekonomide, bu risklerin önemli bir 

kısmı “iflâs sebepleri” olarak ifade edilir. İflâs sebepleri, “tacirin ticari faaliyetlerini 

zorunlu olarak sona erdiren ve onun müflis olarak anılmasına yol açan vakıalar” 

şeklinde tanımlanabilirler
5
. Bu çalışmada, “hangi durumların varlığı halinde, 

alacaklılar borçlunun iflâsını talep edebilirler?” sorusuna cevap aranırken, bu 

sebeplerin çeşitleri, meydana gelme koşulları, ispatı ve bunlara dayanılarak yapılan 

iflâs isteme usulü, ayrı ayrı inceleme konusu yapılacaktır. 

Globalleşen dünya ekonomisinde, ülke ekonomilerinin birbirlerine bağımlı hale 

gelmesi sebebiyle, dünya ekonomisinin ağırlık merkezlerini taşıyan ülkelerdeki 

                                                 
4
  Bazı sebeplerin varlığı halinde, borçlu da kendi iflâsını isteyebilir. Bu konuda bkz. aşa. §. 15, 

§. 16, §. 17, §. 18. 
5
  “İflâs sebebi” konusunda geniş bilgi için bkz. aşa. §. 1. A. III. 
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ekonomik krizler, sadece meydana geldikleri ülkenin ekonomisini sarsmamakta, 

domino taşlarının zincirleme yıkılması şeklinde yayılmakta; ekonomik olarak daha 

zayıf olan ülkelerde, yuvarlanarak büyüyen çığ tahribatı yapmakta; yerli ve yabancı 

birçok şirketi iflâs ile karşı karşıya bırakmaktadır. Serbest piyasa ekonomisinin 

uygulandığı ülkemizde, rekabet şartlarının zorlaşması ve zaman zaman ortaya çıkan 

ekonomik krizler veya kötü yönetim sonucu, ticari işletme sahipleri, iflâs veya iflâs 

tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. İflâs kararının verilmesi, işletmeyle ilgisi olan 

herkes için, önemli ve ağır sonuçlar meydana getirmektedir. Ülke ekonomisi de 

zincirleme iflâslar sebebiyle, kendisine katkı sağlayan önemli işletmelerini, işçiler ise 

işini, nihayetinde işletmelerin sahibi olan borçlular ise, haczi mümkün olan bütün 

mallarını ve ticari itibarlarını kaybetmektedir. İflâs nedeniyle ekonomik gücünü 

tamamen kaybeden ve müflis sıfatı kazanan borçluların, uzun bir süre bu güçlerini 

yeniden elde etmelerinin kolay olmaması, alacaklarını tamamen veya kısmen alamayan 

alacaklılar için, alacaklarına kavuşmaları konusunda belirsiz bir dönemin başlamasına 

neden olmaktadır. Dolayısıyla, bir çok olumsuz hüküm ve sonucu bulunan iflasın 

gerçekleşmesi sonucunu doğuran iflâs sebeplerinin incelenip tartışılması, ticari hayatın 

ve alacaklıların menfaatlerinin korunması bakımından büyük bir önem arzetmektedir. 

İflâs sebeplerinin, İcra ve İflâs Kanunu‟nun yanı sıra, Türk Ticaret Kanunu‟nda 

da yer almış olmaları, icra ve iflâs hukukunun yanısıra, ticaret hukukunu da doğrudan 

ilgilendirmektedir. Bunun içindir ki, iflâs sebepleri konusu, her iki hukuk dalı için 

ortak bir ilgi alanıdır. Örneğin, bir iflâs sebebi olan “borca batıklık” sermaye şirketleri 

ve kooperatifleri ilgilendirdiğinden ve İcra ve İflâs Kanunu‟nun yanı sıra Ticaret 

Kanunu‟nda da düzenlendiğinden, her iki hukuk dalının hukukçuları tarafından geniş 

olarak incelenmiştir. Ancak, belirtmek gerekir ki, borca batıklık, her iki hukuk dalında 

bu kadar geniş olarak işlenmesine rağmen; iflâsın diğer sebepleri, bu şekilde kapsamlı 

bir incelemeye tabi tutulmamışlarıdır. Dolayısıyla da, iflâsın açılmasının, önemli 

hüküm ve sonuçlar doğurması nedeniyle, iflâsın açılmasına zemin hazırlayan bütün 

sebeplerin, bir arada ve etraflıca incelenip tartışılmasında fayda vardır.  

B-TEZĠN AMACI 

Türk hukukunda iflâs sebeplerine ilişkin olarak, “genel-özel iflâs sebepleri”, 

“takipli-doğrudan iflâs sebepleri” şeklinde yapılan  iki temel gruplandırma mevcuttur. 

Bu ayrıma göre, “muaccel borcun ödenmemiş olması” genel iflâs sebebi olup, tek bir 

sebep durumundadır. Buna takipli iflâs sebebi de denilir. Özel iflâs sebepleri ise, 

birden fazla olup, bu sebepler, İcra ve İflâs Kanunu m. 177, 178, 179, 180, 309; Türk 
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Ticaret Kanunu m. 180, 182, 256, 324 ve Bankacılık Kanunu m. 110‟ da 

düzenlenmişlerdir. Bu sebepler, doğrudan doğruya iflâs sebepleri olarak da 

adlandırılırlar. Bu çalışmanın amaçlarından birisi de, bu klasik gruplandırmanın dışına 

çıkarak, iflâs sebeplerini daha farklı şekilde gruplandırmak, nitelemek ve açıklamaya 

çalışmak olacaktır. Bu çalışmada iflâs sebepleri, “kaynaklarına göre” gruplandırılarak 

inceleneceklerdir. Dolayısıyla, bu yeni gruplandırma biçimi, çalışmanın ana iskeletini 

oluşturacaktır. 

Türk hukukunda çok sayıda iflâs sebebi bulunmakla birlikte, bu sebeplerin 

birçoğunun koşulları hakkında, kanunda bir düzenleme olmadığından, doktrinde bu 

konuda çeşitli tartışmalar mevcuttur. Örneğin, doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden 

“borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması, borçlunun taahhütlerinden kurtulmak 

amacıyla kaçması, borçlunun alacaklılarının haklarını ihlâl eden hileli tasarruflarda 

bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi, borçlunun haciz yolu ile yapılan takipler 

sırasında, mallarını saklaması” hallerinde borcun muaccel olmasının gerekip 

gerekmediği; bu sebeplerin tümünün, tüzel kişi borçlular için de söz konusu olup 

olamayacağı tartışmalıdır. Dolayısıyla, bu çalışmada, iflâs sebeplerinin ayrıntılı olarak 

incelenmesi hedeflenirken, gerek doktrinde, gerek ise uygulamada, bu konu ile ilgili 

karşılaşılan sorunlar ve yukarıdaki örnekte olduğu gibi var olan tartışmalar üzerinde de 

durulacak ve çözümler sunulmaya çalışılacaktır. Ayrıca, yabancı hukuk sistemlerinde 

bu tür sorun ve tartışmaların olup olmadığını, eğer bu tür sorunlar varsa, bunların nasıl 

çözüldüğünü; henüz çözülmemiş olanlar için ise önerilen görüşlerin neler olduğunu 

okuyucuya sunmak, bu çalışmanın bir diğer amacıdır. 

C-TEZĠN KAPSAMI VE ĠNCELEME PLANI 

Bu çalışmada öncelikle, iflâs sebepleri hakkında genel bilgiler verilecek ve bu 

sebeplerin kuramsal temelleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra ise, iflâs sebepleri 

çeşitli ayrımlara tabi tutulduktan sonra, bu sebepler kaynaklarına göre, ayrı ayrı 

inceleme konusu yapılacaklardır. İflâs sebepleri, kaynaklarına göre, inceleme konusu 

yapılırken, üç ayrı gruba bölünecek şekilde katagorize edileceklerdir: Bu grupları, 

“borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebepleri”, “borcun ödenmeme 

tehlikesinden kaynaklanan iflâs sebepleri” ve “mali durumun bozulmasından 

kaynaklanan iflâs sebepleri” şeklinde sıralamak mümkündür.  

Bu çalışmanın temel çerçevesi, İcra ve İflâs Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve 

Borçlar Kanunu‟ndaki düzenlemelerdir. Ancak, buradaki hükümler yorumlanırken, bu 
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hükümlerin bağlantılı olduğu diğer mevzuatımızın tüm hükümleri dikkate alınacaktır 

(örneğin, Medenî Kanun, Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası 

Kanunu vs.). Fakat, burada muhasebe biliminin gerektirdiği teknik ayrıntılara ve 

bilanço analizlerine girilmeyecektir. 

Gerek, iflâs sebeplerinin sayısal olarak çokluğu, gerekse bu sebeplerin, icra ve 

iflâs hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, medenî hukuk, bankalar hukuku, 

sermaye piyasası hukuku, bilanço, muhasebe ve ekonomi bilimi ile çok yakından ilgili 

olması, tez konusunun incelenmesi bakımından güçlük oluşturmasının yanı sıra, 

konunun geniş bir çerçevede ele alınması sonucunu da doğurmaktadır. İcra ve İflâs 

Kanunu ve diğer kanunlarda düzenlenen iflâs sebepleri dikkate alındığında, yaklaşık 

onyedi civarında iflâs sebebi vardır. Ancak, bu sebeplerin hepsinin birlikte incelenmesi 

de, tezin kapsamını normal olmayan ölçülerde artıracağı da bir gerçektir. Bu 

nedenledir ki, iflâs sebepleri incelenirken, tezin kapsamının, iki şekilde daraltılması 

hedeflenmiştir: Birinci olarak, terekenin borca batıklığı ve banka yönetici ve 

denetçilerinin kanuna aykırı karar ve işlemleri birer iflâs sebebi olmakla birlikte, bu 

çalışmanın kapsamının dışında bırakılmıştır. İkinci olarak, tek başına bir tez konusu 

teşkil edecek kadar geniş bir kapsama sahip bulunan ve daha önce de tezlere konusu 

yapılmış olan borca batıklık
6
, sadece ana hatları ile incelenecektir.  

İflâs hukuku, şeklî bir hukuk dalı olmakla birlikte, onu içerik ve işleyişi 

bakımından maddî hukuktan soyutlamaya ve ayrı olarak incelemeye imkân yoktur. 

Dolayısıyla, iflâs sebeplerinin diğer hukuk dalları ile olan bağlantılarının üzerinde de 

durulacak ve önem arzeden hususlara gerekli vurguların yapılmasına özen 

gösterilecektir. Son olarak da, konu incelenirken, cebri icra hukuku bağlamında, 

sadece iflâs sebeplerinin temel özellikleri üzerinde durulmaya çalışılacak, gerek 

olmadıkça iflâsın diğer kurumlarına girilmemeye, yani bu çalışmanın konusu, sadece 

iflâs sebepleri ile sınırlı tutulmaya gayret edilecektir.  

 

 

 

                                                 
6
  Borca batıklık konusundaki çalışmalar için bkz. Atalay, Oğuz: Borca Batıklık ve İflâsın 

Ertelenmesi, İzmir 2006; Atalay, Oğuz: Anonim Şirketlerin İflâsı, İzmir 1996; Türk, Ahmet: 

Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, Ankara 1999. 
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§ 1. ĠFLÂS SEBEPLERĠNE GENEL BAKIġ 

A-ĠFLÂS SEBEBĠ KAVRAMI 

I- Ġflâs Kavramı ve Ġflâsın Tarihi GeliĢimi 

Roma İmparatorluğu‟nun ilk dönemlerinde, bugünkü şekliyle bir cebri icra takibi 

mevcut olmayıp, cebri icranın konusu borçlunun fiziksel varlığı idi. Buna göre, borçlu, 

hapse atılabilir, köle olarak satılabilir, hatta öldürülebilirdi
7
. Ancak, daha sonraları, 

cebri icra, borçlunun şahsının yanında, mallarına da yönelmeye başladı. İlk defa, 

milattan önce 118 yılında, borçlunun fiziksel varlığı ile malları birbirinden ayırt 

edilerek, alacaklıların talebi ile Pretor‟un emri doğrultusunda, borçlunun bütün malları 

da cebri icranın konusu olmaya başladı
8
. Daha sonra, “Lex Julia

9
” ile ortaya çıkan, 

“cessio bonorum” yoluyla, borçluya, bütün mallarını alacaklılarına terk etmek suretiyle 

borcundan kurtulabilme imkânı tanındı
10

.  

Bizim iflâs sistemimiz, Roma hukuku kökenli İsviçre iflâs sisteminden iktibas 

edilmiş olmakla birlikte, külli icranın karşılığı olarak kullanılan “iflâs” kavramı, köken 

olarak “fels” kelimesinden gelir. Bu kavram, Arapça‟da altın veya gümüş dışında 

demir, bakır, nikel gibi başka madenlerden basılmış olan madeni para için 

kullanılmıştır. Bu kavramın Arap diline, Lâtince bir kavram olan "follis"ten geçtiği öne 

sürülmüştür. Bu görüşe göre, İmparator I. Anastius, “follis” kavramını (M.S. 491-518) 

Meskûkât Nizamnamesinde, kırk Nummialık Bizans sikkesinin adı olarak 

kullanmıştır
11

. Çoğulu "fülûs"tür. Bizans‟ın bakır sikkelerinin ayarı, milattan sonra 7 

nci yüzyıldan sonra çok bozulduğu için, komşuları olan Araplar, bunları sikke olarak 

                                                 
7
  Yılmaz, Ejder: “Borçlunun Sözleşmeden Doğan Yükümlülüğünü Yerine Getirememesi”ne 

İlişkin Anayasa Hükmü ve İcra İflâs Suçları (Prof. Dr. Ergun Önen‟ e Armağan, İstanbul 

2003, s. 493-502), s. 494-495; Umar, Bilge: İcra ve İflâs Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve 

Genel Teorisi İzmir 1973, s. 60 vd.; Yıldırım, M. Kamil: Hileli İflâs Suçları, İstanbul 

2000, s. 5; Umur, Ziya: Roma Hukuku Ders Notları, İstanbul 1999, s. 165, 269; 

Karadeniz Çelebican, Özcan: Roma Hukuku, Ankara 2008, s. 290-291; Schwarz, 

Andreas B.: Roma Hukuku Dersleri (Çev.: Türkan Rado), İstanbul 1963, s. 90-91.  
8
  Yılmaz-İcra-İflâs Suçları, s. 494-495; Yılmaz, Ejder: İflâs İdaresi, Ankara 1976, s. 12-13; 

Umar-Genel Teori, s. 63-68; Yıldırım-İcra ve İflâs Suçları, s. 5. 
9
  Lex Julia, Roma hukukuna ait bir kanun olup, milattan önce Roma İmparatorluğu döneminde 

Augustus tarafından yürürlüğe konulmuş bir kanundur (Küçük, Eşref: Roma Hukukunda 

Augustus Zamanına Kadar Derneklerin Hukuki Durumu (Doktora Tezi), Ankara 2005, s. 46. 
10

  Yıldırım-İcra ve İflâs Suçları, s. 5.  
11

  Döndüren, Hamdi: Müflis (http://www. islamansiklopedisi.org).  
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tedavülde kullanmamışlardır. İslâm tarihinin bilinen en eski ilk bakır sikkesi, Şam'da 

basılmış olan “fels”tir. Emeviler devrindeki kullanımda da, felsler, mutlak kıymetli bir 

sikke gibi değil, ancak kesirleri tamamlamak için, ufak para olarak kullanılmışlardır. 

“Feles”, malı tüketip paraya, pula, yani ufaklık paraya muhtaç duruma düşmek 

demektir. “İflâs” ise, malı tükenmek anlamına gelir ki
12

; malı tükenen kimseye de 

"müflis" denilmiştir
13

. Günümüzde “iflâs” kavramı, sözlük manası olarak, parayı, pulu 

bitirmek
14

 anlamında kullanıldığından, “feles” kavramına daha yakın bir anlam 

içermektedir. 

Roma hukukunun, yüzyıllarca devam eden değişim sürecinden sonra, batıyı ve 

Roma hukukunu benimseyen diğer ülkeleri, taşıdığı en üst nokta “hukuk devleti 

prensibi”dir. Bu ilkeye göre, fertlerin kuvvet kullanmak suretiyle, hak elde etmeleri 

veya haklarını korumaları, bazı istisnai durumlar
15

 dışında yasak olduğundan ve bu 

yasağa uymayanlar da cezai yaptırıma tabi tutulduklarından; kişiler yürürlükte olan 

hukuk kurallarına dayanarak haklarını arar ve haklarının ihlâl edilmesi halinde, 

hukukun öngördüğü mekanizmaları devreye sokarak onları korurlar. Dolayısıyla, 

hakların aranmasında ve korunmasında kuvvetin değil, hukukun hâkim olması, hukuk 

devleti olmanın en temel özelliğidir. Hukuk devletinde, devlet, hak dağıtma ve haklar 

arasında denge sağlama görevini tekel bir güç olarak üzerine almıştır
16

.  

“Hak arama hürriyeti”, anayasada sayılan temel haklardan birisidir. Anayasa‟nın 

36 ncı maddesine göre “ Herkes, meşru yol ve vasıtalardan faydalanmak suretiyle, 

yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak, iddia ve savunma hakkına sahiptir”. 

Hakkı ihlâl edilenler veya hakkı bir tehlike ile karşı karşıya olanlar veya yeni bir hak 

                                                 
12

  Döndüren (http://www. islamansiklopedisi.org); Bkz. Yılmaz, Ejder: Hukuk Sözlüğü, 

Ankara 2005, s. 522. 
13

  Yılmaz-Sözlük, s. 867; Ansay, Sabri Şakir: Hukuk İcra ve İflâs Usulleri, Ankara 1960, s. 

196; Döndüren (http://www. islamansiklopedisi.org); Hanefi ve Hanbeli fıkıh 

kaynaklarında müflisin tarifi şöyle yapılmıştır: "Müflis, borcu malından, gideri gelirinden 

daha çok olan kimsedir" (İbn Kudâme, el-Muğnî, Beyrut 1968, IV, s. 455, Döndüren‟den 

naklen); Mecelle'nin tarifi ise şöyledir: "Medyûn-i müflis yani düyûnu malına müsavî 

yahut ezyed olup da guremâsı (alacaklıları) ticaretle malının zayi olmasından veyahut 

malını kaçırmasından veya aharın üzerine geçirmesinden havf ile hâkime müracaat ederek 

malında tasarruftan yahut ahara borç ikrarından hacr olunmasını talep ettiklerinde, hâkim 

ol kimseyi hacr eder ve emvâlini satıp esmanını beyne'l-guremâ taksim eyler" (Mecelle m. 

999, Döndüren‟den naklen).  
14

  Ansay-İcra ve İflâs, s. 196; Kuru, Baki: İflâs ve Konkordato Hukuku, İstanbul 1988, s. 5; 

Erman, Eyüp Sabri: Kambiyo Senetlerine Müstenit İflâs (AD, 1967/7-10, s. 522-558), s. 

522.  
15

  Meşru müdafaa, ıztırar gibi haller vs.  
16

  Özekes, Muhammet: İcra ve İflâs Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara 1999, s. 30.  
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tesis edilmesini isteyenlerin, devletin yetkili ve görevli mercilerine başvurmaları 

gerekir
17

. Hukuk sistemimizde, hakların aranması veya korunmasına ilişkin olarak, 

kişilere tanınmış üç yöntem mevcuttur: Bunlar, dava açmak, cebri icraya başvurmak ve 

tahkimdir
18

. Konumuz bakımından, üzerinde durmamız gereken yol, cebri icranın bir 

çeşidi olan iflâs yoludur. İflâs yolu, hak aramanın bir metodu olarak, maddî hukuktan 

doğan taleplerin, devlet gücünün yardımıyla, fiilen gerçekleştirilmesine hizmet eder
19

.  

İflâsta, bütün alacaklılara ait alacakların ödenmesi için, bir kişinin iflâs talebinde 

bulunmuş olması yeterli olup, icra takibindeki gibi, her alacaklının ayrı ayrı takip 

başlatmasına gerek yoktur
20

. Dolayısıyla, iflâs yolu, çok basit bir prosedürle, bütün 

alacaklıların iflâsa katılmalarını sağlayarak tatmin edilmelerini amaçlar. Çünkü, iflâsa 

katılmak için (m. 218-219), hacze iştirakte olduğu gibi (m.100) sıkı şartlar 

aranmamakta, adi tasfiyenin ilanından itibaren, alacaklıların alacaklarını bir ay içinde 

iflâs masasına yazdırması ve taleplerin iflâs idaresince kabul edilmiş olması yeterli 

olmaktadır (bkz. m. 232 ve 233). Külli bir icra yöntemi olan iflâs, icra takibine göre 

çok daha ağır sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin, iflâsın açılması ile borçlunun haczi 

caiz bütün mal ve alacakları masaya dâhil olmakta ve tasarruf yetkisi de 

kısıtlanmaktadır
21

. İflâs nedeniyle başlatılan tasfiye sona erdiğinde, borçlu büyük 

ihtimalle malvarlığının tamamını kaybedeceğinden, itibarı ve ticari hayatı, yanında 

çalışanları ve ülke ekonomisi zarar görecek ve kredi bulma imkânları büyük ölçüde 

azalacaktır.  

Külli icra yöntemi, bizim hukukumuzda, “İflâs”, İsviçre hukukunda
22

 “Konkurs”, 

Alman
23

 ve Avusturya
24

 hukukunda ise “Insolvenz” olarak ifade edilmektedir
25

. 

                                                 
17

  Özekes s. 30.  
18

  Tahkim, hak aramanın veya onu korumanın bir yolu olmakla birlikte, devletin görevli ve 

yetkili organlarına başvurmanın bir istisnasıdır.  
19

  Guldener, Max: Zwangsvollstreckung und Zivilprozess (ZSR, 1955/74, s. 19-59), s. 20.  
20

  Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku, C. III, İstanbul 1993, s. 2596; Kuru, Baki: İcra ve İflâs 

Hukuku El Kitabı, İstanbul 2006, s. 920; Postacıoğlu, İlhan E: İflâs Hukuku İlkeleri, C. I, 

İstanbul 1978, s. 5; Üstündağ, Saim: İflâs Hukuku (İflâs, Konkordato, İptal Davaları), 

İstanbul 2002, s. 4.  
21

  Müflisin tasarruf yetkisi konusunda geniş bilgi için bkz.  BaĢözen, Ahmet: Müflisin 

Tasarruf Yetkisi, Ankara 2005.  
22

  SchKG Art. 159 vd.  
23

  InsO § 1-359.  
24

  Bkz. Bock, Gerhard/Muhri, Georg: Das neue Insolvenzrecht, Wien 2003; Dellinger, 

Markus/Oberhammer, Paul: Insolvenzrecht, Wien 2004. 
25

  Almanya‟da 1999 yılından önce yürürlükte olan kanunda da borçlu hakkındaki külli takip 

“Konkurs” olarak ifade edilmekteydi. 1999 yılında, yeni kanunun Insolvenzordnung‟un 

yürürlüğe girmesiyle, “Konkurs” kavramı yerine “Insolvenz” kavramı kullanılmaya 
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“Konkurs” kavramı, bizdeki iflâs kavramının tam karşılığı olmasına rağmen, 

“Insolvenz” kavramının bizim hukukta tam bir karşılığı mevcut değildir
26

. 

“Insolvenz”, ödeme kabiliyeti anlamına gelen “Solvenz” kavramının
27

 olumsuz halidir. 

“Insolvenz” ise, ödeme yapamama, ödeme güçlüğü anlamına gelmektedir
28

. 

Alacaklılarını kendi mevcudu ile tatmin edemeyen bir borçlunun acz halinde olduğu 

(Insolvent) kabul edilir
29

. Almanya‟da külli icrayı düzenleyen kanun, 

“Insolvenzordnung” olarak isimlendirilmiştir
30

. Türk doktrininde, “Insolvenzordnung” 

kavramına karşılık olarak, “Acz Haline İlişkin Kanun”
31

, “Külli Takip Kanunu”
32

, 

“Aciz Kanunu”
33

 tabirleri kullanılmıştır. Kanaatimizce, burada, acz haline ilişkin 

kanun anlamına gelecek “Alman Acziyet Kanunu” ifadesini kullanmak daha uygun 

gözükmektedir. Çünkü, bu kanunda öngörülen tasfiye veya yeniden yapılandırma 

yollarına başvurulabilmesi için borçlunun en azından acz hali tehlikesi veya acz 

tehdidiyle (drohende Zahlungsunfähigkeit) karşı karşıya olması gerekir. Alman 

Acziyet Kanunu ile ilk olarak, “uzlaştırma yolu ile yeniden yapılandırma yoluna” 

benzer bir şekilde borçluya, kanunda belirtilen şartları gerçekleştirmek kaydıyla, 

borçlarından kurtulma; acz haline düşmesinden önceki, ekonomik durumuna yeniden 

kavuşma (ekonomik olarak yeniden dirilme) imkânı verilmiştir. Amerikan hukukunda 

ise, iflâs kavramının karşılığı “bankruptcy”dir. “Bankruptcy” kavram olarak, bizdeki 

“iflâs” kavramına karşılık olarak kullanılmakla birlikte, Amerikan hukukunda yapılan 

çeşitli düzenlemelerle, borçlunun iflâs ettirilmesi yerine, mali durumunun düzeltilmesi 

suretiyle ticari faaliyetlerine devam etmesi bir amaç haline getirildiğinden, bu kavram, 

                                                                                                                                          
başlanmıştır. Insolvenz kavramı, acz haline düşme anlamına gelmekle birlikte, tıpkı 

Amerikan hukukundaki “bankruptcy” kavramı gibi bir üst başlık olarak kullanılmaktadır 

Bu nedenle, “acziyet hukukunun (Insolvenzrecht) kapsamına borçlunun mallarının tasfiye 

edilmesi, yeniden yapılandırma ve borçluyu bakiye borçlardan kurtarma gibi temel 

kurumlar da girmektedir.  
26

  Stallman s. 413; Deliduman, Seyithan: Yeni Alman Acz Kanunu Genel Hükümleri 

(AÜEHFD, 2000/1-2, s. 617-622), s. 617.  
27

  Duden, Deutsches Universal Wörterbuch A-Z, Mannheim 1989, s. 769. Kıygı, Osman 

Nazım: Wörterbuch der Rechts-und Wirtschaftssprache, München 1999, s. 706; 

www.cafuni.com. 
28

  Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Gütersloh 1997, s. 682; Kıygı s. 422; www.cafeuni.com. 
29

  Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht, München 2004. 
30

  Alman Federal Meclisi tarafından kabul edilen 5 Ocak 1994 tarihli Alman Acziyet Kanunu 

(Insolvenzordnung) 1 Ocak 1999‟da yürürlüğe girmiştir. 1 Ocak 1999 tarihinden önce 

yürürlükteki Alman İflâs Kanunu “Konkursordnung” olarak adlandırılmıştı.  
31

  Stallman s. 413.  
32

  Deren Yıldırım, Nevhis: Federal Alman Cumhuriyetinde Yeni Külli Takip Hukuku -

Ağırlık Noktaları ve Temel Esaslar (Hans Friedheim Gaul‟den çeviri), (İÜHFM, 1995-

1996/1-2, s. 465-488), s. 465; TaĢpınar Ayvaz, Sema: İcra-İflâs Hukukunda Yeniden 

Yapılandırma, Ankara 2005, s. 93. 
33

  Deliduman-Alman Acz Kanunu, s. 617-618.  
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bizdeki “iflâs” kavramına göre daha esnek ve geniş bir anlam kazanmıştır
34

. 

Dolayısıyla, Amerikan hukukunda, “bankruptcy” kavramı, “tasfiye” (Chapter 7), 

“yeniden yapılandırma” (Chapter 11) ve “borçların yeniden düzenlenmesini” (Chapter 

9,12,13) kapsayacak şekilde geniş bir anlamda kullanılmaktadır
35

. “Bankruptcy” 

kavramı, işlev ve anlam bakımından, bizdeki “iflâs” kavramından çok, Alman 

hukukundaki “Insolvenz” kavramına daha çok benzemektedir. 

Hukuki bir terim olarak “iflâs” kavramı, “borçlunun malvarlığının alacaklılar 

lehine tasfiye edilmesi, borçlunun mevcudunun tüketilmesi, borçlunun aktiflerinin 

pasiflerini karşılamayacak kadar azalması, borçlunun ödeme kabiliyetini kaybederek 

acz haline düşmesi” anlamında kullanılmaktadır
36

. Ancak, bir kimsenin iflâs etmesi 

için, bütün malvarlığının tükenmesi ve borca batık hale düşmesi gerektiği düşüncesi 

doğru değildir. Zira, borçlunun mali durumu ne kadar kötü olursa olsun, borcunu 

ödediği takdirde, iflâs etmekten kurtulabilir; aynı şekilde, malî durumu ne kadar iyi 

olursa olsun, borcunu ödemediği takdirde, iflâsına karar verilir
37

. Ayrıca, bir kimsenin 

işlerinin bozulması, konkordato teklif etmesi
38

 veya uzlaşma yolu ile yeniden 

yapılandırma yoluna başvurması
39

, onun iflâs etmiş olduğu anlamına gelmez; bu 

yollardan faydalanmak için yapılan teklifler (iflâs içi konkordato hariç olmak üzere) 

tam aksine iflâs etmemek için yapılırlar. 

Bir tanıma göre iflâs takibi, “kollektif tasfiye yolu ile borçlunun haczi caiz bütün 

mal ve alacaklarına el konulmak suretiyle, para borçlarının ödenmesini sağlayan cebri 

icra yoludur”
40

. İkinci bir tanıma göre ise, “borçlunun malvarlığının tüm alacaklılar 

yararına tasfiye edilmesini öngören bir kollektif cebri icra usulüdür”
41

. Üçüncü bir 

tanıma göre ise, “iflâs, hukuki nitelik olarak, alacaklılara borçlunun malları üzerinde 

bir hak kazandırmayan; sadece bu mallar paraya çevrildikten sonra, hâsılatından 

                                                 
34

  ABD, iİflâs sistemi konusunda geniş bilgi için bkz. Waxman, W. Ned: Bankruptcy, 

Chicago 2002; Mecham, Leonidas Ralph, Bankruptcy Basics, Administrative Office of the 

United States Courts 2006 (http://discoverlibrary.vanderbilt.edu).   
35

  Amerikan iflâs sistemi hakkında geniş bilgi için bkz. aşa. § 2.A.II.3.  
36

  Berkin, Necmeddin M.: Tatbikatçılara İflâs Hukuku Rehberi, İstanbul (tarihsiz), s. 9.  
37

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2600; Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: İcra ve İflâs 

Hukuku, Ankara 2009, s. 454; MuĢul, Timuçin: İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2008; 

Erman-İflâs, s. 522.  
38

  Bkz. Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 631.  
39

  Bkz. Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 664-666.  
40

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 9.  
41

  Blumenstein, Ernst: Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Bern 1911, 

s. 545; Altay, Sümer: Genel Olarak İflâs Davaları ve İflâsta Paylaştırmanın Esasları (Ünal 

Tekinalp‟e Armağan, C. II, İstanbul 2003, s. 891-923), s. 891.  
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alacakları tahsil etme yetkisi veren toplu bir tasfiye biçimidir”
42

. Bu tanımlardan farklı 

ve daha kapsayıcı olmak üzere, iflâsı “İflâsa tabi borçlunun, para ve teminat borçlarını 

ödememesi veya bunların ödenmesini tehlikeye düşürmesi veyahut mali durumunun 

bozulması sebebi ile haczi caiz bütün mevcuduna el konularak, bütün alacaklıların 

tatminini sağlayan cebri icra yoludur” şeklinde tanımlamak mümkündür. 

II-Sebep Kavramı 

İflâs sebebinin bir kavram olarak daha iyi anlaşılması için, yukarıda önce “iflâs” 

kavramı incelendi. Şimdi ise, bir diğer önemli kavram olan “sebep” kavramının 

üzerinde durulacaktır. Sebep kavramının felsefi ve hukuki olmak üzere, iki boyutu 

vardır: Felsefi olarak sebep, sonucu meydana getiren şartlar bütünüdür. Sebepler, ana 

ve ön sebepler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kural olarak, ana veya asıl sebebin, 

oluşarak sonuç doğurabilmesi için, ön şart veya ön sebep adı verilen birden fazla şarta 

veya sebebe ihtiyaç vardır
43

. Yani, ana sebebin kendisinden beklenen sonucu 

doğurabilmesi, ihtiyacı olan ön sebeplerle birleşmesine bağlıdır. Bu şartlardan birisinin 

eksikliği, sonuç doğuracak ana sebebin oluşmasını engeller
44

. Bu açıdan bakıldığında, 

sonucun olmaz ise olmaz şartı olan her olgu sebeptir
45

. Ana sebebi destekleyen ön 

sebep veya şartlar ise, tek başlarına asıl sebebin sonucunu doğurmaya muktedir 

değildirler. Ön sebep veya şartlar arasında, bir derecelendirme yapmaya imkân 

olmayıp, hepsi ana sebebin oluşması için eşit güce sahiptirler ve birisinin yerini bir 

diğeri dolduramaz. Bir ana sebebi oluşturan ön şartlar, olumlu olabilecekleri gibi 

olumsuz da olabilirler. Şayet, bir sonucun oluşması için, olumlu şartların yanı sıra 

olumsuz şartlara da ihtiyaç varsa, hem olumlu, hem de olumsuz şartların birleşmesi 

gerekir
46

.  

Yukarıda felsefi yönüyle izah edilen “sebep” kavramının, hukuk biliminde yeri 

ve uygulaması yoktur. Çünkü, yukarıda da belirtildiği üzere, felsefi anlamda, sebebin 

                                                 
42

  Roma hukukunda, iflâs borçlunun mallarının zilyetliğini alacaklılara devrederek, malları 

onlar arasında garameten paylaştırılmasını öngörmekte idi. Eski Cermen hukukunda, iflâs 

ile müflisin mülkiyet hakları alacaklılara intikal etmekte idi. Alman hukukunda ise, iflâs 

alacaklılara mülkiyet hakkını değil, malları müsadere etme hakkı veya bir rehin hakkı 

verdiği kabul edilmiştir (Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 15). 
43

  Eren, Fikret: Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975, s. 

11; Eren, Fikret: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2008, s. 491; EriĢgin, Nuri: 

Çevre Kirletenin Hukuksal Sorumluluğunda İlliyet Bağı, Ankara 2005, s. 71. 
44

  Eren-İlliyet Bağı, s. 11; Eren-Borçlar Hukuku, s. 491; EriĢgin s. 79. 
45

  EriĢgin s. 74. 
46

  Eren-İlliyet Bağı, s. 12-13.  
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meydana gelmesi, birden fazla şartın varlığına bağlıdır. Bir kişinin tek başına bu 

şartları oluşturmasına imkân olmadığından, bu kişi meydana gelen sonuçtan da 

sorumlu olmayacaktır Ayrıca, felsefede, dış dünyada meydana gelen bir sebep, bir 

önceki olayın sonucu, bir sonraki olayın ise sebebini oluşturur. Dolayısıyla, olaylar, iç 

içe geçmiş zincirin halkaları gibi sonsuza kadar uzayıp giden sebep-sonuç ilişkisi 

içindedirler
47

. Bu durumda, sorumluluk, ilk insana kadar götürülebileceğinden, felsefi 

anlamdaki sebebe, hukuk dünyasında bir sonuç bağlanması mümkün olmayacaktır
48

. 

Ayrıca, dış dünyaya yansımayan, somutlaşmayan, örneğin “yapmama, yani kaçınma 

sebep olarak kabul edilmez. Halbuki, hukukta yapmama veya kaçınma nedeniyle 

sorumluluk sözkonusu olmaktadır
49

. 

Hukuki olarak sebep ise, sonucu doğuran veya doğurmaya elverişli olan olay 

veya olaylara denilir
50

. Hukukta sebep kavramı, felsefede olduğu gibi şartların 

bütününden oluşması gerekmeyip, şartlardan biri veya birkaçı sebebin oluşması için 

yeterlidir. Dolayısıyla, hukukta, sonucu meydana getiren şartlardan sadece birine veya 

birkaçına “sebep” denilir
51

. Sonucu, meydana getiren sebebin birden fazla olması 

halinde, bu sebeplerin, kanunda tarifi yapılan birer ana sebep mi, yoksa sebeplerden 

birisinin ön şartı mı olup olmadığına bakmak icap eder. Zira, sonucu meydana getiren 

sebeplerden her biri, her zaman hukuki bir değer arzetmeyebilir. Birden çok sebebin 

hukukta dikkate alınabilmesi için, bunların her birisinin, gerçekleşen sonuca uygun bir 

sebep olması zorunludur
52

.  

Meydana gelen her sebep, dış dünyaya yapılan bir etki olup, kendisi ile birlikte 

tepkiyi de getirir. Bu nedenle, doktrinde sebebin ne olduğunu açıklamak için, illiyet 

bağı (sebep -sonuç, yani etki-tepki) kuramlarına başvurulmuştur. Örneğin, borçlunun 

iflâs sebebi olan davranışı gerçekleştirmesi etki, alacaklının iflâs yoluna başvurması ise 

tepkidir. Sebepler, çoğu zaman kişinin iradesi ile meydana gelmekle birlikte, bazen de 

kişinin elinde olmayan nedenlerle meydana gelirler. Bu duruma iflâs hukuku açısından 

bir örnek vermek gerekirse, borçlunun ödeme emrine rağmen borcunu ödememesi, 

onun kusurlu bir davranış içinde olduğunu gösterir
53

. Buna karşılık, borca batıklığa (m. 

                                                 
47

  Eren-İlliyet Bağı, s. 13; Tandoğan, Haluk: Türk Mes'uliyet Hukuku, Ankara 1961, s. 72.  
48

  EriĢgin s. 78. 
49

  EriĢgin s. 79. 
50

  Eren-Borçlar Hukuku, s. 489; Bkz. EriĢgin s. 85-86. 
51

  Eren-İlliyet Bağı, s. 17; Bkz. EriĢgin s. 85. 
52

  Eren-İlliyet Bağı, s. 147.  
53

  Bu durumda, mücbir sebep ve olağanüstü durumlar hariç tutulabilir. Zira, bu durumlarda, iflâsa 

sebebiyet veren vakıalar, kişinin iradesinin iradesinin bir kontrolü olmadan gerçekleşirler. 
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179; TTK m. 324), borçlu kusurlu davranışlarıyla sebep olabileceği gibi, elinde 

olmayan sebeplerle de sebebiyet verebilir.  

Sebepler, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilirler. Hukukta, bir tutum veya davranışın 

“sebep” olarak nitelendirilebilmesi, mutlaka bir sonuç meydana getirme kabiliyetine 

sahip olmayı gerektirir. Ancak, bazen sebebin nitelikleri ve kapsamı kanunlarda 

belirtilmiş olabilir. Böyle bir durumda, sebebin kendisinden beklenen sonucu 

doğurabilmesi için, kanunun istediği kapsam ve niteliklerde doğması bir şart olarak 

aranır ki, bu durum “sebebin tipikliği” olarak adlandırılabilir. Buna göre, sebepsiz 

hiçbir sonuç yoktur ve her sonuç, yepyeni bir sebep olarak dış dünyaya yansır. 

Sebepler, sonuca doğru ilerlerken, birçok ara sebep ve sonuçla karşılaşırlar. Örneğin, 

borçlunun “iflâs ödeme emrine rağmen borcunu ödememesi” bir iflâs sebebidir. Bu 

sebebin sonucu ise, borçlunun iflâsına karar verilmesidir. Fakat, borçlunun iflâs 

sebebiyle açılan iflâs davasının duruşmasına gelmemesi, iflâsın taksiratlı şeklini (m. 

310) oluşturur. Bu durum, iflâs sebebinin ara bir sonucudur. 

III-Ġflâs Sebebi Kavramı 

İflâsa tabi bir borçlu hakkında, iflâs prosedürünün açılabilmesi için, kanunlarda 

sayılan sebeplerden birisinin (Konkursgründe), borçlu tarafından gerçekleştirilmiş 

veya içinde bulunulan durum gereği gerçekleşmiş olmasına ihtiyaç vardır
54

. İflâs 

sebebinin tanımı kanunda yapılmış değildir. Doktrindeki bir tanıma göre, iflâs sebebi 

“borçlunun iflâs takibine ve iflâs davasına konu olan muaccel (vâdesi gelmiş) bir 

borcunu ödememesi veya ödemelerini tatil etmesi, geçici değil, genel ve sürekli olarak 

ödeme kabiliyetini kaybetmesidir
55

. Bir izaha göre ise, İcra ve İflâs Kanunu‟nun çeşitli 

hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, iflâs sebebinin, “vâdesi gelmiş
56

 borcun 

ödenmemesi”dir
57

. Kanaatimize göre “iflâs sebebi”, takipli veya takipsiz külli bir 

prosedürün açılarak, borçlunun mevcudunun tasfiye edilmesine dayanak teşkil eden, 

aktif veya pasif davranışlardan oluşan maddî vakıalardır. Demek ki, bir iflâs sebebinin 

gerçekleşmesi, borçluya ait bir tutum veya davranışın varlığına bağlıdır. Dolayısıyla, 

                                                 
54

  Fritzsche, Hans/Walder, Hans Ulrich: Schuldbetreibung und Konkurs nach 

schweizerischem Recht, B. II, Zürich 1993, s. 10; Amonn, Kurt/Gasser, Dominik: 

Grundriss des Schuldbetreibung und Konkursrecht, Bern 1997, s. 282; Üstündağ-İflâs 

Hukuku, s. 6; Ayrıca bkz. Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 454; Pekcanıtez, 

Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin Özkan, Meral/Özekes, Muhammet: İcra ve İflâs 

Hukuku, Ankara 2009, s. 478-479, 495 vd. 
55

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 10.  
56

  Bu konuda ayrıca bkz. aşa. § 3. B. I; § 4. C. I.  
57

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 454.  
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salt bir borç ödememe niyeti, kanunda belirtilen davranışlardan birisine dönüşmedikçe, 

tek başına iflâs sebebi olarak ileri sürülemez. 

Türk hukuk sisteminde iflâs sebepleri farklı kanunlarda, ancak tahdidi olarak 

düzenlenmişlerdir
58

. Kanunlarda yer almayan bir sebepten dolayı, borçlunun iflâsının 

istenmesine imkân yoktur. İflâs sebeplerinin tahdidi olarak düzenlenmiş olması, 

borçluyu, sürekli ve gereksiz bir iflâs tehdidi ile karşı karşıya kalmasını önlediği gibi, 

borçlunun da iflâsın açılması sonucunu doğuracak davranışlar konusunda daha dikkatli 

davranmasını sağlar
59

. Örneğin, borçlunun iflâsının istenebilmesinde genel şartlardan 

birisi de, alacağın muaccel olması gerektiğidir. Ancak, alacağın vadesinde 

ödenmesinin, kanunlarımızda sayılan sebeplerden dolayı tehlikeye girmesi halinde; 

alacaklı, alacağının muaccel olmasını beklemeden, doğrudan mahkemeden iflâs 

isteyebilme hakkına sahiptir. Fakat, bu sebepler, kanunlarımızda sınırlı olarak 

sayıldığından; alacaklı, alacağı muaccel olmadan, bu sebepler haricindeki bir sebebe 

dayanarak, borçlunun iflâsını isteyemeyeceğinden, muacceliyet tarihini beklemekten 

başka çaresi yoktur. 

Gerek, borçlunun bir takım davranışları, gerekse içine düştüğü kötü mali durum 

sebebiyle alacakları riske düşen kimseler, alacaklarının tahsili için, çoğu zaman, iflâs 

yoluna başvurmayı tek çare olarak gördüklerinden, derhal iflâs talebinde 

bulunmaktadırlar. Bu nedenle, iflâsların sayısı istatiksel olarak, ekonomik 

dalgalanmalarla paralellik göstermektedir. Ekonominin istikrarlı olduğu dönemlerde, 

iflâs vakıaları normal düzeyde seyrederken, istikrarın kırılma ve dalgalanma gösterdiği 

dönemlerde ise, iflâsların sayısındaki kabarma (zincirleme iflâslar gibi), ülke 

ekonomisinin yanı sıra, toplumsal düzeni de tehdit edici boyutlara ulaşmaktadır
60

. 

Böyle bir risk ile karşı karşıya kalan ülkeler, çoğu zaman, toplumsal, siyasi, ekonomik 

ve ahlaki bunalımlara sürüklenmektedirler. Bu durumu “devletin iflâsı” (der 

Staatsbankrott) olarak izah etmek mümkündür. Kanun koyucumuz, bu şekilde 

oluşabilecek toplumsal krizleri en aza indirgemek için, borçlunun hangi hallerde iflâs 

edebileceğini ayrıntılı ve tahdidi olarak düzenlemiştir
61

.  

                                                 
58

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2660.  
59

  İflâs sebeplerine ilişkin tahdidilik ilkesi, bu özelliğiyle, hem alacaklıları, hem de borçluyu 

kontrol eden iki yönlü bir mekanizma görevi görmektedir.  
60

  Yılmaz, Ejder: İflâs ve Konkordato Uygulaması İle İlgili Bazı Sorunlar Üzerinde 

Düşünceler (TBBD, 1995/1, s. 92-109), s. 92-93; Yılmaz, Ejder: İflâslarda Devletin İşlevi 

ve İflâs Masasına Ait Paraların İflâs İdaresince Nemalandırılması Gerekliliği (ABD, 

1996/2, s. 173-187), s. 174.  
61

  Burada belirtmek gerekir ki, kanunlarımızda, iflâs sebeplerine yönelik olarak yapılan bu 
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IV-Ġflâs Sebebinin OluĢması 

İflâs sebepleri, icra makamlarının ihtarına rağmen borcun fiili olarak 

ödenmemesinden, borçlunun ödeme niyetinde olmadığını gösteren tutum ve 

davranışlarından ve mali durumunun bozulmasından kaynaklanırlar. Yani, iflâs 

sebepleri borçlunun, kanun tarafından ismi konulmuş bir takım fiil ve davranışlarından 

oluşurlar. Ancak, bu tutum ve davranışların, iflâs sebebi olarak ortaya çıkması ve iflâs 

sonucunu doğurabilmesi, bir takım şartların bir araya gelmesiyle mümkün olmaktadır: 

Bu şartlar ana hatlarıyla, bir borç ilişkisinin varlığı, borçlunun iflâsa tabi kişilerden 

olması, iflâs sebeplerinden birisinin gerçekleşmesi ve borcun konusunun para veya 

teminat olma mecburiyetidir. İflâs sebeplerinin oluşma süreci, ceza hukukunda suçların 

oluşma biçimini ifade etmede kullanılan “tipiklik” kavramıyla izah edilebilir. Tipiklik, 

ceza hukuku doktrininde, dar ve geniş anlamda olmak üzere ikiye ayrılır
62

. Dar 

anlamdaki tipiklikte, suçun varlığından bahsetmek için, suçun maddî (objektif) 

unsurlarının varlığı yeterlidir. Burada, kusurluluk, hukuka aykırılık gibi, maddî 

olmayan unsurlar aranmaz. Geniş anlamda tipiklik ise, objektif unsurlara ek olarak, 

“kusurluluk”, “hukuka aykırılık” gibi unsurları, yani, suçun varlığı için gerekli 

unsurların bütününü ifade eder. Geleneksel düşünceyi temsil eden anlayışa göre, bir 

davranış nedeniyle ceza verilebilmesi için, bu davranışın,  tipiklik için ihtiyaç duyulan 

bütün unsurları içermesi zorunludur
63

. Tipiklik, niteliği itibariyle, bir fiilin 

görünümünü, dış dünyaya resmetme özelliğine sahiptir
64

. 

Tipiklik, ceza hukukuna ilişkin bir kavram olmakla birlikte, bu kavramın, iflâs 

sonucunu doğuran sebeplere uyarlanmasında bir sakınca yoktur. Çünkü, iflâs 

hukukunda da, borçlu, borç ilişkisi boyunca, birçok tutum ve davranışlar içine 

girmekle birlikte, bunların hepsi borçlunun iflâsını gerektirmemektedir. Bu tutum 

davranışların, iflâsa sebebiyet verebilmeleri, kanunda tarif edilen şekilde yapılmaları 

ve kanunun istediği bütün şartları veya unsurları taşımalarına bağlıdır. Bu unsurlardan 

birisinin eksikliği, iflâs sebebinin oluşmasını engeller. Örneğin, borcun 

                                                                                                                                          
tarzdaki düzenleme biçiminin ve kanun koyucunun güttüğü amacın, günümüz şartlarında ve 

özellikle dünyada son dönem ekonomik krizlerde hala etkin bir işleve sahip olduğunu 

söylemek zordur. Zira, 20 inci yüzyılda Amerika Birleşik Devletlerinde başlayan ve borçluları 

iflâs ettirmek yerine onların mali durumlarını yeniden yapılandırma modelini savunan akım 

dünyayı etkilemeye devam etmektedir. Bu görüşü benimseyen birçok ülke, Türkiye‟deki 

mevcut düzenlemelerin aksine iflâsı zorlaştırıcı düzenlemeler yapmaktadırlar. 
62

  Bu konuda geniş bilgi için bkz. Keyman, Selahhattin: Tipiklik ve Ceza Hukuku (AÜHFD, 

1980/1-4, s. 59-105), s. 72 vd.  
63

  Keyman s. 72.  
64

  Keyman s. 59.  
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ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebeplerinde, “borcun ödenmemiş olması” tek 

başına bir iflâs sebebi oluşturmaz. Borçlunun bu davranışının, iflâs sebebi olabilmesi 

için, borcun ödenmemesinin yanı sıra, borçlunun iflâsa tabi kişilerden olması, 

kendisine borcun ödenmesi için bir emir gönderilmesi, borcun muaccel olması gibi 

unsurların da bulunması bir zorunluluktur. 

İflâs sebepleri bakımından tipiklik, kanaatimizce, geniş anlamda olup
65

, “iflâs 

sebebinin oluşması için zorunlu sayılan tutum ve davranışların, kanun koyucunun 

tasvir ettiği biçimde ve belirtilen şart ve unsurlarla birlikte gerçekleşme durumu” 

şeklinde tarif edilebilir. Bu şart ve unsurların bir kısmı bütün iflâs sebepleri için ortak 

nitelikte iken, bir kısmı ise özel nitelikte olup, her iflâs sebebi için ayrı ayrıdır
66

. Sonuç 

olarak denilebilir ki, iflâsa yol açan bir sebebin oluşabilmesi, borçlunun tutum ve 

davranışlarının kanunda belirtilen biçim veya tiplere uyması halinde mümkündür.  

Kanun koyucu, genel iflâs sebebi olan, “iflâs ödeme emrine rağmen borcun 

ödenmemesi” hariç, diğer bütün iflâs sebeplerinin oluşmasına zemin hazırlayan tutum 

ve davranışları ayrı ayrı isimlendirmiştir. Buna karşılık, genel iflâs sebebi konusunda 

açıkça  bir ölçü veya bir davranış biçimi tarif etmiş değildir. Ancak bu durum, 

sözkonusu sebebin oluşması için “tipiklik” unsurunun bir şart olarak aranmayacağını 

göstermez. Çünkü, İcra ve İflâs Kanunu ile Borçlar Kanunu‟nun genel hükümleri 

dikkate alınarak, bu sebebin tipikliğini belirlemek mümkündür. Buna göre, iflâs ödeme 

emrine rağmen muaccel olan bir borcun ödenmemiş olması, genel iflâs sebebinin 

tipikliğini oluşturur. Ayrıca, kanunda takipli iflâs yolunun, doğrudan doğruya iflâs 

yolundan ayrı bir yol olarak düzenlenmiş olması da, iflâs ödeme emrine rağmen 

borcun ödenmemesinin, bir iflâs sebebi olarak kabul edilmiş olduğunu gösterir. Zaten, 

kanun koyucu, doğrudan doğruya iflâs yoluna, sadece tiplerini belirlediği iflâs 

sebepleri için gidilebileceğini açıkça düzenlemiştir. Eğer, takipli iflâs yolu, kanunda 

düzenlenmemiş olsaydı, iflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesinin, bir iflâs 

sebebi olduğunu anlamak kolay olmayacaktı. 

İflâs sebeplerinin hüküm ve sonuçlarının doğabilmesi için, borçlu hakkında 

takipli veya takipsiz bir iflâs prosedürünün başlatılması gerekir; aksi halde, iflâs 

                                                 
65

  Bir iflâs sebebinden bahsetmek için, borçlunun her zaman kusurlu olması gerekmez. 

Örneğin, borçlu, öngörülemeyen bir ekonomik kriz nedeniyle iflâs etmesi durumunda, 

kusurundan söz edilmezken, hacizli takip sırasında mallarını saklaması, onun kusurlu 

olduğunu gösterir.  
66

  İflâs sebeplerinin, hem ortak, hem de özel şart ve unsurları, her bir iflâs sebebinin kendi 

içerisinde ayrı ayrı incelenecektir. 
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sebepleri, hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Bu hüküm ve sonuçların doğumu, iflâs takibi 

ve iflâs davasına ilişkin taleplerin, icra dairesi ve ticaret mahkemesine bildirilmesiyle 

başlar
67

. Sonucu, yani iflâsı meydana getiren sebebin birden fazla olması halinde, bu 

sebeplerin, kanunda tarifi yapılan birer ana sebep mi, yoksa sebeplerden birisinin ön 

şartı olup olmadığına bakılacaktır. Şayet, bu sebeplerden her birisi, ayrı ayrı olarak 

iflâsı meydana getirmeye elverişli ise, alacaklı bu sebeplerden birisine dayanarak, iflâs 

yoluna başvurabilir. Bu konuda, alacaklının seçimlik hakkı vardır. Buna karşılık, 

sebeplerden birisi ana, diğerleri birer ön şart niteliğinde ise, alacaklı, sadece ana sebebe 

dayanarak iflâs isteyebilecektir. Örneğin, ödemelerini tatil eden bir borçlu aynı 

zamanda borca batık halde ise, borca batıklık nedeniyle iflâs istemek ispat bakımından 

daha avantajlıdır. Ancak, alacaklı, kendisinin yaptığı iflâs talebi üzerine borçlunun 

iflâsın ertelenmesi yoluna başvurmasını istemiyorsa, ödemelerin tatilini sebep 

göstererek iflâs istemesi daha avantajlı olabilir
68

.  

B-ĠFLÂS SEBEPLERĠNĠN DÜZENLENME AMACI 

Kanunda iflâs sebeplerinin düzenlenmesinin çeşitli amaçları vardır: Bu 

amaçlardan birincisi, hukuki düzenin yanı sıra, alacaklı ve borçlunun menfaatlerinin 

korunmasını temin etmektir. İflâs kurumu ve bu kurumun temelini oluşturan iflâs 

sebepleri, asıl olarak, alacağını vâdesinde alamayan veya alacağının tahsili vâdesinden 

önce tehlikeye düşürülen alacaklıyı korumaya yönelik olarak düzenlenmişlerdir. İflâs 

sebeplerinden her biri, alacaklının sübjektif hakkını ihlâl eden bir niteliğe sahiptirler. 

Bu türdeki bir hak ihlâlinin, bir yaptırıma tabi olması ve bu vesileyle bir sonuç 

doğurması için, mutlaka kasıtlı olarak yapılması gerekmeyip, bunun için, karşı tarafın 

menfaatinin zarar görmüş olması yeterlidir. Bir başkasının haklarını ihlâl etmenin, her 

zaman bir bedeli veya yaptırımı vardır. Bu yaptırım, külli icra hukukunda “iflâs” 

olarak ortaya çıkar
69

. İflâsın temel amacı ise, bütün alacaklıları, eşit koşullar altında, 

                                                 
67

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 11.  
68

  Ancak, burada şunu da belirtmek gerekir ki, alacaklının böyle bir tercihte bulunması, 

borçlunun  borca batıklığı sebep göstererek kendi iflâsını istemesine ve dolayısıyla iflâsın 

ertelenmesi talebinde bulunmasına engel teşkil etmez. 
69

  Kanun koyucu, iflâs sebeplerinin varlığının mahkemece sabit görülmesi halinde, borçlu 

hakkında iflâs kararı verileceğini ve bu nedenle borçlunun müflislik sıfatı alacağını hükme 

bağlarken; diğer taraftan, alacaklıların alacaklarına kavuşmaları için bir takım önlemler de 

almıştır. Bu önlemlerin en önemlisi, borçlunun tasarruf yetkisinin kısıtlanmasıdır
69

. 

Mahkemenin verdiği iflâs kararı ile borçlunun tasarruf yetkisini kısıtlamasının sebebi, 

borçlunun veya onun temsilcisinin fiil ve davranışlarıyla ortaya çıkan ve borçlunun 

iflâsına sebebiyet veren durumlardır. Zaten, bu sebeplerden birisi vuku bulmadıkça, 

mahkeme, borçlunun iflâsına karar veremeyecektir. Bu nedenle, mahkemenin iflâs kararı, 

aslında iflâs sebebinin tespitinden ibarettir. Bu tespitin yapılması ile borçlu hukuki 
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masa mevcudunun imkân sağladığı ölçüde tatmin edilmelerini sağlamaktır
70

. 

Alacaklıların eşit olarak tatmin edilme hususu, iflâs takibinin omurgasını teşkil eder
71

. 

Tatmin eşitliğinin temin edilmesi ise
72

, borçlunun haczi caiz bütün mallarına el 

konulmasıyla sağlanabilir. Fakat, buradaki el konulma, haciz gibi cereyan etmeyip, 

iflâsın açılması ile haczi caiz bütün mal ve hakların kendiliğinden, ancak farazi olarak 

iflâs masasına dâhil olması ile gerçekleşir
73

. Bütün bunların yapılabilmesi, mahkeme 

tarafından borçlunun iflâsına karar verilmiş olmasına bağlıdır. Bu da, mahkeme 

tarafından gerçekleştiği tespit edilmiş bir iflâs sebebinin varlığıyla mümkündür. Her ne 

kadar, iflâs sebepleri, alacakların tahsili amacına yönelik gözükseler de, ondan önce, 

borçlunun iflâsını sağlama işlevleri vardır. Burada şunu da ayrıca belirtmek gerekir ki, 

iflâs sebeplerine ilişkin düzenlemeler, sadece alacaklıyı koruma amacına yönelik 

olmayıp, borçlunun menfaatlerini de gözetirler. Çünkü, kanun koyucu, iflâs sebeplerini 

                                                                                                                                          
anlamda müflis sıfatını kazanmış olur. İflâs, medenî hukuk anlamında, bir kısıtlılık veya 

bir hacir sebebi olarak kanunda sayılmış değildir. Ancak, hacir kadar kapsamlı olmasa da, 

iflâsına karar verilen borçlunun masaya giren haklar, mallar, alacaklar ve taraf olduğu 

davalar bakımından hacir altına alınmış gibi birtakım kısıtlamalar meydana gelir . İslam 

hukukunda, Ebû Yûsuf, İmam Muhammed, Şâfiî, Mâliki ve Ahmed b. Hanbel'e göre, 

serveti, vâdesi gelen borçlarını karşılayamayacak durumda bulunan borçlu, alacaklıların 

isteği üzerine hâkim tarafından hacr olunur. Müflis borçlu hacr edilince, tasarruf ehliyeti 

kısıtlanır ve mümeyyiz küçük gibi olur. Artık onun, alacaklılara zarar veren mâli 

tasarrufları, onların icazetine bağlı olarak sahih olur. Bu tasarruflar hîbe ve vakıf gibi sırf 

teberru niteliğinde olsun veya bir malı değerinden daha az bir fiyatla satma yahut 

değerinden daha fazla bir fiyatla mal satın alma gibi müsamahalı bir ivazlı tasarruf 

kabilinden bulunsun sonuç değişmez. Eğer, alacaklılar icazet verirse, tasarruf yürürlülük 

kazanır; aksi halde bâtıl olur. (Döndüren-http://www. islamansiklopedisi. org)
69

. Buna 

borçlunun tasarruf yetkisinin kısıtlanması denir. Hukukumuzdaki bir görüşe göre ise, bu 

durum, bir ehliyetsizlikten ziyade, bir yetkisizlik halidir (Gürdoğan, Burhan: İflâs 

Hukuku Dersleri, Ankara 1966, s. 88, dn. 256). Bu kısıtlılık için, alacaklıların, ayrıca 

talepte bulunmaları gerekmediği gibi, mahkemenin de ayrıca karar vermesi gerekmez. Bu 

durum, borçlunun yaptığı davranışın iflâsı gerektirdiği konusunda mahkemenin karar 

vermesiyle kendiliğinden gerçekleşir. İflâsın açılmasıyla, borçlunun tasarruf yetkisi 

kısıtlandığından, borçlunun alacaklılarını zarara uğratacak birtakım hileli veya kötü niyetli 

tasarruflarda bulunması önlenerek, borçlunun mallarının satılması sonucu elde edilen 

paranın alacaklılara adil bir şekilde paylaştırılması sağlanır. Çünkü, borçlu bazen, 

alacaklılardan bazılarına ödemede bulunurken, diğer alacaklılara ödeme yapmayarak 

onları mağdur edebilir. Tasarruf yetkisinin kısıtlanmasıyla bu tehlike ortadan kalkmış olur.  
70

  Lackmann, Rolf: Zwangsvollstreckungsrecht mit Grundzügen des Insolvenzrechts (eine 

Einführung im Recht und Praxis), München 2001, s. 779; Altay-İflâs Davaları, s. 891.  
71

  Altay-İflâs Davaları, s. 891.  
72

  Burada eşitlikten maksat, alacaklıları alacakları oranında ve varsa kanuni ayrıcalıkları 

doğrultusunda  (m. 206) garameten tatmin etmektir. 
73

  Her ne kadar, paraların paylaştırılması, iflâs idaresince hazırlanan sıra cetveline göre 

yapılmakta ise de, bazı sosyal ve hukuki sebeplerle bir takım alacak sahiplerine öncelik 

tanınmasını, adalet ilkesinin bir gereği olarak kabul etmek gerekir (Altay-İflâs Davaları, s. 

892).  

http://sevde.de/islam_Ans/M/M3/29.htm
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düzenlemek suretiyle, borç ilişkilerinin ve iflâs prosedürünün kırmızı çizgilerini açık 

ve ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuştur. Bu çizgilerin ihlâl edilmesi, alacaklıya, 

borçlunun iflâsını isteme hakkını vereceğinden; iflâs sebeplerinin bilinmesi, borçlunun 

ticari faaliyetlerinde dikkatli davranmasını ve alacaklıların alacağını tehlikeye 

düşürücü davranışlardan uzak durmasını sağlayacaktır. Böylece, borçlunun, bu 

sebeplerden uzak durması temin edilerek, iflâsı önleyici diğer mekanizmalara gerek 

kalmadan, işin başından beri iflâsın gerçekleşmesi engellenmiş ve borçlu müflis ilan 

edilme riskiyle de karşılaşmamış olacaktır
74

.  

İflâs sebeplerinin düzenlenmesinin ikinci amacı, ekonomik kaygılardır. Özel 

kişilere ticari faaliyetlerde bulunma ve kâr elde etme imkânının tanındığı liberal 

(serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı) ve yarı liberal sistemlerde, maksimum kâr 

elde etme imkânı verilerek, bireylerin ve dolayısıyla, toplumun refah düzeyini 

yükseltmek temel amaçtır. Ancak, düşünce bazındaki bu iyimser tablo, her zaman 

gerçekleşmemekte; gerek, iç dengelerin bozulması, gerekse, uluslararası çığ tipi 

krizler, ticari faaliyet yürüten gerçek ve tüzel kişiler üzerinde yıkıcı etki yapmakta ve 

bunların birçoğunu, ticari faaliyetlerini terk etmek riski ile karşı karşıya bırakmaktadır. 

Toplumsal, hukuki ve diğer tüm düzenlerde olduğu gibi, ekonomik düzen de, kendi 

varlığını sürdürmek ve kendisini oluşturan bireylerin zayıf düşürücü olumsuz 

davranışlarına karşı kendisini ve bünyesi sağlıklı diğer ticari aktörleri korumak ister. 

Fakat, burada  sözü edilen olumsuz davranışlardan birçoğunun gerçekleşme alanı, 

sadece ekonomik düzenle sınırlı kalmamış; hukuki düzende de, iflâs sebepleri adı 

altında kendilerine yer bulmuşlardır. İflâs sebeplerinin hukuki anlamda düzenlenmiş 

olması ile, bir taraftan, ekonomik hayattaki düzen ve istikrarın korunması ve tacirlerin 

dikkatli olmalarının sağlanması amaçlanırken; diğer taraftan, hangi hallerde, iflâs riski 

ile karşı karşıya kalınacağı, ticari itibarın yitirileceği ve nihayetinde ticari faaliyetlerin 

terk edilmek zorunda kalınacağı borçluya hatırlatılmak istenmiştir. İflâs sebepleri, bu 

özellikleriyle, ekonomik açıdan borçlu için düzenlenmiş birer ekonomik ikazdır. Bu 

ikazlara uyulmadığı takdirde, ekonomik düzen refleks gösterir ve bu kişiyi kendi 

bünyesinden dışarı atmaya çalışır. Burada belirtmek gerekir ki, ticari faaliyette bulunan 

bireyin ekonomik hayatın dışına itilmesi için, her zaman olumsuz bir davranış içine 

girmesi gerekmez. Bazen de, bireyin mali durumunda, elinde olmayan sebeplerle 

bozulmalar meydana gelebilir. Ekonomik düzen, her halükârda, borçlunun bu 

                                                 
74

  Ayrıca, kanun koyucu, iflâs sebeplerini tahdidi olarak belirtmek suretiyle, alacaklının 

haksız takiplerine karşı borçluyu korumayı amaçlamıştır.  
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vaziyetini hastalıklı bir durum olarak kabul eder. Ancak, öncelikle, piyasayı dengede 

tutmak için, mümkünse bu kimsenin mali durumunu düzeltmeye veya yeniden 

yapılandırmaya çalışır. Ancak, mali durum, düzeltilemeyecek veya yeniden 

yapılandırılamayacak kadar bozulmuşsa; ekonomik düzen varlığını sağlıklı bir şekilde 

sürdürmek için, bu aktörleri ticari hayattan ayıklama konusunda tavizkâr veya 

hoşgörülü  davranmaz.  

İflâs sebeplerinin düzenlenmesinin üçüncü amacı, sosyolojik ve toplumsal 

düşüncelerdir. İflâs, nitelik itibari ile aynı zamanda dürüst olmayan ve basiretli bir iş 

adamı gibi davranmayan borçlulara yönelik bir yaptırımdır. Bu yaptırımla, borçlunun 

itibarı elinden alınmakta ve toplumun gözünde güvensiz kimse olarak ilan 

edilmektedir
75

. Toplumsal hayatta yürütülen ticari ilişkilerde, güven ve ahlak kuralları, 

önemli bir yere sahiptir. Bu güvenin korunması, herkesin gereken dikkat ve özeni 

göstermesiyle gerçekleşebilir. Toplumsal hayatta önemli ilişkilerden birisi de, parasal 

borç ilişkileridir. Kişilerin borçlanması, çoğu zaman, o andaki likidite sıkıntısı veya 

likidite sıkıntısı olmaksızın, taraflar arasında yapılan çeşitli anlaşmalardan
76

 

kaynaklanır. Her iki durumda da, borcun ödenmesi, derhal veya tarafların anlaşmasına 

göre, belli bir süre sonra olacak şekilde gerçekleşebilir. Özellikle, borcun bir süre sonra 

ödenmesinde, tarafların birbirlerine duydukları güven önemli bir rol oynar. Bu 

konudaki örf ve adetler de, zaten bu güvenden beslenerek oluşurlar. Borç ilişkilerinde, 

güvene dayalı oluşan düzenin korunmasında, tarafların menfaatinin yanı sıra, bütün 

toplumun menfaati vardır. Bu menfaati zedeleyici davranışlar, sadece hukuk kurallarını 

ihlal etmez, aynı zamanda toplumsal konsensüsü de kaosa dönüştürürler. İşte, iflâs 

sebeplerini düzenleyen kuralların, alacaklıyı tatmin etme fonksiyonunun yanında, 

toplumsal dengeyi sağlama görevi de vardır. Böylece, iflâs sebepleri ve bu sebeplerin 

sonucunda gerçekleşen “iflâs” yaptırımı sayesinde, bir hukuki ilişkide borçlu sıfatını 

taşıyan taraf, toplumsal düzene olan sadakatini göstermesi bakımından daha dikkatli 

davranmaya yöneltilmiş olur. 

                                                 
75

  Gerçi, bazen borçlu dürüst olduğu halde, iflâs ile karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla, 

dürüstlük kuralı, burada genel bir uygulama alanına sahip değildir. Örneğin, borçlu 

ekonomik kriz veya acz sebebiyle borcunu ödeyemeyecek duruma düşebilir. Ancak, 

burada borçlunun dürüst sayılması için, objektif iyi niyetinin yanında, basiretli bir iş  adamı 

gibi de davranmış olması gerekir. Aksi halde, salt bir iyi niyet, borçlunun dürüst olduğunu 

göstermez.  
76

  Bu duruma, yapılan bir anlaşmada, imalatçı, borçluya her ayın on beşinde yüz adet 

bilgisayar teslim etmesi ve borçlu da her ayın sonunda borcunu ödemesi örnek olarak 

verilebilir.  
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C-ĠFLÂS SEBEPLERĠNĠN KURAMSAL NĠTELĠĞĠ 

Gerek doktrinde, gerekse uygulamada, borçlunun iflâsıyla sonuçlanması gibi ağır 

bir yaptırımı olan bu iflâs sebeplerinin niteliğinin ne olduğu konusunda bir açıklama 

veya ileri sürülmüş bir görüş mevcut değildir. Sebep-sonuç kuralına göre, iflâs 

sebepleri, iflâs sonucunu doğurma kabiliyetine sahip vakıalardır. Bu vakıalar, 

borçlunun veya temsilcisinin bir davranışı sonucunda meydana gelebileceği gibi, 

üçüncü bir kişinin davranışı sonucunda da meydana gelebilirler. İflâs sebepleri, bir 

vakıa olarak, kendi içinde birtakım unsurlardan oluşur. İşte, iflâs sebeplerinin bu 

unsurları dikkate alınarak, hukukta sorumluluk doğuran hangi kavrama veya 

kavramlara benzediğini; kısacası, sebeplerin hukuki niteliğinin üzerinde durmak 

lazımdır. Örneğin, iflâs sebeplerini, bir haksız fiil, sözleşmeye aykırılık veya dürüstlük 

kuralının ihlâli olarak nitelendirilmek mümkün müdür? İflâs sebeplerinin niteliği 

konusunda bir sonuca varmak, ancak bu ihtimallerin ayrı ayrı değerlendirilmesiyle 

mümkün olacaktır: 

Birinci olarak, iflâs sebeplerinin, “sözleşmeye aykırılık durumu”na benzediği 

ileri sürülebilir. Sözleşmeye aykırılıkta, sözleşmeye aykırı her türlü davranış, 

sözleşmenin ihlâlidir. Ancak, sözleşmeye aykırı her davranış bir iflâs sebebi değildir. 

Sözleşmeye aykırı bir davranışın iflâs sebebi olabilmesi, bu davranış tipinin kanunda 

belirtilmiş olmasına bağlıdır. Sözleşmeye aykırılık düşüncesi, sözleşmeden 

kaynaklanan borçlar için doğru olabilir. Çünkü, sözleşmeye aykırılıktan bahsetmek 

için, ilk önce, taraflar arasında geçerli olarak kurulmuş bir sözleşmenin varlığına 

ihtiyaç vardır. Halbuki, iflâs yollarına konu edilen borçlar, sözleşmenin yanı sıra, 

haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeden de doğabilirler. Bu durumlarda doğan iflâs 

sebeplerini, sözleşemeye aykırılık olarak nitelemeye imkân yoktur. Dolayısıyla, 

sözleşmeye aykırılık, bütün iflâs sebeplerini kapsayıcı bir özelliğe sahip olmadığından, 

iflâs sebeplerinin tamamını nitelik olarak sözleşmeye aykırılık teşkil eden birer vakıa 

olduklarını söylemeye imkân yoktur. 

İkinci olarak, iflâs sebeplerinin, “dürüstlük kuralına aykırı davranışlar” olduğu 

iddia edilebilir. Dürüstlük kuralı, Medenî Kanun m. 2, I‟de düzenlenmiş olup, 

kanundan ve hukuki işlemelerden doğan hakların kullanılmasında ve borçların 

ifasında, başka bir anlatımla, kişilerin hak ve borçlarının tayininde belirleyici bir rol 

oynar
77

. Dürüstlük kuralının iflâs sebepleri ilgisi, borçların ifası ile ilgili olan 

                                                 
77

   Akyol, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul 2006, s. 
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fonksiyonudur. Bu kural, “bütün hakların kullanılmasında ve borçların ifasında 

hukuka, toplumun ahlaki değerlerine, örf ve adetlerine ve doğruluk ilkelerine 

uygun davranmayı; borç ilişkisinin karşı tarafında ve diğer hak sahiplerindeki 

güven duygusuna zarar verilmemesini öngören kural” şeklinde tanımlanabilir
78

. 

Dürüstlük kuralı, borcun ifası konusunda, borçluya yol gösterme fonksiyonuna sahip 

olmasının yanı sıra
79

, onun hukuka aykırı davranmasını da engeller. Borçlunun dürüst 

olup olmadığının belirlenmesinde kullanılacak ölçüt ise, borçlunun borcunu ödeme 

yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine veya borcun ödenmesini tehlikeye 

düşürüp düşürmediğine göre belirlenecektir. Ancak, dürüstlük kuralının ihlâlinden söz 

etmek için, borçlunun alacaklılarına zarar verme kastı ile hareket etmiş olup 

olmadığının araştırılması, daha genel bir ifade ile bir kusur araştırması yapılması 

gerekmez. Fakat, dürüstlük kuralına aykırılık sebebiyle doğmuş
80

 veya doğması 

kuvvetle muhtemel bir zararın varlığı
81

, bu kuralın ihlal edildiğinin tespiti konusunda 

temel bir unsur olarak aranmalıdır. Medenî Kanun m.2‟de öngörülen; hakların 

kullanılmasında ve borçların ifasında geçerli bir ilke olan dürüstlük ilkesine göre 

davranma mecburiyeti, iflâs hukukunda da vardır
82

. Örneğin, m.177/1‟de sayılan iflâs 

sebepleri, dürüstlük kuralına aykırılığın tipik biçimlerini oluştururlar
83

. Ancak, 

dürüstlük kuralına aykırı her davranışı iflâs sebebi olarak değerlendirmeye de imkân 

yoktur. Bu kurala aykırı davranışların birer iflâs sebebi olabilmesi için, kanunda iflâs 

sebebi olarak gösterilen durumlardan birisiyle de tipik bir şekilde örtüşmesi gerekir. 

Dürüstlük kuralı, iflâs sebeplerinin çoğunu kapsamakla birlikte, yukarıda da belirtildiği 

gibi
84

, bazı durumlarda, borçlu dürüstlük ilkesine uygun davransa bile, bir iflâs sebebi 

doğabilir ve buna dayanılarak borçlunun iflâsı istenebilir. Örneğin, borçlunun acz 

haline düşmesi veya borca batık hale gelmesi, her zaman dürüstlük kuralına 

aykırılıktan kaynaklanmaz. Borçlu, öngörülemeyen ekonomik bir ekonomik kriz 

sebebiyle de borca batık hale gelebilir veya acz haline düşebilir. Görüldüğü üzere, 

borçlunun dürüst olması, her zaman onun iflâsa tabi olmasını engelleyemediğinden, 

dürüstlük kuralı da iflâs sebeplerinin niteliğini tek başına açıklamaya yetmemektedir.  

                                                                                                                                          
6. 

78
  Arslan, Ramazan: Medenî Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989, s. 23. Diğer 

bir tanım için bkz. Kunt, İsmail Hakkı: Objektif Hüsnüniyet İlkesinin Taraflara ve 

Hâkime Yönelmesi; YD, 1985/3, s. 205-209; s. 205). 
79

  Kunt s. 208.  
80

  Ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesinde olduğu gibi.  
81

  Borçlunun hileli muamelelerle mallarını kaçırması durumunda olduğu gibi.  
82

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 14.  
83

  Arslan-Dürüstlük, s. 135.  
84

  Bkz. yuk. § 1. B.  



 

 

22 

Üçüncü olarak, iflâs sebeplerinin, alacaklıya karşı yapılan birer “haksız fiil” 

olduğu ileri sürülebilir. Haksız fiil, kişinin hukuk düzenince reddedilen davranışlarını 

kapsar
85

 ve “kanunun kişilere yüklediği görevlere aykırı hareket etmesiyle oluşan, 

zarar doğuran ve hukuka aykırı olarak, hak ihlâline sebebiyet veren tutum ve 

davranışlar” şeklinde tanımlanabilir
86

. “Haksız fiil” kavramındaki “haksız” sözcüğü, 

“hukuka aykırılığı” ifade eder
87

. Gerçek kişilerin yanı sıra, tüzel kişiler de haksız fiile 

sebebiyet verebilir ve verdikleri zarardan sorumlu olurlar
88

. Haksız fiilden doğan 

sorumluluk, “kusur sorumluluğu” ve “kusursuz sorumluluk” olmak üzere ikiye 

ayrılır
89

. Bir haksız fiilin, kusur sorumluluğuna tabi olması, Borçlar Kanunu 

m.41„deki, hukuka aykırı fiil, kusur, zarar ve illiyet bağı unsurlarını taşımasına 

bağlıdır
90

. Haksız fiillerde, esas olan da, “kusur sorumluluğudur”. Buna karşılık, haksız 

fiillerdeki “kusursuz sorumluluk” istisnai bir durum olup, bu sorumluluk türünde, 

kişinin sebebiyet verdiği fiilin meydana gelmesinde kusuru olmasa dahi, doğan 

zarardan sorumluluğu söz konusudur. İflâs sebepleri, incelendiğinde, bunların haksız 

fiilin unsurlarını bünyesinde barındırdıkları görülecektir. Bu sebeplerin çoğunluğu, 

kusur sorumluluğuna, çok az bir kısmı ise, kusursuz sorumluluğa dayanırlar. İflâs 

sebeplerinin haksız fiillerin özel bir türü olduğunu kanıtlamak için, haksız fiilin 

unsurlarını iflâs sebepleri açısından ayrı ayrı incelemek gerekir
91

: 

 

                                                 
85

  Kılıçoğlu, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2007, s. 197; Kılıçoğlu, M. 

Ahmet: Haksız Fillerden Sorumlulukta Ceza Hukuku ile Medenî Hukuk İlişkisi (AÜHFD, 

1972/3-4, s. 185-225), s. 185.  
86

  Boran, Kamil: Hakkın Suiistimali (İHD, 1945/3, s. 3-7), s. 3.  
87

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 197. 
88

  Tüzel kişi borçlular, haksız fiillerini, yönetim ve temsil gücüne sahip organları aracılığıyla 

gerçekleştirirler. Yetkili organ haksız fiil işlediğinde, bu haksız fiili tüzel kişi işlemiş 

sayılır. Ancak, yetkili organın da şahsi kusuru varsa, haksız fiilden ikisi birlikte sorumlu 

olurlar (Erdoğan, İhsan: Haksız Fiilde Kusurlu Sorumluluk ve Özellikle Kusur Unsuru; 

SÜHFD, 1990/1, s. 109-134, s. 119).  
89

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 223; Erdoğan s. 109.  
90

  Haksız fiil konusunda geniş bilgi için bkz. Atamer, Yeşim M.: Haksız Fiillerden Doğan 

Sorumluluğun Sınırlandırılması, İstanbul 1996.  
91

  Haksız bir fiilden doğan alacaklar için de iflâs yoluna başvurulabilir. Yani, iflâs talebine 

konu yapılan alacaklar, haksız bir fiilin neticesinde doğmuş olabilirler. Buradaki borcun 

kaynağı haksız bir fiildir. Dolayısıyla, hemen belirtmek gerekir ki, bir iflâs sebebi olarak 

kabul edilen haksız fiil ile, borcun kaynağı olan haksız fiilin burada birbirine 

karıştırılmaması gerekir. İflâs takibi veya iflâs davasına konu olan borcun kaynağını teşkil 

eden haksız fiil, sadece iflâs borcunun kaynağını oluşturur. Yoksa, iflâs sebebini 

oluşturmaz. İflâs sebebini oluşturan haksız fiil, kaynağı ne olursa olsun, doğan borcun 

ödenmemesi veya ödenme tehlikesi içine düşürülmesi veyahut mali durumun bozulmasıyla 

ilgilidir.  



 

 

23 

İflâs sebepleri açısından, haksız fiilin bir unsuru olan “hukuka aykırı fiil”, 

kanunlarda, iflâs sebebi olarak gösterilen borçlunun tutum ve davranışlarıdır. Zaten, 

iflâs sebepleri denilen vakıalar da, borçlunun bir tutum ve davranışlarından ibaret olup, 

haksız fiiller gibi, insandan sadır olurlar. Ancak, borçlar hukuku anlamında hukuka 

aykırı her davranış, borçlunun iflâsının istenmesini mümkün kılmaz. Bunun nedeni, 

borçlunun iflâsa sebebiyet veren fiillerinin neler olduğunun, kanunda ismen ve tahdidi 

bir şekilde belirtilmiş olmasıdır. Dolayısıyla, iflâs sebeplerinin özel nitelikte birer 

haksız fiil olduğunu söylemek yanlış olmaz. İflâs hukuku anlamında borçlunun hukuka 

aykırı davranışları, borcun ödenmemesi, borcun ödenmesinin tehlikeye düşürülmesi ve 

mali durumun bozulmasına sebebiyet vermek şeklinde ortaya çıkabilirler. Borçlunun 

hukuka aykırı davranışları, bazen iflâsa sebebiyet vermesinin yanı sıra, suç da teşkil 

edebilir (m.310, 311, 331-354) Bir fiilin hukuka aykırı (haksız) sayılması, kanunun 

emredici kuralının ihlâlinin söz konusu olmasına bağlıdır. Emredici hukuk kuralları, 

genelde kişilerin can ve malvarlıklarını korumaya yönelik olan kurallardır. Ayrıca, 

ahlaka aykırılık da, geniş anlamda, hukuka aykırılığın kapsamına girer
92

. Çünkü, 

Borçlar Kanunu, başkasına zarar veren ahlaka aykırı fiilleri de, haksız fiil olarak kabul 

etmiştir (BK m. 41,II)
93

. Kanun hükmünden anlaşıldığı üzere, hukuka ve ahlaka aykırı 

bütün fiiller haksız fiil olarak kabul edilmiştir. İflâs sebepleri, genel itibariyle, hem 

kanun hükmünün, hem de borç ilişkisinden doğan yükümlülüğünün ihlâli olup, haksız 

fiiller gibi, aktif
94

 veya pasif
95

 davranışlar şeklinde ortaya çıkabilirler 

Haksız fiilin bir diğer unsuru “zarar”dır. İflâs hukuku anlamında “zarar”, alacaklı 

bakımından bir eksilmeyi
96

, borçlu bakımından ise bir artışı ifade eder. İflâs 

hukukundaki zarar, bu yönüyle sebepsiz zenginleşmenin konusuyla benzerlik gösterir. 

İflâs sebeplerinden kaynaklanan zarar, doğrudan bir zarar olabileceği gibi, dolaylı bir 

zarar da olabilir. Örneğin, alacaklının ödenmesini beklediği alacağına zamanında 

kavuşamaması, doğrudan bir zarar iken; alacağını alamadığı için, muaccel olan 

borçlarını ödeyememesi, gerekli yatırımları yapamaması ve dolayısıyla ekonomik 

geleceğinin sarsılması dolaylı bir zarardır. Borçlunun, bir iflâs sebebi yaratmak 

                                                 
92

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 197.  
93

  Göğer, Erdoğan: Haksız Fiilden Doğan Borçların Tabi Olduğu Kanun (AÜHFD, 1965-

66/1-4. s. 451-506), s. 451.  
94

  Bu duruma, borçlunun iflâs ödeme emrine itiraz etmek suretiyle borcunu ödememesi örnek 

olarak verilebilir. 
95

  Borçlunun iflâs ödeme emrine itiraz etmemek suretiyle, yani pasif kalarak borcunu 

ödememesi, bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir.  
96

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 209.  

file:///F:/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1965-1966-22-23-01-04/AUHF-1965-1966-22-23-01-04-Goger.pdf
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suretiyle, kendi iflâsına sebebiyet vermesi dahi
97

, tek başına alacaklı için bir zarardır. 

Her ne kadar, iflâs kararı ile borçlunun malları, alacakların ödenmesi için tasfiye edilse 

bile, borçlunun iflâsı sebebiyle, alacakların tamamen veya kısmen alınamaması da bir 

zarar olarak kabul edilmelidir.  

Borçlunun bir davranışının iflâs sebebi olarak görülebilmesi için, kural olarak 

borçlunun kusurlu olması gerekir. “Kusur”, haksız fiilin niteliği ile ilgili sübjektif bir 

kavramdır
98

. Kanun, emredici kurallar karşısında, borçlunun davranışının bu şekilde 

(yani hukuka aykırılık teşkil etmeyecek biçimde) olmamasını beklediği için, onu 

kusurlu olarak kabul etmektedir
99

. Kusur, hukuka aykırı bir fiilin işlenmesinde, failin 

sahip olduğu iradenin niteliği olduğundan, kusurun varlığı, sorumluluğu doğurmakta, 

yokluğu ise, sorumluluğu ortadan kaldırmaktadır
100

. Örneğin, kanunun icra emri 

karşısında borçludan beklediği şey, onun yedi günlük süre içerisinde borcunu 

ödemesidir. Borçlunun, bu süre zarfında ödeme yapmaması, onu kusurlu hale getirir. 

Haksız fiilin temel unsurlarından birisini oluşturan kusur, “kast” ve “ihmal” olmak 

üzere ikiye ayrılır: Bunun anlamı, haksız fiil, kast ile gerçekleştirilebileceği gibi, ihmal 

ile de gerçekleştirilebilir
101

. Zira, Borçlar Kanunu m. 41,I‟ de “Gerek kasten gerek 

ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir zarar ika 

eden şahıs, o zararın tazminine mecburdur” denilmektedir. Örneğin, borçlunun ödeme 

emrine rağmen borcunu ödemeyi unutması, onun kusurunun ihmal derecesinde 

olduğunu gösterirken, borcunu bilerek ve isteyerek ödememesi, onun kasıtlı olarak, 

yani bilerek ve isteyerek ödeme yapmadığını gösterir. Buna karşılık, borcun 

ödenmesini tehlikeye düşüren davranışlar söz konusu olduğunda, ihmal yeterli 

olmayıp, borçlunun mutlaka kasıtlı olarak hareket etmesi şarttır. Kusur şartı aranan 

iflâs sebeplerinde, borçlunun, iflâstan kurtulabilmesi için, kusursuz olduğunu
102

 (veya 

alacaklının da, borçlunun kusurlu olduğunu
103

) ispatlamak mecburiyetindedir
104

.  

                                                 
97

  Bu durum, borçlunun kendisini acz haline düşürerek iflâsına sebebiyet vermesi gibi bir 

örnekle açıklanabilir.  
98

  Ġnan, Ali Naim: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 1984, s. 265; Erdoğan s. 117.  
99

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 219.  
100

  Erdoğan s. 109.  
101

  Göğer-Haksız Fiil, s. 451.  
102

  Örneğin, borçlunun ağır hastalığı sebebiyle yedi günlük süre içerisinde borcunu 

ödeyemediğini ispatlaması gerekir.  
103

  Örneğin, alacaklının hileli işlemlerle mal kaçırma konusunda, borçlunun hile kasdını 

ispatlamak zorundadır.  
104

  Ancak, borcun ödenmemesinin dayandığı kusurun, ceza hukuku anlamında bir kusur 

olması zorunlu değildir. Ceza hukuku anlamında kusur, iflâsın niteliği bakımından değil, 

sadece suç oluşturup oluşturmaması bakımından önemlidir.  
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Kusur unsuru açısından iflâs sebeplerini ayrı ayrı değerlendirmek gerekirse, 

borcun ödenmemesine sebebiyet veren davranışların iflâs sebebi olabilmesi için, 

“ihmal” kusur olarak tek başına yeterlidir. Yani, borcun ihmali bir davranış sonucu 

ödenmemiş olması, iflâs sebebinin doğmasının önüne geçemez ve dolayısıyla, 

borçlu, kendi hakkında iflâsın açılmasını engelleyemez. Borçlunun taahhütlerinden 

kurtulmak amacıyla kaçması, borçlunun alacaklılarının haklarını ihlâl eden hileli 

tasarruflarda bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi, borçlunun haciz yolu ile 

yapılan takipler sırasında mallarını saklaması, borçlunun ödemelerini tatil etmiş 

olması (m.177/2), banka yönetici ve deneticilerinin kanuna aykırı karar ve işlemlerin 

de iflâs sebebi olarak sayılması için, borçlunun kast derecesinde kusurlu olmasını 

gerektirir. Borçlunun yerleşim yerinin belli olmamasında, kast şart olmayıp, kusurun 

ihmal derecesinde olması yeterlidir. Ancak, bazı iflâs sebepleri vardır ki, bu 

sebeplerin bünyesinde borçlunun kusuruna dayanan bir fiil olmasına rağmen, bu 

kusurlu fiilin varlığı, tek başına, borçlunun iflâsına karar verilmesi için yeterli olmayıp, 

bu fiillerin gerçekleştiğinin ayrıca mahkeme tarafından bir kararla tespit edilmesi 

gerekir. Bu sebepler, konkordato mühletinin kaldırılması (m.301,I), konkordatonun 

feshi (m.308,II), konkordatonun tasdik edilmemesi (m.301,I.), uzlaşma yoluyla 

yeniden yapılandırma projesinin feshi ve ihlalidir (m. 309/s)
105

. Demek ki, gerek 

konkordato, gerekse yeniden yapılandırma ile ilgili iflâs sebeplerinin bünyesinde 

borçluya atfedilecek bir kusur ve hukuka aykırı bir fiil olsa da, bu fiilin gerçekleştiği ve 

bir kusurun bulunduğu yönünde bir mahkeme kararı olmadıkça, iflâs yoluna 

başvurabilmek için, ihtiyaç duyulan sebep gerçekleşmiş olmaz.  

Bazı iflâs sebeplerinin gerçekleşmesi için, borçlunun kusurlu olması bir unsur 

olarak aranmaz. Bu durumlarda, borçlunun iflâs ile olan sorumluluğu bir çeşit kusursuz 

sorumluluktur
106

. Kusursuz sorumluluğun sözkonusu olabileceği sebepler, borçlunun 

acz haline düşmesi (m.178,I), sermaye şirketi ve kooperatifler dışındaki kişilerin borca 

batıklığı (m. 178,III)
107

, sermaye şirketi ve kooperatiflerin borca batıklığı (m.179,TTK 

                                                 
105

  Bu sebeplerden mühletin kaldırılması, konkordatonun tasdik edilmemesinin dayandığı tutum 

ve davranışlar, kasıtla yapılabileceği gibi, ihmal ile de gerçekleştirilebilirler. Buna karşılık, 

konkordatonun feshi, yeniden yapılandırma projesinin feshi ve ihlaline sebebiyet veren 

davranışların kast ile yapılmış olmaları gerekir.  
106

  Kusursuz sorumluluk için bkz. Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 227 vd. 
107

  Borçlunun mallarının yarı mevcudunun haczi ve geri kalan yarı mevcudunun, bir yıl içinde 

muaccel olan borçlarını karşılamaya yetmemesi halinde (İİK m. 178,III), borçlu iflâsını istemez 

ve bir yıl içinde iflâs vuku bulursa, borçlu taksiratlı müflis sayılır (m. 310/10). Buradaki, “taksir” 

kavramı, bir kusur türü olmakla birlikte, bu kusur m. 178,III‟teki iflâs sebebinin oluşumu ile ilgili 

olmayıp, borçlunun cezai sorumluluğu ile ilgilidir.  
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m.324) ve terekenin borca batıklığıdır (MK m.636; VVMT m.52). Örneğin, borçlunun, 

mallarını yok pahasına satması nedeniyle borca batık hale gelmesi, onun kusurlu 

olduğunu gösterirken; ihracat yaptığı ülkeye, hükümetin ekonomik ambargo 

uygulaması sebebiyle, borca batık hale gelmesinde bir kusurdan söz edilemez. Bu 

durumdaki sorumluluk türü, “haksız fiilin kusursuz sorumluluk hali”dir. Bu sebeplerin 

gerçekleşmesinde bir kusuru olmamasına rağmen, borçlunun sonucu iflâs olan bir 

sorumluluğun altına sokulması “dikkat ve özen ilkesi” ile “hakkaniyet ilkesi” 

gereğidir
108

. Gerek, İcra ve İflâs Kanunu, gerekse Ticaret Kanunu‟ndaki mevcut 

düzenlemeler dikkate alındığında; borçlu, acz haline veya borca batıklığa düşme 

konusunda kusursuz olduğunu ispatlasa bile, iflâsına karar verilmesine mani 

olamayacağı görülmektedir
109

.  

Haksız fiilin unsurlarından birisi de “illiyet bağı”dır. Hukuka aykırılığın 

tespitinde bu unsurun önemli bir rolü vardır. Meydana gelen zararla sorumluluğu 

doğuran olay veya davranış arasındaki sebep-sonuç ilişkisine, genel anlamda “illiyet 

bağı” denilir
110

. Diğer bir ifadeyle, illiyet bağı, sebep sonuç bağı demek olup; zarar 

denilen sonucun, sözü edilen haksız fiilden kaynaklanması bir zorunluluktur
111

. İlliyet 

bağı, sorumluluğun aslî şartı olarak görüldüğünden, bu şart olmadan, doğan zararlı bir 

sonuçtan kişi sorumlu tutulamaz
112

. Gerçekleşen sorumluluğun türü (akit dışı 

sorumluluk, akdî sorumluluk, kusur sorumluluğu, kusursuz sorumluluk), ne olursa 

olsun illiyet bağının varlığı mutlaka aranır
113

. İlliyet bağı, iflâs sebepleri açısından 

değerlendirildiğinde, borcun ödenmemesi, borcun ödenmesinin tehlikeye düşürülmesi 

veya mali durumun bozulmasının, kanunda sayılan iflâs sebeplerinden birisinin 

sonucunda meydana gelmesi gerekir. Aksi halde, bir iflâs sebebinin varlığından söz 

edilemez.  

Borçlar hukukunda, haksız fiilin yaptırımı, doğan zararın bütün fer‟ileriyle 

birlikte ödenmesidir. Şayet, haksız fiil suç teşkil ediyorsa, ceza hukukuna göre de 

cezalandırılır
114

. İflâs hukukunda, birer haksız fiil olarak kabul ettiğimiz iflâs 

                                                 
108

  Burada sözü edilen ilkeler için bkz. Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 228-229. 
109

  Kanaatimizce, borca batıklık veya acz haline düşme, iç veya dış politikaya yönelik hatalı siyasi 

karar ve davranışlar nedeniyle oluşan krizlerin neticesinde meydana gelmiş ise; borçlu, 

uğradığı zararın devlet tarafından karşılanmasını  ve dolayısıyla iflâsına karar verilmemesini 

isteme hakkına sahip olmalı ve bunun için gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalıdır.  
110

  Eren-İlliyet Bağı, s. 1,10.  
111

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 214.  
112

  Eren-İlliyet Bağı, s. 1.  
113

  Eren-İlliyet Bağı, s. 2.  
114

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 14; Berkin, Necmeddin: Dava Hakkının Suiistimali 
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sebeplerinin yaptırımı ise, borçlunun müflis ilan edilerek itibarının düşürülmesi, bazı 

haklardan mahrum bırakılması, malları tasfiye edilerek, alacakların bütün fer‟ileriyle 

birlikte tahsil edilmesi ve şayet iflâsa sebebiyet veren fiil suç teşkil ediyorsa, İcra ve 

İflâs Kanunu‟nun ilgili hükümlerine göre cezalandırılmasıdır. Bu cezai hükümlere, m. 

310, 311,333 örnek olarak verilebilir. 

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle bir sonuca varmak gerekirse, iflâs 

sebeplerini, haksız fiillerin özel bir türü olarak nitelemek mümkündür. Bunun iki 

sebebi vardır: Birinci olarak, iflâs sebepleri kanunda isim olarak belirtilmişlerdir. 

İkinci olarak, iflâs sebepleri, Borçlar hukukundaki haksız fiillerden farklı olarak, bir 

borç kaynağı olan haksız fiiller değildirler
115

. Tam aksine, bu sebepler, borçlar hukuku 

anlamında doğan bir borcun ödenmemesi veya ödenmesinin tehlikeye düşürülmesi 

şeklinde ortaya çıkarlar. İflâs sebepleri, birer haksız fiil iseler, o halde, bu haksız 

fiillerin, normal borçtan bağımsız yeni bir borç doğurması gerektiği ileri sürülebilir. 

Ancak, belirtmek gerekir ki, borcun ödenmemesi veya ödenmesinin tehlikeye 

düşürülmesi nedeniyle, alacaklı, bir süre veya hiçbir surette alacağına kavuşamayacak 

ve bu nedenle de belki, kendi borçlarını dahi ödeyemeyerek takibe uğrayacak; parasını 

zamanında alamadığı için, elde edeceği kâr ve faiz gibi semerelerden mahrum 

kalacaktır. Bütün bunları, taraflar arasındaki normal borçtan bağımsız birer borç (zarar) 

olarak kabul etmek mümkündür. Sonuç olarak, iflâs sebeplerini haksız fiilin özel bir 

türü olarak nitelemek, sözleşmeye veya dürüstlük kuralına aykırılığa göre daha 

kapsayıcı olduğu söylenebilir. Zira, yukarıdaki açıklamalardan da görüldüğü üzere, 

iflâs sebepleri, haksız fiilin bütün unsurları ile örtüşmektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
(İHD, 1946/9 s. 51-55), s. 52.  

115
  Ancak, bu sebepler, başka bir borcun, yani zararın doğumuna yol açarlar. Bu duruma, 

alacaklının zamanında alacağına kavuşamamasından doğan zararlar örnek olarak verilebilirler. 
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§ 2. ĠFLÂS SEBEPLERĠNĠN ÇEġĠTLERĠ 

A-ĠFLÂSIN HUKUKĠ SEBEPLERĠ 

I-Türk Hukuk Sistemine Göre Ġflâs Sebepleri 

1-BaĢvurulan Ġflâs Yoluna Göre 

İcra ve İflâs Kanunu‟nda, iflâs sebepleri ile iflâs yolları arasında sıkı bir bağ 

kurulmuştur. İflâsa tabi bir kimsenin, iflâs ettirilebilmesi için takip edilmesi gereken 

prosedüre, iflâs yolu (külli icra) denir
116

. Kanunumuzun, iflâs sebepleri için kabul 

ettiği ayrımın, başvurulacak iflâs yollarına göre yapılan ayrım olduğu söylenebilir. İcra 

ve İflâs Kanunu‟ndaki düzenleme dikkate alındığında, takipli (m. 154 vd.) ve doğrudan 

doğruya (bkz. 177-179; TTK m. 180, 182, 324)  iflâs olmak üzere, iki iflâs yolu kabul 

edilmiştir: 

Takipli iflâs yolunda, iflâs sebebi bir tanedir ve o da “iflâs ödeme emrine rağmen 

borcun ödenmemesi”dir
117

. Bu sebep, genel ve şekli
118

 nitelikte olup, bu sebebin 

varlığı halinde, alacaklının izleyeceği prosedür, takipli iflâs yoludur
119

. Borcun iflâs 

ödeme emrine rağmen ödenmemesi, iflâs istenmesi için tek başına yeterli bir sebeptir. 

Takipli iflâsta, alacaklının, ticaret mahkemesinde iflâs davası açabilmesi için, ilk önce, 

icra dairesinde iflâs takibi başlatması gerekir
120

. Bu iflâs yolunun kanunda düzenlenme 

amacı, borçluyu borcunu ödemeye zorlayarak, gereksiz yere dava açmanın önüne 

geçmektir. Dolayısıyla, burada dava açmak, alacaklı için en son ihtimaldir.  

Kanun koyucu, takipli iflâs yolunun yanı sıra, bazı hallerde alacaklıya, önceden 

icra dairesine başvurarak iflâs takibi başlatmaksızın, borçluya karşı doğrudan doğruya 

iflâs davası açma imkânı da tanımıştır. Buna, “takipsiz” veya “doğrudan doğruya iflâs 

yolu” denir
121

. Ancak, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurmak sadece alacaklılara 

                                                 
116

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2660.  
117

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 49.  
118

  Altay-İflâs Davaları, s. 898.  
119

  Takipli iflâs yolu, adi iflâs yolu ve kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu olmak üzere 

ikiye ayrılır (Müller s. 25). İflâs sebebi bakımından bu iki yol arasında bir fark yoktur. 

“İflâs ödeme emrine borcun ödenmemesi” her iki yol için geçerli ve ortak bir iflâs 

sebebidir. İflâs sebebi bakımından bu iki yol arasında bir fark yoktur.  
120

  Blumenstein s. 546.  
121

  Brunner, Alexander: (Hrsg.: Adrian Staehelin/Thomas Bauer/Daniel Staehelin), 

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs unter Einbezug der 

Nebenerlasse, SchKG II, Art 88-220, Basel/Genf/München 1998,Art 190, N. 1-2; Müller 
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tanınmış bir hak olmayıp, bazı hallerde borçlu da kendi iflâsını isteme yetkisine 

sahiptir (m.178,179)
 122

. Yani, doğruya iflâs yoluna alacaklının yanısıra, bazen 

borçlunun talebi ile de gidilebilmektedir
123

. 

Doğrudan doğruya iflâs yolunun varlık nedeni, borçlu hakkında bir iflâs takibi 

yapmanın yararsız olacağı ve gecikmesi halinde telafisi zor zararların doğacağı
124

 veya 

böyle bir tehlikenin oluşacağı
125

 düşüncesidir. Ayrıca, bu yola başvurmayı gerektiren 

durumlarda, borçlunun borcunu hiçbir surette ödemek istemediği veya çeşitli 

nedenlerle ödemesinin mümkün olamayacağı karinesi vardır
126

. İflâs hukukunda, 

takipli iflâs yolu kural, doğrudan doğruya iflâs ise istisnadır. Çünkü, doğrudan doğruya 

iflâs yolunda (m.177-181), sadece kanunlarda sınırlı olarak sayılan
127

 iflâs 

sebeplerinden birisinin varlığı halinde, icra dairesine başvurulmaksızın, doğrudan 

ticaret mahkemesine gidilerek iflâs davası açılır
128

. Doğrudan doğruya iflâs yoluna 

dayanak yapılan iflâs sebepleri fazla, ancak sınırlı sayıda
129

 olup, dört bölümde 

incelenebilirler: 

Birinci bölüm, sadece alacaklı tarafından ileri sürülebilen sebepler olup, bunlar, 

1-İcra ve İflâs Kanunu m.177/1‟de sayılan sebepler (borçlunun yerleşim yerinin 

belli olmaması, borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması, borçlunun 

alacaklılarının haklarını ihlâl eden hileli tasarruflarda bulunması veya bunlara teşebbüs 

etmesi, borçlunun haciz yolu ile yapılan takipler sırasında mallarını saklaması),  

2-Borçlunun ödemelerini tatil etmiş olması (m.177/2),  

3-İcra ve İflâs Kanunu m.177/3‟ün, m. 301‟e atıfla belirttiği konkordato ile ilgili 

sebepler (konkordato mühletinin kaldırılması: m.301,I; konkordatonun feshi: m.308,II 

ve konkordatonun tasdik edilmemesi: m.301,I),  

                                                                                                                                          
s. 26. 

122
  Brunner Art 190, N. 1, 4. 

123
  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 49.  

124
  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 488.  

125
  Brunner Art 190, N. 1. 

126
  Bundan dolayıdır ki, doğrudan doğruya iflâs yolunda, depo emri verilmeksizin borçlunun 

iflâsına karar verilir.  
127

  Müller s. 26. 
128

  Müller s. 26-27; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 49; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2660, 

2759.  
129

  MuĢul-İcra ve İflâs, s. 999. 
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4-İcra emrine rağmen borcun ödenmemesi (m. 177/4; TTK m.180,II) , 

5-Yeniden yapılandırma projesi ile ilgili sebepler (uzlaşma yoluyla yeniden 

yapılandırmanın feshi: m. 309/s; uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin 

ihlâli: m.309/t),  

6-İfa veya depo emrine rağmen borcun ödenmemesi (TTK m. 182) şeklinde 

sıralanabilirler.  

İkinci bölümde ise, sadece borçlu tarafından ileri sürülebilen sebepler yer 

almakta olup bunlar:  

1-Borçlunun acz haline düşmesi (m.178,I),  

2-Sermaye şirketi ve kooperatifler dışındaki borçluların borca batıklığı (m. 

178,III) yer alır.  

Üçüncü bölümde ise, hem alacaklı, hem borçlu tarafından ileri sürülebilen borca 

batıklık yer alır. Borca batıklık ise, sermaye şirketi ve kooperatiflerin borca batık 

olması (m.179,TTK m.324), terekenin borca batık olması (MK m.636; VVMT m.52) 

olmak üzere ikiye ayrılır.  

Dördüncü bölümde ise, banka yönetici ve deneticilerinin “kanuna aykırı karar ve 

işlemleri” (BankK m.110) adındaki iflâs sebebi yer alır. 

2-Genel-Özel Olmasına Göre 

Doktrin ve uygulamada, takipli iflâs sebebi olan, “iflâs ödeme emrine rağmen 

borcun ödenmemesi” genel bir iflâs sebebi olarak kabul edilirken, doğrudan doğruya 

iflâs yoluna başvurmayı gerektiren sebepler ise, özel iflâs sebepleri olarak kabul 

edilirler. Genel iflâs yoluna başvurulması için, muaccel olan borcun ödenmemesi 

yeterli iken; özel iflâs sebeplerinin gerçekleşmesi, bir takım şartların bir araya 

gelmesiyle mümkündür. Türk hukuk doktrininde benimsenen sistemde, genel iflâs 

sebebi (m. 158, 173), iflâs taleplerinde dayanılması gereken asıl iflâs sebebidir
130

. 

Ancak istisnai hallerde, maddî nitelikte olan özel iflâs sebeplerine dayanılarak iflâs 

talebinde bulunulabilir
131

. 

                                                 
130

  Bkz. Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 454; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 9. 
131

  Bkz. MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1004. 
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3-Maddî ve ġeklî Olmasına Göre 

İflâs sebeplerinden bir kısmı maddi, bir kısmı şekli niteliğe haizdirler. 

Dolayısıyla, iflâs sebepleri şeklî ve maddî iflâs sebepleri olmak üzere iki başlık altında 

da incelenebilirler
132

. Maddî iflâs sebepleri, borçlunun mali durumundaki bozulmaların 

yanısıra, bir takım tutum veya davranışlarına dayanabilir
133

. Bu iflâs sebeplerinde, 

borçlunun mali durumu, yani mevcut ve borç dengesi önem arzeder
134

. Gerek mali 

durumdaki bozulmalar, gerekse borçlunun bazı tutum ve davranışları, alacaklının 

tatmin edilmesini, ya açık bir şekilde engellerler veya tehlikeye sokarlar
135

. Böylece, 

alacaklıların tam olarak tatmin edilmesi şüpheli hale gelir
136

. Dolayısıyla, maddî bir 

iflâs sebebinden bahsedebilmek için, borçlunun mali durumunun veya belirli bir 

davranışının, alacaklıların alacaklarına kavuşmalarını şüpheli gösterecek bir seviyede 

olması gerekir
137

. Zaten, maddî iflâs sebebinin söz konusu olduğu durumlarda, 

borçluya iflâs ödeme emri gönderilmeksizin, doğrudan ticaret mahkemesinde iflâs 

davasının açılabilmesinin temel dayanağı bu şüphenin varlığıdır
138

. Çünkü, bu 

durumlarda borcun neden ödenemediği veya ödenmesinin tehlikeye düşürüldüğü 

açıkça belli olduğundan, borcun ödenmesi için, borçluya iflâs ödeme emri ile bir süre 

verilmesi fayda sağlamayacağı gibi, aksine hak ve zaman kaybına ve telafisi güç 

zararlara yol açacaktır
139

. Doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurmayı gerektiren iflâs 

sebepleri, doktrinde maddî iflâs sebebi olarak kabul edilirler
140

. Örneğin, sermaye 

şirketleri ve kooperatiflerin borca batık olması, borçlunun haciz yolu ile yapılan 

takipler sırasında mallarını saklaması gibi durumlar, maddî iflâs sebebi olup, doğrudan 

doğruya iflâs yoluna başvurmayı gerektirirler
141

. Kanaatimizce, doktrinde savunulan 

bu görüşün iki önemli istisnası vardır: Bunlar “icra”, “ifa veya depo” emrine rağmen 

                                                 
132

  Müller, Robert: Der Konkurs der Genossenschaft nach schweizerischem Recht (Diss.), 

Zürich 1941, s. 25. 
133

  Müller s. 25; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 6.  
134

  MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1004. 
135

  Blumenstein s. 544; Amonn, Kurt: Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 

Bern 1988, s. 284; Altay, Sümer: Türk İflâs Hukuku, İstanbul 2004, s. 466.  
136

  Müller s. 25. 
137

  Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 6.  
138

  Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 8.  
139

  Blumenstein s. 594; Amonn s. 304; Favre s. 254; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2758. 

Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 488.  
140

  Favre s. 253; Amonn s. 303.  
141

  Alman hukukunda şeklî iflâs sebebi yoktur. Ancak, üç çeşit maddî iflâs sebebi vardır. 

Bunlar: 

Genel bir iflâs sebebi olan borç ödemeden acz hali (Zahlungsunfähigkeit, InsO § 17), acz 

hali tehlikesi (drohende Zahlunsunfähigkeit, InsO § 18) ve borca batıklıktır 

(Überschuldung, InsO § 19).  
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borcun ödenmemesi şeklinde ortaya çıkan iflâs sebepleridir. Bu iki sebep maddî değil, 

şeklî birer iflâs sebebidirler. Bu düşüncemizin dayandığı gerekçe, hemen aşağıda şeklî 

iflâs sebepleri başlığı altında izah edilecektir
142

.  

Doktrindeki bir görüşe göre, konkordatodan kaynaklanan iflâs sebepleri 

(m.177/3), sanıldığının aksine, maddî değil, şeklî birer iflâs sebebidir. Çünkü, bu 

hallerde, sadece konkordato prosedürünün başarı ile sonuçlandırılmaması sebebiyle, 

borçlunun iflâsı istenebilmekte, bunun için ayrıca onun ödemelerini tatil edilmesi veya 

acz hali gibi sebeplere dayanmaya gerek yoktur
143

. Kanaatimizce, konkordatodan 

kaynaklanan iflâs sebeplerinin nitelik olarak, m.177/1‟de sayılan ve alacaklıya 

doğrudan doğruya iflâs isteme imkânı sağlayan “borçlunun malum yerleşim yerinin 

bulunmaması, taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla kaçması, alacaklıların haklarını 

ihlâl elen hileli muamelelerde bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi, haciz yoluyla 

yapılan takip sırasında mallarını saklaması” gibi sebeplerden farklı değildir. 

Konkordatodan kaynaklanan bu sebeplere dayanılarak, borçlunun iflâsının 

istenmesinin sebebi, “alacağın ödenmesinin borçlu tarafından tehlikeye düşürülmüş 

olması”dır
144

. Dolayısıyla, bu sebepler şekli değil, maddi birer iflâs sebebidirler. 

Şeklî iflâs sebepleri ise, borcun ödenmemesi konusundaki borçlunun davranış 

biçiminin veya mali durumunun iyi veya kötü olmasının önem arzetmediği 

sebeplerdir
145

. Yani, bu hallerde, borcun hangi gerekçe ile ödenmediğinin bir önemi 

yoktur
146

. Sebebi ne olursa olsun, borcun, ödenmemiş olması, iflâs istenebilmesi için 

tek başına yeterlidir. Doktrindeki baskın görüşe göre, şeklî iflâs sebebi, bir tane olup, o 

da, borçlu tarafından “muaccel olan borcun ödenmemesidir”. Bu durum, aynı 

zamanda, iflâsın genel sebebini oluşturur
147

. İkinci bir görüşe göre ise, kanun 

tarafından tanzim edilmiş muayyen bir prosedürün izlenmesi, iflâsın istenmesi için 

yeterlidir. İfa edilmemiş ve itiraza uğramamış ödeme emri, iflâsın açılması için gerekli 

şartı gerçekleştirmiş olur. Şeklî iflâs sebeplerine dayanılan durumlarda, iflâsın açılması 

için daha uzun bir prosedür izlenir. Burada, ilk önce, icra dairesinde başlatılan iflâs 

takibi ile borçlu borcunu ödemeye davet edilir. Davete (ödeme emri) rağmen, ödeme 

                                                 
142

  Bkz. aşa. § 2. I. 3.  
143

  Kiraz, Özgür Taylan: Konkordatoya İlişkin Doğrudan Doğruya İflâs Halleri (Prof. Dr. 

Nuri Çelik‟e Armağan, İstanbul 2001, c. I, s. 855-876), s. 857.  
144

  Ödemelerin tehlikeye düşürülmesinin ne anlama geldiği, aşağıda, geniş olarak inceleme konusu 

yapılacaktır (Bkz. aşa. § 7). 
145

  Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 7; MuĢul-İcra ve İflâs, s. 104. 
146

  MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1004. 
147

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 49.  
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yapılmazsa, bu durum, ödeme kabiliyetini kaybettiğine kesin bir karine olarak kabul 

edilir ve alacaklının ticaret mahkemesine başvurarak iflâsın açılmasını isteme hakkı 

doğar. Böyle bir iflâs sebebi, Türk-İsviçre İcra ve İflâs Kanunlarında kabul edilmiş 

Türk ve İsviçre hukukuna özgü bir sebeptir 
148

. Kanaatimizce, şeklî iflâs sebepleri, 

yukarıdaki iki görüşün aksine bir tane değil, üç tanedir. Bunlar, ödeme emrine rağmen 

borcun ödenmemesi, icra emrine rağmen borcun ödenmemesi ve ifa veya depo emrine 

rağmen borcun ödenmemesidir. İflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi, genel 

bir iflâs sebebidir. Bu sebebin gerçekleşmesi için, başlatılacak bir iflâs takibinde, 

ödeme emrinin gönderilmesi ve buna rağmen borcun ödenmemesi yeterli olup, 

borçlunun, ödeme emrine itiraz edip etmemesi bir önem arzetmez. Aynı şekilde, icra 

veya depo emrine rağmen borcun ödenmemesinde de, borçlunun mali durumu ve 

borcun neden ödenmediği önemli değildir. Burada, borçlunun icra emrine itiraz etme 

imkânı da olmadığından, tek çaresi, yedi gün için de talep edilen alacağı ödemektir. İfa 

veya depo emrinin şirket ortaklarına tebliğine rağmen borcun ödenmemesi de şeklî bir 

iflâs sebebidir. Çünkü, ortakların, bu emirlere rağmen, şirketin borçlarını neden 

ödemediklerinin ve mali olarak ne durumda olduklarının bir önemi yoktur. Ancak, bu 

son iki durumda, ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesinden farklı olarak, 

gidilecek iflâs yolu, takipli iflâs yolu değil, doğrudan doğruya iflâs yoludur
149

.  

4-Düzenlendikleri Kanunlara Göre 

İflâs sebeplerinin çoğunluğu, İcra ve İflâs Kanunu‟nda düzenlenmiş olmakla 

birlikte, Türk Ticaret Kanunu, Medenî Kanun ve Bankacılık Kanunu‟nda da iflâs 

sebeplerine yer verilmiştir. İcra ve İflâs Kanunu‟nda yer alan iflâs sebepleri; 

m.177/1‟sayılan sebepler (borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması, borçlunun 

taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması, borçlunun alacaklılarının haklarını ihlâl 

eden hileli tasarruflarda bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi, borçlunun haciz yolu 

ile yapılan takipler sırasında mallarını saklaması), borçlunun ödemelerini tatil etmiş 

olması (m.177/2), İcra ve İflâs Kanunu m.177/3‟ün m. 301‟e atıfla belirttiği 

konkordato ile ilgili sebepler (konkordato mühletinin kaldırılması: m.301,I; 

konkordatonun feshi: m.308,II ve konkordatonun tasdik edilmemesi: m.301,I), icra 

emrine rağmen borcun ödenmemiş olması (m. 177/4), yeniden yapılandırma projesi ile 

                                                 
148

  Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 7; MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1004. Bu konuda İsviçre hukuku için 

bkz. Müller s. 25-26. 
149

  Bu durum, aynı zamanda, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurmayı gerektiren iflâs 

sebeplerinin maddi nitelikte olduklarına ilişkin kuralın mutlak olmadığını ve bir takım 

istisnalarının da bulunduğunu göstermektedir.  
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ilgili sebepler (uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi: m. 309/s, uzlaşma 

yoluyla yeniden yapılandırma projesinin ihlâl edilmesi: m.309/t), borçlunun acz haline 

düşmesi (m.178,I), sermaye şirketi ve kooperatifler dışındaki kişilerin borca batıklığı 

(m. 178,III), sermaye şirketi ve kooperatiflerin borca batıklığı (m.179) terekenin borca 

batıklığı (m.180) ve iflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesidir (m. 158,173). 

Türk Ticaret Kanunu‟nda, şirketin borca batık olmasının yanı sıra (TTK m.324), 

icra emri (TTK m.180,II), ifa veya depo emrine (TTK m. 182)  rağmen kollektif veya 

komandit şirketin borcunu ödememesi durumu, bu şirketlerle birlikte ortaklarının da 

iflâsına sebebiyet verir. Medenî Kanun‟da ise, İcra ve İflâs Kanunu m. 180‟deki 

düzenlemeye paralel olarak bir düzenleme vardır. Bu da, terekenin mevcudunun 

borçlarını karşılamaya yetmemesidir (MK m.636; VVMT m.52). Bankacılık 

Kanunu‟nun 110 uncu maddesinde, banka yönetici ve deneticilerinin kanuna aykırı 

karar ve işlemleri, birer iflâs sebebi olarak kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu 

m.46/h‟ye göre, Sermaye Piyasası Kurulu, sermaye piyasası kurumlarının, mali 

yapılarının ciddi surette zayıflamakta olduğunu tespit etmesi halinde; verilecek uygun 

süre içinde, mali durumlarının güçlendirilmesini isteyebilir; kurum görevlilerinin imza 

yetkilerini sınırlandırabilir veya kaldırabilir; verilen bu süre içinde, bu kurumlar 

tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde veya mali durumlarının taahhütlerini 

karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğunun tespiti halinde gerekli tedbirleri almaya 

zorlayabilir, herhangi bir süre vermeksizin kurumların faaliyetlerini geçici olarak 

durdurabilir veya sürekli olarak durdurarak yetkilerini kaldırabilir; bu tedbirlerden 

netice alınmadığı takdirde, tedrici tasfiyelerine karar verebilir ve tasfiyenin bitmesini 

takiben, gerektiğinde veya tedrici tasfiyeye gitmeksizin doğrudan iflâslarını isteyebilir. 

Kanaatimizce, Sermaye Piyasası Kanunu‟nun bu hükmünde sözü edilen “mali 

durumlarının taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğu” ifadesinden 

maksat, “sermaye piyasası kurumlarının borca batıklık durumudur”. Dolayısıyla, borca 

batıklık, aynı zamanda Sermaye Piyasası Kanunu‟nda da düzenlenmiştir. 

5-Ġleri Sürenlerin Sıfatlarına Göre 

İleri sürenin sıfatı bakımından iflâs sebepleri, alacaklı, borçlu, hem alacaklı hem 

borçlu ve hem de bazı resmi makamlar tarafından ileri sürülebilen iflâs sebepleri 

olmak üzere dörde ayrılırlar: İflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi (m. 158, 

173), İcra ve İflâs Kanunu m.177/1‟ de sayılan sebepler (borçlunun yerleşim yerinin 

belli olmaması, borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması, borçlunun 

alacaklılarının haklarını ihlâl eden hileli tasarruflarda bulunması veya bunlara teşebbüs 
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etmesi, borçlunun haciz yolu ile yapılan takipler sırasında mallarını saklaması), 

borçlunun ödemelerini tatil etmiş olması (m.177/2), İcra ve İflâs Kanunu m.177/3‟ün, 

m. 301‟e yaptığı atıfla belirttiği konkordato ile ilgili sebepler (konkordato mühletinin 

kaldırılması: m.301,I; konkordatonun feshi: m.308,II ve konkordatonun tasdik 

edilmemesi: m.301,I), icra emrine rağmen borcun ödenmemesi (m. 177/4; TTK 

m.180,II) yeniden yapılandırma projesi ile ilgili sebepler (uzlaşma yoluyla yeniden 

yapılandırmanın feshi (m. 309/s), uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin 

ihlâli (m.309/t), ifa veya depo emrine rağmen borcun ödenmemesi (TTK m. 182) 

sadece alacaklı tarafından; borçlunun acz haline düşmesi (m.178,I), sermaye şirketi ve 

kooperatifler dışındaki kişilerin borca batıklığı (m. 178,III) sadece borçlu tarafından; 

sermaye şirketi ve kooperatiflerin borca batıklığı ise, alacaklı, borçlu ve şartlarının 

varlığı halinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

tarafından; terekenin borca batıklığı ise, hem alacaklı, hem de mirasçılar tarafından; 

kanuna aykırı karar işlemler ise, sadece Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 

(BankK m. 110) iflâs sebebi olarak ileri sürülebilir.  

6-Alacağın Muaccel Olup Olmamasına Göre 

Kural olarak, borçlu hakkında iflâs istenebilmesi, alacağın muaccel olmasına 

bağlıdır. Ancak, bazı iflâs sebeplerinin varlığı halinde, bu sebeplerinin niteliği gereği, 

alacağın muaccel olması beklenmeden borçlunun iflâsı istenebilir. Alacağın muaccel 

olmasını gerektiren iflâs sebepleri, iflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi, ifa 

veya depo emrine rağmen borcun ödenmemesi ile icra emrine rağmen borcun 

ödenmemesi
150

 olmak üzere üç tanedir. Bu üç sebebe dayanan bir talebin, iflâsın 

açılmasıyla sonuçlanması için, ödenmesi istenen alacağın muaccel olması şarttır. 

Dolayısıyla, bu durumlarda, alacak muaccel olmadıkça, borçlunun iflâsına karar 

verilemez.  

Alacağın muaccel olmasını gerektirmeyen iflâs sebepleri, İcra ve İflâs Kanunu 

m.177/1‟de sayılan sebepler (borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması, borçlunun 

taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması, borçlunun alacaklılarının haklarını ihlâl 

eden hileli tasarruflarda bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi, borçlunun haciz yolu 

ile yapılan takipler sırasında mallarını saklaması), borçlunun ödemelerini tatil etmiş 

                                                 
150

  İcra emrine rağmen borcun ödenmemesinde, alacak ilâma bağlı ise, ilamın mahkemeden 

alınma sürecinden hareketle, alacağın muaccel olduğunu bir karine olarak kabul edilmesi 

gerekir. Buna karşılık, alacak ilâm niteliğindeki bir belgeye bağlı ise, böyle bir karineden 

söz edilemeyeceğinden, alacağın muaccel olup olmadığının araştırılması şarttır. 
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olması (m.177/2), m.177/3‟ün, m. 301‟e yaptığı atıfla belirttiği konkordato ile ilgili 

sebepler (konkordato mühletinin kaldırılması: m.301,I; konkordatonun feshi: m.308,II 

ve konkordatonun tasdik edilmemesi: m.301,I), yeniden yapılandırma projesi ile ilgili 

sebepler (uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmanın feshi (m. 309/s), uzlaşma yoluyla 

yeniden yapılandırma projesinin ihlâli (m.309/t), sermaye şirketleri ve kooperatiflerin 

borca batıklığı, sermaye şirketi ve kooperatifler dışındaki kişilerin borca batıklığı (m. 

178,III), terekenin borca batıklığı, borçlunun acz haline düşmesi (m.178,I), kanuna 

aykırı karar işlemler (BankK m. 110) şeklinde sıralanabilir
151

.  

7-Kaynaklarına Göre 

Yukarıda, iflâs sebepleri için yapılan gruplandırmalardan da görüleceği üzere, 

hukukumuzda, çok sayıda iflâs sebebi mevcut olup, bunlar farklı kanunlarda yer 

almaktadırlar. Ortada çok sayıda iflâs sebebi bulunmasına rağmen, bu sebeplerin 

doğduğu kaynaklar daha az sayıdadır. Bu kaynaklar, “borcun ödenmemesi”, “borcun 

ödenmeme tehlikesi” ve “mali durumun bozulması” şeklinde sıralanabilirler. Bu 

çalışmada, iflâs sebepleri, kaynakları bakımından tasnif edilerek inceleme konusu 

yapılacaktır. 

Borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebepleri, iflâs ödeme emrine 

rağmen borcun ödenmemesi (m. 158,173), ifa veya depo emrine rağmen borcun 

ödenmemesi (TTK m.180) ve icra emrine rağmen borcun ödenmemesidir (m. 177/4; 

TTK m.180,II).  

Borcun ödenmeme tehlikesinden kaynaklanan iflâs sebepleri
152

, m.177/1‟de 

sayılan sebepler (borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması, borçlunun 

taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması, borçlunun alacaklılarının haklarını ihlâl 

eden hileli tasarruflarda bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi, borçlunun haciz yolu 

ile yapılan takipler sırasında mallarını saklaması), borçlunun ödemelerini tatil etmiş 

olması (m.177/2), m.177/3‟ün m. 301‟e atıfla belirttiği konkordato ile ilgili sebepler 

(konkordato mühletinin kaldırılması: m.301,I; konkordatonun feshi: m.308,II ve 

konkordatonun tasdik edilmemesi m.301,I) ve yeniden yapılandırma projesi ile ilgili 

sebeplerdir (yeniden yapılandırma projesinin feshi ve ihlâl edilmesi). 
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  Borçlunun iflâsının istenebilmesi için, alacağın muaccel olmasının gerekip gerekmediği 

sorunu, I., II. ve III. bölümlerde, her iflâs sebebi için ayrı ayrı değerlendirilecektir.  
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  Bkz. aşa. § 7 vd.  
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Mali durumun bozulmasından kaynaklanan iflâs sebepleri ise
153

, borçlunun acz 

haline düşmesi (m. 178,I), borca batıklık (sermaye şirketi ve kooperatiflerin borca 

batıklığı-m.179,TTK m.324; sermaye şirketi ve kooperatiflerin dışındaki kişilerin 

borca batıklığı-m.178,III; terekenin borca batıklığı-MK m.636, VVMT m.52) ve 

kanuna aykırı karar ve işlemler (BankK. m.110) olmak üzere üçe ayrılırlar.  

II-Yabancı Hukuk Sistemlerine Göre Ġflâs Sebepleri 

1-Ġsviçre Hukukuna Göre 

Türk İcra ve İflâs Kanunu‟nun mehazı, İsviçre İcra ve İflâs Kanunu‟dur. 

Dolayısıyla, bizdeki iflâs sebepleri, bir takım önemli istisnalar hariç olmak üzere, 

İsviçre‟nin iflâs sebepleri ile müşterektir. İsviçre hukukunda, Türk hukukunda olduğu 

gibi, iflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi, genel ve şeklî bir iflâs 

sebebidir
154

. Buna göre, iflâs istenebilmesi için, borçlunun, borcunu neden 

ödeyemediğinin bir önemi olmayıp, borcun ödenmemiş olması tek başına yeterlidir. 

Borçlunun mali durumu ne kadar kötü olursa olsun, borcunu ödemesi halinde iflâstan 

kurtulma imkânına sahiptir. Bunun için, borcun nasıl ödendiğinin ve ödeme araçlarının 

nasıl temin edildiğinin bir önemi yoktur
155

. Buna karşılık, özel nitelikte olan iflâs 

sebepleri, maddi birer sebep olarak kabul edilmektedir. Bu sebeplere dayanılarak iflâs 

talebinde bulunulurken, “borcun neden ödenmediği veya borcun ödenmesinin neden 

tehlikeye düşürüldüğü” sorusuna verilecek cevap önemlidir Görüldüğü üzere, İsviçre 

hukukunda, bizde olduğu gibi, hem şekli, hem de maddî iflâs sebeplerine yer verildiği 

karma bir yapı mevcuttur. İsviçre iflâs sebepleri ile olan bu benzerliklerin yanı sıra, 

Türk İcra ve İflâs Kanunu, 1932 yılında, İsviçre‟den iktibas edilirken, mehaz İsviçre 

Kanunu‟ndan bir takım sapmalar yapılmıştır. İsviçre‟deki iflâs sebeplerine ek olarak, 

bizim sistemimize özgü başka iflâs sebepleri de ilave olarak kabul edilmiş, bazı iflâs 

sebepleri de şartları değiştirilerek benimsenmiştir:  

Bu farklı sebeplerden birincisi, kollektif ve komandit şirket ortakları için 

öngörülen iflâs sebepleri bakımındandır. Bir defa, Ticaret Kanunu‟muz, İsviçre 

hukukundan ayrılarak, kollektif şirkete tüzel kişilik de tanımıştır (TTK m. 174, İBK m. 

562)
156

. Halbuki, İsviçre Borçlar Kanunu`nda düzenlenmiş olan kollektif şirket, bizde 
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  Bkz. aşa. § 15 vd.  
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  Walder/Fritzsche s. 10; Ammon/Gasser s. 282.  
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  Ammon/Gasser s. 281. 
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  Gürdoğan, Burhan: Kollektif Şirketin ve Ortaklarının İflâsı (AÜHFD, 1960/1-4, s. 389-

402) , s. 390.  
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olduğu gibi tüzel kişiliğe haiz değildir. Bu nedenle, şirket borcu, aynı zamanda ortağın 

şahsi borcudur. Üçüncü kişilere karşı haklara sahip; taahhüt ve borçlarla bağlı olan 

tüzel kişi değil, gerçek kişi olan ortaklardır. Türk Ticaret Kanunu‟nun kollektif şirkete 

ait birçok maddeleri ve bu arada ortakların sorumluluğunu belirten hükümleri, İsviçre 

Kanunu`ndan iktibas edilmiş olmakla beraber, bu noktada İsviçre hukukundan 

ayrılmış; şirkete, ortaklardan ayrı olarak ve onların üstünde tüzel kişilik kazandırmıştır. 

Sonuç olarak, Türk Ticaret Kanunu m. 180‟II ve 180,I‟deki kollektif ve komandit 

şirketlerin ortaklarına ilişkin iflâs sebepleri, İsviçre hukukunda düzenlenmiş değildir.  

İkinci farklı sebep, “icra emrine rağmen borcun ödenmemesi”dir. İcra ve İflâs 

Kanunu‟nun 177 inci maddesinin 4 üncü bendinde, borçlunun iflâsa tabi kişilerden 

olması şartı ile icra emrine rağmen, borcun ödenmemesi bir iflâs sebebi olarak kabul 

edilmiştir. Borçlu hakkında yapılan ilâmlı icra takibinde, icra emrine rağmen borç yedi 

gün içinde ödenmezse, ilâmlı icra takibinin semeresiz kaldığı kabul edilir
157

. Böyle bir 

durumda, ilâmlı icra takibi, iflâs takibine çevrilmeden, doğrudan doğruya ticaret 

mahkemesine başvurularak iflâs istenebilir. Bu iflâs sebebi de, İsviçre hukukunda 

mevcut olmayıp, bizim hukukumuza özgü ve iflâsa tabi bütün borçlular için kabul 

edilmiş bir sebep olarak düzenlenmiştir (m.177/4)
158

.  

Üçüncü farklı sebep ise, sermaye şirketi ve kooperatiflerin dışındaki kişilerin 

borca batık olmaları (m.178,III) bakımındandır. Bu iflâs sebebi de, İsviçre hukukunda 

mevcut olmayıp bize özgü bir iflâs sebebidir
159

.  

Dördüncü farklı sebep, haciz yoluyla takip sırasında malların saklanması 

bakımındandır. Bu sebep, İsviçre hukukunda olmakla birlikte, Türk hukukunda şartları 

değiştirilerek kabul edilmiş bir sebeptir: İsviçre İflâs Kanunu‟na göre, bir kimsenin 

iflâsa tabi olabilmesi için, ticaret siciline kayıtlı olması gerekir. Bu kişiler hakkında, 

cebri icra takibi, kural olarak iflâs ile sınırlandırılmıştır. Buna göre, ticaret siciline 

kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler hakkında, sadece iflâs yoluna başvurulabilir (SchKG 

Art.41). Alacaklı istese de, bu kimseler hakkında, icra yoluyla takip yapamaz. Buna 

karşılık, ticaret siciline kayıtlı olmayan borçlular hakkında, sadece icra yoluna 

başvurulabilir (SchKG Art.42). Bu kimselerin de iflâs yoluyla takibi mümkün 

değildir
160

. Ancak, istisnai olarak, borçlu ticaret siciline kayıtlı, yani iflâsa tabi 
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  HGK, 5. 4. 1989, 11-160/247 (www.kazanci.com).  
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  Atalay-Anonim Şirketler, s. 31.  
159

  Bu sebep konusunda ayrıntılar için bkz. aşa. § 18. 
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  Leemann, Hans: Die Konkursgründe nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und 
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kişilerden olmasa bile, haciz sırasında mallarını saklaması halinde, iflâsa tabi olacağı 

belirtilmiştir (SchKG Art. 190). Böylece, İsviçre‟de de, genel kuraldan sapılarak, iflâsa 

tabi olmayan kimseler, istisnai de olsa, iflâsa tabi hale getirilmişlerdir. Acaba, İsviçre 

hukukunda, gerçekte iflâsa tabi olan borçlular hakkında bu sebebe dayanılarak iflâs 

istemek mümkün müdür? Yukarıda da belirtildiği gibi, İsviçre hukukunda, kural olarak 

iflâsa tabi borçlular hakkında icra takibi yapmaya imkân yoktur. Bu nedenle de, haciz 

yoluyla takip sırasında malların saklanması, bu kişiler için bir iflâs sebebi olarak 

gerçekleşmeyecektir. Ancak, istisnai olarak, söz konusu borcun, vergi, harç ve para 

cezası gibi kamu alacaklarından birisi olması halinde, borçlunun, ticaret siciline kayıtlı 

olup olmadığına bakılmaksızın, hakkında icra takibi yapılabilmektedir (SchKG Art. 

43). Böyle bir takip sırasında, ticaret siciline kayıtlı (iflâsa tabi) borçlunun mallarını 

saklaması halinde, doğrudan doğruya iflâsı istenebilecektir
161

. Türk hukukunda ise, 

iflâsa tabi olmayan bir borçlunun haciz sırasında mallarını saklamış olması, onun 

iflâsını gerektiren bir sebep olarak ortaya çıkmaz. Haciz sırasında malların 

saklanmasının iflâs sebebi olabilmesi, bu eylemi yapan borçlunun iflâsa tabi kişilerden 

olması halinde mümkündür. 

Beşinci farklı sebep, yeniden yapılandırma ve konkordatodan kaynaklanan iflâs 

sebepleri bakımındandır. Yeniden yapılandırmadan kaynaklanan iflâs sebepleri 5092 

sayılı yasa ile 12.2.2004 tarihinde; konkordatodan kaynaklanan iflâs sebeplerinin tacir 

sıfatını haiz olmayan kişiler içinde iflâs yolunu açması da 4949 sayılı yasa ile 

17.7.2003 tarihinde Türk İcra ve İflâs Kanunu‟na dâhil olmuşlardır. Bu türden iflâs 

sebepleri İsviçre hukukunda mevcut değildir. 

16.12.1994 tarihinde, İsviçre Federal İcra ve İflâs Kanunu‟nda geniş kapsamlı 

değişiklikler öngören bir kanun kabul edilmiş ve bu kanun 1.1.1997 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla, iflâs sebepleri hakkında önemli bir değişiklik 

yapılmamıştır. Sadece, acz hali sebebiyle, borçlunun kendi iflâsını istemesi hususunda 

değişiklik yapılmıştır
162

. Değişiklikten önce, acz hali sebebiyle, borçlunun kendi 

                                                                                                                                          
Konkurs vom 11. April 1889 (Diss.), Bern 1904, s. 84-85; Gentinetta, Richard: Die 

Konkurseröffnung ohne vorrangige Betreibung, Freiburg 1932, s. 24, 41; Amonn s. 79, 

283. 
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  Giroud, Roger: Die Konkurseröffnung und ihr Aufschub bei der Aktiengesellschaft, 

Zürich 1986, s. 37; Henze, Emil: Der Konkurs der Aktiengesellschaft nach 

schweizerischem Recht, Bern 1923, s. 27.  
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  Değişiklikle ilgili geniş bilgi için bkz. TaĢpınar, Sema: İsviçre Federal İcra ve İflâs 

Kanunu'nda Yapılan Değişikliklere Genel Bir Bakış (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki 

Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 599-670).  
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iflâsını istemesini düzenleyen SchKG Art. 191‟e göre, borçlu acz halinde olduğunu 

bildirmek suretiyle kendi iflâsını isteyebilmekte idi. Borçlunun talebi üzerine, hâkim 

de iflâsa karar verirdi. Fakat, yeni düzenleme ile acz hali tek başına iflâs sebebi olarak 

kabul edilmemekte, sadece borçluya kendi iflâsını talep etme yetkisi vermektedir. 

Yani, borçlunun acz hali beyanı, iflâs için yeterli olmayıp, borçluya, mali durumunun 

kötü olduğunu ve ödeme güçlüğü içine düştüğünü mahkemede ispat etme mecburiyeti 

getirilmiştir. Yine, aynı hükümde, diğer bir yenilik olarak, borçluya, borçtan kurtulma 

anlaşması yapma imkânı tanınmıştır. Bu nedenle, acz hali sebebiyle, borçlunun iflâsına 

karar verilebilmesi için, borçtan kurtulma anlaşması yapma ihtimalinin kalmamış 

olması gerekir
163

. Bu anlaşma, borçlunun borçlarının yeniden yapılandırması 

konusunda tanınmış olan son bir şans olarak düşünülmüştür
164

.  

2-Alman Hukukuna Göre 

Almanya‟da 1999 yılından önce “Konkursordnung” adı verilen 10.02.1877 

tarihli, imparatorluk döneminden kalma Alman İflâs Kanunu yürürlükte idi. Ancak, bu 

kanunun işlevini yitirmesi nedeniyle, 1994 yılında, “Insolvenzordnung” adı verilen 

“Alman Acziyet Kanunu” yapılmış ve bu kanun 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir
165

. Bu yeni kanun,  10.02.1877 tarihli eski imparatorluk zamanından kalma 

İflâs Kanunu‟nu (Konkursordnung), Konkordato Kanunu‟nu (Vergleichsordnung) 

yürürlükten kaldırmıştır
166

. Acziyet Kanunu ile iflâs (Konkurs) kavramı, tamamen 

Alman hukuk sisteminden çıkarılarak, onun yerine hem iyileştirmeyi, hem de tasfiyeyi 

ifade etme özelliği olan “Insolvenz”
167

 kavramı esas alınmıştır
168

.  

Alman Acziyet Kanunu‟nun amacı, alacaklıları toplu halde ve eşit derecede 

tatmin etmektir. Bu kanun, üç önemli kurumu bünyesinde barındırmaktadır (InsO § 1). 

Bu kurumlar, borçlunun mallarının acz usulüyle (Insolvenzverfahren) tasfiye edilerek 

alacaklıların tatmin edilmesi (InsO § 11)
169

; borçlunun iyileştirilme imkânı varsa, 
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  Sprecher, Thomas/Jetzer, Rolf P.: Einführung in das neue Schuldbetreibung und 

Konkursrecht der Schweiz, Zürich 1997, s. 39; Siegen, Peter F./Buschor, Andrea: Vom 

alten zum neuen SchKG, Zürich 1997, s. 120-121.  
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  Jäger Carl/Walder, Hans Ulrich/Kull, Thomas M./Kottmann, Martin: Bundesgesetz über 

Schuldbetreibung und Konkurs, B. II, Art. 159-292, Zürich 1997/1999, s. 118.  
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  Foerste s. 15. 
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  Temme, Ulrich: Die Eröffnungsgründe der Insolvenzordnung, Münster 1997, s. 1; Foerste 

s. 16; Stallman s. 413. 
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  “Insolvenz” kavramının anlamı için bkz. yuk. § 1.A.I. 
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  Foerste s. 1; Stallman s. 413. 
169

  Buna normal acz prosedürü de denilmektedir. Bu prosedür de borçlunun malları satılır ve 

elde edilen paralar paylaştırılarak alacaklılar tatmin edilir.  
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mallarının tasfiye edilmesi yerine, acz hali planı (Insolvenzplan) ile borçlunun mali 

durumunun iyileştirilerek veya borçları yapılandırılarak yeniden ekonominin bir aktörü 

haline getirilmesi ve iflâs etmekten kurtulması (InsO § 217 vd.) ve son olarak da 

bizdeki konkordatoya benzeyen “bakiye borçlardan kurtulma” kurumudur (InsO § 286 

vd.)
170

. Alman Acziyet Kanunu ile borçlunun mallarının tasfiye ettirilmesi yerine, mali 

durumunun iyileştirilerek veya borçları yapılandırılarak yeniden ekonominin bir aktörü 

haline getirilmesi kural, mallarının tasfiye edilerek borçlunun ticari hayatına son 

verilmesi ise istisna haline getirilmiştir.  

Almanya‟nın 01.01.1999 tarihinden önce yürürlükte olan 10. 02. 1877 tarihli 

İflâs Kanunu‟nda (Konkursordnung), acz haline düşmüş olmak (KO § 102,I) ve borca 

batıklık (KO § 102,III) olmak üzere iki tane iflâs sebebi bulunmaktaydı. Acz hali, 

genel bir iflâs sebebi olarak kabul edilmiş ve ödemelerin tatili de, acz haline düşülmüş 

olduğuna dair bir karine oluşturmaktaydı. Borca batıklık ise, şimdiki gibi özel bir iflâs 

sebebi niteliğindeydi. Insolvenzordnung, Konkursordnung‟dan farklı olarak, borcunu 

ödemeyen borçlunun iflâsını öngörmediği gibi, mallarının tasfiye edilmesini de ilk 

amaç olarak görmemekte, tam aksine, ilk önce, ödeme güçlüğü içine düşen borçlunun, 

bu durumdan kurtarılarak mali durumunun iyileştirilmesini (Sanierung), şayet bu 

mümkün olmazsa, ancak o zaman malvarlığının tasfiye edilmesini (Liquidation) kabul 

etmektedir
171

.  

Alman Acziyet Kanunu‟na göre, acz prosedürünün açılabilmesi için, acz hali 

sebeplerinden birisi olması şarttır (InsO § 16)
172

. Acz sebeplerine, acziyet 

prosedürünün açılma sebepleri (die Eröffnungsgrund des Insolvenzverfahrens) 

denilmektedir
173

. Alman Acziyet Kanunu‟nda, acziyet için üç sebep kabul edilmiştir: 

Bunlar, acz hali veya ödeme güçlüğü (Zahlungsunfähigkeit), borca batıklık 

(Überschuldung) ve eski İflâs Kanunu‟nda (KO) olmayan ve 1999 yılında Alman 

Acziyet Kanunu ile kabul edilen acz hali veya ödeme güçlüğü tehlikesidir (drohende 

Zahlungsunfähigkeit)
174

.  
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  Tüzel kişiler, bakiye borçlardan kurtulma yoluna başvuramazlar.  
171

  Stallman s. 413.  
172

  Ayrıca, Alman hukukunda “tüketicinin iflâsı” adı verilen bir müessese de mevcuttur (InsO 

§ 304 vd.). 
173

  Schulz/Bert/Lessing s. 24; Temme, s. 1-2; Foerste s. 55. 
174

  Frege/Keller/Riedel Rdnr. 295; Paulus, Christoph: Grundlagen des neuen Insolvenzrecht-

Insolvenzeröffnungsgründe, Antragstellung und Vermögensbeschlag (DStR, 2003/15, s. 

598-601), s. 598; Hölzle, Kevelaer: Das Steuerberatungsmandat in der Insolvenz des 

Mandanten-Mandatsfragen im Vorfeld der Insolvenz, im vorläufigen und im eröffneten 

Insolvenzverfahren (DStR, 2003/48, s. 2075-2081), s. 2075.  

http://beck1-gross.digibib.net/bib/bin/reference.asp?action=MDOCID&Y=300&Z=DStR&B=2003&S=598
http://beck1-gross.digibib.net/bib/bin/reference.asp?action=MDOCID&Y=300&Z=DStR&B=2003&S=598
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Acziyet sebeplerinden birincisi, borçlunun acz haline düşmüş olmasıdır 

(Zahlungsunfähigkeit)
175

. Buna göre, borçlu, alacaklıya karşı vâdesi gelmiş olan 

yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, acz haline düşmüş olduğu kabul edilir (InsO 

17,II)
176

. Acz haline düşmüş olmak, acziyet prosedürünün başlatılabilmesi için genel 

bir sebep olarak kabul edilmiştir (InsO 17,I)
177

. Dolayısıyla, acz prosedürüne tabi 

gerçek ve tüzel kişi bütün borçlulara karşı bu sebebe dayanılarak acziyet prosedürü 

başlatılabilir
178

. Acz haline düşmüş olmak, genel bir sebep olma özelliğiyle, bizdeki 

“ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi” şeklindeki iflâs sebebine benzemektedir. 

Ödemelerin tatili anlamına gelen “Zahlungseinstellung” ise, ayrı bir acziyet sebebi 

değil de, eski Alman İflâs Kanunu‟nda da olduğu gibi, acz halinin bir karinesi olarak 

görülmeye devam edilmiştir (InsO § 17,II c.2)
179

.  

Acziyet sebeplerinden ikincisi, “acz hali tehlikesidir” (drohende 

Zahlungsunfähifkeit)
 180

. 1999 tarihli Alman Acziyet Kanunu ile bu yeni sebebin 

düzenlenmesindeki amaç, mümkün olduğunca acz prosedürünü erken bir süreçte 

başlatarak, borçlunun mevcudunun azalmasını önlemek
181

 ve borçluya yeniden 

yapılandırma yoluna kolaylıkla başvurabilmesi için önceden bir şans tanımaktır
182

. 

Borçlunun, ileride yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği şimdiden 

öngörülebiliyorsa, ortada bir acz hali tehlikesinin varlığından söz edilir (InsO § 

18,II)
183

. Böyle bir durumun varlığı halinde, acz prosedürünün başlatılabilmesi için, 

                                                 
175

  InsO § 17: “1) Allgemeiner Eröffnungsgrund ist die Zahlungsunfähigkeit. (2) Der Schuldner 

ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. 

Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen 

eingestellt hat”. 
176

  Frege/Keller/Riedel Rdnr. 300a; Schulz/Bert/Lessing s. 25; Foerste s. 55. 
177

  Frege/Keller/Riedel Rdnr. 300; Foerste s. 55; Schulz/Bert/Lessing s. 25. 
178

  Frege/Keller/Riedel Rdnr. 300; Schulz/Bert/Lessing s. 25. 
179

  Temme s.38; Foerste s. 56. 
180

   InsO § 18; “(1) Beantragt der Schuldner die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, so ist auch 

die drohende Zahlungsunfähigkeit Eröffnungsgrund. (2) Der Schuldner droht zahlungsunfähig 

zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden 

Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen. (3) Wird bei einer juristischen 

Person oder einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit der Antrag nicht von allen 

Mitgliedern des Vertretungsorgans, allen persönlich haftenden Gesellschaftern oder allen 

Abwicklern gestellt, so ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn der oder die Antragsteller zur 

Vertretung der juristischen Person oder der Gesellschaft berechtigt sind”. 
181

  Frege/Keller/Riedel Rdnr. 330; Schulz/Bert/Lessing s. 27. Alman uygulamasında, acz 

hali tehlikesinin bir iflâs sebebi olarak kabul edilmesinden beklenen amaç hasıl 

olmamıştır. Bunun nedeni, acz hali tehlikesi olmasına rağmen, borçlular acz durumlarını 

beyan etmemekte ve dolayısıyla borçlunun mevcudu erimekte ve alacaklılar alacaklarına 

kavuşamamaktadırlar. 
182

  Frege/Keller/Riedel Rdnr. 330. 
183

  Frege/Keller/Riedel Rdnr. 330; Schulz/Bert/Lessing s. 27; Foerste s. 57. 
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borçların muaccel olması gerekmez. Acz hali tehlikesi, bizim hukukumuzda bir iflâs 

sebebi olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, bazı özellikleri itibariyle, bizim iflâs 

sistemimizdeki “borcun ödenmeme tehlikesinden kaynaklanan iflâs sebepleri”ne 

benzemektedir
184

. Acz hali tehlikesine dayanarak, acziyet prosedürünü başlatma 

yetkisi sadece borçluya verilmiş olup
185

, alacaklılar bu nedene dayanamazlar (InsO § 

18,I)
186

. Çünkü, acz hali tehlikesinin varlığının alacaklılar tarafından dışarıdan ve 

başlangıçta tespit edilmesi çok kolay değildir. Borçlunun da bu nedene dayanarak 

acziyet prosedürünü başlatması zorunlu olmayıp, ihtiyari niteliktedir. Acz hali 

tehlikesinin var olup olmadığı, müeccel borçların ve ödeme araçlarının miktarı ile ve 

borcun vadesinde ödenememesine neden olacak tehlikenin büyüklüğü ve muhtemel 

etkileri karşılaştırılarak tespit edilir.  

Üçüncü olarak, tüzel kişiler için, diğer iki acziyet sebeplerine ek olarak bir de 

“borca batıklık” (Überschuldung)
187

 bir acziyet sebebi olarak belirlenmiştir (InsO § 

19,I)
188

. Borca batıklık, borçlunun mevcudunun borçlarını karşılamaya yetmemesi 

olarak ifade edilmektedir (InsO § 19,II c.1).
189

 Bu sebep, tüzel kişilerin yanı sıra, 

kişisel sorumluluğa sahip gerçek kişi, ortağı olmayan ve tüzel kişiliğe haiz 

bulunmayan şirketler (mal ortaklıkları ve tereke gibi) için bir acziyet sebebidir (InsO § 

19,III, c.1)
190

. Borca batıklık durumunda, acziyet prosedürü iki aşamadan oluşur
191

. Bu 

aşamalardan birincisi, borca batıklığı tespit aşamasıdır. Borçlunun borca batık olup 

olmadığının tespiti, borçlunun mevcut ve borçları karşılaştırılarak yapılır. Buradaki 

borçlardan maksat, acz prosedürü açıldığı anda, muaccel olan yükümlülüklerdir
192

. 

                                                 
184

   Ancak, belirtmek gerekir ki, her ne kadar acz hali tehlikesi bizim hukukumuzda bir iflâs sebebi 

olarak düzenlenmemişse de, İcra ve İflâs Kanunu‟muz bu kavrama yabancı değildir. Zira, m. 

309/m‟de açıkça acz hali tehlikesinden söz edilmektedir. Fakat, bu maddede acz hali tehlikesi, 

bir iflâs sebebi olarak değil de, bir yeniden yapılandırma sebebi olarak kabul edilmiştir. 
185

  Foerste s. 55; Frege/Keller/Riedel Rdnr. 330. Bu sebep, özellikle gerçek kişi borçlular 

düşünülerek getirilmiştir.  
186

  Schulz/Bert/Lessing s. 27; Foerste s. 58. 
187

  InsO § 19: “(1) Bei einer juristischen Person ist auch die Überschuldung Eröffnungsgrund. (2) 

Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden 

Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Bei der Bewertung des Vermögens des Schuldners ist 

jedoch die Fortführung des Unternehmens zugrunde zu legen, wenn diese nach den Umständen 

überwiegend wahrscheinlich ist. (3) Ist bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit kein 

persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person, so gelten die Absätze 1 und 2 

entsprechend. Dies gilt nicht, wenn zu den persönlich haftenden Gesellschaftern eine andere 

Gesellschaft gehört, bei der ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist”. 
188

  Temme s. 112; Frege/Keller/Riedel Rdnr. 335; Foerste s. 55; Schulz/Bert/Lessing s. 28. 
189

  Frege/Keller/Riedel Rdnr. 338; Schulz/Bert/Lessing s.28; Foerste s. 59. 
190

  Foerste s. 59; Frege/Keller/Riedel Rdnr. 336; Schulz/Bert/Lessing s. 28. 
191

  Schulz/Bert/Lessing s. 28. 
192

  Schulz/Bert/Lessing s. 28; Foerste s. 60. 
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İkinci aşama ise, borca batıklık nedeniyle izlenecek acziyet prosedürünün tespiti 

aşamasıdır
193

. Burada izlenecek acziyet prosedürü belirlenmeye çalışılırken, şirketin 

mali durumunun iyileştirilmesi, yani mali olarak yaşama ihtimalinin bulunup 

bulunmadığı ölçü olarak alınır. Şirketin yaşama ihtimali varsa, acziyet prosedürü değil, 

iyileştirme prosedürü başlatılır
194

. Buna karşılık, şirketin yaşama ihtimali yoksa, 

tasfiye prosedürü başlatılarak, şirketin malları tasfiye edilir
195

. 

Alman hukukunda acz haline ilişkin prosedür (InsO § 11 vd.) borçlu veya 

alacaklıların vereceği bir dilekçe ile başlar (InsO § 13)
196

. Mahkeme, yapılan yazılı 

başvuru üzerine, acz haline ilişkin sebeplerden birisinin bulunup bulunmadığını, 

borçlunun mevcudunun (InsO § 26) prosedüre ilişkin giderleri karşılayıp 

karşılayamayacağını araştırır
197

. Acz prosedürünün açılması için InsO 17-19‟da sayılan 

sebeplerden birisi oluşmamışsa, mahkeme yapılan talebi reddedecektir. Buna karşılık, 

sözkonusu sebeplerden birisi oluşmakla birlikte, masanın mevcudu, prosedür 

giderlerini karşılayamayacak kadar az ise, acz haline ilişkin prosedür tatil edilir (InsO 

§ 207 vd.)
198

. Yukarıdaki iki şartın sağlanmış olması halinde ise, mahkeme acz haline 

ilişkin prosedürün açılmasına karar (Eröfnungsbeschluss) verir ve masa mallarını 

yönetmek üzere bir idareci (Insolvenzverwalter) tayin eder (InsO 27,I)
199

. Ayrıca, 

alacaklıların ilk toplantısı olan rapor toplantısı (InsO 29,I/1; 156 vd.) ve inceleme 

toplantısı için gün belirler (InsO 29,I/2; 176). Acz prosedürünün açılmasıyla, 

borçlunun masa malları üzerindeki tasarruf ve idare yetkisi, borçludan, mahkemenin 

atadığı masa yöneticisine geçer (InsO § 80)
200

. Açılan prosedürün, tasfiye mi, yoksa 

yeniden yapılandırma olarak mı devam edileceğine, prosedür başladıktan sonra 

alacaklılar toplantısında karar verilir. 

 

 

 

                                                 
193

  Yani, şirketin borca batık olduğu tespit edildikten sonra, şirket hakkında derhal acziyet 

prosedürü başlatılmaz. Buna ikinci aşamada karar verilir.  
194

  Schulz/Bert/Lessing s. 29.  
195

  Schulz/Bert/Lessing s. 28-29. 
196

  Frege/Keller/Riedel Rdnr. 296; Foerste s. 45-46; Schulz/Bert/Lessing s. 32. 
197

  Schulz/Bert/Lessing s. 60-61; Foerste s. 55. 
198

  Foerste s. 189. 
199

  Schulz/Bert/Lessing s. 61. 
200

  Frege/Keller/Riedel Rdnr. 633, 633a; Foerste s. 77-78. 
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3-Amerika BirleĢik Devletleri Hukukuna Göre 

a-Genel Olarak 

Amerikan hukukunda iflâs sistemi, borçlarını ödeyemeyen bireylerin ve 

şirketlerin malların tasfiye edilerek borçlarının ödenmesi "liquidation (Chapter 7)", 

işletmenin ve borçların yeniden yapılandırılması "reorganization” (Chapter 11)
201

 ve 

“borçların yeniden düzenlenmesi (Chapter 9, 12, 13)” olmak üzere üç prosedürden 

oluşur. Her üç prosedür de, mahkemelerin katılımıyla yürütülür. Bizim iflâs 

sistemimizden farklı olarak, mahkeme dışındaki herhangi bir idari ofis, mercii veya 

icra makamı, bu süreçleri yönetme ve sonuçlandırma yetkisine sahip değildir. 

Amerikan İflâs Kanunu, “United States Bankruptcy Code” olarak isimlendirilmekte 

olup
202

, Amerika'da yürürlükte olan kanunlar sıralamasında “11 Numaralı Federal 

Kanun” olarak anılmaktadır (11. United States Code)
203

. Bu kanun, 1978 yılında 

yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, günümüze kadar birçok değişikliğe uğramıştır
204

. 

Amerika‟da, Federal İflas Kanunu‟nun yanı sıra, bir de “Federal Rules of Bankruptcy 

Procedure” adı verilen “İflâs Usulüne İlişkin Federal Kanun” vardır
205

. Bu kanun, iflâs 

prosedürünün işleyiş biçimini düzenleyen usul kurallarını içermekte olup, dokuz 

bölümden oluşur. Örneğin, iflâs davasının açılma usulü, dilekçe verilmesi, iflâs 

prosedüründe görev alacak kişi ve organlar bu kanunda düzenlenmişlerdir.  

Bir yandan alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamaya çalışması, diğer taraftan 

borçlunun da ticari hayatına devam etmesini amaç edinmiş olması, Amerikan İflâs 

Kanunu‟nun en temel özelliğidir. Alacaklının menfaatlerini korunması, Türk iflâs 

hukukundan farklı olarak, borçluyu iflâs ettirerek değil, onun ticari hayatını idamesinin 

temini suretiyle sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle, borçlunun, işletmesinin 

yeniden yapılandırılması veya borçlarının yeniden düzenlenmesi, ilk başvurulacak yol 

olarak görülmekte, yedinci bölümdeki hükümlere göre iflâs ettirilmesi ise en son çare 

olarak düşünülmektedir. Gerek, alacaklının hâlihazırdaki alacağının en sağlıklı şekilde 

ödenmesi ve gerekse, onun da mali durumunun bozulmasına sebebiyet verilmeden, 

                                                 
201

  Chapter 13‟de düzenli gelir sahibi kimselerin borçları yapılandırıldığından, Chapter 11‟in 

özel bir uygulaması durumundadır.  
202

  Bundan sonraki kullanımlarda, bu kanun için “USBC” kısaltması kullanılacaktır.  
203

  Waxman s. 2; Epstein, David G.: Bankruptcy and Related Law In a Nutshell, St. Paul. 

Minn. 2002, s. 122-123; Mecham, Leonidas Raph: Bankruptcy Basic, 2006 

(www.discoverlibrary.vanderbilt.edu), s. 6. 
204

  Amerikan İflâs Kanunu‟nun tarihçesi hakkında geniş bilgi için bkz. Tabb, Charles Jordan: 

The Law Of Bankruptcy, Westbury, New York 1997, s. 32 vd. 
205

  Tabb s.54; Mecham s. 6. 

http://www.law.cornell.edu/rules/frbp/
http://www.law.cornell.edu/rules/frbp/
http://discoverlibrary.vanderbilt.edu/
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gelecekte de başkalarına borç vermek suretiyle kâr elde etmeye devam edebilmesi için, 

bu şekilde bir yol izlenmesi gerekli görülmektedir
206

.  

Türk hukukunda, hakkında iflâs kararı verilen kişi müflis sıfatı kazanır. Buna 

karşılık, konkordato veya yeniden yapılandırma süreci başlatan borçlu için müflis 

kavramı kullanılmaz. Amerikan iflâs sisteminde, Türk hukukundan farklı olarak, 

hakkında aşağıda görülecek prosedürlerden birisine göre iflâs davası açılan kişi, müflis 

(bankrupt) olarak adlandırılır. Ancak, belirtmek gerekir ki, müflis kavramı doktrinde 

kullanılmakla birlikte, Federal Kanun‟da yer almaz. Kanunda “müflis” yerine “borçlu” 

(debtor) kavramı kullanılmaktadır
207

. Ayrıca, yukarıda da belirtildiği gibi, 

“bankruptcy” kavramı bizdeki normal iflâsı, konkordatoyu ve yeniden yapılandırmayı 

kapsayacak şekilde geniş bir anlamda kullanılmaktadır
208

. 

Federal İflas Kanunu, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 ve 15 nolu bölümlerden 

oluşmaktadır
209

. Bu kanunun ilk üç bölümü, alacak, alacaklı, borçlu, kayyım, iflâs 

davasının süreci, yedieminlik, dava ve takiplerin otomatik durması gibi hususlara 

ilişkin genel kurallar içermekte olup, aksine bir düzenleme yoksa, bütün borçlular ve 

iflâs prosedürleri için uygulama alanı bulurlar
210

. Yedinci bölüm, borcun tasfiye 

usulüyle ödenmesini, on birinci bölüm, işletmenin ve borçların yeniden 

yapılandırmasını, diğer bölümler ise, borçların yeniden düzenlenmesiyle ilgili 

hükümleri içerirler.  

Birinci bölüm “Genel Hükümler
211

” başlığını taşır (USBC § 101-112). Bu 

bölümde, Federal İflâs Kanunu‟nda kullanılan bazı kavramların tanımı (bkz. USBC § 

101)
212

, bölümlerin (chapter) uygulanma şartları, iflâs mahkemesinin görev ve 

yetkileri, alacaklı ve borçluluk sıfatının ait olacağı kişiler, iflâs davası ile ilgili bilgi ve 

belgelerin incelenme usulü gibi genel hususlar yer alır. Üçüncü bölüm “iflâs davasının 

                                                 
206

  Amerikan iflâs sisteminde her gerçek ve tüzel kişi borçlu iflâs talebinde bulunabilir 

(Westbrook, Jay L.: (Yayına Hazırlayan: Ali Cem Budak), Amerika Birleşik 

Devletlerinde 11. Bölüm, Yeniden Örgütleme Usulü, Amerika Birleşik Devletleri 

Hukukunda Şirket Kurtarma, Türk, İngiliz ve ABD Hukukunda İşletmelerin Ödeme 

Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu (İSO Yayını, İstanbul 1993, s. 265-

294), s. 272). Yani, kişinin iflâsa tabi olması için tacir sıfatına haiz olma şartı 

aranmamıştır. 
207

  Waxman s. 5. 
208

  Bkz. yuk. § 1.A.I. 
209

  Epstein s. 124. 
210

  Waxman s. 3. 
211

  Chapter 1: General Provision. 
212

  USBC § 101‟de elli yedi kavramın tanımları veya anlamları yer almaktadır.  
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süreci (yönetimi)
213

” başlığıyla düzenlenmiştir (USBC § 301-366). Bu bölümde, 

davanın açılma usulü, dava sürecinde yer alan görevliler, iflâs masası ve masanın 

idaresi hakkında düzenlemeler yer alır. Beşinci bölüm, “Alacaklı, Borçlu ve İflâs 

Masası
214

” başlığını taşır (USBC § 501-562). Bu bölümde, borçlunun yükümlülükleri, 

alacaklıların hakları ve borçlunun iflâs masasına intikal eden mal ve alacakları, ilgili 

hükümler yer alır.  

Yedinci bölüm “Tasfiye
215

” başlığını taşımaktadır (USBC § 701-784). Bu bölüm, 

tasfiye prosedürü kullanılarak borçların ödenmesine ilişkin düzenlemeleri içerir
216

. 

Buradaki düzenlemeler, hem gerçek hem de tüzel kişiler için uygulanırlar. Bu bölüm, 

yeniden yapılandırmanın aksine, borçlunun mallarını veya işletmesini tasfiye etmek 

suretiyle, borçluya ait borçların ödenmesini hedefler. Yeniden yapılandırılması 

mümkün olmayan borç veya borçlular bu bölümdeki hükümlere tabi olurlar.  

Onbirinci bölümün başlığı “Yeniden Yapılandırma”
217

 şeklindedir (USBC § 

1101-1174). Bu bölüm, yedinci bölümün aksine, tüzel ve gerçek kişilerin
218

 borçlarının 

yapılandırarak ticari faaliyetlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik düzenlemeler 

içerir
219

. Amerikan uygulamasında yeniden yapılandırma “iflâs koruması” (bankruptcy 

protection) olarak ifade edilir. Çünkü, borçlunun bu yola başvurmasıyla hakkında dava 

ve takipler durduğu gibi, yeni dava ve takipler de başlatılamaz (automatic stay)
220

. 

Yeniden yapılandırılma talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde, bir 

yandan borçlunun tüm maddî yükümlülükleri mahkeme koruması altında ertelenirken; 

diğer yandan da yeniden yapılandırılma sağlanarak, borçlunun içinde bulunduğu bozuk 

mali durumdan kurtarılması sağlanmaktadır. Yeniden yapılandırma sürecinde, 

borçluya, borçların ertelenmesi, işçi çıkarılması, ücretlerin düşürülmesi gibi imkânlar 

da verilmektedir. Bu bölümün, borçlunun mali durumunu düzelterek ekonomiye tekrar 

kazandırmak ve borçlunun mevcudunun (assets) değerini artırmak gibi iki temel hedefi 

vardır.  

                                                 
213

  Chapter 3: Case Administration. 
214

  Chapter 5: Creditors, The Debtor And The Estate. 
215

  Chapter 7: Liquidation. 
216

  Tabb s. 68; Waxman s. 3; Mecham s. 7. 
217

  Chapter 11: Reorganization. 
218

  On birinci bölüm gerçek kişiler için de uygulanmakla birlikte, daha çok mali durumu 

bozulmuş olan işletmeler için uygulama alanı bulmaktadır.  
219

  Tabb s. 73; Waxman s 4. 
220

  Bkz. aşa. § 2.A.II.3.d.aa. 
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Dokuzuncu bölümün başlığı “Belediye Borçlarının Düzenlenmesi
221

” şeklindedir 

(USBC § 901-946)
222

. Bizim hukuk sistemimizde, belediyeler iflâsa tabi 

olmadıklarından bu bölüm bize çok yabancı nitelikte düzenlemeler içermektedir. On 

ikinci bölüm ise “Düzenli Yıllık Geliri Olan Çiftçi veya Balıkçı Ailelerinin Borçlarının 

Yapılandırılması”
223

 başlığını taşır (USBC § 1201-1231)
224

,
225

. Bu bölüm, anılan 

başlık içinde adı geçen gelir gruplarının borçlarının yapılandırılarak hafifletilmesini 

düzenlemektedir
226

. On üçüncü bölüm ise “Düzenli Geliri Olan Gerçek Kişilerin 

Borçlarının Düzenlenmesi
227

” başlığını taşımaktadır (USBC § 1301-1330)
228

. On 

beşinci Bölümün Başlığı “Yardımcı ve Diğer Çapraz-Uluslararası Davalar
229

” 

şeklindedir (USBC § 1501-1532)
230

. 

b-Ġflâs, Yeniden Yapılandırma ve Yeniden Düzenleme Prosedürlerine 

BaĢvuru Sebepleri 

Yukarıda da belirtildiği gibi
231

, Amerikan iflâs sisteminde, yeniden yapılandırma 

prosedürü kural, borçlunun mallarının tasfiye edilerek iflâsına karar verilmesi ise 

istisnadır. Dolayısıyla, burada iflâs sebepleri ile yeniden yapılandırma sebeplerini 

birlikte değerlendirmek gerekir. Lâkin, Amerikan İflâs Kanunu, Türk, İsviçre ve 

Alman hukuk sistemlerinden farklı olarak, “iflâs sebepleri” kavramına ve bu kavramı 

açıkça düzenleyen maddelere yer vermemiştir. Nasıl ki, bizim hukukumuzda, 

konkordato talebinde bulunmak için, kanunda bir sebep düzenlenmemişse, Amerikan 

hukukunda da, iflâs prosedürü başlatmak için düzenlenmiş bir iflâs sebebi mevcut 

değildir. Amerikan iflâs sisteminde nelerin iflâs sebebi olduğu, ancak İflâs 

Kanunu‟nun çeşitli maddeleri birlikte değerlendirildiğinde ortaya konulabilir. Bu 

hükümlere, Amerikan İflâs Kanunu‟nun 109, 301, 303, 1112, 1208, 1307 nci 
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  Chapter 9: Adjustment Of Debts Of A Municipality. 
222

  Tabb s. 89; Waxman s. 3; Mecham s. 8. 
223

  Chapter 12: Adjustment Of Debts Of A Family Farmer Or Fisherman With Regular 

Annual Income. 
224

  Waxman s. 4; Mecham s. 8. 
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  Federal İflâs Kanunu § 101/18‟de “çiftçi aile” kavramından ne anlaşılması gerektiği 

belirtilmiştir. 
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  Bu bölüm, 1986 yılında, Amerikan İflâs Kanunu‟na girmiş olup, düzenlenme amacı, mali 

durumu bozulan çiftçi ailelerin borçlarının yeniden düzenlenmesi suretiyle, çiftçiliğe 

devam etmelerini sağlamaktır (Tabb s. 957).  
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  Chapter 13: Adjustment Of Debts Of An Individual With Regular Income.  
228

  Tabb s. 80; Epstein s. 369 vd.; Waxman s. 4; Mecham s. 8. 
229

  Chapter 15:Ancillary And Other Cross-Border Cases. 
230

  Mecham s. 9. 
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  Bkz. yuk. § 2. II. 3. a. 
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maddeleri örnek olarak verilebilirler. Amerika hukukundaki bu durum, hiçbir sebep 

gösterilmeden bir iflâs prosedürünün başlatılabileceği anlamına gelmez. Zira, iflâs 

mahkemesi, başlatılan iflâs prosedüründe dayanılan sebebin yerinde görmezse, davayı 

reddetme yetkisine sahiptir. 

Amerikan hukukunda iflâs prosedürlerini ve bu prosedürleri başlatabilmek için 

dayanılacak muhtemel iflâs sebeplerini, alacaklıların ve borçlunun veya her ikisinin 

başvurabilme haklarına göre üçe ayırarak incelemek daha uygun olacaktır. Borçlular, 

hem 7 nci bölüme göre tasfiye yoluna, hem 11 inci bölüme göre yeniden yapılandırma 

yoluna, hem de 9, 12 ve 13 üncü bölümlerdeki borçların yeniden düzenlenmesi 

yollarına, kısacası tüm prosedürlere başvurabilirler
232

. Kural olarak, borçlunun iflâs 

prosedürlerinden birisine başvurabilmesi için
233

, borca batıklık veya acz hali gibi 

herhangi bir sebebin gerçekleşmiş olması gerekmez. Yani, bu konuda, kanunda 

konulmuş herhangi bir sebep veya şart yoktur
234

. Ancak, bu durum, borçlu iflâs 

talebinde bulunurken, hiçbir sebep göstermeyeceği anlamına gelmez. Çünkü, başarılı 

olmayacağı öngörülen veya kötü niyetle yapılan yeniden yapılandırma başvuruları 

mahkeme tarafından reddedilmektedir
235

. Kanunda herhangi bir sebebin belirtilmemiş 

olmasının anlamı, borçlunun herhangi bir sebebe dayanarak, bu yollara 

başvurabileceğidir. Herhangi bir sebep belirtilmemesinin temel sebebi, borçlunun bu 

prosedürlere başvurma ihtiyacı içinde olmadıkça, işletmesini veya mallarını 

mahkemenin denetimine bırakmak
236

 veya mallarını tasfiye etmek istemeyeceği 

düşüncesidir. Fakat, kanunda her ne kadar bir sebep belirtilmiş olmasa da, borçlu, iflâs 

yollarına genelde borçlarını ödeme kabiliyetini yitirdiği, yani mali durumunun 

bozulduğu durumlarda başvurmaktadır
237

. Dolayısıyla, Amerikan iflâs sisteminde, iflâs 

prosedürlerinden birisine başvuran bir borçlunun mali durumunun bozulmuş olduğu 

yönünde zımni bir kabul vardır. Bu mali bozulmanın derecesinin bir önemi olmayıp, 

ödeme güçlüğü, borca batıklık veya başka bir şekilde kendisini gösterebilir. Türk 

hukukundan farklı olarak, burada borçlunun zorunlu olarak iflâsını istemesini 

gerektiren durumlar yoktur. Borçlunun, gerek tasfiye, gerekse yeniden yapılandırma 
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  Amerikan iflâs prosedürleri hakkında geniş bilgi için bkz. aşa. § 2. A. II.3.d. 
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  İflâs prosedürleri için bkz. aşa. § 2.A.II.3.d. 
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  Westbrook-Yeniden Örgütlenme s. 268. 
236
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Sempozyumu (İSO Yayını, İstanbul 1993, s. 9-30), s.11. 
237

  Westbrook-Yeniden Örgütlenme s. 268. 



 

 

50 

veya yeniden düzenleme yollarına başvurması, gönüllü dava açma esasına (voluntary 

case) bağlanmıştır (USBC § 301)
238

. Yani, borçlunun iflâsını, yeniden yapılandırma 

veya borçlarının yeniden düzenlenmesini istemesi, onun iradesine bırakılmıştır.  

Alacaklılar ise, borçluya karşı, tüm bölümlere göre değil, sadece yedi ve on 

birinci bölümdeki yollara göre iflâs talebinde bulunabilirler. Her iki yola başvurulmayı 

gerektiren sebepler konusunda da doğrudan bir düzenleme yoktur. Fakat, alacaklılar 

genelde alacakları ödenmediği zaman borçluya karşı tasfiye yoluna başvurmaktadırlar. 

Lâkin, alacaklıların yedinci bölümdeki tasfiye yoluna başvurabilmeleri için, alacak 

miktarının ve alacaklı sayısının § 303,b/1-2‟de belirtilen miktar ve sayıda olması 

gerekir. Alacaklılar, genelde on birinci bölümdeki yeniden yapılandırma yoluna, 

borçlunun vâdesi gelmiş borçlarını genel olarak ödememesi (USBC § 303,h/1)
239

 veya 

teminatların paraya çevrilmesi için, birisinin atanması durumunda başvurmaktadırlar 

(USBC § 303,h/2). Borçlunun, vâdesi gelmiş olan borçlarını genel olacak şekilde 

ödememesi, Türk hukukundaki acz durumuna düşmeye benzetilebilir. Ancak, burada 

borçlunun ödeme gücünün bir önemi olmayıp, borcun ödenmemiş olması yeterlidir. 

Alacaklıların yeniden yapılandırma talebinde bulunmalarından 120 gün önce 

borçlunun teminatlarının paraya çevrilmesi için bir idareci (custodian) temsilci (agent), 

kayyım (trustee) veya yediemin (receiver) tarzında bir yöneticinin atanmış veya 

yetkilendirilmiş olması yeniden yapılandırma talebi için bir sebep olarak kabul 

edilmiştir. Borçlunun hileli devirlerde bulunması (fraudulent transfers; USBC § 548), 

alacaklılardan birisinin veya birkaçının aleyhine diğerlerinin lehine işlem yapılması 

(preferences)
240

 gibi durumlarda alacaklılar iflâs yoluna başvurabilirler. Burada, şunu 

da belirtmek gerekir ki, alacaklılar, yedinci bölüme göre borçlunun iflâsını istemiş 

olsalar bile, borçlu kendi hakkında başlatılan tasfiye prosedürünün yeniden 

yapılandırma (Chapter 11)
241

 veya borçların yeniden düzenlenmesi prosedürüne 

(Chapter 12,13) dönüştürülmesini isteme hakkına sahiptir (USBC § 706,a). 

Hem borçlunun, hem de alacaklıların dayanabileceği iflâs sebebi, “başlatılan 

yeniden yapılandırma prosedürünün başarılı olamayacağının anlaşılması veya bu yolun 

kötüye kullanılması durumudur”. Bu durumda, yeniden yapılandırma prosedürü, 

yedinci bölüme göre bir iflâs tasfiyesine dönüştürülebilir. Bu talebi, duruma göre 
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  Epstein s. 137-138; Waxman s. 34. 
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borçlu yapabileceği gibi, alacaklılar ve menfaati bulunan üçüncü kişiler de yapabilir. 

Yeniden yapılandırma prosedürünün iflâs tasfiyesine dönüştürülmeyi (conversion) 

gerektiren durumlara, haklı bir nedeni olmayan temerrütler nedeniyle alacaklının 

zarara uğratılması, yeniden yapılandırma planının başarılı olmayacağının anlaşılması, 

planın belirtilen sürede hazırlanıp mahkemeye sunulmaması, planın reddi veya 

reddedilen planın yerine yenisinin hazırlanmaması, prosedürün kanuna uygun bir 

şekilde yürütülmemesi, vaktinde ödemelerin yapılmaması örnek olarak verilebilir 

(USBC § 1112, 1208, 1307)
242

. Kanunda belirtilen bu durumlar, sınırlı sayıda olmayıp 

örnek olarak verilmişlerdir. Mahkeme, bu durumlardan birisinin ispat edilmesi halinde, 

yeniden yapılandırma prosedürünü, yedinci bölüme göre tasfiye sürecine dönüştürerek 

borçlunun iflâsına karar verir. 

c-Ġflâs Prosedürünün BaĢlatılması 

Üçüncü bölüm (Chapter 3: Case Administration), “ dava süreci(yönetimi)” 

başlığını taşır (§ 301-366). Bu bölümde, davanın açılma usulü, dava sürecinde yer alan 

görevliler, iflâs masası ve masanın idaresi hakkında düzenlemeler yer alır. Amerikan 

iflâs prosedürü, bizim iflâs prosedürümüzden oldukça farklıdır: Bir defa, bu sistemde 

takipli iflâs kurumu mevcut değildir. Bütün prosedür resmi olup, tamamen iflâs davası 

içinde gerçekleştirilir. İflâs prosedürlerini başlatan davalar
243

, federal nitelikte olan ve 

“Bankruptcy Court” adı verilen özel nitelikteki iflâs mahkemelerinde görülürler
244

. 

İflâs mahkemeleri, borçlarını ödeme konusunda ödeme güçlüğü çeken veya borçlarını 

ödemeye yanaşmayan gerçek ve tüzel kişilerin aleyhine açılan davalarda veya yapılan 

diğer taleplerde, borcun ödenmesi veya yeniden yapılandırılmasında geniş bir yetki ve 

özel bir statüye sahiptirler
245

. 

Yukarıda da belirtilidiği üzere, Amerikan iflâs sisteminde, borçlu veya 

alacaklıların başvurabilecekleri üç iflâs prosedürü öngörülmüştür
246

. Bu yollardan 

birincisi, yedinci bölümde düzenlenen “tasfiye”; ikincisi, on birinci bölümde öngörülen 

“yeniden yapılandırma” ve üçüncüsü ise, 9, 12 ve 13 üncü bölümde yer alan “borçların 
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  Waxman s. 50. 
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  Bu davalar, bir iflâs davası olabileceği gibi, yeniden yapılandırmayı veya borçların 

yeniden düzenlenmesini amaçlayan bir dava da olabilir.  
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  İflâs mahkemeleri de, “District Courts” adı verilen bölge mahkemelerine bağlı olarak 

yargılama faaliyetlerini yürütürler (Westbrook-Yeniden Yapılandırma, s. 10). En üst 

temyiz mahkemesi ise, “US Court of Appeals” adı verilen mahkemedir (Waxman s. 23). 
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  Epstein s. 457 vd.;Westbrook-Yeniden Yapılandırma, s. 10. 
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yeniden düzenlenmesi” yoludur. Bu prosedürlerden birincisi, diğer iki prosedürden çok 

farklı özellik ve işlevlere sahip olmasına rağmen, her üç yol da birer iflâs prosedürü 

olarak ifade edilmektedirler. Bunun nedeni, Amerikan hukukundaki “bankruptcy” 

kavramı, bizdeki iflâs kavramına göre daha geniş bir anlam içermesidir. Kural olarak, 

1, 3 ve 5 inci bölümlerde düzenlenen genel hükümler, aksine bir düzenleme yoksa, her 

üç yol için de uygulanma alanı bulurlar. Bu yollara, borçlu başvurabileceği gibi, 

alacaklılar da başvurabilirler. Bir borçlunun, bu iflâs yollarından birisine 

başvurabilmesi için, her şeyden önce, Federal İflâs Kanunu § 109 ve 301 anlamında 

borçlu sıfatını haiz olması gerekir. Ancak, bireyler, her üç yola başvurabilme hakkına 

sahip olmalarına rağmen, ticari işletmeler, sadece yedinci ve on birinci bölümdeki 

yollardan faydalanabilirler. Alacaklıların bu yollara başvurmaları, yedinci ve 

dokuzuncu bölümdeki yollar ile sınırlandırılmıştır. Buna göre, alacaklılar, 9, 12 ve 13 

üncü bölümlere göre yeniden yapılandırma talebinde bulunamazlar. Kural olarak, 

borçlunun Amerikan İflâs Kanunu‟nda yer alan tüm iflâs prosedürlerine başvurma 

hakkı mevcuttur. 

Borçların tasfiye yöntemi ile tahsil edilmesi için, ilk önce iflâs davasının 

açılmasına ihtiyaç vardır. Bu davanın açılması, ancak iflâs dilekçesinin verilmesiyle 

gerçekleşir. Bu dilekçe kural olarak borçlu tarafından verilir (USBC § 301), ancak, 

alacaklılılar da bu dilekçeyi verebilirler (USBC § 303). Yedinci bölüme göre, borçlu 

veya alacaklıların iflâs istemesi için kanunda herhangi bir sebep gösterilmemiş 

olmakla birlikte, genelde borçlunun “borçlarını ödeme kabiliyetini yitirmesi, yani acz 

hali durumlarında bu yola gidilir. Fakat, borçlunun mali durumu dikkate alındığında, 

işletmesini yeniden yapılandırma ve borçlarını yeniden düzenleme imkânı varsa, 

yedinci bölüme göre tasfiye yoluna başvurmak zorunda olmayıp, on birinci bölüme 

göre yeniden yapılandırma; on ikinci ve on üçüncü bölüme göre borçların yeniden 

düzenlenmesi yoluna başvurabilir.  

d-Amerikan Ġflâs Sistemindeki Prosedür ÇeĢitleri 

aa-Tasfiye Prosedürü 

Yedinci bölümde tasfiye usulüyle borçların ödenme biçimi düzenlenmiştir. Bu 

bölümün düzenlenme amacı, borçlunun borçlarından kurtulmasını sağlayarak, yeni bir 

başlangıç (fresh start) yapmasının yolunu açmaktır
247

. Borçlunun kendi iflâsını 
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istemesi zorunlu olmayıp ihtiyaridir. Kural olarak, tasfiye yoluna, 11,12 ve 13 üncü 

bölüme göre borçları yeniden düzenlenemeyecek veya yeniden yapılandırılamayacak 

kadar mali durumu bozulmuş borçlular için gidilir. İstisnalar hariç olmak üzere, bütün 

gerçek (individual person) ve tüzel kişi (legal entities) borçlular yedinci bölüme göre 

iflâs isteyebilirler (USBC § 109). Ancak, demir yolları, resmi kuruluşlar, sandıklar, 

milli ve uluslararası sigorta şirketleri ve bankalar, yatırım ve kredi kuruluşları yedinci 

bölüme göre iflâs isteyemezler (USBC § 109,b). Bunların iflâsları için özel 

düzenlemeler yapılmıştır.  

Mali olarak sıkıntıya düşen bir borçlu, yedinci bölüme göre iflâsını isteyebilmesi 

için, mevcudunu (mal beyanı), borçlarını, ad-soyad ve adresleriyle birlikte 

alacaklılarını ve ticari işletmenin faaliyetlerini gösteren bir listeyi, ticari defter ve diğer 

kayıtları dava dilekçesine eklemek suretiyle, dosya halinde mahkemeye sunmak 

zorundadır (FRBP § 1007)
248

. Borçlunun gerçek kişi olması halinde, kişinin yerleşim 

yeri; iflâsı istenenin ticari şirket olması halinde, işletmenin muamele merkezindeki 

(principal place of business) veya işletmenin mevcudunun bulunduğu yerdeki iflâs 

mahkemesi yetkilidir
249

. Türk hukukundan farklı olarak, iflâs dilekçesinin mahkemeye 

verilip işleme konulmasıyla birlikte, diğer bir ifade ile iflâs davasının açılmasıyla
250

, 

iflâs masası (bankruptcy estate)
251

 kendiliğinden teşekkül eder ve ülke çapında, 

alacaklıların borçluya karşı tahsil amaçlı açtığı bütün davalar ve yaptığı bütün işlemler 

durur ve rehinlerin paraya çevrilmesi engellenmiş olur (USBC § 362,a). Ayrıca, 

bundan sonra borçluya karşı yeni bir dava açılamaz ve bir işlem yapılamaz
252

. Kanun 

gereği, ayrıca bir mahkeme kararı olmaksızın kendiliğinden devreye giren bu tedbire 

“automatic stay” denir
253

. Dava dilekçesini alan mahkeme de, borçluya bir geçici veya 

diğer bir ifade ile ara dönem kayyımı (interim trustee) tayin eder (USBC § 701)
254

. 

Ancak, alacaklılar kendileri sonradan daimi bir kayyım (trustee) seçebilirler (USBC § 
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  Mecham s. 16. 
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  Dava dilekçesinin işleme konulması için mahkeme kâtibinin, dilekçeyi damgalamasıyla 

gerçekleşir (Westbrook-Şirket Kurtarma, s. 13). 
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  USBC § 362,b‟de belirtilen durumlarda otomatik durma uygulama imkânı bulmaz. Yine, 
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254

  Waxman s. 54-55. 
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702,b)
255

. Sonradan, alacaklılar bir kayyım seçmedikleri takdirde, daha önce atanan 

kayyımla devam edilir ve bu kayyım kesin kayyıma dönüşür. 

İflâs davası açıldıktan sonra, mahkeme, kayyım atamasının yanı sıra, borçlunun 

dosyada alacaklı olarak gösterdiği bütün kişilere tebligat yapar. Tebligatı alan 

alacaklılar, ne kadar alacakları olduğunu ve alacaklarının bir teminata bağlı olup 

olmadığını mahkemeye bildirmek zorundadırlar. İflâs mahkemesi, kayyım aracılığıyla, 

kişinin
256

 veya şirketin yeniden başlangıç yapmaya yeterli bir miktardaki mallarını 

muaf tutarak, geri kalan bütün mallarına el koyarak satar. Tasfiye edilmekten muaf 

olan mallara “exempt property” denir (USBC § 522)
257

. Federal İflas Kanunu, 

tasfiyeye dâhil olmayacak malları liste halinde belirlemiş olmakla birlikte, eyaletlere 

bu muafiyetlerin kapsamını ve çeşitliliğini artırıp azaltma konusunda yetki de 

vermiştir. Ancak, kıyafet, araba gibi kişisel eşyalar hemen hemen bütün eyaletlerde 

tasfiyeye dahil edilmeyen mallar olarak kabul edilirler. Borçlunun malları paraya 

çevrilirken, mümkün olduğunca borçların azaltılması hedeflenir. Fakat, tasfiyeden 

muaf tutulan malların fazla olması halinde, bu hedefin gerçekleşmesini zora sokabilir.  

Satıştan elde edilen paraların alacaklılara paylaştırılması, kanunda öngörülen 

sıralamaya göre yapılır. İflâs eden borçlunun mallarıyla teminat altına alınan alacaklar 

(secured claims), diğer teminat altına alınmayan borçlara (unsecured claims)
 
göre 

öncelikli olarak ödenirler (USBC § 507)
258

,
259

. Bu nedenle, alacağın tahsili bakımından 

teminat altına alınması oldukça önemlidir.  

bb-Yeniden Yapılandırılma Prosedürü 

Amerikan iflâs sisteminde, yeniden yapılandırma prosedürüne başvurulmasının 

amacı, ödeme güçlüğü içinde olmakla birlikte, yeniden yapılandırılması halinde 

yaşama kabiliyetini sürdürme şansı bulunan şirketlerin iflâsa sürüklenmeleri önlenerek 

ticari hayata taze bir başlangıç (fresh start) yapmalarını, uzun vâdede ülke 

ekonomisinin bir aktörü olmaya devam etmelerini ve alacaklıların iflâs prosedürüne 

göre daha çok tatmin edilmelerini temin etmektir
260

. Türk hukukundan farklı olarak, bu 

                                                 
255

  Waxman s. 55. 
256

  Bu mallara kişisel kıyafetler, araba ve ev eşyaları örnek olarak verilebilir.  
257

  Epstein s. 173; Mecham s. 17. 
258

  Epstein s. 313. 
259

  Federal İflas Kanununda, ödenecek alacak ve giderler dokuz sıra halinde § 507‟de 

belirtilmişlerdir. 
260

  Bu prosedürün teorisi için bkz. Tabb s. 757 vd. 
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yola tüzel kişilerin yanı sıra gerçek kişiler de başvurabilirler. Başvuru yapan tüzel 

kişiler de, adi veya şahıs şirketi olabileceği gibi, bir sermaye şirketi de olabilir
261

. 

Ancak, uygulamada bu yola daha çok tüzel kişiler başvurmaktadır. Bunun temel 

sebebi, tüzel kişilerin, on iki ve on üçüncü bölümdeki “borçların yeniden düzenlenmesi 

yoluna” başvurma imkânlarının bulunmamasıdır. 

 Borçlunun yeniden yapılandırma yoluna başvurabilmesi için, Türk hukukunda 

olduğu gibi, borca batıklık, acz hali veya bu durumdan birisinin var olma tehlikesi gibi 

özel bir sebebin gerçekleşmiş olmasına gerek yoktur
262

. Kişinin borçlu olması ve 

yeniden yapılandırma talebinde bulunması yeterlidir. Yeniden yapılandırma prosedürü, 

dilekçe ile iflâs mahkemesine başvurulmasıyla başlar. Bu başvuruyu, borçlu 

yapabileceği gibi, alacaklı da yapabilir. Az önce de belirtildiği gibi, borçlunun başvuru 

yapabilmesi için herhangi bir sebebin gerçekleşmesi gerekmediğinden, prosedür 

doğrudan doğruya başlatılabilir. Bu başvuru ihtiyari olup, “voluntary petition” olarak 

ifade edilir. Borçlu, yeniden yapılandırma talebini içeren dilekçe ile birlikte, borçlunun 

mevcud ve borçlarının durumunu gösteren bir raporu ve işletmesiyle ilgili tüm bilgi ve 

belgeleri mahkemeye sunarak prosedürü başlatır. Borçlunun, bu şekilde açtığı iflâs 

davası, ihtiyari dava (voluntary case) olarak ifade edilir (USBC § 301)
263

.  

Federal İflâs Kanunu § 303‟teki şartların bulunması halinde alacaklılar da, 

yeniden yapılandırma talebinde bulunabilirler. Yeniden yapılandırma talebine ilişkin 

dilekçenin alacaklılar tarafından verilmesi durumunda, buna istem dışı veya zorunlu 

dilekçe (involuntary petition), bu şekilde açılan davaya da, istem dışı
264

 veya zorunlu 

dava (involuntary case) denir
265

,
266

. Ancak, alacaklıların yeniden yapılanma talebinde 

bulunabilmeleri için birtakım şartların varlığı gereklidir. Bu şartlardan birincisi, 

kanunda belirtilen sebeplerden birisinin gerçekleşmesidir. Bu sebepler, vâdesi gelmiş 

borçların ödenmemesi (USBC § 303,h/1) ve borçlunun teminatlarının paraya 

çevrilmesi için birisinin atanmış veya yetkilendirilmiş olmasıdır (USBC § 303,h/1). 

İkincisi ise, alacaklıların kanunda belirtilen asgari miktarda bir alacağın veya asgari 

sayıdaalacaklının bulunmasıdır (USBC § 303, b/1 ve b/2). Üçüncü şart ise, yeniden 

yapılandırma talebinin başlatılması konusunda bir verilmiş mahkeme kararın (order for 

                                                 
261

  Türk hukukunda, sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler başvurabilirler.  
262

  Bkz. İİK m. 309/m. 
263

  Epstein s. 137-138; Waxman s. 35; Mecham s. 30-31. 
264

  Buna istem dışı denilmesinin nedeni, borçlunun bir isteği olmadan, alacaklılar tarafından 

başvuru yapılmasından kaynaklanır.  
265

  Tabb s. 96 vd.; Epstein s. 141-143; Mecham s. 30-31. 
266

  Bu dava, alacaklılar tarafından açıldığı için, sadece 7 ve 11 inci bölümlerde söz konusu 

olabilir (Waxman s. 38). Çünkü, Alacaklılar 12 ve 13 üncü bölüme göre dava açamazlar. 
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relief) varlığıdır (USBC § 303). Bu karar, yeniden yapılandırma prosedürünü başlatan 

ilk adım olma özelliğine sahiptir. Borçlu, bu karara itiraz etmediği takdirde, mahkeme 

yeniden yapılandırma prosedürünü başlatır. Buna karşılık, borçlu mahkemenin 

kararına itiraz eder ve bu itirazı haklı görülürse, yeniden yapılandırma prosedürü 

gerçekleşmez; ancak itiraz reddedilirse, prosedür başlatılır. Bu durumda, açılan dava 

veya başlatılan prosedür, borçlu bakımından ihtiyari olmaktan çıkarak zorunlu bir dava 

(involuntary case) veya prosedür haline gelir (USBC § 303).  

On birinci bölüm, mali durumu bozulmuş olmakla birlikte, düzelme ihtimali olan 

borçluların yeniden yapılandırılarak bu mali güçlüğü aşmaları için gerekli 

düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelerin çerçevesinde, hem borçlar, hem de 

ticari işletme, örgütsel olarak yeniden yapılandırılır. Yedinci bölümde tasfiye sürecinin 

yönetilmesi için mahkeme tarafından bir kayyım atanırken, burada kural olarak borçlu 

bizzat kendisi sunduğu yeniden yapılandırma planı çerçevesinde işletmesini ve diğer 

malvarlığını zilyetliğinde tutarak, yediemin borçlu (deptor in possession), statüsünde 

yönetmeye devam eder
267

,
268

. Yani, yeniden yapılandırma sürecinde, borçlunun 

mallarını yönetmek üzere bir kayyım atanarak borçlunun tasarruf yetkisi 

kısıtlanmaz
269

. Bu durumda, borçlu bir kayyımın yapması gereken her şeyi yapabilir 

(USBC § 1107/a)
270

. Ancak, borçlunun dürüstlüğe aykırı ve hileli muamelelerde 

bulunması, mala zarar verici davranışlar göstermesi ve malvarlığının yeniden 

yapılandırma planı ile bağdaşmayacak şekilde kötü idare etmesi gibi istisnai 

durumlarda, mahkeme, borçlunun mallarının idaresi için kayyım atayabilir (USBC § 

1104)
271

. Yedinci bölümde olduğu gibi burada da, yeniden yapılandırma talebinin 

yapılmasıyla, alacaklıların borçluya karşı dava açmaları veya takip yapmaları gibi 

tahsil amaçlı talepler yapılamaz ve mevcut olan talepler de kendiliğinden dururlar 

(USBC § 362)
272

,
273

.  

                                                 
267

  Tabb s. 61; Waxman s. 260; Epstein s. 411. 
268

  Alman acziyet hukukunda ise, acz (yeniden yapılandırma) planı çerçevesinde, borçlunun 

mallarının idaresi ve borçlunun tasarruf yetkisi, “Insolvenzverwalter” adı verilen yeniden 

yapılandırma planını uygulayan kişiye bırakılmıştır (InsO 218 vd.). Ancak, borçlunun belli 

şartlar altında işletmesini ve malvarlığını temsil ve idare etmesine (Eigenverwaltung) izin 

verilmiştir (InsO § 270 vd.). 
269

  Amerikan iflâs sisteminde böyle bir düzenleme yapılmış olmasının temel sebebi, yeni 

atanacak bir kayyımın işletmeyi tanıma çabası içine gireceğinden, vakit kaybedeceği; 

dolayısıyla da yeniden yapılandırma görevini ihmal edebileceğinden, borçlu veya onun 

tarafından atanan bir yönetici kadar başarılı olamayacağı kanaatidir (Westbrook-Şirket 

Kurtarma, s. 11).  
270

  Waxman s. 260. 
271

  Epstein s. 411; Westbrook-Şirket Kurtarma, s. 11. 
272

  Epstein s. 150 vd.; Mecham s. 35; Westbrook-Şirket Kurtarma, s. 13. 
273

  Bu durumun “automatic stay” olarak ifade edildiği yukarıda belirtildi. Bu konuda bkz yuk. 

§ 2.A.II.3.d.aa. 
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Yedinci bölümde düzenlenen yolun aksine, burada şirket sona erdirilmeyip ticari 

faaliyetlerine devam etmesi sağlanır. Ancak, bunun için borçlu veya alacaklı, bir 

yeniden yapılandırma planını (plan of reorganization) mahkemeye sunmak zorundadır. 

Bu planın mahkemeye sunulması için kanunda herhangi bir süre öngörülmemiştir. 

Borçlunun bu planı hazırlaması, onun ticari faaliyetlerini sürdürmesine engel teşkil 

etmez. Bu planda, borçlunun borçlarını ne kadarlık bir süre içerisinde ödemesi 

gerektiği ve borçların nasıl ödeneceği konusunda borçluya ait ayrıntılı öneriler yer alır. 

Bir defa, planın, her türlü alacaklı sınıfını kapsaması (şirketin çalışanları, şirketin 

iflâsıyla ilgilenen profesyoneller, teminatlı ve teminatsız alacaklılar vb.) ve her sınıfa 

ait alacakların ne kadarının, ne zaman ve nasıl ödeneceğini net şekilde ifade etmesi 

gerekir (USBC § 1123)
274

. Yeniden yapılandırma teklifinin borçludan gelmesi halinde, 

yeniden yapılandırma planının mahkemeye sunulması için herhangi bir süre 

öngörülmemişken; yeniden yapılandırma teklifinin alacaklılardan gelmesi halinde ise, 

alacaklıların başvuru tarihinden itibaren, borçlu, 120 gün içinde iflâs mahkemesine 

yeniden yapılandırma planını sunmak zorundadır (USBC § 1126/b)
275

. Şayet, borçlu 

120 gün içinde bu planı sunmaz veya ilk 180 gün içinde borçlunun sunduğu plan 

alacaklılar tarafından kabul edilmezse, herhangi bir alacaklı, kendisinin hazırlamış 

olduğu yeniden yapılandırma planını mahkemeye sunabilir (USBC § 1121)
276

.  

Yeniden yapılandırma planı, her sınıftaki alacaklıların salt ve toplam borcun 

2/3‟nün çoğunluğuyla kabul edilmelidir (USBC § 1126/c)
277

,
278

. Mahkemenin planı 

onaylaması, Federal İflâs Kanunu § 1129‟da sayılan şartların sağlanmasına bağlıdır
279

. 

Ancak, belirtmek gerekir ki, planın alacaklılar tarafından kabul edilmiş olması, 

mahkemenin tasdik kararı vermesini zorunlu kılmaz. Çünkü, planın tasdik edilmesi 

için, mahkeme şu iki temel hususu gözetmek zorundadır: Bunlardan birincisi, “best 

interest test” kıstasıdır. Bu kıstas, diğer bütün alacaklılar kabul etmiş olsa bile, 

alacaklılardan en az birisinin yeniden yapılandırma planına itiraz etmesi halinde 

devreye girer. Bu kıstasa göre, alacaklıların yeniden yapılandırma sayesinde 

kavuşacakları alacakları, en az yedinci bölüme göre yapılacak bir tasfiye sonucunda 

elde edilecek alacak kadar olmalıdır. İkincisi “feasibility test” kıstasıdır. Bu kıstasın 

                                                 
274

  Mecham s. 36, 40; Planın içeriğinin nasıl olacağı, USBC § 1123‟te düzenlenmiştir. USBC 

1123,a‟da planın zorunlu şartları, § 1123,b‟de ise ihtiyari olan şartları belirtilmiştir.  
275

  Mecham s. 36. 
276

  Waxman s. 271; Mecham s. 40. 
277

  Mecham s. 41; Westbrook-Şirket Kurtarma, s. 20. 
278

  Yeniden yapılandırma planının kabulü için yapılacak oylama, genellikle verilecek oyun 

posta yoluyla gönderilmesi şeklinde gerçekleştirilir (Westbrook-Şirket Kurtarma, s. 19). 
279

  Epstein s. 441. 
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uygulanabilmesi için, herhangi bir alacaklının itirazına gerek olmayıp, mahkeme 

kendiliğinden gözetir. Buna göre, planın tasdik edilmesi için, planın uygulanma ve 

başarılı olma şansına sahip olması gerekir
280

. 

Borçlunun yeniden yapılandırma planını herhangi bir alacaklı sınıfının kabul 

etmemesi, yani reddetmesi durumunda, borçlu mahkemeye başvurarak bu sınıfın 

aslında plan çerçevesinde kavuşacakları alacak yüzdesinin, şirketin iflâsı durumunda 

kavuşacakları alacak yüzdesinden daha yüksek olacağını gösterip zorla planını kabul 

ettirtme hakkına sahiptir. Buna “alacaklıları susturma kuralı” (cram down) denir 

(USBC § 1129,b)
281

.  

Yeniden yapılandırma planının mahkeme tarafından onaylanması durumunda, 

bizdeki tenzilat konkordatosundan olduğu gibi, borçlu planda ödeneceği belirtilen 

borçlar haricindeki tüm borçlarından kurtulur. Yani, borçlunun geri kalan borçları 

silinmiş olur. Plan, bu özelliğiyle, borçlunun borçları bakımından ibranın (discharge) 

hüküm ve sonuçlarını doğurur (USBC § 1141,d/1)
282

. Kabul edilen bu planın 

uygulanmamış olması veya uygulanmasına rağmen başarılı olmaması, ödenmesinden 

kurtulan bu borçların yeniden talep edilmesine imkân vermez. Silinen borçlar artık 

hiçbir surette talep edilemezler
283

. Burada, silinen borçlara, muaccel olan borçların 

yanı sıra, şarta bağlı borçlar ile müeccel olan borçlar da dâhildir
284

. Borçlunun kötü 

niyetle, yani alacaklıları zarara uğratmak kasdıyla yeniden yapılandırma yoluna 

başvurması halinde, mahkeme borçlunun bu talebini kötü niyetinden dolayı 

reddedecektir. Bu durum “dismissal for bad faith” olarak ifade edilmektedir
285

. 

Borçlu yeniden yapılandırma dilekçesini vermeden önceki bir zamanda yapmış 

olduğu ödemelerden ve malvarlığına
286

 ilişkin yapmış olduğu devir işlemlerinden 

dönme veya vazgeçme (avoidable transfers) imkânına sahiptir. Bu dönme ile birlikte, 

ödeme ve devir sözleşmeleri geçmişe yönelik olarak feshedilmekte; borçlunun yaptığı 

ödemeler ve devrettiği mallar, malvarlığına geri dönmektedir. Buna, dönmenin 

                                                 
280

  Tabb s. 931,943-944; Epstein s. 443; Westbrook-Şirket Kurtarma, s. 22. 
281

  Tabb s. 862, 874; Waxman s. 284; Mecham s. 56; Epstein s.444; Westbrook-Şirket 

Kurtarma, s. 20. 
282

  Tabb s. 883; Waxman s. 291-292; Epstein s. 450. Borçlunun borçlarının silinmesi, 

sadece yeniden yapılandırma planının tasdik edilmesi ile değil, aynı zamanda 7, 12 ve 13 

üncü bölümlere göre başvurulması halinde de mümkündür (Mecham s. 10). 
283

  Westbrook-Şirket Kurtarma, s. 23. 
284

  Westbrook-Yeniden Örgütleme, s. 271. 
285

  Westbrook-Yeniden Örgütleme, s. 274. 
286

  Burada malvarlığının kapsamına hem taşınır, hem de taşınmaz mallar dahildir.  
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(vazgeçmenin) gücü veya etkisi (avoiding power) denilir
287

. Borçlu, malvarlığına 

dönen bu mal ve paraları borçlarını ödemede kullanabilir. Ancak, borçlunun ödeme ve 

devir sözleşmelerinden dönmesi 90 günlük süre ile sınırlandırılmıştır. Fakat, ödeme ve 

devirlerin, borçlunun akrabalarına, ortaklarına veya çalışanlarına yapılmış olması 

halinde bu süre bir yıldır (USBC § 101/31, 101/54), 547,548)
288

. 

Yeniden yapılandırma planının tasdikinin hile veya kötü niyetle sağlanması 

durumunda, menfaati olan taraflardan birisi, planın tasdikinden itibaren 180 gün 

içerisinde, mahkemeden planın tamamen feshedilmesini (Revocation of an order of 

confirmation) talep edilebilir (USBC § 1144)
289

. 

Yeniden yapılandırma yolunun başarılı olamayacağının anlaşılması, sebepsiz 

gecikmeler veya bu yolun kötüye kullanılması gibi durumlarda, borçlu, alacaklılar, bu 

konuda menfaati olan üçüncü kişilerin (party in interest), devlet kayyımı (United States 

Trustee)
290

, iflâs idaresinin talebi üzerine, yeniden yapılandırma prosedürü vaktinden 

önceki bir tarihte sona erdirilebileceği gibi, yedinci bölümdeki hükümlere göre iflâs 

tasfiyesine dönüştürülebilir. Bu talepleri yapma konusunda alacaklılara daha çok yetki 

tanınmıştır. Bir defa borçlu, kendisi başlatmış olsa bile, hiçbir surette yeniden 

yapılandırma prosedürünü vaktinden önce sona erdirilmesini isteyemez. Bu yetki, 

sadece alacaklılara aittir. Bu durumda, borçlu sadece yeniden yapılandırma 

prosedürünün iflâs prosedürüne dönüştürülmesini isteyebilir. Ancak, borçlunun bunu 

istemesi iki temel şarta bağlanmıştır: Buna göre, borçlunun böyle bir talepte 

bulunabilmesi için, yeniden yapılandırma talebini kendisinin yapmış olması ve 

kendisine bir kayyım tayin edilerek tasarruf yetkisinin kısıtlanmamış, yani mallarının 

zilyetliğinin kendisinde olması gerekir. Görüldüğü üzere, borçlunun yetkisi, sadece 

kendisinin başlatmış olduğu yeniden yapılandırma prosedürünü, yedinci bölüme göre 

iflâs tasfiyesine dönüştürmekle sınırlıdır. Borçlu, alacaklıların başlatmış olduğu 

yeniden yapılandırma prosedürünü, iflâs tasfiyesine dönüştürülmesini de isteyemez 

(USBC § 1112)
291

.  

Türk Hukukundan farklı olarak, Amerikan hukukunda mahkemeye 

başvurulmadan da, yani mahkeme dışı yöntemle yeniden yapılandırma yoluna 
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  Tabb s. 331; Mecham s. 36. 
288

  Mecham s. 36. 
289

  Tabb s. 79; Mecham s. 43. 
290

  Bkz. Epstein s. 134; Waxman s. 71 vd. 
291

  Mecham s. 39. 
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başvurulabilir. Buna “out of court settlement veya daha kısa bir ifade ile “workout” 

denilir
292

. “Workout” konusunda yapılan anlaşma ile borçluya yeni bir vâde verilebilir 

(extension agreement) veya alacaklıların alacağın belli bir miktarından feragat 

edebilirler (composition agreement) veyahut her ikisi birlikte gerçekleşebilir
293

. 

cc-Borçları Yeniden Düzenleme Prosedürü 

On üçüncü bölümde, gerçek kişi sıfatını haiz düzenli gelir sahiplerine ait 

ödenemeyen borçların yeniden düzenlenmesine ilişkin hükümler yer almaktadır
294

,
295

. 

Düzenli gelir sahipleri, genel itibarıyla ücretli veya maaşlı olarak çalışan kimselerdir. 

Kişilerin, bu bölümdeki hükümlere tabi olmaları için bir takım özel şartlar gereklidir. 

Bu şartlar, borçlunun düzenli bir gelire sahip olması; teminat altına alınmamış 

borçlarının toplam miktarının 250.000; teminat gösterilerek alınmış borcun toplamının 

ise 750.000 ABD Dolarını geçmemesi ve borçlunun borçlarını ödeyemeyecek kadar 

mali durumunun zayıf olması, diğer bir ifade ile borçlarını ödeyebilme kapasitesini 

kaybetmiş olması gerekir (USBC § 109,e)
296

. Bu yola alacaklılar başvuramadığı için, 

sadece borçlu bu yola ihtiyari olarak başvurabilir (voluntary petition)
297

. 

On birinci bölümde olduğu gibi, burada da kural olarak borçlunun mallarının 

idaresi için bir kayyım tayin edilmez. Bu nedenle, borçlu malları üzerinde tasarruf 

yetkisini sürdürmeye ve mallarını muhafaza etmeye devam eder. On üçüncü bölüm, on 

birinci bölümle kıyaslandığında; onüçüncü bölümün, borçlarını ödeyemeyen düzenli 

gelir sahiplerinin borçlarının yapılandırılması için getirilmiş özel bir düzenleme olduğu 

söylenebilir. On üçüncü bölümü, yedinci bölümle kıyaslamak gerekirse; on üçüncü 

bölümdeki prosedürün daha az masraf yapılmasını gerektirmesi ve daha pratik bir yol 

olması nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak, yukarıda da belirtildiği gibi, eyaletler, 

yedinci bölüme göre tasfiyeye dâhil edilmeyecek olan malların tür ve miktarlarını 

genişletme veya daraltma yetkisine sahiptirler
298

. Bu muafiyetin geniş tutulması 

halinde, yedinci bölümdeki tasfiye prosedürünün tercih edilmesi daha cazip 

olabilmektedir.  
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  Tabb s. 25; Epstein s. 115; Westbrook-Şirket Kurtarma, s. 14. 
293

  Epstein s. 115. 
294

  Tabb s. 895; Waxman s. 297; Mecham s. 23; Epstein s. 369. 
295

  Burada, sadece 13. bölümdeki düzenlemeler üzerinde durulacak, borçların yeniden 

düzenlenmesini içeren 9 ve 12 nci bölümler, bizim hukuk sistemimizle yakınlık gösteren 

düzenlemeler içermediklerinden burada inceleme konusu yapılmayacaktır.  
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  Epstein s. 369-370; Mecham s. 23; Waxman s. 297. 
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  Waxman s. 298. 
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  Bkz yuk. § 2.A.II.3.d.aa. 
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Bu bölümde, borçlarını ödeyemeyen düzenli gelir sahipleri, “yeniden düzenleme 

planı” hazırlayarak mahkemeye sunarlar (USBC § 1321). Borçlu yeniden yapılandırma 

çerçevesinde, bazı borçlarının tamamını veya bir kısmını ödemeyi; bazı borçların ise 

tamamının silinmesini teklif edebilir. Bu plan sayesinde, borçlu, hem mallarının 

yedinci bölüme göre tasfiye edilmesinden, hem de borçlarının bir kısmından kurtulur 

ve ayrıca dilekçenin verilmesiyle hakkında dava ve takip yasağı başlar. Borçlu, bu 

imkânlar sayesinde de, mali durumunu düzeltme imkânı elde eder ve ödemesi gereken 

borçlarını mahkemenin denetimi ve koruması altında, öder
299

. Planın, mahkeme 

tarafından onaylanmasının şartlarından birisi de, borçların belli bir zaman aralığında 

ödeneceğinin gösterilmiş olmasıdır. Mahkeme, borçların yapılanmasına ilişkin olarak, 

borçların 3 ila 5 yıl içerisinde ödenecek şekilde yeniden düzenlenmesine karar 

verebilir
300

. Ancak, borçlu, bu süre zarfında geri ödemeyi nasıl yapacağı konusunda 

mahkemeyi ikna etmek zorundadır. Yukarıda
301

 sözü edilen “alacaklıları susturma 

kuralı” burada da uygulama alanı bulur
302

. 

Borçlunun sunduğu ödeme planının mahkeme tarafından kabul edilmesi veya 

onaylanması için, kanunda sayılan şartların gerçekleşmiş olması, teklif edilen planın 

iyi niyetle yapılması, alacaklıların menfaatlerinin maksimum düzeyde korunması, 

alacağı bir teminata bağlanmış imtiyazlı alacaklıların kabulü, planın uygulanması için 

zorunlu giderlerin ödenmesi ve planın uygulanabilir olması gerekir (USBC § 1325)
303

. 

Yeniden yapılandırma planı, borçluyu ve alacaklıların tamamını bağlar. Lâkin, 

sözkonusu plan, borçlu, kayyım ve alacağı bir teminata bağlı olmayan imtiyazsız 

alacaklıların talebi üzerine mahkeme tarafından değiştirilebileceği gibi, burada 

öngörülen ödeme miktarları azaltılıp artırılabilir (USBC § 1329)
304

. 

B-ĠFLÂSIN HUKUKĠ OLMAYAN SEBEPLERĠ 

I-Genel Olarak  

İflâsın hukuki sebeplerinin yanı sıra, hukuki olmayan sebepleri de vardır. Bu 

sebeplere dayanılarak iflâs istenememekle birlikte, hukuki iflâs sebeplerinin 

oluşmasında önemli rol oynarlar. Hukuki iflâs sebepleri, daha çok işletmenin sahibi 
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  Epstein s. 375-378; Mecham s. 23. 
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  Mecham s. 23. 
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  Bkz. yuk. § 2.A.II.3.d.bb. 
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  Epstein s. 384-485. 
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  Mecham s. 27. 
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olan tacir veya tacir hükümlerine tabi olan kimseleri baz alırken, hukuki olmayan iflâs 

sebepleri ise, daha çok iflâsa tabi kimselerin işlettiği “ticari işletme”yi esas alır. Hukuk 

sistemimizdeki, hukuki iflâs sebepleri, borçlunun ekonomik durumundan ziyade, 

borcun ödenip ödenmemesi ile ilgilidir. Borçlunun iflâsının istenebilmesi için, 

ekonominin genel gidişatının, hükümetin kötü politikalarının olumsuz yansımalarının, 

bir önemi yoktur. Yani, borcun neden ödenmediği veya ödenmeme tehlikesi ile karşı 

karşıya bırakıldığı araştırılmaz. Önemli olan, borcun ödenmemesi veya borcun 

ödenmeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmasıdır
305

. Bu nedenle, irade dışı gelişen 

durumlarda, borçlu, herhangi bir kusuru olmadığı halde, sırf, borcunu ödeyemediği 

için, hakkında iflâs kararı verilmesine engel olamamaktadır. Sel, deprem gibi doğal 

afetler, öngörülemeyen, ulusal veya global krizler, ülkeler arasındaki siyasi gerilimler 

sebebiyle, borcunu ödeyemeyecek duruma gelen tacirlerin, iflâsı ve bunun sonucu 

olarak müflislik sıfatını hak edip etmedikleri hususu tartışılmaya muhtaçtır
306

.  

Hukuki olmayan sebepler, çok çeşitli olmakla birlikte, olağanüstü durumlar ve 

doğal afetler, kötü yönetim ve organizasyonlar, ekonomik ve toplumsal sebepler olmak 

üzere gruplandırılabilirler. Bu sebepler, günlük ve ekonomik hayatta kendilerini 

işletme krizleri şeklinde gösterirler. Bir tanıma göre işletme krizi, işletmenin değer, 

amaç ve kaynaklarını tehdit etmek suretiyle, işletmeyi, varlığını devam ettirememe 

riski ile karşı karşıya bırakan, belirsizlik ve zaman baskısı sebebiyle işletme üzerinde 

gerilim yaratan, sınırlı zamanı kapsayan plansız bir değişim sürecidir
307

. Bir başka 

tanıma göre ise, kriz, işletme örgütünün, kısa ve uzun dönem hedeflerinin 

gerçekleşmesini risk altına sokan, bir yandan acil tepki verilmesini zorunlu kılan, diğer 

taraftan çözüm ve tedbir alınması için karar verme süresini daraltan ve ortaya çıkışıyla, 

                                                 
305

  BaĢözen, Ahmet: İflâsın Ekonomik Analizi (Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Dergisi, 

2006/4, s. 929-942), s. 934.  
306

  Örneğin, A adlı Türk şirketi, dürüst ve basiretli ve başarılı bir tacir olarak, B ülkesine 

ihracat yaparken, iki ülke arasında ansızın çıkan siyasi kriz, ihracatın durmasına ve 

sonuçta şirketin borçlarını ödeyemez duruma gelmesine neden olursa; borcunu ödeyemez 

duruma düşen şirketin iflâsı istenerek ve müflis ilan edilerek ekonomik düzenin dışında 

bırakılması, adil bir yöntem olmaktan uzaktır. Çünkü, kanunlarda yazılan iflâs sebebinin 

doğmasına zemin hazırlayan borçlunun kendisi değildir. Dolayısıyla, bu tür hallerde, sebep 

sonuç arasındaki illiyet bağı oldukça zayıftır. Kanaatimizce, bu tür sebeplerden dolayı, 

iflâs ile karşı karşıya kalan tacirler için, kooperatif ve sermaye şirketi olup olmadığına 

bakılmaksızın, “iflâsın ertelenmesi” ve “yeniden yapılandırma” kurumlarından 

faydalanabilmelerinin önünü açmak gerekmektedir. Böylece, elinde olmayan sebeplerden 

dolayı iflâsla karşıya kalan borçlunun malları tasfiye edilmeyecek, kendilerine, 

işletmelerini rehabilite etmeleri ve yeniden yapılandırılmaları için verilecek bir imkân, 

hem alacaklılar, hem de ekonomik düzen için daha avantajlı sonuçlar doğuracaktır.  
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  Ataman, Göksel: İşletme Yönetimi-Temel Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar, İstanbul 2001, 

s. 231.  
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karar verme mekanizmalarını şaşırtan, gerginlik ve kararsızlığa sürükleyen bir 

süreçtir
308

. 

Bu krizler, küçük ölçekli olabileceği gibi, işletmeyi kapanmaya kadar götürecek 

kadar büyük ölçekli de olabilir. Şayet, ortaya çıkan problem, işletmenin varlığını 

tehlikeye sokmuyor, ekonomik ve mali dengesinde bir bozulma meydana getirmiyorsa, 

bu durumu bir kriz olarak kabul etmek doğru olmaz. İşletmelerde yaşanan krizler, 

ortak ve işletme ile ilişki içinde olan üçüncü kişilerin nezdinde güven ve prestij 

kaybına, satışların ve verimliliğin azalmasına, kârın ve kârlılığın düşmesine neden 

olurlar
309

. 

İşletme krizine yol açan sebepler, iflâsın hukuki olmayan sebepleri olup, kısmen 

veya tamamen, işletmenin bütün unsurlarını ve var olma amacını, ciddi anlamda 

tehlikeye sokan her türlü işletme içi ve işletme dışı olumsuz gelişmeler olarak tarif 

edilebilir
310

. İşletme içinden kaynaklanan kriz sebeplerine, kötü yönetim ve 

organizasyon; işletmenin dışından kaynaklanan sebeplerine ise, ekonomik, toplumsal, 

politik, teknolojik gelişim ve değişmeler, ekonomik krizler, şiddetli rekabetten 

kaynaklanan pazar daralmaları ve tabii çevre örnek olarak verilebilir. Krizler, bazen 

hiçbir uyarı vermeden, ani olarak ortaya çıkabildikleri gibi, uyarı sinyalleri vermek 

suretiyle yavaş yavaş da gelebilirler
311

. Ani biçimde ortaya çıkan krizler, mali yapıda 

ani bozulma ve denge kaybına yol açarlar. Buna karşılık, ani olmayan krizler, içten içe 

devam ederler ve dışarıdan veya şirket içinden genellikle ilk bakışta veya doğrudan 

anlaşılamazlar. Ancak, çeşitli zamanlarda uygulanan analiz ve denetim teknikleri ile 

bunların varlıkları tespit edilebilir. Her iki kriz biçimi de, işletmenin amaç, faaliyet ve 
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  Irvine, Robert B.: What‟s a Crisis, Anyway” (Midyear Special, 1987/4, s. 36-37), s. 36-

37.  
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  Barton, L.: Crises in Organization: Managing and Communicating in the Heat of Chaos, 

Cincinnati 1993, s. 97.  
310

  Diğer tanımlar için bkz.: Can, Halil: Organizasyon ve Yönetim, Ankara 1994, s.300; 

Güven, Murat/Mısırlı, Kamuran: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kriz Yönetimi: 

Çaycuma Örneği (Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005/1, s. 
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  Tacir ve onun işlettiği işletme, insanın fizyolojik yapısıyla büyük bir benzerlik gösterir. 

Örneğin, ticari işletmeler de, insan gibi doğduğu (kuruldukları) andan itibaren birçok risk 

ile karşılaşır. Hatta bu risklerden bazılarının altyapısı, onun doğumundan önceki süreçte 

oluşur ve onunla birlikte doğarlar. Bu riskler, bazen onun sakat olarak doğmasına 

sebebiyet verebilirler. Nasıl ki, kişi doğduktan sonra, yaşamını sürdürmesi için, bu risklere 

karşı mücadele etmek ve onları yenmek zorunda ise, aynı durum, tacir ve onun ticari 

işletmesi için söz konusu olur. Kişiler, bu risklere yenildikleri anda fizyolo jik, işletmeler 

ise mali olarak iflâs ederler.  
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varlığını olumsuz etkiler ve bir takım maliyetler ortaya çıkarırlar
312

. Hukuki sebeplerin 

varlığını tespit etme yetkisi, sadece mahkemeye verilmişken, hukuki olmayan 

sebeplerin varlığını tespit etmek yetkisi, teftiş kurulları ve denetçiler gibi kişi ve 

organlara aittir. Ancak, söz konusu borçlunun sermaye piyasası kurumu olması 

halinde, Sermaye Piyasası Kurulu; banka olması halinde ise, Tasarruf Mevduatı 

Sigorta Fonu da hukuki olmayan iflâs sebeplerini tespit etmeye yetkilidir. 

II-Hukuki Olmayan Ġflâs Sebeplerinin ÇeĢitleri 

1-Ekonomik Sebepler 

İflâsa sebebiyet veren ekonomik sebepler, makro, mikro ve global düzeyde 

olmak üzere, üç şekilde ortaya çıkabilirler. Her üç grubun meydana getirdiği ortak 

sonuç, öncelikle ekonomik bir krizdir. Ekonomik kriz, genel bir ifadeyle, ekonomik 

gelişme süresinde, mal ve hizmetlerin arz ve talep dengelerinin bozulması, tüm 

ekonomik unsurlar arasındaki ilişkilerin kopukluğa uğramasıdır
313

. İflâslar ise, bu tür 

krizlerin arkasından ortaya çıkarlar. Dolayısıyla, ekonomik krizleri, hukuki iflâs 

sebeplerinin öncü sarsıntıları olarak nitelemek de mümkündür. Etki alanı ve risk 

düzeyi ne olursa olsun, bir durumun ekonomik krize yol açabilmesi için, az çok 

süreklilik arz etmesi gerekir.  

Mikro ekonomik sebepler, işletmenin kendi iç bünyesindeki yönetim hataları, 

yetersiz gözetim, denetim ve düzenlemeler, yetersiz sermaye, şeffaflığın olmaması, 

aşırı borç birikmesi, aşırı risk alma
314

, yanlış üretim ve pazarlama stratejileri, 

hammadde ve ulaşım problemleri ve riskli faaliyetlerden
315

 doğarlar. Sektörel bazdaki 

krizler, derinleşmedikleri müddetçe, sadece kendi bünyesinde mali bozulmalara 

sebebiyet verirler. Ancak, bazı sektörlerdeki krizler yıkılan domino taşları gibi, diğer 

sektörleri etkilemek suretiyle, makro ekonomik dengeleri bozabilmekte ve mali 

durumlarda seri bozulmalara sebebiyet verebilmektedirler. Özellikle, bankacılık 

sektöründeki krizlerde meydana gelen sıkıntılardan birisi de, zaman zaman ortaya 

çıkan panik sebebiyle, bankalara yönelik olarak başlayan hücumdur. Bu durum, 

bankaların ani ve yüksek düzeydeki mevduat çekilişlerini karşılamak için, varlıklarını 
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  Örneğin, şirketlerin rekabette öne çıkabilmek için, yüksek perdeden riskli faaliyetlere 
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zararına satışlar yoluyla elden çıkarmalarına sebep olur. Kriz ortamına giren bankadan 

çekilen paralar, daha güvenli kabul edilen bankalara kayar. Krizin sektörde yayılması 

halinde ise, çekilen mevduat güvenli olduğu düşünülen devlet tahvili, hazine bonosu 

gibi menkul kıymetlere yönelir ve bu sürecin ardından birçok banka büyük mali 

sarsıntılarla karşılaşabilir, hukuki anlamda iflâs edebilirler
316

. Bankacılık sektöründeki 

krizlerin bir diğer sebebi, istikrarsız piyasa şartlarında, bankacılığın denetimsiz 

bırakılmasıdır. Bu durum, bankaların yüksek seviyede risk almalarına ve daha kırılgan 

bir yapıda faaliyet göstermelerine neden olmaktadır
317

. 

Makro ekonomik sebepler, faiz oranları, enflasyon, büyüme, arz ve talep 

oranlarındaki ani değişmeler; dış ticaret, arz-talep ve sermaye hareketlerindeki 

daralmalar
318

, yoğun rekabet, yüksek vergiler, sıkı para politikası, devletlerarası siyasi 

krizler ve hükümetlerin kötü politikalarından kaynaklanırlar. Bu tür krizler, genelde 

tacirlerin iradesi dışında gelişir ve büyür ve ilk görüldüğü alanlardan taşmak suretiyle, 

ekonominin tümüne yayılabilirler. Örneğin, sanayi kesiminde doğan bir kriz, zamanla 

ticaret ve mali kesimi de etkisi altına alarak hızla genelleşebilir ve ulusalı boyuta 

ulaşabilir.  

Global krizler ise, uluslar arası krizler olup, etkilerini dünya ölçeğinde 

gösterirler. Genelde, güçlü ekonomilerdeki kırılmalar, petrol gibi, enerji ürünlerinden 

kaynaklanan krizler, savaş ve olağan üstü durumlar, spekülasyon ve ekonomideki kriz 

paniklerinden kaynaklanırlar. Bu tür krizler, küreselleşmenin geldiği nokta itibariyle 

de, dünya ekonomisini daha kolay ve hızlı etkileme gücüne sahiptirler
319

. Etkileri 

itibariyle, mali olarak çok güçlü sanılan ticari işletmelerin piyasadan çekilmelerine 

neden olabilirler. 

Ekonominin lokomotifi durumunda olan ticaret şirketlerin ve özellikle banka 

iflâslarının artması, ekonomik buhranların sonucunda ortaya çıkmakla birlikte, daha 

büyük krizlerin tetikleyicisi olabilmektedirler. Dolayısıyla, iflâsın sonuçlarını, sadece 

hukuki olarak değil, iktisadi olarak da düşünmek gerekir
320

. Çünkü, konu, borçlunun 

iflâs ettirilerek, mallarının tasfiye ve kendisinin de müflis ilan edilmesi ile sınırlı 
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kalmamakta, bu durum zincirleme iflâsları, işsizliği, sosyal problemleri ve kamu 

düzenini bozmaya yönelik kalkışmaları da beraberinde getirmektedir. Hukuk düzeni 

açısından doğru olarak verilen bir iflâs kararının, ekonomik düzen açısından yanlış 

olabileceği ve olumsuz bir çok sonuç doğurabileceği dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. 

Hukuk kurallarına uyulması, nasıl ki, kamu düzeninin bir parçası ise, ekonomik 

kurallara uyulması da ekonomik düzeninin bir parçası olarak görülmelidir. Bu iki 

düzen ve bu düzenleri sağlayan kuralların arasındaki denge, toplumsal menfaatlerin 

dikkate alınarak sağlanması, günümüz koşullarına uygun bir tercih olacaktır. 

2-Olağanüstü Durumlar ve Doğal Afetler  

İflâsların meydana gelmesi, her zaman ekonomik sebeplerden kaynaklanmaz. 

Bazen, her şey yolunda giderken, sel, deprem ve bulaşıcı hastalık gibi felaketler 

neticesinde işletme varlıklarını kaybedebilir ve bu nedenle de bünyelerinde büyük 

çapta mali bozulmalar meydana gelebilir. Olağanüstü durumların ve doğal afetlerin 

sebebiyet verdiği zararlar, bireysel düzeyde olabileceği gibi, bölgesel düzeyde de 

olabilirler. Bu durumlarda meydana gelecek zararların boyutları da farklı olacaktır. 

Örneğin, bir işletmenin deposunun yanması halindeki meydana gelecek zararın boyutu 

ile deprem neticesinde varlıklarını kaybeden işletmelerin uğrayacakları zararın boyutu 

kıyaslanamayacak ölçüdedir. Olağanüstü durumlar ve doğal afetlerden kaynaklanan 

krizler, ani olarak ortaya çıkabilecekleri gibi, adım adım bir takım işaretler vermek 

suretiyle de gerçekleşebilirler. Ancak, sel ve deprem gibi doğal afetler, önceden 

kestirilmesi mümkün olsa bile, işletme yönetimince kontrol edilmeleri oldukça zordur.  

Dolayısıyla, kanun koyucu da, borçluların üstesinden gelmeleri oldukça zor olan bu 

durumları da dikkate alarak, İcra ve İflâs Kanunu m. 317 ile 330 inci maddeleri 

arasında bir takım düzenlemeler yapmıştır:  

İcra ve İflâs Kanunu‟na göre, olağan üstü hallerin, özellikle devamlılık arzeden 

ekonomik buhranların varlığı halinde, Bakanlar kurulunca belirlenen bölgelerde, yine 

Bakanlar Kurulu kararı ile borçluların korunması bakımından bazı tedbirler alma 

yoluna gidebilir (m.317): Bakanlar Kurulu‟nun bu kararı doğrultusunda, kusuru 

olmaksızın taahhütlerini ifa edemeyen borçlunun durumu, verilecek bir mühletin 

sonunda borçlarını tamamen ödeyebileceğine dair umut ve işaretler veriyorsa, 

borçlunun talebi üzerine, icra mahkemesi altı ayı geçmeyecek şekilde, bir süre verebilir 

(m.18)
321

.  Kural olarak, borçluya verilen mühlet boyunca, borçluya karşı takip 
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yapılabilir ve bu takiplere hacze veya depo emrine kadar devam edilebilir. Ayrıca, 

haczedilen ücretlerin, mühlet sırasında tahsili de mümkündür. Buna karşılık, rehnin 

paraya çevrilmesi talebi, haciz veya depo emri, mühletin verilmesinden önce 

gerçekleşmiş olsa bile, satış yapılamaz veya  iflâsa  karar verilemez (m. 323,I)
322

. 

Ancak, süre talebi için, dilekçenin icra mahkemesine verilmesinden itibaren; icra 

mahkemesi, beş yüz milyon liradan aşağı alacaklar ve 206 ncı maddenin 1 inci 

sırasındaki alacaklar hariç olmak üzere (m.326,I), tedbir yoluyla derdest olan diğer 

takipleri durdurabilir (m.318,II)
323

. Burada hariç tutulan alacaklar için, borçlu iflas 

yoliyle takibe tabi bulunmuş olsa bile, fevkalade mühlet esnasında haciz yoliyle 

yahut rehinin paraya çevrilmesi suretiyle takip olunabilir (m. 326,II). Ayrıca, salgın 

hastalık, genel bir felaket veya savaş durumunda Bakanlar Kurulunun kararı ile 

ülkenin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine belirli bir müddet için icra 

takipleri durdurulabilir (m.330)
 324

. 

Olağanüstü durumlara ve doğal afetlere ilişkin kanundaki bu düzenlemeler 

üzerinde bir değerlendirme yapmak gerekirse; kanun koyucunun bu durumların, 

borçluların mali yapısını daha da bozmaması ve dolayısıyla bunların birer hukuki 

olmayan iflâs sebeplerine dönüşmemesi için bazı tedbirler aldığı görülmektedir. 

Hatta, bu tedbirler arasında, borçlunun korunması bakımından, halihazırda 

gerçekleşmiş olan hukuki anlamdaki iflâs sebeplerinin etkilerini azaltıcı  ve erteleyici 

nitelikte olanların da var olduğu görülmektedir. 

3-Toplumsal Sebepler 

Hukuk kurallarına uyulmasının temini için kanun koyucu, bir takım yaptırımlar 

koyar. Bazen, kural, çok iyi yazılması ve ağır bir yaptırıma bağlanmasına rağmen, 

toplum tarafından benimsenmeyebilir ve zamanla açık tarafları bulunmak suretiyle, 

dolanılma (kanuna karşı hile) yoluna gidilebilir. Bu nedenle, hukuk kuralıyla toplum 

arasındaki saygı bağının iyi ve sağlam kurulması gerekir. Bu da hukuka saygı 

ahlakının oluşmasıyla mümkündür. Bu ahlakın oluşması ve yaşatılması öncelikle bir 

kültür ve tarihi birikim işi olup, uzunca bir süreç gerektirir. Hukuki ahlak temin 

                                                                                                                                          
Durdurulması (BATİDER, 1978/1, s. 153-191), s. 156.  

322
  Mühlet boyunca, borçlu işlerine devam edebilir. Ancak mühletin devamınca alacaklıların 

kanuni menfaatlerine dokunacak yahut alacaklılardan bir kısmını diğerlerinin zararına olarak 

tercih suretiyle yapılacak muameleler memnudur (m. 324). 
323

  İcra mahkemesi, takiplerin durdurulması süresinin fevkalâde mühletten indirilip 

indirilmeyeceğini ve indirilecekse ne ölçüde indirileceğini belirler (m.314,III, c. son). 
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  Yılmaz-Olağanüstü Durumlar, s. 156.  
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edilmeden, hukuk kurallarının, özüne uygun olarak icra edilmesi ve korunmalarına 

imkân yoktur. İkinci olarak da, iyi bir hukuk kuralının yanı sıra, adil ve hızlı işleyen 

adalet mekanizmasına ihtiyaç vardır. Adalet mekanizmasının yavaş işlemesi, kararların 

kesinleşmesi ve icra edilmesinin uzun bir zaman aralığına yayılması ve kuralların 

herkese eşit uygulanmaması halinde de, hukuk kurallarına olan güven azalır ve hukuk 

dışı yöntemlerin etki alanı genişler. Hukuk ahlakının zayıf kaldığı toplumlarda, kişiler, 

aleyhine olan kuralların, kendilerine uygulanmasını istemezler. Yani, kişilerin empati 

yapma duyuları gelişmemiştir. Başkalarının haklarına olan saygı anlayışının, toplumda 

gelişmemesi halinde, en iyi hukuk kuralı bile sonuç vermez. Ayrıca, elinde güç 

bulunduranlar, hukuk kurallarını aşılması gereken bir engel olarak görürler.  

Bu açıklamaların ışığında, iflâs sebepleri, toplumsal değerler açısından 

incelemek gerekirse, ortada, hukuki ve ekonomik bir neden veya olağanüstü bir durum 

olmadığı halde, borçlular bazen alacaklılarını zarara uğratmak ve yükümlülüklerinden 

kurtulmak için, ahlaki olmayan yollara başvurarak, kendilerini acz haline düşmüş ve 

veya borca batmış gibi gösterirler. Hatta, bazen bir veya birkaç alacaklıyla da anlaşarak 

bunu gerçekleştirirler. Bu durumlarda, kanun koyucu, çareyi, kuralının açıklarını 

gidermek veya onu tamamen değiştirerek yerine yenisini getirmekte bulur, ancak bu 

çoğu zaman kalıcı bir çözüm getirmez. Kanun koyucu, iflâs kurallarına ilişkin 

düzenleme yaparken, toplumun zaman içinde değişen değer yargılarını ve 

alışkanlıklarını dikkate almak zorundadır. 

4-Kötü Yönetim ve Organizasyonlar 

İflâsların meydana gelmesi, her zaman o sektörde
325

 veya ekonominin genelinde 

bir kriz olduğu anlamına gelmez. Bazen, işletmenin yönetim, organizasyon, üretim, 

pazarlama ve istihdam politikaları da, iflâsın doğmasına sebebiyet verebilir. En küçük 

ölçekli bir işletmeden en büyük işletmeye kadar, bütün işletmelerin kâr elde etmesi, 

verimlilik sağlaması ve her türlü piyasa koşullarında ayakta kalabilmesi için, beş temel 

unsuru esas alan bir yönetim düzeni kurmalarına bağlıdır. Bu unsurlar, planlama, 

organizasyon (teşkilatlandırma), yönetme, koordinasyon ve denetlemedir. İşletmenin 

varlığı için, bir bütün olarak aranmaları ve birbirlerini tamamlamaları, sayılan bu 

unsurların temel özelliğidir. 

Organizasyon, işletmenin planlarında belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için, en 
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uygun teşkilatın kurulmasını; planlama, ne yapılacağının, nasıl yapılacağının, ne 

zaman yapılacağının ve kimin yapacağının önceden kararlaştırılmasıdır. İşletmelerde, 

etkin bir organizasyon ve kurumsal yönetim yapısının tesis edilememesi, yeterli içsel 

denetim mekanizmalarının oluşturulamaması ve işletmedeki unsurlar arasında 

koordinasyon sağlanamaması gibi idari sorunlar, işletmenin mali yapısının 

bozulmasına ve dolayısıyla iflâs etmesine sebebiyet verebilir. Özellikle, yukarıdaki 

unsurlar arasında eşgüdümü, yani koordinasyonu, yönetim unsuru sağlar. Yönetim 

unsurunu oluşturan kadro, bütün faaliyet ve işlemlerinde basiretli bir iş adamı gibi 

davranmak zorundadır. Yönetimin başarısını gösteren temel hususlar, kârlılık, 

verimlilik ve krizle karşı karşıya kalındığında, krizin iyi yönetilmesidir.  

İşletmelerin krize girmesinde, insan unsurunun payı küçümsenmeyecek bir 

oranda olup, özellikle üst kademe yöneticilerinin kabiliyetsiz ve yetersiz olması, 

tahmin etme ve sezgi güçlerinin zayıflığı, yeni problemlerin farklılığını kavrayamama 

ve onlara eski çözümleri uygulama eğilimi, çevrenin aktif ve dinamik yapısı karşısında 

pasif ve yavaş kalma, sistemi kusurlu bulma, krizi inkâr etme, bilgi toplama ve tecrübe 

yetersizliği
 326

, dış çevreyi iyi izleyememe, değişiklikleri zamanında görüp yeni 

stratejiler geliştirememe, işletmeyi krize sürükleyen
327

 insan unsurlu etmenlerdir. 

Sonuç olarak, yönetici sıfatını haiz kimseler, hem işletme içindeki, hem de işletme 

dışındaki gelişmeleri iyi izlemelidir. İçeride, personelin huzursuz ve moralinin düşük 

olması, verimlilik krizlerine yol açabildiğinden, iyi bir yöneticinin, personelinin 

çalışmalarını yakından izleyerek, muhtemel sorunların kriz haline gelmeden, 

zamanında önlemeye çalışması gerekir. Neticede, işletmede bir sorun çıksa bile, 

tepkisel önlemler almak yerine, sorunun üzerine etkin bir şekilde gitme imkânı elde 

edilir
328

. Böylece, işletmenin hukuki anlamda bir iflâs riski ile karşı karşıya kalması 

önceden önlenmiş olur.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

BORCUN ÖDENMEMESĠNDEN KAYNAKLANAN 

 ĠFLÂS SEBEPLERĠ 

 

§ 3. BORCUN ÖDENMEMESĠ 

A-GENEL OLARAK 

Borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebeplerinde sözü edilen “borcun 

ödenmemesi” kavramının daha iyi anlaşılması için; öncelikle borçlar hukuku 

anlamında “borç” ve borç ilişkisi” kavramlarını ve “borcun ödenmemesi” kavramının 

mefhumu muhalifinden hareketle de “borcun ödenmesi” kavramını izah etmek daha 

uygun olacaktır: Borçlar hukukunda, borç (Obligation, Schuld) kavramının dar ve 

geniş olmak üzere iki anlamı vardır: Borç ilişkisinin taraflarından birisinin diğerine 

karşı, verme, yapma veya yapmama şeklinde altına girdiği yükümlülük veya 

yükümlülüklerden her birisi geniş anlamda borcu ifade eder
329

. Dar anlamda borç ise, 

sadece para borcunun ödenmesini içerir
330

. Borç ilişkisi, borç nedeniyle, iki kişi 

arasından kurulmuş olan ve nisbî nitelik taşıyan hukuki bağa, denir
331

. Nisbî nitelik 

taşıması, sadece belli kişiler arasında hüküm ve sonuç doğurması anlamındadır. Yani, 

borç ilişkisi, sadece ilişkinin tarafları için hüküm ve sonuç doğurur; buna karşılık, 

üçüncü kişileri etkilemez. Borç ilişkisinden doğan hak ve borçlar, ayni nitelikte 

olmadığından; sadece borç ilişkisinin tarafları arasında ileri sürülebilir
332

. Borçlar 
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  Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Haluk/Altop, Atilla: Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993, s. 6; Ayrıca benzer tanımlar için bkz. Eren-

Borçlar Hukuku, s. 23-24.  
330

  Ġnan-Borçlar, s. 4.  
331

  Benzer tanım ve açıklamalar için bkz. von Büren, Bruno: Schweizerisches 

Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zürich 1964, s. 1; von Tuhr, Andreas/Siegwart, 

Alfred: Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, erster Halbband, Zürich 

1942, s. 6. vd.; Ġnan-Borçlar, s. 4; Eren-Borçlar Hukuku, s. 24-25; Saymen, Ferit 

Hakkı/Elbir, Halid Kemal: Türk Borçlar Hukuku, Umumi Hükümler, İstanbul 1966, s. 1 

vd.; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 6. 
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  Borç ilişkisi, sadece alacaklı, borçlu ve bunların haleflerini (ardılları) ilgilendirir. Borç 

ilişkisinin tarafları olan alacaklı ve borçlunun, borç ilişkisinden etkilenmesine, “borç 

ilişkisinin nisbî karakteri” denir (Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 6). Borç ilişkisi, niteliği 

itibari ile son bulmaya mecbur bir ilişkidir. Ancak, bu sona ermenin hukuka, doğruluk ve 

dürüstlük ilkesine uygun olarak gerçekleşmesi gerekir. Borç ilişkisi, alacaklıya, borcun 

ödenmesini isteme hakkını vermesinin yanırsa, borcun ödenmesi için, borçluyu ödeme 
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hukuku anlamında “ödeme” kavramına gelince, “ödeme” para borcunu sona erdirmek 

amacıyla yapılan bir hukuki işlemdir
333

. Borcun, ödeme yoluyla sona erebilmesi için, 

hem alacaklının hem de borçlunun fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Taraflardan 

birisi, fiil ehliyetine sahip değilse, yapılan ödeme geçerli olmaz; yani borç sona ermez. 

Sınırlı ehliyetsizlerin yaptıkları ödemeler, kural olarak, kanuni temsilcilerinin izni veya 

icazeti ile geçerli olur
334

.  

Borçlunun ödemesi gereken para borcu, sözleşmeden, haksız fiilden veya 

sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanabilir. Sözleşmeden kaynaklanan para borcu, 

sözleşmede belirtilen miktarda; haksız fiilden doğan borçlar, uğranılan zarar 

oranında
335

; sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar ise, haksız olarak gerçekleşen 

zenginleşme oranında alacaklıya ödenmek zorundadır. Borcun doğumu ile muaccel 

olması arasında geçen süre içerisinde paranın değerinde meydana gelen değişiklikler, 

aksi kararlaştırılmadıkça, borcun miktarını etkilemez. Borçlu, belirlenen miktardaki 

soyut mali gücü, alacaklıya sağlamak suretiyle borcundan kurtulur
336

. Ancak, temerrüd 

halinde, borç için faiz işlemeye başlayacağından ve alacaklı birtakım zararlara 

uğrayacağından, borçlunun ödemesi gereken para miktarı artacaktır.  

Ödeme yapılmasını isteyebilmek için, alacağın doğmuş olması yeterli olmayıp, 

aynı zamanda vâdenin gelmiş olması da bir zorunluluktur. Vâdesi gelmeyen bir 

alacağın ödenmesi istenemeyeceği gibi, bu alacak için iflâs takibi yapılamaz ve dava 

açılamaz
337

. Buna karşılık, bir vâdeye bağlanmayan borçlar, doğdukları anda muaccel 

                                                                                                                                          
yapmaya zorlama imkânı veren bir hakkı da bünyesinde barındırır.  
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  Berkin-Ödemeler, s. 251.  
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  “Haksız fiilden kaynaklanan alacaklar, likid olmayan alacaklardır. Ancak, bu alacaklar, 

borçlu tarafından kabul edilmiş veya anlaşma sonucunda hazırlanan bir belgeyle uğranılan  

zarar, para olarak kayıt altına alınmışsa veya zararın miktarı, mahkeme kararı ile 

belirlenmişse, alacak likid hale gelmiş olacağından, alacaklı bir sorunla karşılaşmadan 

iflâs takibini yürütebilecektir. Aksi halde, alacağın likid olduğundan sözedilemez. Çünkü, 

alacaklının uğramış olduğu ve borçlu durumundaki failin ödeyeceği miktar belli değildir. 

Bir alacağın takibe konu edilebilmesi için likid olması gerekir (4. HD, 29. 6. 1976, 

2723/6408 (www.kazanci.com). Haksız fiilden kaynaklanan alacaklar, likid olmadan iflâs 

takibine konu yapıldığında, gerek borçlunun borcun likid olmadığı yönündeki itirazı, 

gerekse alacaklının henüz likid olmayan bu alacağını ispatlamasındaki zorluk nedeniyle, 

iflâs talebi, ya reddedilecek veya istediği miktarın altında zararının ödenmesine 

hükmedilecektir. Bu risk nedeniyle, alacaklının ilk önce mahkemeye başvurarak ilâm 

alması ve bu ilâmla takip yapması daha sağlıklı bir yol olacaktır.  
336
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olduklarından (BK m. 74) hemen ifa edilmeleri istenebilir. Borç muaccel olmadan, 

alacaklı alacağın ödenmesini isteyemezken; muacceliyet halinde ise, borçlu ödeme 

yapmaktan kaçınamaz. Ayrıca, borcun ödenebilir olması için, kesin bir miktar ile 

belirlenmiş olması şart olmayıp, belirlenebilir olması gerekli ve yeterlidir. Bu durum, 

özellikle, haksız fiilden doğan alacaklar bakımından önemlidir. 

Yukarıda sözü edilen “borç” ve “borcun ödenmesi” kavramlarının anlamı borçlar 

hukuku açısından değerlendirildikten sonra, icra ve iflas hukuku açısından da bu 

kavramların ne anlama geldiğini ayrıca değerlendirmek gerekir: Özellikle, ilamlı icra 

hukukunda, “borç” kavramı, borçlar hukukundaki “borç” kavramı ile kıyaslandığında 

daha geniş bir anlama sahip olduğu görülecektir. Örneğin, çocuk teslimi (m.25) veya 

çocukla kişisel ilişki kurulması (m. 25a), borçlar hukuku anlamında borç olmadığı 

halde, ilamlı icra hukuku anlamında borç olarak kabul edilir ve bu borçların ifa edilme 

(yerine getirilme) mecburiyeti vardır. İlamsız icradaki borç kavramının içeriği ise; 

para, teminat ve kiralanan taşınmazların tahliyesi (m. 269-276) ile sınırlı olduğundan, 

borçlar hukukundaki “borç” kavramından daha dar bir kapsama sahiptir. Ancak, borç 

kavramını iflâs hukukuna indirgediğimizde, hem borçlar hukuku, hem de ilamlı ve 

ilamsız icra hukukuna göre daha dar bir anlama sahip olduğu görülecektir. İflâs 

hukuku anlamında borç, alacaklının ödemeyi talep yetkisine sahip olduğu, borçlunun 

da, sadece verme yükümlülüğü altına girdiği bir miktar “para” veya “teminat”a denir. 

Dolayısıyla, iflâstaki borç kavramı, ilâmsız icra yolundakine benzer olarak (ancak daha 

dar)
338

, sadece verme borcu niteliğinde olan para ve teminat borçlarını ihtiva 

etmektedir 
339

. Buna göre, malı teslim borcu, bir verme borcu olmakla birlikte, para ve 

teminat haricinde bir borç olduğu için, iflâsla yoluyla talep edilemezler. Aynı şekilde, 

“yapma” veya “yapmama” niteliğindeki borçlar da iflâs yolunun konusunu 

oluşturmazlar.  

Para borcunun az olması, borçlunun mali olarak çok iyi bir durumda bulunması, 

iflâs yoluna başvurulmaya engel değildir
340

. Borcun miktarı, düşük bir meblağ olsa 

bile, borçlu ödeme yapmadıkça, iflâsına karar verilmesinin önüne geçemez. Hatta, çok 

az bir borcun ödenmemesi, onun acz halinde bulunduğuna karine teşkil eder
341

. Aynı 

şekilde, borçlunun durumu ne kadar iyi olursa olsun, çok düşük miktardaki borcunu, 

                                                 
338

  Postacıoğlu, İlhan E. İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 1982, s. 114.  
339

  Teminat konusu için bkz. aşa.§. 3. C. I.  
340

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 28; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 462; Berkin-

İflâs Hukuku, s. 84.  
341

  Berkin-İflâs Hukuku, s. 84 
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icra makamlarınca gönderilen bir emre rağmen ödenmezse, açılacak iflâs davasında, 

mahkeme iflâsına karar vermek zorundadır
342

. Bütün bunlara karşılık, borç ne kadar 

çok olursa olsun, borçlunun bunları ödemesi halinde, iflâsına karar verilemez
343

. 

İstisnalar hariç olmak üzere
344

, iflâs yolu ile takip yapılabilmesi için, alacağın, aynı 

zamanda rehinle teminat altına alınmamış olması gerekir (m.45,I, c.1)
345

. Rehinle 

temin edilmiş alacak için, iflâs yoluna başvurulması halinde, gönderilecek iflâs ödeme 

emrine rağmen borç ödenmezse; m.45,I nedeniyle, borçlu hakkında bir iflâs sebebi 

oluşmayacağından, mahkeme, açılacak iflâs davasını, sebep yokluğunu gerekçe 

göstererek reddetmek zorunda kalacaktır
346

. 

                                                 
342

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2648.  
343

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 462.  
344

  Bu istisnalar şu şekilde sıralanabilirler: 1-Rehinle teminat altına alınmış bir alacağın, aynı 

zamanda bir kambiyo senedine bağlı olması halinde, alacaklı isterse, rehnin paraya çevrilmesi 

yolu ile değil de, kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu ile de takip yapabilir. 2- Rehin 

alacaklısı, ipotekle temin edilmiş olan faiz ve yıllık taksit alacakları için rehnin paraya 

çevrilmesi yolu veya iflas yollarından birine başvurmakta serbesttir. 3-Alacaklı rehin 

hakkından feragat ederek rehni düşürürse, daha sonra iflas yolu ile takip yapabilir. 4-Alacağın 

sadece bir kısmı rehinle temin edilmişse, rehinle temin edilmemiş kısım iflas yolu ile takip 

edilebilir. 5-Rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurma zorunluluğu kuralı, müteselsil kefil 

hakkında uygulanmaz; bu yüzden rehinle temin edilmiş alacak için ayrıca müteselsil kefil 

varsa, alacaklı ona karşı iflas yoluna başvurabilir.  6- Hapis hakkı  bir menkul rehni olduğu 

için, kiralayanın kendisine verilen bu süre içinde başvuracağı yol, menkul rehnin paraya 

çevrilmesi yolu ile takiptir. Fakat, burada  genel kuraldan bir sapma söz konusu olup, 

kiralayanın mutlaka rehnin paraya çevrilmesi  yolu ile takip yapma zorunluluğu  olmayıp, iflas 

yoluna da başvurabilir (Bkz. Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 418-419. 
345

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 462; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2648; Öztırak, 

Senay: Bankaların ve Özel Finans Kurumlarının İflâsı (www. tmsf. org. tr).  
346

  İcra ve İflâs Kanunu m. 45,I‟deki rehinle ilgili bu kural, emredici olduğu açık ve bariz 

olmasına rağmen, bu kuralın emredici olup olmadığı konusunda doktrin ve uygulamada 

tartışmalar yaşanmıştır. Bu kuralın emredici olup olmaması, iflâs sebeplerinin oluşması 

bakımından önemlidir. Eğer, bu kuralın emredici olmadığı kabul edilirse, borçlu hakkında, 

iflâs sebebi oluşacaktır. Çünkü, alacaklı, öncelikle bu yola başvurması gerekeceğinden, 

borçlu hakkında iflâs sebebi gerçekleşmeyecektir. Doktrindeki bir görüşe göre, bu kural, 

kamu düzenine ilişkin olup emredicidir (Kuru-El Kitabı, s. 841; Kuru, Baki: İcra ve İflâs 

Hukuku, Ankara 1983, s. 503); çünkü, m. 45‟in amaçlarından birisi de, borçlunun diğer 

alacaklıların haklarını korumaktır. Borçlu, malvarlığından bir kısmını, bir alacaklısına 

rehin olarak vermekle, o malları diğer alacaklıların müşterek rehni olmaktan çıkarmış ve 

bununla, rehin hakkı sahibi, müşterek rehin durumundaki mallardan hissesini almış 

bulunmaktadır. Rehin hakkı sahibi olan alacaklı, müşterek rehinden almış olduğu bu 

hisseyi, müşterek rehne geri iade etmeden, diğer alacaklıların müşterek rehni durumundaki 

diğer mallarına müracaat edememelidir. Aksi halde, zaten diğer alacaklılara göre imtiyazlı 

durumda bulunan rehin hakkına sahip olan alacaklı, daha da imtiyazlı bir hale gelmiş 

olacaktır (Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 1983, s. 505). Karşı görüşe göre, m. 

45,I emredici bir kural değildir. Rehnin değeri, açıkça temin ettiği alacaktan az ise veya 

rehnin paraya çevrilmesi oldukça zor görünüyorsa, borçlunun paraya çevrilmesi kolay olan 

malları için haciz yoluna gidilmesinin engellenmesinin pratik bir anlamı yoktur (Belgesay, 

M. Reşit: İcra ve İflâs Hukuku, C. I, İstanbul 1945, s. 444).  Alacaklı, karşı tarafın 
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Borçlunun iflâsa tabi olabilmesi için, tacir sıfatını haiz olması zorunlu iken; iflâsa 

konu olma bakımından, borcunun âdi ve ticari olması arasında bir fark 

bulunmamaktadır
347

. Yani, tacirin borcunun ticari olması şart değildir. Çünkü, Türk 

Ticaret Kanunu‟na göre, tacirler “her türlü borçlarından dolayı” iflâsa tabi 

                                                                                                                                          
kabulüne gerek olmaksızın, tek taraflı iradesiyle rehin hakkından feragat edebiliyorsa, m. 

45,I‟in emredici nitelikte olmaması gerekir. Bir haktan feragat, her zaman caiz 

sayılacağından, alacaklının da tek taraflı iradesiyle, rehin  hakkını düşürebilmesi kabul 

edilmelidir (Postacıoğlu-İcra Hukuku, s. 551). Tek taraflı bir hukuki işlemle, sonradan 

feragat mümkün olabiliyorsa, iki taraflı hukuki işlem olan sözleşme ile önceden feragatin 

mümkün hale getirilmesi pekâlâ mümkün olabilecektir. Rehin tesis ederek, önce rehne 

müracaat edileceği hususunda zımni bir anlaşmaya varabilen alacaklı ile borçlunun, bunun 

aksine açıkça yapacakları sözleşmeyi de geçerli saymak, amaca ve işin icabına uygun 

olacaktır (Berkin-İcra Hukuku Rehberi s. 375,376). Eğer, bir anlaşma olmadan, rehne 

rağmen, haciz yoluyla takibe geçilirse, borçlu bu takibe karşı çıkarak, takibin yapılmasını 

engelleyebilir. Rehne başvurma zorunluluğu, maddî hukuka ilişkin bir kural olduğundan, 

alacaklının aksi yönde davranması halinde, borçlu itiraz yoluna başvurabilecektir 

(Postacıoğlu-İcra Hukuku, s. 552-553). Yargıtay ise, bu konuda kararsız kalmış olsa gerek 

ki, zaman zaman içtihat değişikliğine gitmiştir: Bazı kararlarında, rehnin kurulması 

esnasında, alacaklı ile borçlu anlaşarak, ilk önce, rehnin paraya çevrilmesi yoluna 

gitmeden, haciz veya iflâs yoluna gidebilecekleri kararlaştırılabileceğine hükmetmiştir 

(İD, 14. 3. 1957, 1707/1930: Kazaî İçtihatlar Dergisi, 1957/9, s. 849; İİD, 28. 12. 1959, 

8831/7939: İBD, 1961/3-4, s. 102; 11. HD, 18. 3. 1982, 619/1108: YKD, 1982/6, s. 816-

819). Bazı kararlarında ise, İcra ve İflâs Kanunu m. 45‟in emredici olduğu, dolayısıyla 

sözleşmeye önceden konulacak bir kayıtla değiştirilemeyeceği, bu hükmün, rehinli bir 

alacak için, başka bir takip yoluna başvurmaya engel olduğunu, haciz yoluna, ancak rehin 

açığı olan durumlarda, rehin açığının belgelenmesi şartıyla başvurulabileceğini, rehin 

hakkı sahibinin buna uymadan, borçluya karşı haciz yoluyla takip başlatması halinde, icra 

müdürünün bu talebi re‟sen reddetmesi gerektiğini belirtmiştir (12. HD, 24. 12. 1973, 

11954/11631: YKD, 1976/1, s. 65). İsviçre Federal Mahkemesi‟ne göre ise, İcra ve İflâs 

Kanunu m. 45‟e karşılık gelen SchKG m. 41‟in emredici değildir. Alacağın rehinle temin 

edilmiş olduğu durumlarda, borçlu, alacaklısını, öncelikle rehnin paraya çevrilmesi 

yoluyla, takipte bulunmaya zorlamak için, icra mahkemesine şikâyette bulunma hakkına 

sahiptir. Ancak, borçlunun şikâyette bulunmaması halinde, haciz yoluyla takip kesinleşir. 

Bu nedenle, nasıl ki, ödeme emrine karşı şikâyet etmek mümkünse, 41 inci maddeden 

başlangıçta feragat etmek de haciz yoluyla takipte bulunmaya müsaade anlamındadır (JdT 

1932 II, s. 1029). Kanaatimizce, istisnalar hariç olmak üzere, bu kural emredici 

niteliktedir. Kuru‟nun da belirttiği gibi, rehin hakkından vazgeçmeden, kişiye iflâs veya 

icra takibi yapma imkânının tanınması, diğer alacaklılar bakımından menfaat dengesini 

bozar. Çünkü, böyle bir durumda, rehin hakkı sahibi, bu hakkını rezervinde her kötü 

ihtimale karşı tutacak ve öncelikle borçlunun diğer mallarından pay almaya çalışacak, geri 

kalan kısmını da rehni paraya çevirerek alacağını tamamen elde etmiş olması, diğer 

alacaklılar bakımından haksız sonuçlar doğuracaktır. Böyle bir durumda, rehin alacaklısı, 

hem icra takibi alacaklısı, hem de rehin alacaklısı sıfatıyla, paraların paylaştırılmasına 

katılacaktır. Ayrıca, kişinin rehin hakkından feragat edebilmesi, o kuralın emredici olma 

vasfına zarar vermez. Çünkü, bu feragatle, rehin hakkı sahibinin zararına, diğer 

alacaklıların ise menfaatine sonuç doğurur. 
347

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 18; Aras, Ferzan Arif: Tacir Bütün Borçları için İflâsa 

Tabidir (ABD, 1946/23, s. 6-8), s. 6; Özkent, Ali Haydar: Kazanç Vergisi Vermeyen 

Tüccarın İflâsı (İBM, 1937/4, s. 198-203), s. 199; Erman-İflâs, s. 524.  
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tutulmuşlardır (TTK m.20,I)
348

. İcra ve İflâs Kanunu‟ndaki iflâs kuralları, bir bütün 

olarak değerlendirildiğinde, bu kuralların “ticari iş” eksenli olarak değil, “tacir” 

sıfatına endeksli olarak düzenlendiği görülecektir. Bir görüşe göre, borcun, tacirin 

ticarete başlamasından önce doğmuş olması, iflâs istenmesinin önünde bir engel 

değildir Borçlu, henüz ticarete başlamadığı bir döneme ait adi borçlarından da iflâsa 

tabidir
349

. Kanaatimizce, borçlu iflâsa tabi kişilerden olma sıfatı doğmadan 

edindiği borçlardan dolayı iflâsının istenememesi gerekir. Çünkü, kural olarak, 

iflâs sebeplerinin gerçekleşmesinin temel şartlarından birisi, kişinin tacir ve tacir 

hükümlerine tabi kişilerden olmasıdır. Kişi, bu sıfata haiz  olmadan yaptığı 

davranışlar, iflâs sebebinin oluşmasını mümkün hale getirmemelidir.  

Borcun, bir iflâs takibi veya iflâs davasına konu edilmesi, onun var olması ve 

geçerli olarak doğmasına bağlıdır. Bir borcun var olup olmadığı, geçerli olarak doğup 

doğmadığı, maddî hukuk kurallarına göre tespit edilir. Belirli veya belirlenebilir 

miktarda para ödeme yükümlülüğünü öngören hukuki işlem yok niteliğinde ise; 

taraflardan birisinin hukuki işlem yapma ehliyeti yoksa; borç kanunun emredici 

kurallarına, ahlaka ve adaba aykırı ise; borcun doğması imkânsız ise; şekle aykırılık ve 

muvazaa nedeniyle batılsa
350

, geçerli bir borcun varlığından söz edilemez
351

. Böyle bir 

durumda, borçlar hukuku anlamında, muacceliyet ve temerrütten bahsedilemeyeceği 

gibi; cebri icra hukuku anlamında, borcun tahsili için cebri icra yaptırımlarının 

uygulanmasına da imkân yoktur. Alacaklının, böyle bir borca dayanarak, iflâs davası 

açması halinde, unsurlarının eksikliği nedeniyle gerçekleşmiş bir iflâs sebebi 

bulunmadığından; iflâs talebi mahkeme tarafından reddedilecektir. Bu durumlarda, 

borçlu itirazda bulunabileceği gibi, iflâs talebini inceleyen mahkeme de, durumu re‟sen 

                                                 
348

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2647; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 462; Berkin-İflâs 

Hukuku, s. 55; 13. HD, 29. 2. 1988, 6701/1096 (www.kazanci.com).  
349

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 29; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 462. 
350

  “…Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davacı alacağının bonoya 

dayandığı, alacağın gerçek olduğunun banka dekontları ile kanıtlandığı, davalıların depo 

emri tebliğine rağmen ödeme yapmadığı gerekçesiyle davalıların iflâsına  karar verilmiş, 

hüküm müdahil Y...Bankası A. Ş. vekilince temyiz edilmiştir. Davacı, 20. 1. 1998 tanzim 

tarihli 15. 1. 1999 vâdeli 500. 000 DM bedelli bonoya dayanarak davalılar aleyhine iflâs 

yoluyla takip başlatmıştır. Açılan iflâs davasında Y...Bankası  A. Ş. vekili borcun 

muvazaalı olduğunu ileri sürerek iflâs davasının reddini istemiştir. Davacının alacağının 

dayanağı olarak gösterdiği dekontların 1990-1992 yıllarına ait takip ve dava konusu 

bonoyla ilgisi kanıtlanamamıştır. Bonodan başka, alacağı doğrulayan delil ibraz 

edilmediğinden, bononun gerçek bir borcu yansıtmadığının kabulü gerekir. Mahkemece bu 

yön gözetilerek iflâs davasının reddi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulünde isabet 

görülmemiştir…” (19. HD, 28. 3. 2002, E. 2001/8522, K. 2002/2289: www.kazanci.com).  
351

  Barlas s. 23.  
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dikkate almak zorundadır.  

Ödeme, eski dilde “tediye”, Almanca‟da, “Zahlung”, İngilizce‟de “payment” 

terimi ile ifade edilmektedir. İcra ve iflâs hukuku anlamındaki “ödeme”, borçlar 

hukukundaki “ifa” kavramı yerine kullanılmakta ise de, ifa kavramına göre oldukça 

dar bir anlama sahiptir; çünkü, cebri icra hukukunda ödeme kavramı, yukarıda da 

belirtildiği gibi
352

, sadece para ve teminat borçlarının yerine getirilmesi için 

kullanılmaktadır
353

. İfa ise, borcu sona erdiren ve borçlu bulunulan edimin yerine 

getirilmesiyle, alacaklıyı tatmin eden ve borç ilişkisini sona erdiren yöntemlerden 

birisidir
354

. İfanın konusu, bir şeyi verme, yapma veya yapmama şeklinde olabilir
355

. 

Ödeme, ifaya göre  kısmi nitelikte olup, sadece ifanın “verme” unsuruna tekabül 

etmektedir. İflâs hukuku bakımından, vermenin gerçekleşmesi için, alacaklıya bir 

miktar paranın ödenmesi gerekir. Buna karşılık, ifanın diğer biçimleri olan “yapma” ve 

“yapmama” unsurlarında ise, borcun konusu olan şey, alacaklıya verilerek değil de; 

fiili olarak yerine getirilme veya bir şeyin yapılmasından kaçınılması şeklinde borç 

sona erdirilmektedir
356

.  

Para borcu nedeniyle, iflâs istenebilmesi için, ödemenin mutlaka para ile 

yapılmasını istemek gerekir. Para yerine, ifanın, mal teslimi şeklinde yapılmasının 

istendiği halde, bu yapılmamışsa, bu talebin iflâsa konu edilmesi mümkün değildir. 

Buna karşılık, para borcunun ödenmesi için, mutlaka, nakit olarak ödeme yapılması, 

yani metal veya kâğıt paranın alacaklının eline verilmesi mecburiyeti yoktur. 

Günümüzde, yaygın ödeme biçimleri olan, hesaba havale etmek
357

, çek vermek
358

,
359

 

                                                 
352

  Bkz. yuk. § 3. A. II. 2.  
353

  Berkin-Ödemeler, s. 250.  
354

  Bucher, Eugen: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, ohne Deliktrecht, 

Zürich 1988, s. 291; von Büren s. 442; Eren-Borçlar Hukuku, s. 867; Erzurumluoğlu, 

Erzan: Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Borçluya Yüklenemeyen Nedenlerden 

Dolayı Edimin Yerine Getirilememesi, Ankara 1970, s. 3.  
355

  Tercan, Erdal: Ġflâsın Sözleşmelere Etkisi, Ankara 1996, s. 103.  
356

  Erzurumluoğlu s. 3.  
357

  Doktrinde, hesaba havale yoluyla yapılan ödemenin gerçek bir ödeme olup olmadığı, 

havale için alacaklının rızasının gerekip gerekmediği uzun bir süre tartışılmıştır (Geniş 

bilgi için bkz. Barlas s. 87-92). Ancak, günümüzde gelinen noktada, özellikle Türk hukuk 

sistemi açısından, borcun hesaba havale edilmesi konusunda bir takım düzenlemeler 

yapılmıştır. Maliye Bakanlığı, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarının başında gelen 

kayıt dışı ekonomiyle mücadele edebilmek için ticari işlemler ve finanssal hareketlerin 

taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt ve belgeleri 

yardımıyla tespitine yönelik olarak, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257‟nci maddesine 

dayanılarak, çıkarılan 320 (Bu, ilk VUK Genel Tebliği olup, tahsilât ve ödemelerin 

belgelendirilmesi işlemini, 01. 08. 2003 tarihinden itibaren başlatmıştır), 323, 324 ve 332 

sıra no‟lu Genel Tebliğlerle miktarı 8.000 TL‟yi (Bu miktar 01. 05. 2004 tarihinden 
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veya kredi kartından çekmek suretiyle de ödeme yapılabileceği gibi, takas yoluyla da 

ödeme yapılabilir.  

İflâsta alacaklılar, müflisin, masaya giren mallarının tasfiye edilmesi sonucu, 

elde edilecek paralardan tatmin edildiklerinden, bütün alacakların ifasının para ile 

yapılması mecburidir
360

. İcra ve İflâs Kanunu m.198,I, c.1‟e göre, iflâsın açılması ile 

alacaklıların para haricindeki alacakları, değerine uygun olarak para alacağına çevrilir. 

                                                                                                                                          
geçerlidir. Daha önceki miktar, yani 1. 8. 2003 „te 320 nolu tebliğ ile belirlenen miktar 5. 

000 TL idi. 323 nolu tebliğ ile bu miktar 10. 000 TL‟ye çıkarılmış, son olarak bakanlık 

332 nolu tebliğ ile bu miktarı 01. 05. 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 8.000 

TL olarak tespit etmiştir) aşan tahsilât ve ödemelerin tevsiki (be lgelendirme ve ibraz) 

zorunluluğunu getirmiştir. Bu tebliğlere göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit 

usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile 

vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden 

(Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 

tahsilât ve ödemeleri girmektedir. Bu tebliğlere göre, ödeme ve tahsilâtların, banka veya 

özel finans kurumları, PTT aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont 

veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. Havale, çek, kredi kartı ve bu 

kurumlar aracılığıyla tahsil edilen senetler gibi bankacılık araçları kullanılarak yapılan 

ödemeler ve tahsilâtlar karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri 

düzenlendiğinden tevsik edilmiş sayılacaktır. Ayrıca bu kurumların internet şubeleri 

üzerinden yapılan işlemler de aynı kapsamdadır. Tespit edilen tutarın altında kalan tahsilât 

veya ödemelerin bu kurumlar aracılığıyla yapılması ihtiyaridir. Ayrıca, 29 Temmuz 

2008‟de, 268 seri nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile (RG. T. 29. 07. 2008, sa: 

26951); konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin; 

iş yerlerinde, miktara bakılmaksızın iş yeri kiraya verenler ile kiracıların, kiraya ilişkin 

tahsilât ve ödemelerini 01. 11. 2008 tarihinden itibaren Banka ya da Posta ve Telgraf 

Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi 

konusunda zorunluluk getirilmiştir. Her ne kadar, kiralayan, getirilen bu yükümlülük 

karşısında, kiracının kira ödemelerinde tevsik edici belge ile ödeme zorunluluğu 

bulunmamakla beraber; alacaklı maliye Bakanlığın istediği belgeyi almak için kiracıyı, 

kirasını ilgili kurumlara yatırmaya zorlayacaktır. Bu iki düzenlemenin kapsamının dışında 

kalan borçların hesaba yatırılması yoluyla ödeme yapılması teklifini alacaklı kabul etmek 

zorunda değildir. Ancak, alacaklının kabul etmemesine rağmen, ödemenin hesaba havale 

yoluyla yapılması halinde, borçlu borcunu ödemiş kabul edilmelidir. Çünkü, günümüzde, 

bu biçimde ödeme kural haline geldiği gibi, teşvik de edilmektedir. Ödemenin bu şeklide 

yapılmasıyla, hem borçlu ödeme yaptığını rahatlıkla ispatlama imkânı elde eder, hem de 

kayıt dışılık önlenmiş olur ve hem de alacaklı bu paraya dilediği zaman ulaşabilir. Ancak, 

taraflar, kendi aralarında, ödemenin mutlaka hesaba havale ile yapılmasını 

kararlaştırmışlarsa, ödemenin bu şekilde yapılması zorunlu olmalıdır. Böyle bir durumda, 

alacaklı yapılacak ödemeyi kabul etme mecburiyeti olmadığı gibi, böyle davranmakla 

temerrüde de düşmüş olmaz.  
358

  Barlas s. 87.  
359

  Nakit dışı ödemelerden bir diğer biçimi çekle ödemedir. Kanaatimizce, alacaklının çekle 

ödemeyi kabul etme mecburiyeti yoktur. Çünkü, çekle yapılan ödeme, ifanın yerini 

tutmaz; sadece ödemenin yapılmasını hedefler. Çekin, bankada karşılığının bulunmama 

ihtimali sebebiyle, her zaman güvenli bir ödeme biçimi değildir.  
360

  Tercan-İflâsın Etkisi, s. 11, 108.  
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Tasfiye sonucunda, paraya çevrilen bu alacaklar ödenemezse, borç ödemeden aciz 

belgesine bağlanırlar. Aciz belgesine bağlanan bu tür alacaklar, artık para alacağı 

olarak muamele göreceklerinden, daha sonra başlatılacak bir iflâs takibine konu 

yapılabilirler. Çünkü, paraya çevrilen bu alacakların, artık para haricindeki bir ölçü ile 

değerlendirilmelerine imkân yoktur.  

Bir borcun konusu, iki veya daha fazla şey olur ve bunlardan birisinin ifa 

edilmesiyle borcun sona ermesi durumunda, “seçimlik borçlar”dan sözedilir
361

. Bir 

borcun seçimlik olabilmesi, seçim hakkının, alacaklı veya borçludan birisinin iradesine 

bırakılmış olmasıyla mümkündür
362

. Ancak, seçimlik borç nedeniyle, iflâs sebebinin 

gerçekleşmesi ve iflâs davası açılabilmesi için, borçlardan birisinin para olması 

gerektiğinin yanı sıra, seçim hakkının da paradan yana kullanılması zorunludur. Şayet, 

seçim hakkı borçluya ait olup, borçlu da ifadan kaçınıyorsa, seçilen talebin para olması 

halinde, açılacak iflâs davası, “seçimlik dava”
363

 niteliğinde olacaktır
364

. Buna karşılık, 

seçim hakkı alacaklıda ise; seçim hakkı paradan yana kullanılsa bile, (sözkonusu dava 

iflâs davası olmakla birlikte) seçimlik bir iflâs davasından söz edilemez.  Zira, 

seçimlik dava, seçim hakkının ancak borçluya ait olması halinde mümkündür
365

,
366

. 

Eğer, taraflar seçim hakkının kime ait olduğunu kararlaştırmamışlarsa, seçim hakkının 

borçluya ait olduğu kabul edilir (BK m.71). 

B-BORCUN ÖDENMEMESĠNDEN KAYNAKLANAN ĠFLÂS 

SEBEPLERĠNĠN ÇEġĠTLERĠ 

İflâsa başvurulmasının temel sebebi, “borcun ödenmemesi” olup, bu durum, 

genel ve olağan bir şekilde gerçekleşebileceği gibi, kanunun biçim ve vasıflarını 

belirlediği özel şekillerde de gerçekleşebilir. Dolayısıyla, borcun ödenmemesinden 

kaynaklanan iflâs sebeplerini genel ve özel sebepler olmak üzere, ikiye ayırarak 

                                                 
361

  Örneğin, borcun konusu cep telefonu veya bilgisayar olup, bunlardan birisini seçerek 

borcun ifa edilmesini isteme hakkı borçlu veya alacaklıya tanınmış ise, seçimlik borçtan 

söz edilir. 
362

  Bucher s. 297 vd.; von Büren s. 28 vd.; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 

881;Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2009, s. 8; 

Kuru/Arslan/Yılmaz-Medenî Usul, s. 300. 
363

  Kuru/Arslan/Yılmaz-Medenî Usul, s. 300. 
364

  Zira, seçimlik dava, ancak seçim hakkının borçluya ait olması halinde mümkündür 

(Kuru/Arslan/Yılmaz-Medenî Usul, s. 300. 
365

  Kuru/Arslan/Yılmaz-Medenî Usul, s. 300. 
366

  Çünkü, alacaklı, bu durumda, seçim hakkını kullanarak dava açmak zorundadır. Alacaklı 

seçim hakkını kullandıktan sonra, tek bir alacaktan bahsedileceği için, seçimlik davadan 

söz edilemez (Kuru/Arslan/Yılmaz-Medenî Usul, s. 301). 
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incelemek gerekir: Genel anlamda borcun ödenmemesi, “iflâs ödeme emrine rağmen, 

borcun ödenmemesi” şeklinde ortaya çıkar
367

. Kanun koyucu, bazen de, borcun 

ödenmeme biçiminin nasıl olacağını, özel olarak, ismen düzenlemiştir. Bu durumları, 

borcun ödenmemesinin özel biçimleri olarak adlandırmak mümkündür. Bu özel 

sebepler, “icra emrine rağmen borcun ödenmemesi”, ve “ifa veya depo emrine rağmen 

borcun ödenmemesi” olmak üzere ikiye ayrılır
368

. Borcun ödenmemesinin özel 

biçimlerinin nitelik ve şartları, kanunda belirtilmiş olmasının yanı sıra, bunlar için 

izlenecek iflâs prosedürü de kanunda belirtilmiştir
369

. Ancak, burada belirtmek gerekir 

ki, borcun ödenmemesinin özel biçimleri vuku bulsa bile, genel bir sebep olması 

nedeniyle, her halükârda “iflâs ödeme emrine rağmen, borcun ödenmemesi” sebebine 

dayanılarak iflâs istenebilir. 

İflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi, diğer iflâs sebeplerine göre, 

daha zayıf bir etkiye sahiptir
370

. Bu durum iki gerekçeyle izah edilebilir: Birinci olarak, 

bu sebep, alacaklıya, doğrudan ticaret mahkemesine başvurarak, iflâs isteme yetkisi 

verme kuvvetinden yoksundur. Eğer, genel anlamda borcun ödenmemesi güçlü bir 

iflâs sebebi olsaydı, diğer iflâs sebepleri gibi, önceden bir takip yapılmaksızın, 

alacaklıya doğrudan mahkemeye başvurma imkânını vermesi gerekirdi. İkinci olarak, 

iflâs ödeme emrine rağmen borç ödenmediğinde, iflâs istemek için gerekli olan sebep 

gerçekleşmekle birlikte, mahkeme salt olarak bu sebebe dayanarak iflâsı 

açamamaktadır. Mahkemenin iflâsı açabilmesi için, bir de kendisinin borçludan ifa 

veya depo emriyle borcun ödenmesini istemesi ve buna rağmen borcun ifa veya depo 

edilmemesi, kanun tarafından aranan bir zorunluluktur (m. 158, II; m. 173,III). 

Görüldüğü üzere, “iflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi”nin tek başına 

iflâsa sebebiyet verme fonksiyonu mevcut değildir. Bu sebebe dayanılarak iflâsın 

açılabilmesi; icra dairesince gönderilen iflâs ödeme emrine ek olarak, mahkeme 

tarafından verilen depo ve ifa emrinin de yerine getirilmemesi şartına bağlanmıştır.  

 

                                                 
367

  Bu durumda izlenecek prosedür, takipli iflâs yoludur.  
368

  Her ne kadar, ödemelerin tatili de, borcun ödenmemesinin özel bir türü gibi görünse de, 

borcun ödenmeme tehlikesine sebebiyet verdiğinden, bu bölümde değil de, borcun 

ödenmeme tehlikesine dayanan iflâs sebepleri arasında incelenecektir (Bkz. aşa. § 12).  
369

  Bu durumlarda, alacaklının başvuracağı yol, doğrudan doğruya iflâs yoludur.  
370

  Hepsi, şeklî anlamda iflâs sebebi olmasına rağmen, iflâs sebebinin maddî veya şeklî  

olması, onlar için izlenecek iflâs prosedürü hakkında bilgi vermez. Çünkü, iflâs ödeme 

emrine rağmen, borcun ödenmemesinde izlenecek prosedür, takipli iflâs iken, icra emri 

veya depo emrine rağmen borcun ödenmemesinde izlenecek prosedür doğrudan doğruya 

iflâs yoludur.  
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“Ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi” şeklindeki iflâs sebebi, “borçlunun 

mali durumunun nasıl olduğuyla” ilgilenmezken; “borcun neden ödenmediği” 

sorusuyla doğrudan ilgilenmekte ve bunun için borçluya bir ödeme emri 

gönderilmesini sağlayarak; neden ödeme yapılmadığı konusunda sorgulama 

yapılmasına imkân tanımaktadır. Aslında, borçlu için böyle bir sorgulama yapılması, 

yani borcun ödenmeme nedenlerinin irdelenmesi, kanun koyucunun bir takım 

şüphelerine ve bu şüphelerin borçlu lehine yorumlamasından kaynaklanır. Bir defa, bu 

şüphelerin varlığı nedeniyle, kanun koyucu, alacaklıyı, iflâs davası açma konusunda 

acele etmesini engelleyerek, daha yavaş davranmaya zorlamış ve ilk önce iflâs takibi 

başlatılmasını şart koşmuştur. Böylece, bir yandan, alacaklıya derhal iflâs davası açma 

imkânı verilmeyerek, borcun neden ödenmediği ve bu yönde bir kasdın olup olmadığı 

konusunda borçluya savunma imkânı tanınmakta ve bu şekilde, borçlu muhtemel bir 

iflâsın ağır sonuçlarından korunmaktadır. Diğer yandan, borçluya ödeme emri 

gönderilerek, takip prosedürünün ilerlemesi sağlanmakta ve alacaklının mağdur olması 

da bu şekilde engellenmektedir. İşte, bu iflâs sebebin zayıf bir etkiye sahip olması, 

kanun koyucunun borcun neden ödenmediği konusundaki şüphelerinden ve bunun için 

öngörülen uzun bir prosedürün varlığından kaynaklanır. Bu şüpheler, borçluya 

gönderilecek bir ödeme emri ve bu emir karşısında borçlunun davranış biçimlerini 

gözlemlenmesiyle giderilecektir
371

.  

Borcun ödenmemesinin özel biçimlerine gelince; bu sebepler, borçluya doğrudan 

doğruya ticaret mahkemesine başvurmak suretiyle, iflâs davası açılmasına imkân 

tanıdıklarından, genel sebebe göre, fonksiyon ve kuvvet olarak bir noksanlıkları 

yoktur. Ancak, her ne kadar, kanun tarafından, bu sebeplerin varlığı halinde, doğrudan 

doğruya iflâs yoluna gidilebileceği belirtilmişse de, bu doğrudan doğruya 

başvurmanın, borcun ödenmeme tehlikesinden kaynaklanan iflâs sebeplerindeki gibi 

olmadığı açıktır. Çünkü, icra, ifa veya depo emrine rağmen borcun ödenmemesi 

halinde, borçlunun iflâsına karar verilmesini isteyebilmek; öncelikle, borçluya “icra 

(m. 32)”, “ifa veya depo (m. 158,II; 17,III)” emrinin gönderilmiş olmasına bağlıdır. 

Yani, bu durumlarda, borçlunun iflâsına karar verilmeden önce, icra makamları 

tarafından borçluya gönderilecek bir ihtarın varlığı aranmaktadır. Bu ihtarlar, 

sözkonusu özel iflâs sebeplerinin gerçekleşmesi için temel şart durumundadır. 

Dolayısıyla, bu sebepler, borcun ödenmeme tehlikesinden kaynaklanan iflâs 

sebepleriyle kıyaslandıklarında, kuvvet ve fonksiyon olarak daha zayıf bir yapıya 

sahiptirler.  

                                                 
371

  Bu davranış biçimleri, iflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi, ödeme emrine itiraz 

edilmesi veya edilmesi şeklinde ortaya çıkabilirler.  
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C-BORCUN ÖDENMEMESĠNDEN KAYNAKLANAN ĠFLÂS 

SEBEPLERĠNĠN ORTAK ÖZELLĠKLERĠ  

 I-Borcun Konusunun Sadece Para veya Teminat Olma Mecburiyeti 

İflâs yolunun (takipli veya takipsiz) konusu, bir paranın ödenmesi veya bir 

teminatın verilmesine ilişkin alacaklardır. Konusu para veya teminattan başka bir şey 

olan alacaklar, örneğin bir malın teslimi iflâs yoluna konu edilemez
372

: Para
373

, dar 

ve geniş olmak üzere iki anlamda kullanılmaktadır
374

: Dar anlamıyla para, borçlunun 

alacaklıya ödemesi gerektiği, tedavülde olduğu ülkeye ait, kanuni ödeme aracını
375

; 

geniş anlamda ise, tedavülde olduğu ülkenin parasının yanı sıra, yabancı ülke 

parasını da kapsar
376

. Acaba, iflâs yolunun konusu olduğu belirtilen “para” kavram 

olarak, dar mı yoksa geniş anlamda mı anlaşılmalıdır? Kanaatimizce, icra takibinden 

farklı olarak (m. 58/3), iflâs için Türk ve yabancı para ayrımı yapılmadığından, her 

                                                 
372

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 462. 
373

  Para, devlet veya onun tarafından yetkilendirilmiş bir organ tarafından basılarak tedavüle 

sokulan, alışverişte temel mübadele; parasal borçlar için kanuni ödeme, mal ve hizmet edimleri 

bakımından bir değer belirleme aracı olarak kullanılan ve belirli nitelikteki kağıt ve madenlerden 

yapılmış sembollerdir (Benzer tanımlar için bkz. Barlas s. 6-7; Pekcanıtez, Hakan: Medenî 

Usul ve İcra ve İflâs Hukukunda Yabancı Para Alacaklarının Tahsili, Ankara 1998, s. 27; 

Weber, Rolf H.: Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, B. VI -

Das Obligationenrecht, 1. Abteilung: Allgemeine Bestimmungen, 4. Teil B.: Kommentar 

zu Art 68-96 OR, Bern 1983, Art 84, N. 17; Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim 

Peter/Wiegand, Wolfgang: Kommentar, zum schweizerischen Privatrecht, 

Obligationenrecht I, Art 1-529 OR, Basel 1992, Art 84, N. 2). 
374

  Ödeme, nominal değerlerinin toplamı, borca eşit olacak şekilde, kâğıt veya madeni paralarla 

yapılır. 
375

  Memleketimizin para birimi Türk Lirasıdır (5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 

Para Birimi Hakkında Kanun, m. 1 (RG. 31. 01. 2004, sa. 25363), 20. 2. 1930 tarih ve 

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun (RG. 25. 2. 1930, sa. 

1433)‟a dayanılarak çıkarılan 32 Sayılı Karar (RG. 11. 8. 1989, sa. 20249)‟ın 2 nci 

maddesinin “e” fıkrasına göre Türk parası, “Türkiye  Cumhuriyeti Kanunlarına göre 

Türkiye‟de tedavülde bulunan veya tedavülden kaldırılmış olsa bile değiştirme süresi 

dolmamış olan paraları” ifade eder. Türk Lirası banknot ve metal para olmak üzere basılır. 

Banknot şeklindeki Türk Liralarını çıkarma yetkisi  14 Ocak 1970 tarihli ve 1211 sayılı 

Merkez Bankası Kanunu ile Merkez Bankasına verilmiştir (Merkez Bankası Kanunu m. 1)  

Bankanın ihraç etmiş olduğu ve ihraç edeceği banknotların tedavülü mecburi olup, bunlar 

hudutsuz ödeme kudretini haizdir (Merkez Bankası Kanunu m. 36/a). Buna karşılık, 

madeni para çıkartma yetkisi, 1264 sayılı Madeni Ufaklık Ve Hatıra Para Bastırılması 

Hakkında Kanun‟un 1 inci maddesi ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı‟na 

verilmiştir (RG. 06. 06. 1970, sa. 13512). Her iki para türü de kanuni ödeme aracı olarak 

vazife görür.  
376

  Weber Art 84, N. 28; Özekes s. 105. Günümüzde, altın ve gümüşün kanuni rayici 

olmadığı için, bunlar para olarak değil, mal olarak işlem görmektedirler.  
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türlü para (ve teminat) borcundan dolayı, tacir olan veya kanunun tacirler gibi 

sorumlu saydığı kişilerin iflâsı istenebilecektir.  

“Para alacağı” veya “para borcu” ise, borçluya sağlanmış belirli veya 

belirlenebilir parasal meblağla ifade edilen soyut mali gücün alacaklıya sağlanması 

yükümlülüğünü ifade eder
377

. Para borçlarının temel özelliği, somut olarak, paranın 

alacaklıya nakledilmesinden ziyade, paradaki bu mali gücün, alacaklıya 

kazandırılmasıdır
378

. Özellikle, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, bazı istisnalar 

hariç olmak üzere (örneğin trampa), karşılıklı edimlerden birisi daima para 

olmaktadır. Ödünç sözleşmesi gibi, bazı sözleşmelerde ise, konu doğrudan doğruya 

paradır
379

. Para, çok sayıda olup (cins borcu), her zaman temin edilebildiğinden para 

borçlusunun borcunu ödemeyi kolaylaştıran özelliğe de sahiptir.  

Para, özelliği itibari ile her türlü takibe konu olmakla birlikte; özellikle, ilâmsız 

icra ve iflâs yolunun konusunun, sadece para ile sınırlandırılmasının temel sebebi, 

borçlunun malvarlığında, her zaman paranın bir karşılığının var olmasıdır. Bu da, para 

ve parasal değeri olan ve el konulması caiz her şeydir. Aslında, para alacağının 

borçlunun malvarlığındaki öncelikli karşılığı kural olarak, yine bir miktar paradır. 

Borçlunun, parayı usulüne uygun olarak ödemesi gerekir. Borçlunun bu miktarda 

parasının olmaması halinde, parasal değeri olan mal ve hakları, paraya dönüştürülerek, 

alacağa denk gelecek bir miktarda parasal meblağ oluşturulur. Ancak, alacaklının 

talebi bir malın teslimi ise; bunun karşılığı, sadece o malın borçlunun malvarlığından 

çıkarılarak alacaklıya teslim edilmesidir. Yani, o malın karşılığının, bir miktar para 

veya bir başka mal olmayıp, yine malın kendisidir. Bu malın teslim edilmesi için de, 

borçlunun diğer mallarına el konulmasının gereği ve anlamı yoktur. Gerçi, malın 

tesliminin, imkânsız hale geldiği durumlarda, mal edimi, parasal bir edime dönüşür. 

Ancak, asıl kaynağı mal olan bu para için iflâs istenemez
380

.  

Borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebeplerinin gerçekleşmesi için 

borcun ikinci konusu teminat alacakları olabilir. Mevcut veya gelecekteki bir 

alacak için teminat verilmesine ilişkin taleplere, teminat alacakları denir
381

. 

                                                 
377

  Barlas s. 10.  
378

  Barlas s. 10; Baygın, Cem: Yabancı Para Üzerinden Borçlanmalar ve Hukuki Sonuçları, 

İstanbul 1997, s. 13.  
379

  Baygın s. 12.  
380

  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. aşa. § 6 (icra emrine rağmen borcun ödenmemesi 

kısmı).  
381

  Kuru-Teminat, s. 38; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 125, 462. 
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Tanımdan da anlaşılacağı üzere, teminat verilmesinin amacı, teminat alacaklısına 

bir güvence sağlamaktır. Teminat alacakları, kanundan, mahkeme kararlarından 

veya sözleşmeden doğabilirler
382

. Teminatın konusu, bir miktar paranın tevdii 

edilmesi, taşınır veya taşınmaz bir malın rehnedilmesi, borç için kefil 

gösterilmesi (şahsi teminat) şeklinde olabilir
383

. Teminatın konusu ne olursa 

olsun, teminata ilişkin takiplerin amacı, doğrudan asıl alacaklıyı tatmin etmek 

olmayıp, mevcut veya müstakbel bir takibin sonucunun tatmin edici olmasını 

sağlayacak teminatın gösterilmesini veya verilmesini temin etmektir. Bu nedenle, 

borçludan alınacak para alacaklıya verilmez. O para üzerinde alacaklı lehine bir 

rehin hakkı tesis edilir. Alacak, borçlu tarafından ifa edilmediğinde, ancak o 

zaman, alacaklı gösterilen teminatla tatmin edilme yoluna gidil ir
384

. Borçlunun 

borcunu yerine getirmemesi durumunda, onun bu borcuna karşılık, olarak üçüncü 

kişinin verdiği teminat şahsi teminat ise; alacaklı, şahsi teminatı veren kişiye 

başvurabilecektir. Kefil, kefil olduğu miktar için bütün malvarlığı ile; verilen 

teminat ayni ise, üçüncü kişi verdiği ayni teminat oranında borçtan sorumlu 

olacaktır
385

. Teminatın konusunun bir miktar paranın tevdi edilmesi ise, tevdi, 

borçlu veya üçüncü kişi tarafından, alacağın muacceliyet tarihinde, lehine tevdi 

yapılanın, tevdi edilen parayı alacaklıya teslim etmesi koşuluyla yapılır
386

. 

Teminatın konusu para ise, bunun için yapılacak ilâmsız icra takibinin safhaları, 

para için yapılacak olan ilâmsız icra takibinin safhalarına benzer. Buna karşılık, 

teminatın konusu paradan başka bir şey (ayni veya şahsi teminat) ise, takip 

talebinde istenilen teminatın cinsi ve Türk parası olarak değerinin gösterilmesi 

gerekir
387

.  

 

                                                 
382

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 125. 
383

  Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku, C. I, İstanbul 1988, s. 200; Kuru, Baki: Teminat 

Alacakları İçin İlâmsız İcra Takibi Yapılması (BATİDER, 1976/3, s. 33 -40), s. 33-34; 

Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 125; von Tuhr, Andreas (Çev. Cevat Edege): 

Borçlar Hukuku, C. I-II, Ankara 1983, s. 129 vd.; Berkin, Necmeddin M.: Tatbikatçılara 

İcra Hukuku Rehberi, İstanbul 1980, s. 179; Özekes s. 111. 
384

  Üstündağ, Saim: İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 2000, s. 12; Postacıoğlu-İcra Hukuku, 

s. 117. 
385

  Özekes s. 111. 
386

  Özekes s. 111. 
387

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 125, 126. 
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II-Borcun Muaccel Olma Mecburiyeti 

Bütün borç ilişkilerinde olduğu gibi, konusu para ve teminat olan borç 

ilişkilerinde de, borcun ödeneceği veya daha geniş bir deyimle ifa edileceği bir zaman 

vardır. Borcun muaccel olmasından kastedilen de; borcun alacaklıya ödenmesine 

ilişkin zamanının gelmiş olmasıdır
388

. Muacceliyetin gerçekleşmesiyle, alacaklı 

kendisine ödeme yapılmasını isteme hakkını elde eder
389

. Ne zaman ki, alacak, alacaklı 

tarafından talep edilebilir hale gelmiş ve borçlunun da, bu talebe uyarak borcunu 

yerine getirmeye yükümlülüğü doğmuşsa, borç veya alacak o anda muaccel hale 

gelmiş olur
390

. Borçların muaccel olması, borcun doğduğu kaynaklara ve borçluya 

borcunu ifa etmesi için bir süre verilip verilmemesine göre farklılık gösterir.  

İflâs yoluyla alacağın talep edilebilmesi için, bazı hallerde vâdenin gelmiş olması 

gerekirken; bazı hallerde ise
391

, vâdenin gelip gelmediğine bakılmaksızın iflâs yoluna 

başvurulabilir
392

. İflâs sistemimizde, iflâsın genel sebebi olarak kabul edilmiş olan 

“ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi”nin temel öğelerinden birisi, "borcun 

muaccel olma mecburiyetidir
393

. Zaten, genel iflâs yolunda, ödeme emriyle, müeccel 

bir borcun ödenmemesine dayanılarak iflâs istenemez
394

.  

Borçluya karşı iflâs yoluna başvurmak için, muacceliyet tarihinde borcun 

ödenmemiş olması gerekir. Ancak, alacaklı adi iflâs yoluna başvurmuş ise, icra 

                                                 
388

  Tercan-İflâsın Etkisi, s. 107; Karapınar, Akif: Para Borçlarında Temerrüt ve Sonuçları 

(İBD, 1992/4-6, s. 395-415), s. 397. Borcun muaccel olmasının, borçlar hukukunun yanı 

sıra, cebri icra ve medenî usul hukuku bakımından önemi büyüktür. Bir defa, borç muaccel 

olmadıkça, borçlu temerrüde düşürülemez ve ticaret mahkemesinden borçlunun iflâsına 

karar verilmesi istenemez.  
389

  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 800.  
390

  Özekes s. 132; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 800. 
391

  Borcun ödenmeme tehlikesinden ve borçlunun mali durumunun bozulmasından 

kaynaklanan iflâs sebeplerinde alacağın muaccel olması gerekmez (Bkz. aşa. § 7. C. II).  
392

  Bu haller, borcun ödenmeme tehlikesi ve mali durumun bozulmasından kaynaklanan 

sebepler adı altında ileride incelenecektir (bkz. aşa. § 15 vd.).  
393

  Ansay-İcra ve İflâs, s. 204-205 Postacıoğlu-İflâs Hukuku, s. 16-17; Berkin, Necmeddin 

M.: İflâs Hukuku, İstanbul 1972, s. 89; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 5-6; Kuru-İcra ve 

İflâs III, s. 2600; Umar-Genel Teori, s. 29-30, dn. 85; Atalay-Anonim Şirketler, s. 14; 

Leemann, Hans: Die Konkursgründe nach dem Bundes-Gesetz über Schuldbetreibung und 

Konkurs vom 11. April 1889, Bern 1904, s. 27, 41; Henze, Emil: Der Konkurs der 

Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht, Bern 1923, s. 22; Baumann s. 1; 

Blumenstein s. 545; Amonn s. 283; Giroud Roger: Die Konkurseröffnung und ihr 

Aufschub bei der Aktiengesellschaft, Zürich 1986, s. 17.  
394

  Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku, C. III, 1993, s. 2601.  
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müdürünün alacağın vâdesinin gelip gelmediğini inceleme yetkisi yoktur. Vadenin 

gelmediği, ancak ödeme emrine itiraz edilerek ileri sürebilir. Buna karşılık, kambiyo 

senetlerine mahsus iflâs yolunda icra müdürünün vâdenin gelip gelmediğini araştırma 

ve inceleme yükümlülüğü vardır
395

. Borç muaccel olmadığı halde, icra müdürü, sehven 

veya kasten ödeme emri göndermiş olması durumunda, borç muaccel hale 

gelmeyeceği gibi, borçlu da temerrüde düşmüş olmaz. Böyle bir durumda, borçlu 

ödeme emrine itiraz etmemiş olsa bile, alacaklının iflâs istemiyle mahkemeye 

başvurması, borçlunun iflâsına karar verilmesiyle sonuçlanmayacaktır. Çünkü, ödeme 

emrine rağmen, borcun ödenmemesinin bir iflâs sebebi olabilmesi için, borcun 

muaccel olması bir zorunluluktur
396

.  

Kaynağı bir sözleşme olan borçlar, bazen, bir vâdeye bağlı olarak; bazen de bir 

vâdeye bağlı olmaksızın doğarlar. Sözleşmeye bağlanan borçlarda, kural olarak, borç 

doğduğu anda muaccel, yani istenebilir hale gelir
397

. Ancak, borç ilişkisinin tarafları, 

bunun aksini kararlaştırabilirler. Bu itibarladır ki, bazı borçlar doğdukları anda; bazıları 

ise, doğduktan bir süre sonra muaccel olurlar
398

. Borcun doğumundan sonra, ifa için 

kararlaştırılan tarihe vâde denir
399

. Borcun bağlandığı vâde, kesin veya kesin olmayan 

bir vâde olabilir
400

. Vâde, gelecekte ifa edilecek borçların muacceliyet anının 

                                                 
395

  Aynı şekilde, iflâs davası aşamasında, mahkeme, borcun muaccel olup olmadığını re‟sen 

araştırması gerekir. 
396

  Bu durumda, borçlunun iflâsının istenebilmesi için, alacağın muaccel olması yeterli olup; 

borcun ödenmeme tehlikesinden farklı olarak, burada ayrıca bu tehlikeden kaynaklanan bir 

zararın doğma ihtimalinin bulunması gerekmez.  
397

  Özekes s. 133; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 800. 
398

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 399; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 800-8001.  
399

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 402; Oğuzman/Öz s. 247. 
400

  Taraflar aralarında yaptıkları bir sözleşme ile vâdeyi, yani borcun muaccel olma zamanını 

kararlaştırabilirler (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 801). Tarafların belirlediği vâde, 

yani borcun ifa edileceği gün, açık ve kesin bir şekilde belirlenmiş ise, ayrıca bir ihtara 

gerek kalmaksızın belirtilen günün bitiminde borç muaccel hale gelir 

(Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop; Barlas s. 54; BK m. 101,II; 13. HD, 14. 2. 2005, E. 

2004/13497, K. 2005/2052; www.kazanci.com). Örneğin, borcun 1. 8. 2009 tarihinde 

ödeneceği kararlaştırılmışsa, bu tarihte alacak muaccel hale gelir. Bu tarihte borcunu 

ödemeyen borçlu mütemerrit olur ve hakkında iflâs takibi yapılabilir. Bu örnekte de 

görüldüğü üzere, borçlunun hangi tarihte ödemede bulunması gerektiği daha önceden kesin 

olarak bilindiği için, ayrıca ihtar çekmenin lüzumu yoktur 

(Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 916-919; Barlas s. 55). Kesin vâdeden söz etmek 

için, mutlaka yukarıdaki örnekte olduğu gibi, belli bir tarih vermek gerekmez. Bu tarihin 

belirlenebilir olması yeterlidir. Örneğin, borcun, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 

iki ayın sonunda ödeneceği belirtilmişse; bu durumda vâde günü kolaylıkla 

belirlenebileceğinden, vâde kesin demektir (Barlas s. 56). Keza, taraflar, bazen vâdeyi, bir 

tarih olarak belirlemek yerine, bir olayın gerçekleşmesine bağlayabilirler. Bu durumda, 

kesin ancak, belirsiz bir vâdeden söz edilir. İfa zamanın bağlandığı bu tür olayların 

gerçekleşme zamanı bilinmemekle birlikte, bir gün gerçekleşeceği kesindir. Söz konusu 
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belirlenmesi gibi önemli bir fonksiyona sahiptir
401

. Borç, doğar doğmaz, derhal ifa 

edilmek yerine, gelecekteki bir zaman diliminde, ifa edilebilecekse
402

, “vâdeye 

bağlamış borçlar”dan söz edilir. Buna göre, borcun doğumu ile muaccel olma tarihi 

arasında süre konulan borçlara “vâdeye bağlı borçlar” denir. Örneğin, veresiye mal 

alımından doğan borçlar, vâdeye bağlı borçlardır. Borç için bir vâde öngörülmüşse, bu 

borç, ancak vâdesi geldiğinde istenebilir. Bu tür borçların muaccel olma zamanı 

(vâdesi), bir anlaşma
403

, örf veya adet veya objektif iyi niyet kurallarına göre 

belirlenebileceği gibi, kanunla da belirlenmiş olabilir
404

.  

Borçlar Kanunu m.74‟e göre, borç bir sözleşme ile vâdeye bağlanmamışsa veya 

borç ilişkisinin niteliğinden borcun bir vâdeye bağlandığı anlaşılamıyorsa, borcun 

vâdesiz olduğu kabul edilir ve derhal ödenmesi istenebilir
405

. Bu hükümdeki 

                                                                                                                                          
olayın gerçekleşmesiyle, borç muaccel hale gelir (Barlas s. 27, 56). Vâdesi kesin veya 

belirlenebilir olmayan alacaklarda, borçluya ihtar çekilmek suretiyle, vâdenin kesin hale  

getirilmesi, yani alacağın muaccel kılınması gerekir. Alacak, bu şekilde muaccel hale 

getirilmeden ve mütemerrit kılınmadan, borçlu hakkında iflâs takibi yapılamaz. Buradaki 

ihtar, hem alacağı muaccel hale getirmekte, hem de borçluyu temerrüde düşürmekted ir.  
401

  Oğuzman/Öz s. 247-248; Özekes s. 133.  
402

  Oğuzman/Öz s. 248; Özekes s. 133.  
403

  Vâdeye bağlı borçlarda, borcun vâdesinin gelmesi ile borç muaccel olmakla birlikte, 

taraflar da kendi aralarında yapacakları bir sözleşme ile borcun nasıl ve hangi durumlarda 

muaccel hale geleceğini kararlaştırabilirler. Örneğin, taraflar aralarında yaptıkları bir 

sözleşme ile borç karşılığında, müteakip şekilde ödenmek üzere, imzalanan birden fazla 

bonolardan birisinin vâdesinde ödenmemesi halinde bonoların da muacceliyet kesbedeceği 

kararlaştırılabilir. Yargıtay‟a göre de, böyle bir kararlaştırmayı, ancak sözleşmeyle 

yapmak mümkündür. Örneğin, muaccelliyet konusundaki kararlaştırmanın, doğrudan 

bononun üzerine düşülecek bir kayıtla sağlanmak istenmesi halinde, bu kayıt,  hiç 

yazılmamış sayılır ve hukuki sonuç doğurmaz (12. HD, 19. 3. 2007, 2800/5136 

(www.kazanci.com); Borçlu ile alacaklı arasında yapılan taksitli borç sözleşmesine göre, 

taksitlerden birisi ödenmediğinde, diğer taksitler muaccel hale geleceği belirtilmişse, 

taksitlerden birisinin ödenmemesi ile diğer taksitler de muaccel hale gelir (11. HD, 12. 3. 

2004, 2129/2466 (www.kazanci.com).  
404

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 401-404; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 801-804 vd; 

Barlas s. 28. 
405

  Kambiyo senetlerinden bono ve poliçede, vâdenin bulunması zorunlu değildir. Yani, vâde 

bono ve poliçenin ihtiyari unsurudur. Bono veya poliçeye vâde yazılmamışsa, bu bono 

veya poliçe görüldüğü anda ödenmesi gereken poliçedir. Yani, bu senetlere bağlı olan 

alacaklar senedin görülmesiyle muaccel olurlar. Bu senetlerin asli borçlusu, senedi kabul 

etmiş olan muhatap ve onun lehine aval verenlerdir. Bir de bu senetlerin müracaat 

borçluları vardır ki; bunlar da keşideci, cirantalar ve bunlara aval veren kimseler ile araya 

girme suretiyle senedi kabul edenlerdir. Bu kişiler hamile karşı, poliçe veya bononun 

ödenmemesinden dolayı müteselsilen sorumludurlar. Bono veya poliçeye vâde konulması 

halinde, Alacak bu vâdelere göre muacceliyet kesbeder. Lehdar veya hamilin senede bağlı 

alacağının ödenmesi bakımından, vâdenin gelmiş olması ve elindeki senedi muhataba ibraz 

etmesi gerekir. Hamil veya lehdarın müracaat borçlularına karşı müracaat hakkını 

kullanabilmesi için ise, vâdenin gelmiş olması ve senedi muhataba ödeme için ibraz etmesi 

http://www.kazanci.com.tr/
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düzenleme, kanunun benimsediği temel kuralın, borcun vâdesiz olarak doğduğu 

yönündedir
406

. Ancak, bu kural emredici olmadığından, taraflar bunun aksini 

kararlaştırarak borcu bir vâdeye bağlayabilirler. Vâdeye bağlanmamış borçlarda, borç 

doğduğu anda muaccel olduğundan, borcun doğumu ile ifa zamanı arasında bir zaman 

aralığı mevcut değildir
407

. Örneğin, haksız fiil ve peşin yapılan alışverişlerden 

kaynaklanan borçlar
408

, doğdukları anda muaccel olurlar. Borçlar Kanunu m. 74‟e 

göre, bu tür borçların “derhal” ifa edilme mecburiyeti vardır. Kanundaki, derhal 

ibaresinin, doğruluk ve dürüstlük kuralı
409

, o andaki şartlar, o yöre ve meslekteki örf ve 

adetlere göre yorumlanması ve gerekiyorsa, makul bir sürenin verilmesi gerekir. Her 

alacağın bir ödenme zamanı olmakla birlikte, vâdeye bağlanmış olma zorunluluğu 

yoktur
410

.  

Kanundan kaynaklanan bazı özel durumlarda, borcun bağlandığı vâde gelmeden 

de muacceliyet gerçekleşebilir: Bu durumlardan birincisi, imtiyazlı olarak hacze iştirak 

durumudur (m.101). İcra ve İflâs Kanunu m.101‟de sayılan kimseler, yine bu maddede 

sayılan şartların varlığı halinde, herhangi bir takip yapmış olmaksızın, borçlunun 

mallarının üzerine konulan hacze katılabilirler. Ancak, hacze katılma hakkına sahip 

olan kimselerin, bu katılım için alacaklarının muaccel olmasının gerekip gerekmediği 

konusunda kanunda bir düzenleme yoktur. Kanaatimizce, m.101‟in sağlamak istediği 

bu imtiyazın sözkonusu olabilmesi için, alacak muaccel olmadan hacze iştirak etmek 

mümkün olabilmelidir. İkinci durum ise, iflâsın açılmış olma durumudur. İcra ve İflâs 

                                                                                                                                          
ve poliçe meblağını muhatabın ödememesi gerekir. Ancak bazı durumların varlığı halinde, 

hamil vâdenin gelmesini beklemeden müracaat hakkını kullanabilir. Bu durumlar, 

muhatabın kabulden tamamen veya kısmen kaçınması (kabul etmeme protestosunun 

çekilmesi gerekir), muhatabın iflâs etmiş veya sadece ödemelerini tatil etmiş yahut 

aleyhindeki icra takibinin semeresiz kalmış olması veya kabule arzı yasaklanmış bir 

poliçenin keşidecisinin iflâs etmiş olması gerekir. Çekte ise durum farklıdır. Çek bir 

ödeme aracı olduğundan, derhal ödenmesi gerekir. Yani, çekte vâde yoktur. Buna karşılık, 

çekte öngörülmüş ibraz süreleri vardır. Koşullarına uygun ve karşılığı var olan çek, 

muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde, hamilin vergi kimlik numarası 

saptandıktan sonra ödenir. Ancak, çek hesabı açılmış olan şube dışında herhangi bir 

şubeye ibraz edilen çek, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir. Ayrıca, çeki elinde 

bulunduran kişinin cirantalara, keşideciye ve diğer çek borçlularına müracaat hakkı 

mevcuttur.  
406

  Bu nedenle, borçlu borcun bir vâdeye bağlandığını iddia ediyorsa, genel kuralın aksini 

iddia etmiş olacağından, bu iddiasını ispatlamak zorunda kalacaktır.  
407

  Barlas s. 27.  
408

  Peşin para ile yapılan alışverişlerde, satış sözleşmesi kurulduğu anda borç muaccel hale 

gelir.  
409

  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 801; Barlas s. 27.  
410

  “Borcun muaccel olması” ile vâde kavramı birbiriyle ile ilişki içinde olmakla birlikte, 

farklı anlam ve işlevlere sahiptir.  
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Kanunu m.195,I‟e göre, iflâsın açılması, borçlunun vâdesi gelmeyen borçlarını da 

muaccel kılar. Dolayısıyla, borçlunun bütün alacaklıları masadan alacaklarını 

isteyebilirler
411

. İflâsın açılmasıyla muaccel hale gelen alacaklar, tasfiye sonucunda 

masada mal olmadığı için tamamen veya kısmen ödenemezlerse, borç ödemekten aciz 

belgesine bağlanırlar (m. 251). Bu alacaklar, daha sonra yapılacak olan takiplerde 

muaccel alacak gibi muamele görmeye devam ederler. Üçüncü durum, kendisi için 

ihtiyati hacze başvurulan alacaklar bakımındandır. İcra ve İflâs Kanunu m.257,II‟de 

belirtilen şartların varlığı halinde, vâdesi gelmemiş alacaklar için, ihtiyati haciz yoluna 

başvurulursa, ihtiyati haciz, borcu muaccel kılar
412

. Fakat, ihtiyati haciz kararı, icra 

edilmeden sonuç doğmayacağından; borç, ihtiyati haciz kararının verilmesi ile değil, 

ihtiyati haczin, kesin hacze dönüştürülmesi ile muaccel hale gelir
413

. Bu nedenledir ki, 

ihtiyati haciz kararını alan alacaklı, bu karar kesinleşmeden (sırf ihtiyati haciz kararına 

dayanarak), borçludan müeccel alacağının ödenmesini isteyemez
414

. Hemen belirtmek 

gerekir ki, bu muacceliyet, sadece borçlunun mallarını ihtiyaten haczettiren alacaklı 

bakımındandır. Yoksa, borçludan alacağı olan diğer alacaklıların alacağı, muaccel hale 

gelmez
415

.  

Bazen, bir alacağın doğması şarta bağlanmış olabilir. Şartlar, genel itibariyle 

bozucu ve taliki şart olmak üzere ikiye ayrılır: Taliki şartta, hukuki işlemin hüküm ve 

sonuçlarını doğurması, gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir olaya bağlanmıştır. Şüpheli 

olayın gerçekleşmesiyle de, şart hüküm ve sonuçlarını doğurur ve alacak muaccel hale 

gelir. Bu şüpheli olayın gerçekleşmemiş olması halinde ise, hüküm doğurması şarta 

bağlanan hukuki işlem ortadan kalkar. Borçlar Kanunu m. 149‟a göre, “şarta bağlı akit, 

ancak şartın tahakkuku anından itibaren hüküm ifade eder”. Bozucu şarta bağlı hukuki 

işlem, hüküm ve sonuçlarını derhal doğuracağından; kanaatimizce, buradaki şarttan 

maksat, bozucu şart değil, taliki şarttır. Taliki şarta bağlanan alacak için ise, iflâs 

yoluna gidilememesi gerekir. Çünkü, henüz hüküm ifade etmeyen ve bünyesinde 

taşıdığı borcu henüz doğurmamış olan bir akde dayanılarak, borçlu hakkında, takipli 

veya doğrudan doğruya bir iflâs takibi yapılamaz
416

. Esasen, burada bir borç mevcud 

                                                 
411

  Tercan-İflâsın Etkisi, s. 10 
412

  Barlas s. 32.  
413

  Berkin-Ödemeler, s. 252-253; Berkin, Necmeddin M.: İhtiyati Haciz, İstanbul 1962, s. 

27; Barlas s. 32.  
414

  Berkin-Ödemeler, s. 253.  
415

  Özekes s. 133.  
416

  Rosetti s. 19; Berkin-İhtiyati Haciz, s. 26; Onsun, Şükrü Kemal: Vâdesiz Senetler İçin 

İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir mi? (İHD, 1948/33, s. 508-512), s. 510; Özekes s. 136.  
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olmadığına göre, ortada gerçekte bir alacaklı veya borçlu da mevcut olmayıp
417

, sadece 

bir borç taahhüdü ve bu taahhüdün altına giren kimse vardır. Nasıl ki, vâdesi henüz 

gelmemiş bir alacak muaccel olmadığı için istenemezse; taliki şarta bağlanan borç da, 

şart gerçekleşmeden istenemez
418

. Kanaatimizce, taliki şartın gerçekleşmesi kuvvetle 

muhtemel görünüyorsa, bu şarta bağlanan alacak için muhafaza tedbirlerinin 

alınabilmesi mümkün olmalıdır. Bozucu şartta ise, bir hukuki işlem geçerli olarak 

kurulur, hukuki sonuçlarını da derhal doğurmaya başlar. Gelecekte, bağlandığı şüpheli 

olayın gerçekleşmesiyle, bu hukuki işlem bozularak hükümsüz hale gelir. Bu şarta 

bağlanan alacak, derhal istenen bir alacak olabileceği gibi (vadesiz), bir vâdeye de 

bağlanmış olabilir. Bozucu şarta bağlı olarak doğan bir borcun ödenmemesi (veya 

ödenmesinin tehlikeye düşürülmesi) halinde, borçluya karşı iflâs yoluna 

gidilebilecektir
419

.  

İradenin, hata, hile ve ikrahla sakatlandığı durumlarda, iradesi fesada uğrayan 

kişinin, hata ve hileyi öğrenme anından; ikrahta ise, ikrahın sona ermesinden itibaren 

bir yıllık hak düşürücü süre içinde işlemin iptalini talep edebilir
420

. Bu bir yıllık 

sürenin geçmesi durumunda, irade fesadı nedeniyle hükümsüzlüğü askıda olan 

sözleşmeye icazet verilmiş kabul edilir
421

 ve böylece sözleşme tamamen geçerli hale 

gelerek, normal bir sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurur (BK m.31). Borcun ifa 

zamanı, bir yıldan daha uzun ise, bu sürenin sonunda, borç muaccel hale gelir
422

. 

Belirtmek gerekir ki, borcun geçerli hale gelmesi ile muaccel olma tarihleri birbirinden 

farklıdır. Geçerli olma tarihinin, muaccel olma tarihinden önce olması durumunda; 

borç, normal geçerli bir borç gibi hüküm ve sonuçlarını doğurur. Borçlu, böyle bir borç 

için kendisine karşı açılacak ifa davasında veya yapılacak bir cebri takibinde, hata, hile 

veya ikrahı bir def‟i veya itiraz olarak ileri süremez
423

. Ancak, borcun vâde tarihi bir 

yıldan daha kısa bir süre olarak belirlenmişse, yani, borcun muaccel hale gelme tarihi, 

geçerli olma tarihinden önce gerçekleşirse, borçlunun iradesi fesada uğramış olmasına 

rağmen, borç muaccel olduğu kabul edilecek midir? Bizim de katıldığımız bir görüşe 

göre
424

, bir yıllık sürenin dolmasına veya icazet söz konusu ise, icazet verilmesine 

kadar geçen belirsizlik döneminde, ifa zamanının gelmesi ile borç muaccel olacaktır. 

                                                 
417

  Onsun s. 510.  
418

  Berkin-İhtiyati Haciz, s. 26.  
419

  Rosetti s. 18; Özekes s. 135.  
420

  Oğuzman/Öz s. 106. 
421

  Oğuzman/Öz s. 100. 
422

  Barlas s. 23.  
423

  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 456; Aksi durum için bkz. Oğuzman/Öz s. 107. 
424

  Barlas s. 23-24.  
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Aksi takdirde, borçlu, henüz iptal beyanında bulunmadığı halde, hâkim bu askıdaki 

hükümsüzlüğü re‟sen dikkate almak ve muacceliyetin gerçekleşmediği gerekçesiyle, 

davayı reddetmek zorunda kalır ki, bu sonuç da kabul edilemez
425

. 

Haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçların nasıl muacceliyet 

kesbedeceği konusunda kanunlarımızda doğrudan bir hüküm olmamakla birlikte, 

zamanaşımına nasıl uğrayacakları konusunda düzenlemeler mevcuttur. Zamanaşımı ile 

ilgili düzenlemelerden hareketle, borçların nasıl muaccel olacakları belirlenebilir. 

Çünkü, borçların zamanaşımı süresi, borcun muaccel olmasıyla başlar (BK m.128). 

Yani, bir alacağın zamanaşımına uğraması için, ilk önce muaccel hale gelmesi gerekir. 

Haksız fiile ilişkin zamanaşımının başlama anı da, haksız fiilden kaynaklanan borcun 

muaccel olma anıdır. Borçlar Kanunu‟na göre, haksız fiillerden kaynaklanan borçlarda 

zamanaşımı, zarar gören tarafın zararı ve failini öğrenmesi tarihinden itibaren bir sene 

ve her halde zarara sebebiyet veren fiilin meydana gelmesinden itibaren on yıldır (BK 

m.60,I)
426

. Dolayısıyla, haksız fiilden kaynaklanan borçlar, haksız fiilin meydana 

gelmesi ile doğar
427

 ve doğdukları anda muaccel olurlar
428

. Sebepsiz zenginleşmeden 

                                                 
425

  Gabinin söz konusu olduğu durumlarda ise, işlem baştan itibaren geçerlidir (Barlas s. 24) 

Ancak, taraflardan birinin ekonomik anlamda darda kalmasından (müzayaka), 

düşüncesizliğinden veya tecrübesizliğinden yararlanılarak edimler arasında yaratılan açık 

orantısızlık meydana geldiğinden, iki taraflı sözleşmenin yapılmasından itibaren bir yıl 

içerisinde (hak düşürücü süre) sözleşmeyi iptal edebilir (BK m. 21). İrade bozukluğu 

sebeplerinden farklı olarak, burada bir yıllık sürenin başlangıcı sözleşmenin yapılma 

tarihidir. Bu süre içinde gabin ileri sürülmezse, sözleşme gabinsiz yapılmış gibi sonuç 

doğurur. Bu süre sona erdikten sonra, kişi durumu yeni öğrendiğini ileri sürüp gabine 

dayanamaz. Yasa koyucu, sözleşmelerde, gabin dolayısıyla da olsa, belirsizliği hoş 

karşılamamıştır. Yasa koyucuya göre, gabin bile olsa, sözleşme günün birinde taraflar için 

bağlayıcı olmalıdır. Kişi, bir yıllık süre  içinde sözleşmenin iptalini istememişse ve borcun 

vâde tarihi, bir yılı aşıyorsa, vâde tarihi geldiğinde borç muaccel olur. Ancak, iptal 

hakkının kullanılma ihtimalinin bulunduğu bir yıllık süre içinde, henüz iptal 

gerçekleşmeden, ifa zamanı gelmesi durumunda; bir görüşe göre borç muaccel hale gelir. 

Çünkü, burada baştan itibaren geçerli olarak doğmuş bir borç söz konusudur. Ancak, 

borçlu, bu muacceliyete rağmen, bir yıllık süre dolmadan, sözleşmenin iptalini isteme 

hakkını kullanabilir. Bu durumda, işlem baştan itibaren geçersiz hale geleceğinden, 

muacceliyet de ortadan kalkacaktır. Ancak, muaccel olan borç ödenirse, artık sözleşmenin 

iptalini isteme hakkı sona ereceğinden, bir daha kullanılamayacaktır (Barlas s. 24).  
426

  Gürsoy, Kemal Tahir:Haksız Eylem (Fiil)den Doğan Talep Hakkı ve Bu Hakkın Diğer 

Talep Haklarıyla Yarışması (Dava Hakkının Telahuku)  (AÜHFD, 1974/1-4, s. 149-184), s. 

159, 160.  
427

  Gürsoy s. 176.  
428

  Haksız fiilin gerçekleşmesinden bahsetmek için, haksız fiilin bütün unsurlarıyla 

tamamlanmış olması gerekir (Ancak, kusursuz sorumluluk gerektiren hallerde, kusur 

şartının oluşup oluşmadığına bakılmaz). Örneğin, işlenmeye başlayan haksız fiil halen 

devam etmekte ise veya fiil sona ermekle birlikte zarar halen devam etmekte ise, on yıllık 

zamanaşımı, failin son davranışından itibaren işlemeye başlayacaktır (Kılıçoğlu-Borçlar 

file:///F:/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1974-31-01-04/AUHF-1974-31-01-04-Gursoy.pdf
file:///F:/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1974-31-01-04/AUHF-1974-31-01-04-Gursoy.pdf
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doğan alacakların, iflâs yoluyla istenebilmesi için, muaccel olmaları şarttır. Sebepsiz 

zenginleşmeden doğan alacakların muaccel olması da, haksız fiilden doğan alacaklarda 

olduğu gibidir. Buradaki alacaklar da, haksız fiilden doğan alacaklar gibi, bir ve on 

yıllık zamanaşımına tabidirler. Bu süre, malvarlığında azalma olan kimsenin, sebepsiz 

zenginleşmeyi ve sebepsiz zenginleşeni öğrendiği andan itibaren bir yıl, her halükârda, 

sebepsiz zenginleşmenin meydana gelmesinden itibaren on yıldır (BK m.66)
429

. 

Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçların muaccel olması da, sebepsiz zenginleşmenin 

meydana gelmesiyle gerçekleşir (BK m.66). 

 

                                                                                                                                          
Hukuku, s. 352,353). Çünkü, fiil devam ettiği müddetçe, doğan zararın ne kadar olduğunu 

tespit etmek güçtür. Haksız fiilden doğan borcun (zararın) muaccel olma anı ile haksız 

fiilin gerçekleşme anı aynıdır veya hukuka aykırı fiilin gerçekleşmiş, ancak zarar daha 

sonra doğmuşsa, zararın doğduğu tarih, haksız fiilin gerçekleşme tarihidir. Bu, aynı 

zamanda borcun muaccel olma tarihidir. Doktrindeki bir görüşe göre de, zararın doğması 

ile haksız fiilden doğan alacak muaccel hale gelir (Gürsoy s. 159). Yargıtay‟a göre de, on 

yıllık zamanaşımının başlangıcı, haksız fiilin meydanda gelme anı olduğuna göre, haksız 

fiilin gerçekleşmesiyle, haksız fiilden doğan alacak muaccel hale gelmektedir. Haksız fiil 

tarihi itibariyle ödenmesi gereken borçlar bakımından, haksız fiilin gerçekleştiği tarih, 

ondan kaynaklanan borç için vâde niteliğindedir  (HGK, 10. 12. 2003, 4-754/749: 

www.kazanci.com). Haksız fiile sebebiyet veren kimse, haksız fiil tarihi itibariyle 

temerrüde düşmüş olur (HGK, 10. 12. 2003, 4-754/749: www.kazanci.com). Haksız 

fiillerden doğan borçlarda, ödenecek meblağın likid olması, dava açılması halinde 

mahkeme kararı ile; dava açılmaması halinde ise, tarafların anlaşması mümkün olmaktadır. 

Ancak, alacağın likid olmaması, onun muaccel olmasını engellemez. Kanaatimizce, haksız 

fiil hâlihazırda devam ediyorsa, haksız fiilin sona ermesinden itibaren alacak muaccel hale 

gelir. Çünkü, haksız fiil sona ermedikçe, haksız fiilin sebebiyet verdiği zararın 

belirlenmesi zordur. Ancak, doğan veya doğmaya devam eden zarar belirlenebiliyorsa, 

haksız fiilin sona ermesini beklemeye gerek yoktur. Haksız fiilin öğrenilmesi ile alacak 

muaccel olacaktır. Zararın bir zaman süresi içerisinde veya ancak bir müddet sonra 

doğması halinde, meydana gelen her yeni zarar için, yeni bir zamanaşımı süresi işlemeğe 

başlar; örneğin, çalışma gücünden mahrum kalmış olan kimse için, her geçen gün, yeni bir 

zarar meydana getirir. Binaenaleyh, bu yeni zararı öğrenme tarihinden itibaren yani zarar 

için yeni bir zamanaşımı süresi işlemeğe başlar. Zararı meydana getiren eylemin devam 

etmekte olması, zamanaşımının işlemesine manidir. Örneğin; haksız rekabet eyleminin 

devam süresi içerisinde, zamanaşımı cereyan etmez. Eğer zarar, birbirinden bağımsız, tek 

tek eylemlerden ileri gelmekte ise, her eylemin sebep olduğu zarar hakkında, yeni bi r 

zamanaşımı süresi işlemeğe başlar. Haksız fiilden doğan alacaklar için öngörülen ikinci 

süre, bir yıllık süredir. Bu süre, zarar ve failin öğrenilmesinden itibaren bir yıldır. Bir 

yıllık zamanaşımı süresinin işlemesi için, sadece failin veya sadece zarar ın öğrenilmesi tek 

başına yeterli olmayıp, her ikisinin aynı anda öğrenilmesi gerekir. Buradaki bir yıllık süre, 

alacağın muacceliyetiyle ilgili olmayıp, alacağın talep edilebilmesiyle ilgilidir. Çünkü, 

haksız fiilden doğan alacaklar, haksız fiilin tamamlanmasıyla doğarlar. Haksız fiilden 

zarar gören kimse, fail ve zararı öğrendiği andan itibaren icra veya iflâs takibi yapmak 

suretiyle uğradığı zararı talep edebilecektir. Bir yılın geçmesiyle, bu alacağı zamanaşımına 

uğrayacaktır.  
429

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 388.  

http://www.kazanci.com.tr)/
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İlâma bağlanmış olan alacağın iflâsa konu edilebilmesi için, muacceliyet şartının 

gerçekleşme mecburiyeti vardır. İlâmlı icrada, alacağın muaccel olma şartını, alacağın 

dayandığı belgenin niteliğine göre ikiye ayırmak suretiyle incelenebilir: İcra emrine 

rağmen borcun ödenmemesinde, alacak ilâma bağlı ise, alacağın muaccel olup 

olmadığı araştırılmaz. İlamın mahkemeden alınma sürecinden hareketle
430

, alacağın 

muaccel olduğunun bir karine olarak kabul edilmesi gerekir. Zira, yargılama 

aşamasında, borcun muaccel olup olmadığına ilişkin hususun tartışıldığı ve karara 

bağlandığı düşünülür. Ancak, bu adi bir karine olup, aksi her zaman 

ispatlanabilir. Buna karşılık, alacak ilâm niteliğindeki bir belgeye bağlı ise, ilâm 

için öngörülen karine burada sözkonusu olmadığından, alacağın muaccel o lup 

olmadığının araştırılması şarttır. Bilindiği üzere, ilamlı icrada, borçluya 

gönderilen icra emrine karşı borçlunun itirazda bulunamamaktadır
431

. Acaba, ilam 

niteliğindeki bir belgeye dayanılarak yapılan ilamlı icra takibinde alacak muaccel 

değilse, borçlunun nasıl bir yola başvurması gerekir? Alacağın, ilâm niteliğindeki 

belgelere, örneğin para borcunu ihtiva eden düzenleme biçimindeki noter senedine 

bağlanmış olması, onu muaccel kılmaz. Bir defa, bu belgeler nitelikleri ve düzenleme 

biçimleri itibariyle ilâmlardan farklıdırlar. Dolayısıyla, bu belgelere bağlanmış olan 

alacakların muaccel olması ve bu muacceliyetin gerçekleşip gerçekleşmediğinin 

araştırılması şarttır. Şayet, bu belgelere bağlanan alacak henüz muaccel değilse, borçlu 

icra mahkemesinden, icra ilâmlı icranın geri bırakılmasını isteyebilir (m.33). 

Borçlunun böyle bir belgeye dayanılarak gönderilen icra emrinin karşısında, m. 

33‟e dayanması mümkündür. Zira, bu hükmün 1 inci fıkrasının birinci cümlesine 

göre, “İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra 

mahkemesine başvurarak borcun  zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa 

edildiği itirazında bulunabilir”. Bu fıkrada geçen “imhal” kavramının anlamı, 

muaccelieyet gerçekleştikten sonra, borçluya borcunu ödemesi için ek bir süre 

verilmesiyle sınırlı değildir. Bu kavramın anlamı daha geniş olup, bununla vadeye 

bağlanmış bütün borçlar kastedilmektedir. Dolayısıyla, buradaki borçlar ilk defa 

vadeye bağlanan borçlar olabileceği gibi, sonradan vadesi uzatılan borçlar da olabilir. 

Her iki durumda da muacceliyet sözkonusu olmayacağından; borçlu, borcun muaccel 

olmadığı gerekçesiyle, icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını 

isteyebilecektir.  

İfa veya depo emrine rağmen borcun ödenmemesi halinde ise, bu emrin 

                                                 
430

  İlâmı veren mahkemenin, bu konuda gerekli olan incelemeyi yaparak karar verdiği kabul edilir. 
431

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 390. 
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verilme aşamasına kadar gelmiş olan bir davada, mahkemenin davaya konu edilen 

alacağın muaccel olup olmadığını araştırdığı ve alacağın muaccel olduğu 

kanaatine vardığı için, borçluya ifa veya depo emri gönderdiği karine olarak 

kabul edilmelidir. Bu sebep, belirtilen özelliğiyle, ilama bağlı alacaklarda kabul 

edilen karineye benzemektedir.  

III-Muaccel Olan Borcun Borçlar Hukuku Hükümlerine Göre ÖdenmemiĢ 

Olması 

Borçlu, borcun ödenmesi konusunda, her zaman kendisinden beklenen 

dürüstlüğü, dikkat ve özeni göstermeyebilir. Örneğin, borç muaccel olduğu halde, 

tamamen veya kısmen borcunu ödemekten kaçınabilir. Böyle bir durumda, kanun 

koyucu, alacaklının menfaatini korumak ve alacaklının bir an önce alacağına 

kavuşmasını sağlamak için, çeşitli tedbirler almış ve yaptırımlar koymuştur. Borcun 

ödenmemesi halinde, borçlar hukuku ile iflâs hukuku birbirlerinden farklı işleve 

sahiptirler: Borçlar hukukunda borcun ödenmemesinin anlamı, muaccel bir para 

borcunun vâdesinde alacaklısına ifa edilmemesi durumudur. Borcun ödenmemesi hali 

için yapılmış düzenlemeler ile alınmış tedbirlerin amacı ise, alacaklının alacağının 

erimesini önlemeye, ödememeden kaynaklanan zararları belirlemeye yöneliktir. Buna 

karşılık, cebri icra hukukundaki düzenlemeler ise, ödenmeyen borçlar ve uğranılan 

zararlar konusunda borçluyu ifaya zorlamaya; borcun ödenmek istenmemesi (veya 

ödenememesi) halinde borçlunun mallarına el konulmak suretiyle karşılamaya ve 

nihayetinde alacaklıyı tatmin etmeye yöneliktirler. 

Borcun ödenmemiş sayılması için, borçlunun ödeme yapmaktan kaçınabileceği 

hallerin bulunmaması gerekir. Bu hallerden birisi varsa, borç ödenmemiş sayılmaz. 

Örneğin, borç doğurduğu ileri sürülen hukuki ilişki hiç kurulmamış veya geçersiz 

olarak kurulmuşsa, borçlunun ödeme yükümlülüğü doğmaz ve istenen borç 

ödenmemiş sayılmaz
432

. Ancak, borcu ödemekten kaçınmaya imkân sağlayan 

hallerden bazılarında, borç geçerli olarak doğmuş ve muacceliyet gerçekleşmiş 

olmasına rağmen, borçlu, hukuki bir sebebe dayanmak suretiyle borcu ödemekten 

kaçınabilmektedir. Bu haller, borcun yeni bir vâdeye bağlanmış olması ve bir def‟inin 

ileri sürülebildiği durumlardır: 

 

                                                 
432

  Barlas s. 67.  
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Ödenmesi gereken borcun, yeni bir vâdeye bağlanması, borcun ödenmesinin, bir 

süre ertelenmesi anlamına gelir. Bu süre zarfında, alacaklı ödemeyi talep etmesi 

halinde; borçlu, kendisine yeni bir vâde verildiğini ileri sürerek, ödeme yapmaktan 

kaçınabilir. Hâkim de, bu durumu re‟sen dikkate alır. Borçlunun ödeme yapmaktan 

kaçınabileceği bir diğer durum ise, ileri sürebilecek bir def‟inin varlığıdır
433

. Bu 

def‟ilerin bir kısmı, borçluyu borcunu ödemekten tamamen kurtarırken; bir kısmı da 

borcun ödenmesini bir süreliğine erteleyici
434

 fonksiyona sahiptir. Borçluyu borcun 

ödenmesinden tamamen kurtaran def‟iye zamanaşımı def‟i; borcun ödenmesini bir 

süre erteleyici fonksiyona sahip olan def‟iye ise, ödemezlik def‟i (BK m.81) örnek 

olarak verilebilir. Ödemezlik def‟i, Borçlar Kanunu m. 81‟de düzenlenmiştir. Buna 

göre, karşılıklı edimleri içeren sözleşmelerde, taraflardan birisi, borçlanmış olduğu 

muaccel edimi ifa etmeden veya ifasını önermeden, kendisine muaccel ediminin ifa 

edilmesini talep ederse, diğer tarafın da kendisine ifa yapılmasını ileri sürme hakkına 

“ödemezlik def‟i” denir
435

. Görüldüğü üzere, ödemezlik def‟i, karşılıklı edimlerin aynı 

anda ifalarının sağlanması ve karşı taraf edimini ifa edinceye kadar, kişiye kendi 

edimini ifa etmekten kaçınma hakkı vermektedir
436

,
437

. Bu def‟i‟nin ileri sürülmesine 

                                                 
433

  Barlas s. 68.  
434

  Bu def‟i, erteleme def‟i olarak ifade edilir. 
435

  Eren-Borçlar Hukuku, s. 945-946.  
436

  Simmen, Robert: Die Einrede des nicht erfüllten Vertrags, Bern 1981, s. 37; Eren-Borçlar 

Hukuku, s. 946; Borçlar Kanunu m. 81‟de sözü edilen ödemezlik def‟inin gerçekte bir 

def‟i mi, yoksa bir itiraz mı olduğu konusundaki görüşler için bkz. Kaniti, Salamon: 

Akdin İfa Edilmediği Def'i, İstanbul 1962, s. 20 vd.; Oser, Hugo/Schönenberger, 

Wilhelm: Das Obligationenrecht, Allgemeienerteil, Zürich 1929, Art 82, N. 5,6; 

Schwenzer, İngeborg: Schweizerisches Obligationen recht, Allgemeiner Te il, Bern 1988, 

s. 357; Eren-Borçlar Hukuku, s. 946; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 827-828.  
437

  Borçlar Kanunu m. 81‟e göre, karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, borcun ifasını 

isteyen taraf bir süreden yararlanmıyorsa, kendi borcunu ifa etmiş veya ifasını önermiş 

olmalıdır. Kendi borcunu ifa etmemiş veya ifasını önermemiş olduğu halde, borcun ifasını 

isteyen tarafa karşı, diğer taraf, ödemezlik def‟inde bulunarak ifadan kaçınabilir. 

Ödemezlik def‟i ile kendisinden ifa istenen taraf, istekte bulunanın kendi borcunu ifa 

etmeden veya ifasını önermeden, borcun ifasını talep edemeyeceğini ileri sürerek, 

mütemerrit duruma düşmeksizin ifadan kaçınabilir (Eren-Borçlar Hukuku, s. 946; 

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 827). Ödemezlik def‟inin ileri sürülebilmesi  için, 

tam iki tarafa borç yükleyen (karşılıklı) bir sözleşmenin varlığı, önceden ifa 

yükümlülüğüne ilişkin bir kuralın bulunmaması, ifa isteğinde bulunan taraf, kendi edimini 

borcuna uygun bir şekilde ifa etmemiş veya ifasını önermemiş olması, borçlunun i fayı ya 

da ifa teklifini reddetmesini haklı gösteren bir sebep bulunmaması ve ifa isteğinde bulunan 

tarafın borcunun halen mevcut olması gerekir (Eren-Borçlar Hukuku, s. 946 vd.; 

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 828 vd.). Ayrıca, gereği gibi ifa etmeme halinde de, 

borçlu, ifa ve ifa teklifine rağmen, önceden belirtilmiş bir ifa sırası yoksa, yine ödemezlik 

def‟ini ileri sürebilir. Çünkü, bu durumdaki ifa, uygun olmayan ifadır 

(Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 830). Bu koşullar varsa, borçlu ödemezlik def‟ini 
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imkan olan durumlarda, karşı taraf borcun ödenmediğinden bahisle, başlatacağı bir 

iflâs takibi iflâsla sonuçlanmayacaktır. 

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, ifanın ilk önce kimin tarafından 

yapılacağı kararlaştırılmışsa, taraflar bu sıraya uyarak, borçlarını ifa etmek 

zorundadırlar. Buna karşılık, ifanın yapılma sırası konusunda bir kararlaştırma 

yapılmamışsa, sıranın tayini konusunda bir hüküm mevcutsa o hükme; aksi halde 

sözleşmenin mahiyetine göre yapılmaya çalışılır. Sözleşmenin mahiyetinden de ifanın 

sırası anlaşılamıyorsa, her iki taraf aynı anda ifada bulunmak zorundadır
438

. Aynı anda 

borcunu ödemeyen taraf hakkında iflâs yoluna başvurulabilir. 

İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, borçların aynı zamanda veya farklı 

tarihlerde ifa edilmesi gerekirken, taraflardan birisi, bu ifayı yerine getiremeyecek acz 

haline düşmüş olabilir
439

. Bu acz haline, taraflardan birisinin iflâs etmesi veya 

hakkındaki icra takibinin semeresiz kalması, m.178 anlamında acz halinde bulunması, 

borca batık olması örnek olarak verilebilir. Böyle bir durumdaki borçluya karşı, diğer 

taraf, ödemezlik def‟inden yararlanabilir. Yani, diğer taraf, acz halinde olan taraftan, 

alacağını elde etmeden veya kendisine teminat gösterilmeden borcunu ifadan 

kaçınabilir (BK m.82)
440

,
441

. Bu şekildeki bir kaçınma, borcun ödenmemesi anlamına 

gelmez
442

. Karşılıklı edimlerin ifa tarihlerinin farklı olması durumunda, def‟i hakkı 

sahibinin alacağının, acz haline düşen kimsenin alacağından önce muaccel olması 

gerekir. Bu demektir ki, def‟i hakkı sahibinin borcu muaccel olduğu halde, diğer 

tarafın acz hali nedeniyle ödeme yapmak zorunda değildir
443

.  

Gerek, Borçlar Kanunu m.81, gerekse m.82‟ye göre, haklı olarak ödemezlik 

                                                                                                                                          
ileri sürebilir. Ancak, bu def‟i, borçluyu borçtan kurtarmaz. Borçlu, diğer taraf edimini 

yerine getirene kadar, geçici olarak borcunu ifa etmekten kurtulur. Alacaklının edimini 

gereği gibi ifa etmesi, ya da ifasını teklif etmesine kadar borcun ifası ertelenir.  
438

  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 826-827.  
439

  Burada sözü edilen “acz haline düşme” ifadesi Borçlar Kanunu m.82‟de geçmektedir. 

Kanundaki bu ifadenin anlamı, İcra ve İflâs Kanunu m. 178,I‟deki acz hali olmayıp, borçlunun 

genel anlamda borçlarını ödeme konusunda zor duruma düşmesi olarak anlaşılmalıdır. 
440

  Eren-Borçlar Hukuku, s. 956; Von Büren, Bruno: Schweizerisches Obligationenrecht, 

Allgemeiner Teil, Zürich 1964, s. 469.  
441

  Bu def‟iye “borç ödemeden acz def‟i” de denilmektedir (Eren-Borçlar Hukuku, s. 956).  
442

  Borçlar Kanunu m. 82‟ye göre borç ödemekten acz def‟inin ileri sürülebilmesi için, tam iki 

tarafa borç yükleyen bir sözleşmenin bulunması, taraflardan birisinin, borcunu ifada aciz 

hale düşmesi, bu acz hali nedeniyle diğer tarafın hakkının tehlikeye düşmüş olması ve 

karşı tarafın karşı alacağının güvenceye bağlanmamış olması gerekir (Eren-Borçlar 

Hukuku, s. 957-959; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 834-836).  
443

  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 834.  



 

 

96 

def‟inin ileri sürülmesi, def‟i sahibine karşı adi iflâs yoluna başvurulmasına bir engel 

teşkil etmez. Çünkü, genel iflâs yolunda iflâs talebini alan icra dairesi, böyle bir 

alacağın olup olmadığını araştırmadan, karşı tarafa ödeme emri göndermek 

zorundadır
444

. Ödemezlik def‟i, yedi günlük itiraz süresi içinde (m. 155) ileri 

sürülebilse de, talep edilen borç, ödeme emrine rağmen ödenmediği için, iflâs 

davasının açılması için gerekli olan sebep gerçekleşmiş olacaktır
445

. Buna karşılık, 

kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda, icra dairesinin, talep edilen alacağın olup 

olmadığını araştırma mecburiyeti vardır
446

.  İcra dairesi, sözkonusu def‟inin 

yerinde olduğunu, yani borcun henüz iflâs yoluyla talep edilebilir olmadığını 

tespit ederse, def‟i hakkı sahibi olan kişiye iflâs ödeme emri 

gönderemeyeceğinden, iflâs davası açmak için gerekli olan sebep gerçekleşmemiş 

olacaktır. 

Borcun ödenmemesi, her zaman borçludan kaynaklanmaz. Bazen, borcun 

ödenmesi için, gerekli şartların alacaklı tarafından oluşturulması veya yerine 

getirilmesi söz konusu olabilir. Örneğin, borcun bankaya yatırılması kararlaştırılmış ve 

bunun için paranın ödeneceği bankanın adı ve hesap numarası bildirilmemişse, borçlu 

borcunu ödememiş sayılmaz. Aynı şekilde, borcun ödenememesi, alacaklının yapılan 

ödemeyi haklı bir neden olmaksızın kabul etmemesi şeklinde ortaya çıkabilir (BK 

m.90)
447

. Bu durumlarda, borcun ödenmemesine, alacaklı kendi tutum ve 

davranışlarıyla sebebiyet verdiğinden, borcun ödenmediğinden söz edilemez. 

Borcun ödenmemesi halinde, ilk önce, borçlar hukuku anlamında sonuçlar 

doğmaya başlar. Borçlar hukuku bakımından, muaccel bir para borcunun vâdesinde 

alacaklısına ödenmemesi, borçlunun temerrüde düşme sonucunu doğurur
448

,
449

. 

Borçlu, temerrüdün oluştuğu andan itibaren, duruma göre, sözleşmede veya kanunda 

belirlenen oran üzerinden temerrüt faizi ödemek zorunda kalır
450

. Alacaklı, temerrüt 

                                                 
444

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 421.  
445

  Görüldüğü üzere, burada, bir alacağın olup olmadığı araştırılmadan, alacaklının iflâs 

yoluna başvurma hakkı doğduğundan, iflâs sebebi maddî olarak değil, şeklî olarak 

doğmaktadır. Bu şeklî iflâs sebebi, depo emrine rağmen borcun ödenmemesi ile  maddî bir 

iflâs sebebine dönüşür (Bkz. aşa. § 4. D).  
446

  Kuru/Arslan/Yılmaz -İcra ve İflâs, s. 483. 
447

  Barlas s. 75-78.  
448

  Temerrüt sebebiyle, alacaklının üç seçimlik hakkı doğar: Bunlar, temerrüt faizi ve munzam zararı 

birlikte borcun aynen ifa edilmesi; borçluya bir mehil verilerek, bu mehil sonucunda, borç 

ödenmediği takdirde, gecikmiş ifanın yapılmasını reddedip, müspet zararının giderilmesi; 

sözleşmeden dönerek menfi zararının tazmin edilmesini talep etmesidir (Barlas s. 118). 
449

  Borçlunun temerrüdü için bkz. aşa. § 4. B. I. 
450

  Bunun için, borçlunun kusurlu olup olmamasının bir önemi olmadığı gibi, alacaklının, temerrüt 
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sebebiyle, ayrıca zarara uğramışsa, buna “munzam zarar” denilir
451

. Bu zarar, temerrüt 

faizinden fazla ise, alacaklı, temerrüt faizini aşan bu kısım zararın da tazmin edilmesini 

isteyebilir
452

. Görüldüğü üzere, temerrüd halinde, borçlunun, asıl alacak haricinde, faiz 

ve zarar gibi birtakım ödemeleri yapma mecburiyeti vardır. Ancak, muaccel olmuş asıl 

borcunu ödemeye yanaşmayan borçlunun, temerrüt sebebiyle doğan bu kalemleri, 

ödemek istemeyeceği kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda, alacaklının, icra 

makamlarına başvurmak suretiyle, kendisine söz konusu meblağların ödenmesini 

istemekten başka çaresi yoktur. Alacaklı, yapacağı bir iflâs talebi ile kendisine ödeme 

yapılmasını; aksi halde, borçlunun mallarının tasfiye edilerek tatmin edilmesini 

isteyebilecektir. Burada dayanılacak iflâs sebepleri, “borcun ödenmemesinden 

kaynaklanan iflâs sebepleridir”. Çünkü, bu iflâs sebeplerine dayalı olarak iflâs 

istenmesinde, alacağın muaccel olma mecburiyeti vardır. Zaten, borçlunun temerrüdü 

de, ancak muacceliyet şartının arandığı borçlarda sözkonusu olabilir
453

.  

Borcun ödenmemesinin etkileri, borçlar hukukunun yanı sıra, icra ve iflâs 

hukukunda da kendisini gösterir. Bir defa, alacaklı, alacağının ödenmemesi nedeniyle, 

cebri icra yollarına başvurma hakkı elde eder. Ancak, belirtmek gerekir ki, borcun, icra 

ve iflâs hukuku anlamında ödenmemiş sayılması için
454

, öncelikle borçlar hukuku 

anlamında ödenmemiş sayılması zorunludur.  

 IV-Borçluya Ġcra Makamlarınca Ġhtar Çekilme Mecburiyeti 

Ödenmeyen bir borcun, borçlar hukuku kurallarına göre zorla tahsil edilme 

imkânı yoktur. Alacaklıya bu imkânı, cebri icra hukuku verir. Cebri icra hukuku, 

borcunu ödemeyen borçlunun mallarına el koymayı ve onları paraya çevirmek 

suretiyle, alacaklının tatmin edilmesini öngörür. Alacaklının daha önce borçlar hukuku 

                                                                                                                                          
sebebiyle bir zarara uğradığını ispatlama mecburiyeti de yoktur (Barlas s. 117). 

451
  Munzam zarar konusunda geniş bilgi için bkz. Ayrancı, Hasan: Munzam Zarar, Ankara 

2006.  
452

  Borçlu, bu zararın doğumuna kendi kusuruyla sebebiyet vermediğini ispatlamadıkça, bu zararı da 

tazmin etmekle yükümlüdür; ancak bunun için alacaklının temerrüt sebebiyle zarara uğradığını 

kanıtlama yükümlülüğü vardır (AltaĢ, Hüseyin:  Munzam Zararda İspat Sorunu (AÜHFD, 

2001/1, s. 121-129), s. 123 vd.; Barlas s. 118). 
453

  Buna karşılık, borcun ödenmeme tehlikesinden kaynaklanan iflâs sebeplerinin varlığı 

halinde, alacağın muaccel olması beklenmeden, doğrudan doğruya  iflâs yoluna başvurmak 

mümkün olduğundan; yani, alacak henüz muaccel olmadan iflâs istenebildiğinden, 

temerrüt durumu oluşmaz ve dolayısıyla temerrütten kaynaklanan zararlar da 

doğmayacağından, asıl alacak haricinde (faiz hariç olmak üzere), bir ödeme yap ılması 

istenemez.  
454

  Borcun icra ve iflâs hukuku anlamında ödenmemiş sayılması için bkz. aşa. § 4.B.III.;§ 5.B.III.; 

§ 6.B.I.6. 
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kurallarına göre, alacağının ödenmesi için yaptığı talepler ve gönderdiği ihtarlar, 

alacağın zorla tahsil edilmesine imkân vermez. Bunun için, alacaklı, cebri icra 

hukukuna göre (icra veya iflâs takibi yaparak) alacağının ödenmesini talep etmek
455

, 

yani icra makamlarına başvurarak ve borcun ödenmesi için, borçluya bildirim 

yapılmasını istemek zorundadır.  

Zira, borçlar hukuku anlamında borcun ödenmemesi, icra takibi ve takipli iflâs 

talebinde bulunmak için yeterli bir sebep iken; iflâs davası açılabilmesi için yeterli bir 

şart değildir. Borcun ödenmemesi nedeniyle iflâs davası açılabilmesi için, borçluya, 

cebri icra hukuku anlamında bir ihtar (emir) gönderilmek suretiyle borcun 

ödenmesinin istenmesi ve buna rağmen borcun ödenmemiş olması gerekir. Demek ki, 

kural olarak borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebeplerinin, bir iflâs sebebi 

olarak ortaya çıkabilmeleri için, borcun ödenmesi konusunda, borçluya mutlaka, 

önceden bir ihtarın gönderilmesi gerekir. Bu ihtarlar gönderilmeden, “borçlar hukuku 

anlamındaki borcun ödenmemesi”nin, iflâs sebebine dönüşmesine imkân yoktur. 

Bu ihtarlar, “iflâs ödeme emri (m. 155, 171)”, “icra emri (m. 32)”, “ifa veya depo 

emri (m. 158,II; 173,III)” olmak üzere üçe ayrılırlar. Bu ihtarlar, sözkonusu özel iflâs 

sebeplerinin gerçekleşmesi için temel şart durumundadır. Bu emirlerin temel özelliği, 

icra makamları tarafından borçluya gönderiliyor olmalarıdır. Uygulamada, noter veya 

avukatlar aracılığıyla gönderilen ihtarlar, iflâs hukuku anlamında birer emir niteliği 

taşımazlar. Borcun ödenmemiş olmasını iflâs sebebine dönüştürmezler. 

Bu üç ihtarın doğurdukları ortak hüküm ve sonuçlarının yanı sıra, farklı hüküm 

ve sonuçları da vardır. Örneğin, iflâs ödeme emrinin gönderildiği durumlarda, takipli 

iflâs prosedürü sözkonusu olur. Bu prosedürde, mahkeme ayrıca iflâsa karar 

verebilmesi için, borçluya bir de ifa veya depo emri vermek zorundadır. Buna karşılık, 

icra emrinin gönderildiği durumlarda, izlenecek prosedür doğrudan doğruya iflâs yolu 

olduğundan, mahkemenin borçluya depo emri verme yetkisi bulunmamaktadır. İfa 

veya depo emrinin, Ticaret Kanunu m. 182 anlamında bir iflâs sebebi teşkil edecek 

şekilde gönderildiği durumlara gelince, borçlu kabul edilen şirket ortaklarına ifa veya 

depo emri zaten gönderildiğinden, ayrıca bir ifa veya depo emri gönderilmesi 

gerekmez. 

                                                 
455

  Borçlar hukukuna göre, istendiği halde borcun ödenmemesi; alacaklıya, borçlunun 

mallarını tasfiye etme hakkı vermez. Bunun için, ayrıca iflâs (veya icra) takibi yapmak 

gerekir.  
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İcra makamlarınca gönderilen ihtarlar nitelik olarak emredicidirler. Dolayısıyla, 

bu ihtardan kaynaklanan bir iflâs sebebinin gerçekleşmemesi için, kendisine ihtar 

verilen kişinin, bu ihtara uyma mecburiyeti vardır. Bu mecburiyet, bazen icra, ifa veya 

depo emrinde olduğu gibi, mutlak olarak borcun ödenmesine yönelik iken; bazen de 

iflas ödeme emrinde olduğu gibi, borçluya ödemeyi emretmesinin yanı sıra, ona itiraz 

etme hakkı etme hakkı tanıyacak kadar esnek bir yapıya sahiptir. 

   V-Diğer Özellikler 

1-Borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebeplerinin temel özelliklerinden 

birisi de, ferdi nitelikte olmalarıdır. Yani, bu sebepler, sadece borcu ödenmeyen 

alacaklı için iflâs sebebi teşkil ederler. Alacağı henüz muaccel olmayan başka 

alacaklılar için bu sebepler, borcun ödenmemesi konusunda bir tehlike yaratmazlar. 

Dolayısıyla, muaccel olmayan alacakların sahipleri, başkasına ait alacağın 

ödenmemesi nedeniyle, henüz muaccel olmayan kendi alacakları için iflâs prosedürü 

başlatamazlar. Fakat, gönderilen emirlere rağmen borçlunun veya borçlu sayılan 

kişilerin borcu ödememeleri, ferdi bir hadise olmaktan çıkarak yaygın bir hal almışsa, 

bu durum, diğer bir iflâs sebebi olan ödemelerin tatili anlamına gelir. Bu durumda, 

artık ödemelerin tatilinin hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

2-Borcun ödenmemesine dayanan iflâs sebeplerinin hepsi, bir cebri prosedürü 

başladıktan sonra doğmaktadırlar. İflâs takibi başlamadan önce, bir iflâs sebebinin 

varlığından söz edilemez. Bu sebeplerden ödeme ve icra emrine rağmen borcun 

ödenmemesi, takip aşamasında, fakat iflâs davasının açılmasından önce; depo emrine 

rağmen borcun ödenmemesi ise, iflâs davası aşamasında meydana gelirler.  

3- Borcun ödenmemesinden kaynaklanan sebeplerin hepsi şeklî niteliktedirler
456

.  

 

 

 

 

 

                                                 
456

  Şekli nitelikteki iflâs sebeplerinin özellikleri için bkz. yuk. §. 2.A.I.3. 
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§ 4. ĠFLÂS ÖDEME EMRĠNE RAĞMEN BORCUN ÖDENMEMESĠ 

A-GENEL OLARAK 

İflâsa tabi bir borçlu, mali durumu iyi olmasına rağmen, borcunu ödemek 

istemiyorsa veya ekonomik durumu bozulmakla birlikte, bu durumun düzelme imkânı 

kalmamışsa, içine düştüğü ekonomik krizi zamanında göremediğinden gerekli 

önlemler almamışsa, doğal olarak, muaccel olan borçlarını ödeyemeyecek ve bu 

nedenle de iflâsının istenmesi kaçınılmaz olacaktır
457

.  

Doktrindeki hâkim görüşe göre, iflâsın genel sebebi, “muaccel olan borcun iflâs 

davasına rağmen ödenmemesi” olup, bu genel sebep, gerek İcra ve İflâs Kanunu‟nda, 

gerekse diğer kanunlarda açıkça belirtilmemiştir. Ancak, kanunun çeşitli hükümleri 

birlikte değerlendirildiğinde, iflâsın genel sebebinin bu olduğu sonucuna varılabilir
458

. 

Bir başka görüşe göre, kanun tarafından tanzim edilmiş muayyen bir prosedürün 

izlenmesi, iflâsın istenmesi için yeterlidir. İtiraza uğramamış ödeme emri, iflâsın 

açılması için gerekli şartı gerçekleştirmiş olur
459

. Kanaatimizce, genel iflâs sebebi olan 

“iflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi”, genel kanının aksine, kanunda 

açıkça yer almakta ve en geniş haliyle düzenlenmiş bulunmaktadır. Tabiidir ki, bu 

sebebin, “muaccel olan borcun ödenmemesi” adı altında aranılması halinde, kanunda 

bulunmasına imkân yoktur. Bu sebep, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 156 ncı (adi iflâs yolu 

için) ve ile 173 üncü (kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu için) maddelerinde 

düzenlenmiş olup, “iflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi” adıyla formüle 

edilebilir. İcra ve İflâs Kanunu m. 173‟e göre, “Ödeme emrindeki müddet içinde, 

borçlu tarafından itiraz olunmamışsa alacaklı bir dilekçe ile ticaret mahkemesinden 

iflâs kararı isteyebilir (m.156,I). Borçlu, ödeme emrine itiraz etmişse, takip durur ve 

alacaklı bu itirazın kaldırılması ile beraber borçlunun iflâsına karar verilmesini, bir 

dilekçe ile ticaret mahkemesinden isteyebilir (m.156,III)”. İcra ve İflâs Kanunu 

m.173,I‟e göre ise “ Borçlu beş gün içinde borcu ödemez, itiraz veya şikâyette de 

bulunmazsa, alacaklı, bu durumu tevsik eden ödeme emri nüshası ile ticaret 

mahkemesinden borçlunun iflâsına karar verilmesini isteyebilir”. Görüldüğü üzere, 

hem 156 ncı maddede, hem de 173 üncü maddede, borçlu ödeme emrine ister itiraz 

etsin, ister etmesin, ödeme emrine rağmen borcunu ödememesi halinde, alacaklı 

                                                 
457

  BaĢözen-Tasarruf Yetkisi, s. 7.  
458

  Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku, C. III, 1993, s. 2600; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 622; 

Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 454.  
459

  Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 7.  
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tarafından iflâsının istenebileceği düzenlenmiştir. Demek ki, genel iflâs sebebi, borcun 

salt olarak ödenmemesi değil, “iflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi”dir.  

Bu iflâs sebebinin, kanun düzenleme tekniği bakımından, m. 177/4‟teki “icra 

emrine rağmen borcun ödenmemesi” şeklinde formüle edilen iflâs sebebinden bir farkı 

yoktur. Burada, sözkonusu sebebin oluşabilmesi için; alacaklının, icra dairesine 

başvurarak, borçluya ödeme emri göndertmesi ve borçlunun bu ödeme emrine rağmen 

borcunu ödememesi yeterli olup; bunun için, ayrıca, iflâs davasının açılmış olmasına 

gerek yoktur. Yukarıdaki ikinci görüşün aksine, bu nedene dayanarak iflâs 

istenebilmesi için, ödeme emrinin itiraza uğramamış olması şart değildir. Borçlu 

ödeme emrine itiraz etmiş olsa bile, iflâs davası açmak için gerekli olan şeklî sebep 

gerçekleşmiş olacaktır. Zaten, iflâs sebebi gerçekleşmeden, iflâs davasının açılmasına 

imkân yoktur. 

Muaccel olan bir borcun, “iflâs ödeme emrine rağmen ödenmemesi” borcun 

olağan veya genel biçimde ödenmemesini ifade eder. Zira, borç ilişkilerinde olağan 

olan durum, borç muaccel olduğunda ödenmesi gerektiğidir. Bu iflâs sebebinin 

gerçekleşmesi için de, muaccel olan bir borcun, iflâs ödeme emrine rağmen 

ödenmemesi yeterlidir
460

.  Dolayısıyla, muaccel alacağı ödenmeyen her alacaklı, bu 

sebebe dayanarak iflâs talebinde bulunabilir. Usulüne uygun bir biçimde yapılan bir 

iflâs takibinde, ödeme emriyle verilen süre içerisinde borcun ödenmemesi biçiminde 

ortaya çıkan bu şekli
461

 ve genel iflâs sebebi
462

, var olan diğer borçların da vaktinde 

ödenmeyeceğine karine oluşturur. Bir görüş, bunun kesin bir karine olduğunu ileri 

sürmekle birlikte
463

, ancak kanaatimizce, bu adi bir karinedir. Çünkü, borçlunun 

verilen süre içerisinde borcunu ödememesi, kendisinin haklı olduğu düşüncesinden, 

unutkanlığından, sadece o borcu ödemek istememesinden veya elinde olmayan 

nedenlerden kaynaklanabilir.  

Doktrinde, bazen “borcun ödenmemesi”, “ödemelerin tatil edilmesi” ile eş 

anlamda kullanılmaktadır
464

. Ancak, ödemelerin tatili, ayrı bir iflâs sebebi olarak, “İcra 

                                                 
460

  İflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesini, olağan veya genel iflâs sebebi olmasını 

sağlayan bu özelliklerdir.  
461

  Altay-İflâs Davaları, s. 898.  
462

  Baumann, Werner: Die Konkurseröffnung nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung 

und Konkurs, Zürich 1979, s. 1; Blumenstein s. 545; Giroud s. 17; Leemann s. 21; 

Henze s. 22.  
463

  Postacıoğlu-İflâs Hukuku, s. 17; Üstündağ-İflâs Hukuku s. 7; Atalay-Anonim Şirketler, 

s. 14.  
464

  Kuru, Baki: Pasifi Aktifinden Fazla Olan Sermaye Şirketlerinin İflâsı, (AD, 1970/10, s. 
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ve İflâs Kanunu m. 177/2‟de zaten düzenlenmiştir. Bu hükümde sözü edilen 

“ödemelerin tatili” maddî ve özel anlamda borcun ödenmemesi olup, doğrudan 

doğruya bir iflâs sebebi olmasının yanı sıra, farklı unsurlara sahiptir
465

. Genel iflâs 

sebebinin, ödemelerin tatili olarak adlandırılması, kavram karışıklığına neden 

olabileceğinden, bu iki kavramın birbirlerinin yerine kullanılmaması daha uygun 

olacaktır.  

Borcun ödenmemesinin genel biçimi sebep gösterilerek, borçluya karşı iflâs 

yoluna başvurulabilmesi için; yukarıda da belirtildiği üzere
466

, borcun miktarının 

(azlığı veya çokluğu), borçlunun mali durumunun çok iyi olması bir önem arzetmez. 

Borçlunun mali durumu ne kadar bozuk olursa olsun, borç ödendiği takdirde, iflâs 

sebebi oluşmayacağından, iflâsın açılma riski de doğmayacaktır. Buna karşılık, 

borçlunun mali durumu ne kadar iyi olursa olsun, ödeme emrine rağmen, borç 

ödenmediği takdirde, genel anlamda bir iflâs sebebi oluşur
467

. Salt olarak, “iflâs ödeme 

emrine rağmen borcun ödenmemesi”, iflâs yoluna başvurulabilmesi için tek başına 

yeterli bir sebeptir. Borçlu, İflâs davasının sonunda, verilen depo emrine rağmen 

borcunu ödememe tavrını sürdürürse, yani depo emrinin gereğini yerine getirmezse, 

mahkeme kayıtsız ve şartsız iflâsın açılmasına karar vermek mecburiyetindedir. 

Ancak, burada iflâs sebebi, borcun ifa veya depo emrine rağmen ödenmemesi değil
468

, 

“iflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi”dir. 

Muaccel olan borcun ödenmemesi nedeniyle borçlunun temerrüde düşmesi, 

borçlar hukuku ve borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebeplerinin oluşması 

bakımından önem arzetmesine rağmen; takipli iflâs yolunda, iflâs takibi başlatmak için 

vazgeçilmez bir unsur değildir. Yani, iflâs takibi başlatmak için, borçlunun temerrüde 

düşmüş veya düşürülmüş olması gerekmez. Zira, temerrüt borçlar hukuku anlamında, 

muaccel olan borcun ödenmemesidir. Muaccel olan borcun ödenmemesinin, iflâs 

sebebi bakımından sonuç doğurabilmesi için, alacaklının icra dairesine başvurmak 

suretiyle borçluya bir ödeme emri göndertmesi gerekir. Zaten, borçlu, daha önce 

temerrüde düşürülmemişse, borçluya gönderilen ödeme emri ile temerrüde düşürülmüş 

olur
469

.  

                                                                                                                                          
621-634), s. 621-622; Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku, C. III, 1993, s. 2600; 

Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 454.  
465

  Bkz. aşa. § 12.  
466

  Bkz. yuk. §. 3.A. 
467

  Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 621-622.  
468

  İfa veya depo emrine rağmen borcun ödenmemesi, istisnai bir iflâs sebebi olup, sadece 

kollektif ve komandit şirket ortakları için öngörülmüştür. Bu sebep için bkz. aşa.§ 5. 
469

  Bu konuda, Yargıtay ile doktrin arasındaki görüş farklılığı için bkz. aşa. § 4.C.II.  
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Bir temerrüt sözkonusu olmaksızın, salt olarak borcun ödenmemiş olması, tek 

başına ilâmsız icra takibi yapmak için doğrudan bir sebep oluştururken, takipli iflâs 

yolunda iflâsın açılabilmesi için bir sebep oluşturmaz. Takipli iflâstan farklı olarak, 

ilâmsız icra takibinde, tek aşama mevcut olup, bu aşama da kural olarak icra dairesinin 

görev alanında cereyan eder.  Buna göre, ilâmsız icradaki ödeme emrine rağmen, borç 

ödenmediğinde, borçlunun malları haczedilir ve paraya çevrilir. Hâlbuki, takipli iflâs 

yolunda, iflâs takibi ve iflâs davası olmak üzere iki ayrı aşama mevcuttur. Bir temerrüt 

sözkonusu olmaksızın, salt olarak borcun ödenmemiş olması, sadece iflâs takibine 

başvurma hakkı verir; fakat bu aşama, borçlunun mallarına el koyma ve onları paraya 

çevirme imkânı vermez. İcra dairesinin görevi dahilinde cereyan eden iflâs takibi 

aşamasında, alacağın tahsil edilmesi bir amaç olmakla birlikte; haciz aşaması gibi, 

cebir ihtiva eden bir unsurdan da yoksundur. İflâs davası açmadan önce takibe 

başvurulmasının nedeni, dava aşaması başlatılmadan önce, borcun ödenmesi 

konusunda borçluyu iflâsla ikaz ederek, borcun ödenmesini sağlamaktır. Bu nedenle, 

takip aşaması, iflâs davası açılması için gerekli olan sebebin
470

 oluşturulmasına yönelik 

bir şart olarak konulmuştur; dolayısıyla, bu aşamada borçlunun iflâsına karar 

verilmesine imkân yoktur. Borçlunun iflâsına, diğer bütün iflâs sebeplerinde olduğu 

gibi, açılacak bir iflâs davasıyla karar verilir. Şayet, borçlu takip aşamasında; yani 

ödeme emrinin gönderilmesi üzerine borcunu öderse, borcundan ve dolayısıyla 

hakkında iflâs sebebi oluşmasından kurtulur; aksi halde, hakkında iflâs davası açılması 

için gerekli sebep doğmuş olur.  

B-ÖZELLĠKLERĠ 

I-Muaccel Borcun Ödenmesi Konusunda Borçlunun Temerrüde DüĢmüĢ 

Olması 

Bir borç ilişkisinde, borçludan beklenen davranış, doğruluk ve dürüstlük 

ilkelerine göre, muaccel olan borcunu vâdesinde ödemesidir. İki tarafa borç yükleyen 

sözleşmelerde, esas olan, tarafların, borçlarını aynı zamanda ifa etmeleridir. Yani, 

taraflardan birisi, karşı taraftan edimini ifa etmesini istemesi için, kendisinin de 

borcunu ifa etmesi veya ifayı teklif etmesi gerekir (BK m.81)
471

. Taraflardan birisinin, 

borçlu sıfatıyla, ifasından kaçınamayacağı muaccel ve ifası mümkün olan bir edimi, 

                                                 
470

  Bu sebebin oluşturulması da, borçluya bir ödeme emri gönderilmek suretiyle yapılır.  
471

  Oğuzman/Öz s. 268; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 827;Tercan-İflâsın Etkisi, s. 

130.  
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zamanında yerine getirmediği için, alacaklıdan ihtar alması halinde, doğan 

sorumluluğa “borçlunun temerrüdü” denilir
472

.  

Muaccel olan bir borcun ödenmemesi, borçluya karşı iflâs takibi yapma hakkı 

vermekle birlikte, iflâs davası açma imkânı tanımaz. Borçlunun iflâsının istenebilmesi 

(iflâs takibinin yapılabilmesi için değil), borcun ödenmemesinin yanı sıra, borçlunun 

temerrüde düşmüş veya düşürülmüş olmasına da bağlıdır. Dolayısıyla, borcun 

ödenmemesi ile temerrüd birbirlerinden farklı kavramlar olup, aynı anlama gelmezler. 

Yani, kişi muaccel olan borcunu ödemediği halde, henüz temerrüde düşmemiş olabilir. 

Bu durumda, borçlunun ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekir. Ancak, bazen borcun 

ödenmemesi ile temerrüde düşme anları, zaman olarak çakışabilirler.  

Borcun ödenmemesi, borcun kaynaklarına göre değerlendirildiğinde; haksız fiil 

ve sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlarda, sözleşmeden doğan borçlardaki gibi bir 

vâde bulunmadığından, borçlu çoğu zaman borçlu olduğunu bilmeyebilir. 

Kanaatimizce, bu durumlarda, borçluya bir ihtar göndermek suretiyle verilecek makul 

bir süre içinde, borcun ödenmesinin talep edilmesi uygun olacaktır. Sözkonusu ihtarda, 

alacağın miktarı, neden kaynaklandığı; alacak birden fazla ise, hangi alacağın istendiği 

açık bir şekilde belirtilmelidir. Özellikle, haksız fiillerden doğan borçlarda, ödenmesi 

istenen alacak, borçlu tarafından bilinebilecek şekilde açık bir şekilde belirtilmemişse; 

gönderilen ihtar, borçluyu temerrüde düşürmeyeceği gibi, başka bir sonuç da 

doğurmaz. Bu tür durumlarda, borçlunun ödeme yapmak için, bir çaba içine girme 

yükümlülüğü yoktur
473

. Borçlu, ancak ihtarda belirtilen süre içinde borcunu ödemekten 

kaçınması halinde, temerrüde düşmüş sayılacaktır.  

Hukuki bir işlemden, özellikle sözleşmeden kaynaklanan borçlarda, kural olarak, 

borcun ödenmemesi ile temerrüt gerçekleşmez; bunun için borçlunun ayrıca temerrüde 

düşürülmesi icap eder. Borçlunun temerrüde düşürülmesi, alacağın muaccel hale 

gelmiş olması
474

 ve borçluya ihtar çekilmesi ile mümkün olur. Borçlar Kanunu 

m.101‟I‟e göre, “muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla, mütemerrit olur”. 

Bu ihtar, karşı tarafın borcunu, sözleşmeye uygun olarak ödemesi konusunda yapılan 

bir hatırlatmadır. Dolayısıyla, borç muaccel olsa bile, talep edilmedikçe, borçlu 

borcunu ifa etmemeye devam edebilir. Bunun için kanun, ihtar çekilmesini şart 

                                                 
472

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 503; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 911.  
473

  Barlas s. 47.  
474

  Alacağın muaccel olması konusunda bkz. yuk. § 4. C. I.  
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koşmuştur
475

. Alacaklı, bu ihtar ile borcun derhal ödenmesini isteyebileceği gibi, 

borçluya bir süre de tayin edebilir
476

,
477

. Ancak, bazı durumlar vardır ki, daha önce bir 

ihtar çekilmemiş olsa bile, bu durumların gerçekleşmesiyle, borçluya ihtar çekilmiş 

gibi borç muaccel hale gelir ve borçlu da temerrüde düşer. Bu haller, borçluya iflâs 

ödeme emri
478

 veya icra emri gönderilmesi, dava açılması
479

, fatura gönderilmesi ve 

delil tespiti
480

 gibi hukuki işlemlerdir. Görüldüğü üzere, ticaret mahkemesine iflâs 

başvurusu yapılabilmesi için, daha önceden borçlunun temerrüde düşürülmesi zorunlu 

olmakla birlikte, bunun için borçluya, Borçlar Kanunu m.101 anlamında bir ihtar 

çekilmesine gerek yoktur. Çünkü, borçlu daha önce temerrüde düşürülmemişse, 

yukarıda sayılan bu işlemlerle zaten temerrüde düşürülmüş olacak ve borçlunun 

iflâsına karar verilmesi için gerekli şart da böylece gerçekleşecektir. 

Kambiyo senetlerinden doğan borçlar, senedin alacaklı tarafından borçluya 

teslimi karşılığında ödenirler (TTK m.620). Bu nedenle, kambiyo senetlerinden doğan 

borçlarda, borçlunun temerrüde düşmesi için, alacağın muaccel olması ve ihtar 

çekilmesi yeterli olmayıp, bu şartlara ilave olarak, senedin borçluya ibraz edilmesi de 

gerekir
481

. Kredi sözleşmelerinde alacağın muaccel olması için, hesabın 

kesinleştirilmesi yeterli olup, bunun için ayrıca, hesabın kesinleştirilmesine ilişkin 

ihtarın borçluya veya kefile tebliği zorunlu değildir
482

. Adi şirket ortaklığında, 

                                                 
475

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 505; Yılmaz, Halil: Para Borçlarının İfasında Borçluya 

Yöneltilen Temerrüt İhtarı (YD, 2005/1-2, s. 71-102), s. 73.  
476

  Yılmaz H. s. 86.  
477

  Borçlunun temerrüde düşürülmesi için, ihtar çekilmesi şartı, sadece BK m. 101,I‟de 

düzenlenmemiştir Medenî Kanun‟un 164 ve 621; Türk Ticaret Kanunu m. 1297 inci 

maddelerinde ihtar ile ilgili düzenlemeler mevcuttur (Yılmaz H. s. 72).  
478

  Doktrine göre, borçlu takip talebi tarihinde değil, kendisine ödeme emri tebliğ edildiği 

tarihte mütemerrit olur (Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku, C. I, İstanbul 1988, s. 222; 

Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 133). Yargıtay‟a göre ise, borçlu hakkında takip 

talebinin yapıldığı tarihte, borçlunun temerrüdü gerçekleşir. Örneğin, Yargıtay, bir 

defasında “...Oysa, dava dilekçesi, temerrüt ihtarı yerine geçtiği gibi, davacı, davadan 

önce, icra takibi yapıp, alacağının tahsilini istediğine göre, davalının temerrüdü, icra takibi 

yapıldığı tarihte oluşmuştur...” şeklinde bir karar vermiştir.(15. HD, 18. 3. 

1992,4313/1401: Uygur, Turgut: Açıklamalı–İçtihatlı Borçlar Kanunu, C. III, Ankara 

2003, s. 3271). Ayrıca bkz. 13.HD, 20.4.1987, 2054/2376 (YKD, 1988/3, s. 379-381). 
479

  Yılmaz H. s. 94.  
480

  Yılmaz H. s. 96.  
481

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 503. “Kıymetli evrakın borçlusu, ancak senedin teslimi 

mukabilinde, ödeme ile mükelleftir. Bonolarda ödeme için, senedin borçlunun 

ikametgâhında borçluya ibrazı zorunludur. Olayda, bonoların, bizzat davası tarafından, 

...davalıya ibraz edildiği anlaşılamamaktadır. O halde, bono borçlusu davalıyı, bu durumda 

mütemerrit saymaya olanak yoktur...” (13. HD, 22. 12. 1986, 5621/6497: Uygur s. 3053-

3054).  
482

  “...Alacaklı banka tarafından hesap kat edilerek ihtarname gönderilmiştir. Alacağın 
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ortaklıktan doğan borçlarda, ortaklığın sona ermesinden; mahkeme kararı ile 

feshedilmesi durumunda ise, fesih kararının kesinleşmesinden itibaren
483

 borçlar 

muaccel hale gelir.  

Borçlar hukukunda, borcu muaccel olan kimsenin temerrüde düşürülmesi için 

ihtar çekilmesi kuraldır (BK m. 101,I). Bu ihtarla, ifanın gerçekleştirilmesi için, 

borçluya çağrı yapılmaktadır
484

. Ancak, bazı istisnai durumların varlığı halinde, 

borçlunun temerrüde düşürülmesi için ihtar çekilmesine gerek yoktur. Bu durumlardan 

birisinin varlığı halinde, ihtar çekilmeden borçlu temerrüde düşer. Bu durumlar, 

yapılan bir sözleşme ile ihtar koşulundan vazgeçilmesi
485

, borcun ifa edileceği günün 

taraflarca açıkça tayin edilmesi (BK m. 101,II), taraflar arasındaki bir anlaşma ile 

vâdenin bir muacceliyet ihbarı ile tayin hakkını taraflardan birisine bırakılması (BK 

m.101,II), borcun haksız fiilden doğmuş olması ve dürüstlük kuralına göre, ihtar 

çekilmesini gerektirmeyen bir halin bulunması şeklinde sıralanabilirler
486

.  

Birden fazla borçlu arasında, müteselsil borçluluk ilişkisinin bulunması halinde, 

borçluların temerrüde nasıl düşürüleceği konusunda kanunda bir düzenleme mevcut 

değildir. Doktrindeki hâkim görüşe göre, müteselsil borçluların hepsinin temerrüde 

düşürülmesi şart olmayıp, bunlardan birisinin tek başına temerrüde düşürülmesi 

mümkündür. Bu durumda, temerrüdün sonuçları, sadece o borçlu için doğar ve diğer 

borçlular bundan etkilenmezler. Örneğin, borcun zamanında ödenmemesinden doğan 

temerrüt faizinden, sadece temerrüde düşen borçlu sorumludur. Diğer borçluların da, 

bundan sorumlu olabilmeleri için, onların da ayrı ayrı temerrüde düşürülmüş olmaları 

şarttır
487

. Yargıtay‟a göre ise, borçlulardan birisine yapılan bir ihtar, bütün müteselsil 

borçluları mütemerrit kılar
488

. Kanaatimizce, birden fazla borçlu arasında müteselsil 

borçluluk ilişkisi varsa, vâdenin kesin olup olmadığına bakılmaksızın, her halükârda, 

bütün borçlulara ayrı ayrı ihtar çekilmek suretiyle, temerrüde düşürülmeleri şarttır. Her 

                                                                                                                                          
muaccel hale gelmesi için kredi hesabının kat edilmesi yeterli olup, ayrıca hesabın kat‟ına 

ilişkin ihtarnamenin borçlu veya kefile tebliği zorunlu değildir...” (19. HD, 9. 2.  2006, 

710/1214: www.kazanci.com).  
483

  13. HD, 20. 3. 1996, 2250/2775 (www.kazanci.com).  
484

  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 911. 
485

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 506.  
486

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 507; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 911-919. 
487

  von Tuhr, Andreas/Siegwart, Alfred: Allgemeneir Teil des schweizerischen 

Obligationenrechts, erster Halbband, Zürich 1942; von Büren, Bruno: Schweizerisches 

Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zürich 1964, s. 96; Akıntürk, Turgut: Müteselsil 

Borçluluk, Ankara 1971, s. 199.  
488

  3.HD, 15. 10. 1951, 13601/10351 (Olgaç, Senai: Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar 

Kanunu, C. I, İstanbul 1959, s. 1158). 
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ne kadar, para borçları, götürülecek borçlar ise de (kambiyo senetlerine bağlı alacaklar 

hariç olmak üzere), alacaklıya, istediği borçluya başvurma hakkı veren müteselsil 

borçlulukta, alacaklının borcu kimden isteyeceği konusunda seçim hakkını kullanması 

ve seçtiği borçlulara ihtar çekerek onları temerrüde düşürmesi ve borcun ödenmesini 

istemesi gerekir. Vâdenin kesin olduğuna güvenerek, müteselsil borçlulardan, vâde 

gününde ödeme yapmalarını beklemek, borcun ödenmesi konusunda karışıklığa yol 

açabileceği gibi, herkes, birilerinin ödeme yapacağını düşünerek, borcun hiç veya 

gereği gibi ödenmemesi sonucuyla karşı karşıya kalınabilir.  

II-Alacaklının Ġflâs Takip Talebinde BulunmuĢ Olması 

Borçluya iflâs ödeme emrinin gönderilmesi için, öncelikle alacaklının, icra 

dairesine başvurmak suretiyle, iflâs takip talebinde bulunma yükümlülüğü vardır
489

. 

Herhangi bir talep olmadan, icra dairesinin, re‟sen ödeme emri gönderme yetkisi 

yoktur. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, “iflâs takip talebi” ile “iflâs talebi” 

birbirlerinden farklı kavramlardır. “İflâs takip talebi”, icra dairesine; “iflâs talebi” ise, 

ticaret mahkemesine yapılır. İflâs takip talebi, iflâs talebinin bir ön şartı olduğundan, 

alacaklı, iflâs takip talebinde bulunmadan, mahkemeye başvurarak, iflâs talebinde 

bulunamaz
490

.  

Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu hariç olmak üzere
491

, diğer iflâs yollarına 

başvurabilmek için, alacağın bir senede bağlı olması gerekmez. Yani, elde bir belgenin 

                                                 
489

  Gerek, genel iflâs yolu, gerekse, kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu için, İcra ve İflâs 

Kanununda takip talebinin yapılma biçimi konusunda özel bir düzenleme mevcut değildir. 

Bu nedenle, KSMİY‟deki takip talebi için, iflâs takip talebinin nasıl olacağı, m. 167; genel 

iflâs yolu için ise, m. 58 uygulanacaktır. KSMİY‟de takip talebinin nasıl olacağı 

düzenleyen m. 167 de, yine, m. 58‟e atıf yapmış bulunmaktadır. Fakat, m. 167‟nin 2 nci 

fıkrasında, m. 58‟e ilave olarak, “alacaklının, haciz ve iflâs yollarından hangisini istediğini 

bildirmesi ve takip talebine kambiyo senedinin aslını ve borçlu adedi kadar onaylı ö rneğini 

eklemesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.  
490

  “…Tetkik merciinde takibin şekline göre, merciye yapılan itirazın geçersiz olduğundan 

bahis ile itirazın reddine karar verilmiş olmasına, PTT cevabı ile iflâsı istenilen davalıya 

iflâs ödeme emrinin tebliğ edilmemiş olduğu belirlenmesine, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 

156. maddesine göre borçlunun ödeme emrinin tebliği üzerine 155. madde gereğince icra 

dairesine itiraz edebileceğine, alacaklının iflâs davası açma hakkının ödeme emri tebliğ 

edilmesinden sonra doğacağına…. oybirliğiyle karar verildi” (12. HD, 15. 1. 1986, E. 

1985/15037, K. 1986/247: www.kazanci.com).  
491

  Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu, sadece kambiyo senetleri (bono, poliçe ve çek) 

için öngörülmüş özel bir yoldur. İcra ve İflâs Kanunu m.  167 ile 176 ncı maddeleri 

arasında düzenlenen bu takip yolunun, mehaz İsviçre Kanunu‟nda, sadece iflâs yolu olarak 

düzenlenmişken, bizim İcra ve İflâs Kanununda, mehaz Kanundan farklı olarak, iflâs 

yolunun yanı sıra kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu da düzenlenmiştir.  
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bulunması, genel anlamda bir takip şartı değildir. Ancak, elde bir belge varsa; bu 

belgeler, sadece başvurulacak iflâs yolunun seçilmesinde ve alacağın ispatında rol 

oynarlar. Örneğin, alacaklının kambiyo senetlerine mahsus iflâs yoluna başvurabilmesi 

için, mutlaka elinde bir kambiyo senedinin bulunması gerekir (m.167,I)
492

. Kambiyo 

senetleri, bono, poliçe, çek (TTK m.582)
493

 olup, bu senetlerle bazı noktalarda 

benzerlik gösteren senetlere (TTK m.738–742) ve diğer kıymetli evraklara 

dayanılarak, kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu ile takip yapılamaz. Örneğin, 

banka teminat mektupları, bir hakkı temsil etmediklerinden, kambiyo senedi 

sayılmazlar. Banka teminat mektupları, nitelikleri itibariyle, kefaletname ve garanti 

sözleşmesi mahiyetinde olduklarından, sadece bir taahhüdü ihtiva ederler; bundan 

dolayı da, haczedilemedikleri gibi, kambiyo senedine mahsus iflâs yolunda takibe 

konulamazlar. Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda elde bir belgenin bulunması, 

bir ispat şartı değil, bir geçerlilik şartıdır. Alacağın bağlı olduğu senedin, nitelik olarak, 

kambiyo senedine mahsus iflâs yoluna dayanak teşkil edip etmeyeceğinin takdiri, icra 

dairesine aittir (m.168, I;171,I). İcra müdürünün, bu takdir yetkisini kullanabilmesi 

için, kambiyo senedinin aslının iflâs takip talebine eklenmesi zorunludur (m. 167, II). 

Genel iflâs yolunda, alacak, aynı zamanda rehinle teminat altına alınmışsa, 

alacaklı, bu rehni paraya çevirmeden borçlu hakkında iflâs takibi yapamaz
494

. Buna 

karşılık, kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda, alacak rehinle teminat altına 

alınmış olsa bile, borçlu hakkında iflâs yoluyla takip yapılabilir. Hatta, alacağın rehinle 

temin edilmiş olması, müteselsil borçlu hakkında da, iflâs yoluyla takip yapılmasına 

engel teşkil etmez
495

.  

                                                 
492

  Erman-İflâs, s. 541.  
493

  Kuru-El Kitabı, s. 971. Alacaklının dayandığı senet kambiyo senedi niteliğinde değilse, 

alacaklı böyle bir senede dayanarak, kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu ile takip de 

yapamaz. Mesela, tanzim tarihini taşımayan senet bono niteliğinde olmadığından, böyle 

bir senede dayanarak, kambiyo senetlerine mahsus iflâs yoluna başvurulamaz (HGK 26. 6. 

1971 E. 1970/999, K. 1971/421: www.kazanci.com).  
494

  Geniş bilgi için bkz. yuk. § 3. A. II,1; § 6. C. I. 2.  
495

  “Mahkemece ihtarnamenin kefile tebliğ edilmediği, alacağın ipotekle teminat altına 

alındığı, gerekçesiyle ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davacı K. AŞ. 

vekilince temyiz edilmiştir. İcra ve İflâs Kanunu'nun 257/1. maddesine göre ihtiyati haciz 

kararı verilebilmesi için alacağın rehinle temin edilmemiş bulunması ve muaccel olması 

gerekir. Davalı borçlu, kredi sözleşmesinin kefili olup, BK'nın 487 inci maddesi uyarınca, 

alacak rehinle temin edilmiş bulunsa bile, müteselsil kefil aleyhine takip yapmak mümkün 

olduğundan ihtiyati haciz de istenebilir...” (19. HD, 30. 12. 2004, 9540/13388: 

www.kazanci.com).  
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Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda, ödeme emri gönderilmeden önce, 

borçlunun, senedi, kabulden veya ödemeden kaçındığını ispatlamak için, kabul 

etmeme veya “ödememe protestosu” denilen resmi bir vesika ile tesbiti mecburidir 

(TTK m. 626,I). Bunun için, ilgiliye protesto çekilmesi ve bu protestonun takip 

talebine eklenmesi gerekir. Çünkü, bu hallerde, kambiyo senedi ile protesto bir bütün 

oluşturur
496

. İcra dairesi de, protestonun, takip talebine eklenip eklenmediğini re‟sen 

gözetecektir. Dolayısıyla, protesto eklenmeden yapılan takip talebi üzerine, borçluya 

ödeme emri gönderilemeyeceğinden, borçlunun iflâsının istenebilmesi için gerekli olan 

sebep oluşmaz. Poliçede; takip, poliçeyi kabul edene, kabul eden lehine aval verene ve 

bunların yetkisiz temsilcilerine karşı yapılıyorsa, bu kimselere protesto çekmek 

gerekmediğinden, takip talebine protestonun da eklenmesi gerekmez
497

. Alacaklının, 

bunlara doğrudan doğruya başvurma hakkı vardır. Buna karşılık, hakkında takip 

yapılan keşideci, ciranta ve bunların lehine aval verenlere veya bunların yetkisiz 

temsilcilerine, bunlara protesto çekilmesi ve bu protestonun da takip talebine 

eklenmesi şarttır. Ancak, uygulamada, bonoda; keşideciye, onun lehine aval verene ve 

bunların yetkisiz temsilcilerine protesto çekilmediğinden, takip talebine protesto da 

eklenmemektedir. Bu durum, bonoyu tanzim edenin, poliçeyi kabul eden gibi sorumlu 

olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat, cirantalara ve bunların lehine aval verenlere ve 

bunların yetkisiz temsilcilerine protesto çekilmesi ve bu protestonun takip talebine 

eklenmesi şarttır
498

. Çekte; çek, bankaya veya takas odasına ibraz edilmiş, ancak 

buralarda çekin karşılığı mevcut değilse, protesto çekmeye de gerek yoktur. Alacaklı, 

bu durumda, cirantalara, keşideciye ve bunların lehine aval verenlere karşı doğrudan 

takip yapabilir. Eğer, çek takas odasına ibraz edilmemişse, alacaklının, cirantalara, 

keşideciye ve bunların lehine aval verenlere karşı takip yapabilmesi için protesto 

çekmesi ve bunu takip talebine eklemesi gerekir
499

. 

İflâs takibi başlatmak için, hamilin, yukarıda anılan kimselerin hepsine protesto 

çekmesi şart olmayıp, bunlardan birisine çekmiş olması yeterlidir
500

. Ancak, keşideci 

                                                 
496

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 358.  
497

  Kuru-El Kitabı, s. 972; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 358.  
498

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 358.  
499

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 359.  
500

  “...Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarına gelince; takip dayanağı 20. 5. 1996 vâde tarihli ve 

1 milyar TL‟lik bono olup, icra takibi, hamil tarafından, lehtar, ciranta C. T. E. ve keşi deci 

hakkında uygulanması gereken aynı kanunun 626 ve 642 ıncı maddeleri gereğince keşideci 

protesto edilmediği takdirde, hamil, lehtara ve diğer cirantalara karşı müracaat hakkını 

kaybeder. Anılan madde hükümlerine göre, keşidecinin protesto edilmesi yete rli olup, 

ayrıca cirantanın protesto edilmesi koşulu getirilmemiştir. Bu nedenle, yazılı şekilde 
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veya ciranta yahut aval veren kimse, senet üzerine “masrafsız iade”, “protestosuz” 

şartlarını veya bunlara muadil diğer her bir ibareyi yazarak imzalamak suretiyle, hamili 

müracaat hakkını kullanmak için, kabul etmeme veya ödememe protestosu 

keşidesinden muaf tutabilir (TTK m.634,I). 

III-Ġcra Dairesinin Borçluya Bir Ġflâs Ödeme Emri  GöndermiĢ Olması  

Muaccel olan alacağının ödenmediğini iddia eden alacaklı, takip talebi ile icra 

dairesine başvurarak, borçluya ödeme emri gönderilmesini istemek zorundadır. Fakat, 

icra dairesinin de, borçluya “iflâs ödeme emri” gönderebilmesi için, alacaklının takip 

talebinde, iflâs takibi istediğini açıkça belirtme yükümlülüğü vardır (m. 58/5; 167, II; 

İİKY m. 21,II)
501

. Alacaklının iflâs takip talebini alan icra dairesi, genel iflâs yolunda 

üç gün içinde (m.61,I); kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda hemen (m. 171,I; 

172), borçluya ödeme emri gönderir. Genel iflâs yolunda, icra dairesi, borçluya ödeme 

emri gönderirken, borçlunun iflâsa tabi olup olmadığını
502

, böyle bir alacağın bulunup 

bulunmadığını, alacağın muaccel hale gelip gelmediğini, zamanaşımına uğrayıp 

uğramadığını araştıramaz. Borçlu, bu hususların var olduğunu, sadece “borca itiraz” 

olarak ileri sürebilir (m.155) Buna karşılık, kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda, 

icra dairesi iflâs ödeme emri gönderirken; borçlunun iflâsa tabi olup olmadığını, 

alacağın zamanaşımına uğrayıp uğramadığını araştıramamakla birlikte, böyle bir 

alacağın bulunup bulunmadığını, senedin kambiyo senedi olup olmadığını, vâdesinin 

gelip gelmediğini araştırmak zorundadır (m.171)
503

.  

Borçlu sayısının birden fazla olduğu durumlarda, borçlular arasında müteselsil 

borçluluk varsa, ödeme emrinin, iflâs hukuku bakımından hüküm ve sonuç 

doğurabilmesi için, her bir borçluya, ayrı ayrı gönderilmesi şarttır (karş. İİK m. 61,II). 

Ödeme emrinin, borçlulardan sadece birisine veya birkaçına gönderilmiş olması, diğer 

borçlular hakkında bir sonuç doğurmaz. Bir veya birkaç borçluya ödeme emri 

gönderilmemesi halinde, alacaklının, müteselsil borç ilişkisinin, “istediği borçluya 

başvurma konusunda verdiği hakkı” kullandığı sonucuna varılması gerekir. Şayet, 

birden fazla borçlu arasında, adi borçluluk ilişkisi varsa; alacaklının, ilk önce, asıl 

borçluya ödeme emri gönderilmesini talep etmesi zorunludur. Ne zaman ki, asıl borçlu 

                                                                                                                                          
ciranta lehtara protesto çekilmediğinden bahisle, bu kişi hakkında, takibin iptaline karar 

verilmesi isabetsizdir” (12. HD, 5. 6. 1997, 6313/6645: www.kazanci.com).  
501

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 467, 483; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 23,42.  
502

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 468; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 24-25.  
503

  Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 42; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 483. 
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hakkında başlatılan iflâs takibi semeresiz kalırsa; alacaklı, borçtan ikinci derecede 

sorumlu olan diğer borçluya ödeme emri gönderilmesini isteyebilir.  

İflâs takip talebi üzerine, borçluya iflâs ödeme emri gönderilinceye kadar, 

borçlunun borçlar hukuku anlamındaki temerrüt halinden söz edilir. Şayet, borçlu, 

halen temerrüde düşürülmemişse, ödeme emrinin gönderilmesi ile temerrüde düşmüş 

olur
504

. Demek ki, borçlar hukuku anlamında “borcun muaccel olması”, bu iflâs 

sebebinin doğması için tek başına yeterli olmadığı gibi, Borçlar Kanunu m. 101‟e göre, 

borcun muaccel olmasını sağlamak için, borçluya gönderilen ihtarlar da “borcun 

ödenmemiş olmasını”, iflâs sebebi haline getirmez. Çünkü, buradaki ihtarın işlevi, iflâs 

ile ilgili olmayıp, borcun muacceliyetini temin etmeye yöneliktir. Borçlunun iflâsının 

istenebilmesi için, gönderilen ödeme emri ile borcun ödenmesinin talep edilmesi 

zorunludur. 

IV-Gönderilen Ġflâs Ödeme Emrine Rağmen Borcun ÖdenmemiĢ Olması 

Yukarıda da belirtildiği üzere
505

, takipli iflâs yolunda, iflâs davasından önce 

başvurulan takip aşamasının temel amacı, alacağın tahsil edilmesini sağlamaktır. 

Ancak, kanun koyucu bunu, borçluyu iflâs ettirerek değil, onu, borcunu ödemeye 

zorlamak suretiyle gerçekleştirmeyi planlamıştır. Bu nedenledir ki, alacaklı iflâs takip 

talebinde, icra dairesinden iflâsa karar verilmesini talep edemez
506

; sadece borcun 

ödenmesi talebinde bulunabilir (m.58). Yani, iflâs takip talebinde borçlunun iflâsı 

değil, borcun ödenmesi istenir. Bunun için de, borçlu, ilk önce iflâs ödeme emri ile 

borcunu ödemeye zorlanır
507

. Bu zorlamaya rağmen, borç verilen süre içinde 

ödenmezse; alacaklı, mahkemeye başvurarak iflâs talebinde bulunabilir (m.155)
508

. 

Görüldüğü üzere, ödeme emri, borçluya icra makamlarınca gönderilen ve onu 

ödemeye zorlayan ilk resmi ihtar olup, bu ihtarla borcun ödenmesi, aksi halde, iflâs 

sebebinin oluşturulması sağlanır. Ödeme emri ile verilen süre içinde borç ödenirse, 

borçlu hakkındaki iflâs takibi ve dolayısıyla iflâs tehdidi son bulur. Ancak, bu süre 

                                                 
504

  Bu konuda doktrin ve Yargıtay‟ın görüş farkı için bkz. yuk. § 4.C.II.  
505

  Bkz. yuk. § 4.A. 
506

  Zaten icra dairesinin de böyle bir görev ve yetkisi yoktur.  
507

  Borçlu, bu zorlama üzerine ödemesini icra dairesine yapması gerekir. Ancak, borcunu 

ödediğini ispatlaması şartı ile icra dairesinin dışında yaptığı ödeme de geçerlidir. 
508

  İcra ve İflâs Kanunu m. 155, borçlu iflâsa tabi kişilerden ise ve borç ödeme emrinin 

tebliğinden itibaren yedi gün içinde ödenmezse, alacaklının mahkemeye başvurarak iflâs 

talebinde bulunabileceğini açıkça düzenlemiştir. Bu hükümden de anlaşıldığı üzere, 

buradaki iflâs sebebini “ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi” olarak adlandırmada 

bir sakınca yoktur.  
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zarfında, borç ödenmezse, iflâs istenebilmesi için, gerekli sebep gerçekleşmiş 

olacağından; alacaklı, açacağı iflâs davası ile borçlunun iflâsını isteyebilir. Burada, 

iflâs sebebi doğmuş ve borçlunun iflâsının istenmesi, mümkün hale gelmiş olmakla 

birlikte, hâla asıl hedef, borçluyu iflâs ettirmek değildir. Şayet, böyle olsaydı, borçluya 

borcunu ödemesi için, son bir şans olan depo emri verilmezdi. Burada, iflâs davası 

açılmak suretiyle, sadece takibin cebir düzeyi artırılmaktadır. Sonuç olarak denilebilir 

ki, muaccel bir borcun ödenmemiş olması, tek başına iflâs sebebi oluşturmaz; sözü 

edilen iflâs sebebinin oluşabilmesi için, ödeme emrine rağmen, muaccel borcun 

ödenmemiş olması gerekir
509

. Bunun için, ayrıca ticaret mahkemesine başvurmak gibi 

bir zorunluluk yoktur. Yani, buradaki iflâs sebebi, ticaret mahkemesine başvurmak 

suretiyle değil, iflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesiyle doğmaktadır. 

Dolayısıyla, zaten, bundan önceki bir aşamada, iflâs talebi ile ticaret mahkemesine 

başvurulması da mümkün değildir
510

.  

Borçlu, iflâs ödeme emrinin kendisine tebliğinden itibaren yedi (m.155) veya 5 

gün içinde icra dairesine, çeşitli sebepler ileri sürerek itiraz edebilir. Bu itirazla takip 

olduğu yerde durur (m.156,III), ancak, iflâs ödeme emrine rağmen borcun 

ödenmemesinin bir iflâs sebebi olabilmesi için, borçlunun bu ödeme emrine itiraz edip 

etmemesi bir önem arzetmez. Acaba, borçlu elinde olmayan nedenlerle, kendisine 

verilen süreler içinde borcunu ödememişse, daha sonra ödeme yapması için, kendisine 

ek bir süre veya gecikmiş itiraz imkânı verilebilir mi? Elinde olmayan nedenlerle yedi 

veya beş günlük süre içinde borcunu ödeyemeyen bir borçlu için ek bir süre 

verilebileceği konusunda kanunda bir düzenleme yoktur. Ancak, kanaatimizce, borçlu 

hakkında iflâs kararı verilinceye kadar, borcunu ödemek suretiyle hakkında iflâs kararı 

verilmesinden kurtulabilir. Gecikmiş itiraza gelince, borcunu öde burada borçluya 

gecikmiş itiraz imkânı borçluya verilmiş olsa bile
511

, bu itiraz  sözkonusu iflâs 

                                                 
509

  Aynı görüş için bkz. Altay-İflâs Davaları, s. 898.  
510

  Borçlunun, süresi içinde, istenen borcu ödemeyerek, ödeme emrine itiraz etmiş olması, 

takibi durdurmakla birlikte, ticaret mahkemesinden iflâsının istenmesine engel teşkil 

etmez (m. 156,III). Aynı şekilde, ödeme emrine itiraz edilmemiş olması da, borçlunun 

iflâsının istenmesine herhangi bir etkisi yoktur (m. 156,I). Burada önemli olan borcun 

ödeme emrine rağmen ödenmemiş olmasıdır.  
511

  Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunda, borçlu kusuru olmaksızın ortaya çıkan bir engel 

nedeniyle, beş günlük süre içerisinde ödeme emrine itiraz edemezse, itirazını gecikmiş itiraz 

olarak sonradan yapabileceği konusunu kanun açıkça düzenlemiştir (m.173, IV). Bu hükme 

göre “Borçlu, ticaret mahkemesine 65 inci maddeye göre gecikmiş itirazda bulunabilir. 

Mahkeme mazereti yerinde görürse, iflâs davasını 174 üncü madde uyarınca karara bağlar”. 

Ticaret mahkemesi, gecikmiş itiraza neden olan mazereti yerinde görürse, borçlu süresinde 

ödeme emrine itiraz etmiş ve alacaklı da itirazın kaldırılması talebi ile iflâs davası açmış gibi, 

iflâs davasını inceleyip sonuçlandırır (Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s.488). Buna 
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sebebinin oluşmasını ve dolayısıyla da iflâs davasının açılmasını engelleyemez.  

Borçlu, hakkında iflâs sebebinin oluşmasından kurtulmak için, gerçekte borçlu 

olmadığı bir parayı ödemek zorunda kalmışsa; m. 72‟de icra takibi için  düzenlenmiş 

olan istirdat davasını, iflâsta da açıp açamayacağı konusunda kanunda bir düzenleme 

yoktur
512

. Kanaatimizce, istirdat davasının iflâs kurumu açısından düzenlenmemiş 

olması, bu davanın iflâs durumunda açılmayacağı anlamına gelmez. Çünkü, burada 

da, olmayan bir borç, sırf cebri icra tehdidi nedeniyle ödenmektedir
513

. Ancak, 

borçlu, açacağı istirdat davası ile iflâs takibini durduramaz ve iflâs davasının 

açılmasını engelleyemez
514

. Dolayısıyla, istirdat davası, görülmekte olan iflâs davası 

için bekletici sorun da yapılamaz. Ancak, borçlu, açmış olduğu istirdat davasını 

iflâsa karar verilmesinden önce kazanırsa, mahkeme, istirdat davasında verilen 

kararın kesinleşmesini iflâs davası için bekletici sorun yapması gerekir. Ancak, 

borçlu, istirdat davası sonucunda aldığı ilamın kesinleşmesini beklemeden alacaklıya 

karşı icraya koyarak yaptığı ödemenin tahsil edilmesini isteyebilir.  

C-ĠFLÂS ĠSTEME USULÜ 

“Ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi” şeklinde ortaya çıkan iflâs 

sebebinin, şeklî (ve genel) nitelikte bir iflâs sebebi olduğu yukarıda belirtilmişti
515

. 

Buradaki şekliliğe bağlanmış iki önemli özellik vardır: Bunlardan birincisi, bu sebebin 

varlığı halinde, takipli iflâs yolunun öngörülmüş olmasıdır. Kanun koyucu tarafından, 

takipli iflâs yolunun, sadece bu sebep için, öngörülmesinin, bu sebebin şeklî nitelikte 

olmasıyla çok sıkı bir bağlantısı vardır. Çünkü, “ödeme emrine rağmen borcun 

ödenmemesi”, iflâs yoluna başvurulabilmesi için, tek başına yeterli bir sebep olup, 

borcun ödenmemesinin neden kaynaklandığının, borcun miktarının ve borçlunun 

içinde bulunduğu durumun bir önemi yoktur. Bundan dolayıdır ki, şeklî duruma 

dayanılarak iflâs istemek, borçluyu bazen mağdur etmesi mümkündür. Zira, borç; bir 

ihmal, unutkanlık veya elde olmayan bir nedenden dolayı ödenmemiş olabileceği gibi, 

                                                                                                                                          
karşılık, genel iflâs yolunda gecikmiş itirazın sözkonusu olup olamayacağı konusunda bir 

düzenleme mevcut değildir 
512

  Postacıoğlu-İflâs Davası s. 983.  
513

  Borçlunun istirdat davasını açamayacağı ileri sürülse bile, borçlar hukukundaki sebepsiz 

zenginleşme davasını her halükârda açma hakkına sahiptir. 
514

  Şayet, bu davanın bekletici sorun yapılabileceği kabul edilirse; kötü niyetli borçlular, bu davayı 

açmak suretiyle iflâslarına karar verilme sürecini uzatabilirler.  
515

  Bkz. yuk. § 2. A. I. 3. Borçlu ödeme emrine haklı olarak itiraz etmiş olsa bile, borç 

ödenmedikçe, alacaklının mahkemeye başvurmak suretiyle, iflâs isteyebilmesinin mümkün 

olması da, bu sebebinin şeklî nitelikte olduğunu gösterir.  
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gerçekte ödenmiş olmasına rağmen, alacaklının mükerrer bir ödeme isteyebileceği 

ihtimal dâhilindedir. Bu nedenlerden dolayıdır ki, kanun koyucu, borçluya karşı, 

doğrudan iflâs yoluna başvurulmasına imkân tanımamış ve ilk önce, ödeme emri ile 

onun uyarılması gereğini duymuştur. Yani, takipli iflâsın takip aşaması, dayanılan iflâs 

sebebinin şeklî olması nedeniyle, sadece borçlunun iflâs tehdidi ile uyarılması 

aşamasıdır. Kanun, bu şekildeki prosedür ile bir yandan, borçluyu doğrudan iflâs 

ettirmeyerek koruma altına almış; diğer yandan da, borcun neden ödenmediğini, 

kendisine gönderilen ödeme emri ile öğrenmeye ve varsa, bu konudaki şüpheleri 

açıklığa kavuşturmaya çalışmıştır. İkinci özellik ise; bu sebep, iflâs davası açılmasına 

imkân tanımakla birlikte, borçlunun iflâsına karar verilmesini sağlama gücünden 

yoksun bulunmasıdır. Yani, bu sebep, şeklî haliyle, tek başına borçlunun iflâsına karar 

verilmesine imkân tanımaz. İflâs kararı verilebilmesi için, bu sebebin şeklilikten 

kurtarılarak maddî sebebe dönüştürülmesi gerekir
516

. Bu sebebin, maddî sebebe 

dönüştürülmesi, ancak borçluya ifa veya depo emrinin verilmesi ile sağlanabilir. 

Bunun nedeni, borçluya ifa veya depo emri gönderilmeden, iflâsına karar verilmesinin 

mümkün olmamasıdır. İfa veya depo emrinin tebliğ edilmesiyle, borçlunun iflâsına 

karar verilmesi için gerekli olan maddî sebep gerçekleşmiş olur
517

. İflâs davasında, ifa 

veya depo emrinin tebliğinden önceki aşamalarda, bu maddiliğin gerçekleşmesine 

imkân yoktur. Bundan önceki aşamalar, örneğin, ödeme emrine karşı yapılan itirazın 

kaldırılması, sadece borçlu sıfatının tespitine; iflâs talebinin m. 158‟e göre ilanı ise, 

iflâs talebinin üçüncü kişilere bildirilmesine yöneliktir.  

İflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi, iflâsa tabi bütün gerçek ve tüzel 

kişiler bakımından geçerli bir iflâs sebebidir
518

. Bu sebebin varlığı halinde, alacaklının 

                                                 
516

  Kanaatimizce, borçlu, kendisine gönderilen emrine itiraz etmemesi halinde, borcun kasden 

ödenmek istenmediği anlaşılacak ve o ana kadar, şeklî olan iflâs sebebi, maddî iflâs 

sebebine dönüşecektir. Aynı şekilde, borçlunun, iflâs ödeme emrine itiraz etmesi ha linde, 

bu itirazı ticaret mahkemesince değerlendirilecektir. İtirazın haklı bir gerekçesinin 

olmadığının tespiti durumunda, yine o ana kadar, şeklî olan iflâs sebebi, maddî bir iflâs 

sebebi olarak ortaya çıkacaktır. Demek ki, şeklî olan iflâs sebebi, maddî  olan iflâs 

sebebine dönüştürülmedikçe, borçlunun iflâsına karar verilemeyecektir.  
517

  Bu durum, ödeme emrinin, depo emri karşısında daha zayıf bir kuvvete sahip olduğunu da 

gösterir.  
518

  Ancak, uygulamada, ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesine dayanılarak bankaların 

takipli iflâsla iflâsının istenmesi yoluna gidilmemektedir (Öztırak, Senay: Bankaların ve 

Özel Finans Kurumlarının İflâsı (www.tmsf.org.tr). Çünkü, bankanın ödeme gücü 

bulunmasına rağmen, takibe konu olan borcunu ödemeyerek kendisini iflâs ri ski ile karşı 

karşıya bırakmak istemediğinden borcunu öder. Aksi halde, banka para kaynağı olduğu 

halde, bir miktar paranın ödenmesinden kaçınarak, hukuki ve ekonomik sonunu hazırlamış 

olacaktır. Ancak, bankanın borcunu ödememesi, onun mali durumunun bozukluğundan 

kaynaklanıyorsa, alacaklıların ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi sebebine 
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izleyeceği prosedür takipli iflâs yolu olduğundan
519

; alacaklının, ticaret mahkemesinde 

iflâs davası açabilmesi için
520

, ilk önce, icra dairesinde iflâs takibi başlatması 

gerekir
521

,
522

. Alacak, bir kambiyo senedine bağlı ise, takipli iflâs, “kambiyo 

senetlerine mahsus iflâs yolu ile takip”; alacaklının elinde kambiyo senedinden başka 

bir belge varsa veya hiçbir belge yoksa, “genel iflâs” veya “adi iflâs” yolu olarak 

adlandırılır. Yani, adi iflâs yolu ile takip yapabilmek için, alacağın bir senede 

dayanmasına gerek yoktur
523

. 

Alacaklı, takip istemiyle başvurduğunda, icra dairesi, borçluya iflâs ödeme emri 

gönderir ve bu ödeme emrine karşı, borçlu, yedi (genel iflâs takibinde) veya beş 

günlük (KSMİY‟de) süre içinde borcunu ödeyebileceği gibi, ödeme emrine itiraz da 

edebilir
524

. Bu sürelerin geçmesine rağmen borç ödenmezse, borçlunun itiraz edip 

etmemesine bakılmaksızın, alacaklı ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde, 

ticaret mahkemesinde iflâs davası açabilir (m. 156,IV; m.176)
525

. Ancak, borçlunun 

itirazda bulunması halinde; alacaklı, iflâs talebi ile birlikte itirazının da kaldırılmasını 

mahkemeden istemek zorundadır. Borçlunun itirazının kaldırılırsa veya borçlu yedi 

veya beş günlük süre içinde itirazda bulunmazsa, iflâs takibi kesinleşir. İcra ve İflâs 

Kanunu m. 158,I‟e göre, alacaklının iflas takibi kesinleştiğinde 166 ncı maddenin 

ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflas talebinin ilanından itibaren onbeş gün 

içinde diğer alacaklılar davaya müdahele veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal 

bulunmadığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilirler. Bu fıkrada 

                                                                                                                                          
dayanarak takipli iflâsa başvurmalarının yerine, ödemelerin tatili sebebine dayanarak, 

doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurmaları, zaman kazancı ve daha az masraflı olması 

bakımından daha pratik bir tercih olacaktır. Ayrıca, ödemelerin tatili, aynı zamanda, 

bankanın Fona devri için de, bir sebep olacaktır. Bankaların, hatta bütün anonim 

şirketlerin iflâsında, takipli olan prosedüre uygulamada da çok sık başvurulmaması bu 

nedenden kaynaklanmaktadır (Öztırak, www. tmsf. org. tr).  
519

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 49.  
520

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2660 vd.; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 469 vd.  
521

  Blumenstein s. 546.  
522

  İflâs ödeme emrine rağmen, borcun ödenmemesi, borçlu şirket hakkında yapılan icra 

takibinin semeresiz kalması sebebiyle, bu takibin, m. 43,II uyarınca iflâs takibine 

dönüştürülmesi şeklinde ortaya çıkabileceği gibi; doğrudan borçlu hakkında takipli iflâs 

yoluna başvurma durumunda da ortaya çıkabilir .  
523

  Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 480; 13. HD, 29. 2. 

1988, 6701/1096 (www.kazanci.com).  
524

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2660; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 468, 484; Üstündağ-

İflâs Hukuku s. 25, 43,44; Pekcanıtez/Atalay/ Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 

1, s. 482 vd., 492; MuĢul-İcra ve İflâs s. 1090,1079. 
525

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2660; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 467, 469 vd., 485, 

486; Üstündağ-İflâs Hukuku s. 25, 44; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-

İcra ve İflâs 1, s. 482 vd.,494 vd.; MuĢul-İcra ve İflâs s.1098, 1084). 
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geçen “iflası gerektiren bir hal bulunmadığı” ifadesinin anlamı, “iflâs ödeme emrine 

rağmen borcun ödenmemesi” şeklinde izah edilen iflâs sebebinin gerçekleşmediğini 

ileri sürmek değildir. Zira, borçlu iflâs ödeme emrine rağmen, istenen borcunu 

ödememişse, şüpheye mahal vermeyecek şekilde bu sebep gerçekleşmiş olur. Bu 

fıkrada sözü edilen ifadenin anlamı; borçlunun, alacaklılardan mal kaçırmak veya 

buna benzer gayelerle, danışıklı bir iflâs prosedürünün başlatılmış olabileceğidir. 

Böyle bir durumda, mahkeme diğer alacaklıların bu talebini dikkate almak zorunda 

olduğundan, hile ile oluşturulan sebebe dayanılarak açılan iflâs davasını 

reddedecektir.  

Borçlu, süresinde ödeme emrine itiraz etmez veya ödemede bulunmazsa, 

borçlunun iflâsının istenebilmesi için gerekli olan sebep de gerçekleşmiş olur. Bir 

görüşe göre, borçlunun, ödeme emrine itiraz etmemesi halinde, alacaklının açacağı 

iflâs davası, şeklî hukuka tâbi bir dava niteliği kazandığından; hâkim tarafından, genel 

hükümlere göre, normal bir dava prosedürü izlenemez. Çünkü, itiraz yapılmaması 

nedeniyle, iflâs ödeme emri, davanın açılmasından önce kesinleştiğinden; iflâs davası 

görülürken, alacağın varlığı ve miktarı tartışma konusu yapılamaz ve borçluya itiraz ve 

def‟i ileri sürme hakkı tanınamaz ve borçlunun ileri sürdüğü itiraz ve def‟iler de 

dikkate alınamaz.
526

. Bu durumda mahkeme, sadece re‟sen gözetmesi gerektiği, 

“mahkemenin yetkili olup olmadığı, borçlunun iflâsa tabi kişilerden bulunup 

bulunmadığı, itirazın yapılıp yapılmadığı; borcun, ödeme emrine itiraz süresi içinde 

veya ondan sonraki bir evrede ödenip ödenmediği ve üçüncü kişi durumunda olan 

alacaklıların davaya müdahale ederek ileri sürdükleri itirazların yerinde olup olmadığı 

gibi hususları inceleme konusu yapar (m.158,II,c.1)
527

. Mahkeme, kesinleşen takibe 

rağmen, borcun ödenmediği sonucuna varırsa, incelemesini bitirerek, borçluya, yedi 

günlük bir depo emri vermesinden başka bir şey yapamaz
528

. Ancak, borçlu, ödeme 

emrine itiraz etmediği için, iflâs takibi kesinleşmiş olmasına rağmen, kendisine dava 

sırasında itiraz ve def‟i ileri sürme hakkı tanınacak olunursa, borçlunun süresi içinde, 

ödeme emrine itiraz etmesi ile itiraz etmemesi arasında bir fark kalmaz. Hâlbuki, İcra 

ve İflâs Kanunu, iflâs davasının muhtevasının ödeme emrine itiraz edilmesi ve 

edilmemesi hallerine göre değişik olacağını kabul etmiştir (m.155,156). Aksi halde, 

                                                 
526

  Kuru, Baki: İflâs Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi Halinde İflâs Davası (BATİDER, 1962/4, 

s. 580-591), s. 582; Üstündağ-İflâs Hukuku s. 26; Pekcanıtez/Atalay/ Sungurtekin 

Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 483, 494; MuĢul-İcra ve İflâs 1099; Altay-İflâs Davaları, 

s. 896; İİD 1. 12. 196, 10693/11371 (SİD 1962/168, s. 5070-5071); İİD 13. 1. 1962, E. 

61/10784, K. 459 (SİD,1962/169, s. 5097-5098).  
527

  Kuru-İflâs Davası, s. 585-586; Altay-İflâs Davaları, s. 896.  
528

  Kuru-İflâs Davası, s. 585.  
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ödeme emrine itiraz kurumu tamamen lüzumsuz hale gelir
529

. Bizim de katıldığımız 

karşı görüşe göre ise, borçlu, ödeme emrine itiraz etmemiş olsa bile, iflâs davası 

görülürken, borçlu, itiraz ve def‟ilerini ileri sürebilir ve ticaret mahkemesi de, bu itiraz 

ve def‟ileri incelemekle yükümlüdür
530

. Yoksa, kişi, borçlu olmadığı bir parayı 

ödemek zorunda kalabilir. Hâlbuki, genel haciz yolunda, borçlu ödeme emrine itiraz 

etmediği için, kendisinden istenen parayı ödemek zorunda kalması halinde, yaptığı 

ödemeyi geri almak için m.72‟ye göre istirdat davası açmak hakkı vardır. Buna 

karşılık, iflâsta istirdat davası adı altında bir dava yoktur
531

. Aynı şekilde, borçlunun 

elinde olmayan bir engel nedeniyle, ödeme emrine itiraz edemezse, başvurabileceği bir 

“gecikmiş itiraz” kurumu da kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu hariç olmak üzere 

(173,son) diğer iflâs yolları için düzenlenmiş değildir. Bütün bu zorunlu haller 

gösteriyor ki, borçlunun itiraz ve def‟ilerinin incelenmesi, süresi içinde ödeme emrine 

itiraz etmek gibi bir şarta bağlanmış değildir. Borçlu, ödeme emrine itiraz etmemiş 

olsa dahi, iflâs davası görülürken, itiraz ve def‟ilerini ileri sürebilecektir
532

. Borçlunun, 

ödeme emrine itiraz etmemiş olması, alacaklıya, bu bakımdan (borçlunun itiraz ve 

def‟i ileri sürülmesi bakımından) bir avantaj sağlamaz. Katıldığımız bu görüş, şu dört 

husus ile daha da desteklenebilir: 

Birinci olarak, ödeme emrine itiraz etmemiş borçluya, açılacak iflâs davasında 

itirazda bulunma imkânının verilmemesi; sonradan kendisine karşı açılacak iflâs 

davasını ve bu davada iflâsına karar verilmesini peşinen kabul etmiş gibi bir durum 

doğacaktır. Bu varsayımın haklı bir gerekçesi vardır: Çünkü, sırf süresinde itirazda 

bulunmadığı için, borçluya dava sırasında, itiraz ve def‟ilerini ileri sürme hakkı 

tanımamak ve mahkemenin, borcun varlığı konusunda esastan bir inceleme 

yapamayacağını ileri sürmek, borçlunun iflâsına peşinen karar vermek anlamına gelir. 

Hiç kimsenin, henüz açılmamış bir davayı, bütün sonuçlarıyla kabul etmesi, hukuken 

mümkün değildir. Kabul, davayı sona erdiren bir taraf işlemi olup, dava açıldıktan 

sonra, mahkemeye karşı, açık bir irade beyanı ile yapılır. Ayrıca, ödeme emrine itiraz 

                                                 
529

  Kuru-İflâs Davası, s. 583-584.  
530

  Postacıoğlu-İflâs Davası, s. 983.  
531

  Postacıoğlu-İflâs Davası, s. 983. Doktrindeki karşı görüşe göre, adi iflâs yolunda, istirdat 

davasının açılabileceği konusunda bir düzenleme olmamakla birlikte, kambiyo senetlerine 

mahsus iflâs yolunda, borçlunun istirdat davası açabileceği, m. 175‟te açıkça 

öngörülmüştür. İflâs davasının incelenmesi ve karara bağlanması bakımından, her iki iflâs 

yolu arasında bir fark bulunmadığından, adi iflâs yolu için istirdat davasının öngörülmemiş 

olmasında kasıt değil, unutkanlık vardır. Dolayısıyla, m. 175‟in adi iflâs yolu için kıyasen 

uygulanması gerekir (Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukukunda Menfi Tespit ve İstirdat 

Davası, Ankara 2003, s. 274; Kuru-İflâs Davası, s. 589-590). 
532

  Postacıoğlu-İflâs Davası, s. 984.  
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etmemiş olmak, maddî anlamda kesin bir hüküm değil, sadece bir “durum”dur. Bu 

durum, borçlunun dava sırasında, itiraz ve def‟ilerini ileri sürmesine engel teşkil 

etmemelidir. Aynı şekilde, bir dava, esastan incelenmeden, davanın esası hakkında 

karar verilemez. Ödeme emrine itiraz etmemenin sonucu, sadece alacaklının borçluya 

karşı iflâs davası açmak olmalıdır. Bu sonucun, esastan bir inceleme yapmadan, 

borçlunun iflâsına karar vermek şeklinde ortaya çıkması durumunda, adil yargılanma 

ilkesine aykırı bir durum ortaya çıkacaktır.  

İkinci olarak, ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi” şeklinde ortaya çıkan 

iflâs sebebinin, iflâs kararı verilmesi hususunda mahkemeyi bağlamaması gerekir. Bu 

iflâs sebebi, alacaklıya, sadece iflâs talebi ile ticaret mahkemesine başvurma imkânı 

sağlar. Yani, mahkeme, sırf, beş veya yedi günlük sürede, borç ödenmediği 

gerekçesiyle, borçlunun iflâsına karar veremez. İflâsa karar verilebilmesi için; varsa, 

öncelikle, borçlunun, ödeme emrine karşı yaptığı itirazlar esastan incelenir ve bu 

itirazların haklı bulunmaması halinde, ancak o zaman, borçlunun iflâsına karar 

verilebilir. Eğer, borçlu ödeme emrine karşı itiraz etmemişse, her davada olduğu gibi, 

burada da borçluya kendisini savunma hakkının verilmesi, adil yargılanma ilkesine 

uygun bir yöntem olacaktır. Aynı şekilde, ödeme emrine itirazda bulunan borçlu da, 

gösterdiği itiraz ve def‟ilerle bağlı olmamalıdır. Ödeme emrine itiraz eden borçlu ile 

etmeyen borçlu arasında denge sağlanması bakımından, bu önemlidir
533

. Borçlu, 

süresinde ödeme emrine itiraz etmişse, açılacak olan iflâs davası, bir maddî hukuk 

davası niteliği taşır. Çünkü, mahkeme, iflâs sebebinin gerçekleşmediğine dair ileri 

sürülen itiraz ve def‟ileri esastan, yani maddî hukuk incelemesi yapılarak karara bağlar 

(m.158,II, c.1). Taraflar, normal bir davada olduğu gibi, bu davada da, iddia ve 

savunmaları için, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun sağladığı tüm imkânlardan 

istifade edebilirler
534

.  

Üçüncü olarak, borçlu, borcunu gerçekten ödemiş olmakla birlikte, ödeme 

yapmanın verdiği rahatlıkla ödeme emrine itiraz etmeyi ihmal etmiş olabilir. Bir 

                                                 
533

  Olması gereken hukuk açısından bir şey söylenmesi gerekirse, takipli iflâs kurumunun 

tamamen kaldırılması, bütün bu tartışmaları ortadan kaldıracaktır. Bu durumda , sistem 

söyle işleyecektir. Alacaklı, bu iflâs sebebinde de, doğrudan doğruya ticaret 

mahkemesinde iflâs davası açabilecek ve taraflar iddia ve savunmalarını mahkemede ileri 

sürebileceklerdir. Şimdiki sistemden farklı olarak, şayet mahkeme, borçlunun haks ız 

olduğunu ve iflâsına karar verilmesi gerektiği kanaatine ulaşırsa; iflâs kararı vermeden 

önce, ona son bir şans olarak, borcunu mahkeme veznesine depo etme imkânın verilmesi 

de uygun olacaktır.  
534

  Altay-İflâs Davaları, s. 897.  
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görüşe göre, ödeme yapmış olmasına rağmen, bunu, ödeme emrine itiraz süresi içinde 

ileri sürmeyen borçlu, iflâs davası görülürken, bunu ileri sürememelidir. Hakkındaki 

takip kesinleştiğinden, yapacağı tek şey, verilen depo emrine uymak suretiyle, iflâstan 

kurtulmaktır. Lâkin, borçlu, cebri icra tehdidi ile ikinci defa borcunu ödemek zorunda 

kaldığından, istirdat davası açmak suretiyle, yaptığı ikinci ödemeyi geri alabilir. Şayet, 

borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren, ödeme süresi içinde veya ödeme emri 

kesinleştikten sonraki bir dönemde (ancak ifa veya depo emrinden önce) borcunu 

ödediğini iddia ediyorsa, yaptığı bu ödemeyi resmi bir senet veya imzası alacaklı 

tarafından ikrar edilmiş adi bir senetle ispatlarsa, mahkeme, ancak o zaman bu ödeme 

itirazını dikkate almak zorunda kalır. Fakat, alacaklının imzayı inkâr etmesi halinde, 

imza hakkında incelemeye girişilmeden, borçlu hakkında ifa veya depo emri verilmesi 

gerekir
535

. Kanaatimizce, böyle bir durumda, borçlu ödeme emrine itiraz etmemiş olsa 

bile, açılacak iflâs davası nedeniyle, itirazda bulunma hakkına sahip olabilmelidir. 

Çünkü, borçlunun itiraz etmemiş olması, mahkemeyi, vereceği iflâs kararı konusunda 

bağlayıcı hale getirmez; sadece alacaklıya iflâs davası açma hakkı verir. Aynı şekilde, 

borçluya itiraz hakkı tanımak suretiyle, uyuşmazlığı adil bir şekilde çözme imkânı 

varken; borçluyu ifa veya depo emrine uymaya mecbur etmek ve daha sonra istirdat 

davası açarak
536

, yapılan ödemeyi geri istemek, usul ekonomisine uygun düşmez. 

Ayrıca, ödeme emrine itiraz etmemiş olan borçluya son bir şans olarak ifa veya depo 

emri vermek yerine, aynı yedi gün içinde itiraz imkânın da tanınması daha adil 

olacaktır.  

Dördüncü olarak, ödeme emrine itiraz etmeyen bir borçlunun, dava aşamasında 

bu itiraz ve def‟ilerini ileri sürmesi, kanaatimizce savunmayı genişletme ve değiştirme 

yasağına tabi olmayacaktır. Zira, davalının savunmayı genişletme ve değiştirme 

yasağı, cevap layihasının davacıya tebliğ edilmesiyle başlar (HUMK m. 202,II)
537

. 

Bunun için de mutlaka açılmış bir davanın varlığına ihtiyaç vardır. Halbuki, davadan 

önceki aşama, bir dava olmayıp, iflâsa ilişkin bir takip sürecidir. Tarafların takip 

aşamasındaki davranışlarıyla, daha sonra açılacak iflâs davasının esasını belirlemek 

medenî yargılamanın usul ve esaslarıyla bağdaşmaz. Dolayısıyla, borçlu itiraz etmiş 
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  Kuru-İflâs Davası, s. 586-587. 
536

  Yukarıda da belirtildiği gibi, KSMİY hariç olmak üzere, iflâs hukukunda, istirdat davası 

düzenlenmiş değildir. “Borçlu yaptığı ödeme için istirdat davası açabilir” denilirse, bu 

sefer de, iflâsta istirdat davasının açılması mümkün olup olmadığı gibi, yeni bir 

tartışmanın içine girilecektir (Bkz. yuk. dn. 346). Hem, yeni tartışmaların içine girmemek; 

hem de usul ekonomisine uygun davranmak için, itirazda bulunmayan borçluya itiraz 

hakkı tanınması isabetli olacaktır.  
537

  Savunmayı genişletme yasağı bkz. Kuru/Arslan/Yılmaz-Medenî Usul, s. 343. 



 

 

120 

olsun, olmasın dava aşamasında itiraz ve def‟ilerini iflâs davasına ilişkin dava 

dilekçesinin kendisine tebliğ edilmesiyle ileri sürebilmelidir. Kanaatimizce, icra 

takibinden farklı olarak; iflâs takibinde haciz aşaması olmadığı için, itiraz kurumunun 

iflâs takibini durdurabilmesinin güçlü bir işlevi yoktur. Ayrıca, borçlunun itiraz etmiş 

olması, cebri icranın bir aşaması olan iflâs davasının açılmasını da 

engelleyememektedir. Kanun koyucu, bu açıdan, ödeme emrine itiraz eden ile etmeyen 

arasında bir fark bırakmamıştır
538

. Dolayısıyla, ödeme emri ile verilen yedi veya beş 

günlük sürenin önemi itiraz kurumu bakımından değil, bu süre içinde borcun ödenmesi 

bakımından kendisini göstermektedir
539

. 

İcra ve İflâs Kanunu‟na göre, “İflâs istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği 

tarihinden bir sene sonra düşer” (m. 156, IV). Kanunun iflâs davasının açılma süresinin 

başlangıcı olarak ödeme emrinin tebliğini kabul etmesinin temel sebebi, iflâs sebebinin 

bu tebliğden önce henüz doğmamış olmasıyla yakından alakalıdır. Çünkü, bu tarihten 

önce, iflâs sebebi doğmuş bulunmadığından, alacaklının, iflâs davası açması mümkün 

değildir. Ancak, burada belirtmek gerekir ki, her ne kadar iflâs davasının açılması için 

kanunda öngörülen bir yıllık sürenin başlangıcı ödeme emrinin borçluya tebliğ 

edilmesi ile başlıyorsa da, iflâs sebebinin oluştuğu yedi veya beş günlük itiraz ve 

ödeme süreleri dolmadan alacaklının iflâs davası açmasına imkân yoktur. Çünkü, 

burada iflâs sebebi, bu sürelerin ödemesiz geçirilmesinden sonra meydana 

gelmektedir. Dolayısıyla, iflâs davasının açılma süresinin, iflâs sebebinin doğma tarihi 

olan, beş veya yedi günlük sürelerin sona ermesinden itibaren başlaması gerekir. Yani, 

borçluya ödeme emri gönderildikten sonra, yedi veya beş günlük ödeme süresi 

geçmeden veya borçlu bu süre içinde borcunu ödemeyeceğini itiraz yoluyla 

belirtmeden iflâs davasının açılması mümkün değildir. Nitekim, Yargıtay Hukuk 

Genel Kurulu da, bir kararında, iflâs davası açılmasının en erken, bu sürelerin sona 

ermesiyle mümkün olabileceğini belirtmiştir
540

. Aksi halde,  alacaklı bir yandan 
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  Burada, ödeme emrine itiraz edenin itirazı, iflâs davasına bakan mahkeme tarafından öncelikle 

incelenir ve itirazın haklı olması halinde, itirazın kaldırılmasına karar verileceği şeklinde bir 

düşünce ileri sürülebilir (m. 156,III; 158,II). Ancak, burada belirtmek gerekir ki, borçlunun 

itirazı haklı bile olsa, iflâs davasının açılmasını engelleyemediğinden, borçlu ticari hayatta 

büyük bir itibar kaybına uğramaktadır. 
539

  Ödeme emri ile verilen sürenin, borçluyu ödeme yapmaya zorlayarak onu iflâstan kurtarmak ve 

iflâs davasının açılması için bir yıllık süreyi başlatmak gibi iki önemli fonksiyonu vardır.  
540

  “Alacaklı 7. 1. 1985 tarihinde, senet asıllarını ibraz ederek, iflâs istemli ödeme emri 

çıkarmış ve bu ödeme emri 15. 1. 1985 tarihinde borçluya tebliğ edilmiştir. Alacaklı, en 

erken, 21. 1. 1985 tarihinde iflâs isteyebilir. 26. 12. 1984 tarihinde henüz iflâs davası açma 

hakkı doğmadığı nazara alınmadan, bu tarihte açılan davaya dayalı olarak iflâs kararı 

verilmesi isabetsizdir” HGK, 3. 7. 1987, E. 1986/12-717, K. 1987/589 

(www.kazanci.com).  
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borçluya ödeme emri gönderirken, bir yandan da iflâs sebebi oluşmadan iflâs davası 

açma hakkı elde eder ki, bu da ödeme emrinin tebliğ edilmesini, hatta takipli iflâs 

yolunu anlamsız kılar. 

Burada tartışılması gereken bir diğer husus da, takipli iflâs yolunda alacaklı, m. 

157‟ye göre iflâs talebini geri aldıktan sonra
541

 tekrar iflâs talebinde bulunmak isterse, 

bu talebin, takipli iflâs ile mi, yoksa doğrudan doğruya iflâs yolu ile mi yapılacağı 

sorusudur
542

. Kanaatimizce, bu soruya cevap verebilmek için, borçlunun iflâs talebini 

geri alma sebebini bilmek gerekir: Şayet, iflâs talebinin geri alınması, alacaklı ile 

borçlu arasındaki bir anlaşmaya dayanıyorsa, örneğin, alacaklı borçluya yeni bir vâde 

vermiş (vâde konkordatosu) ve alacaklı bu anlaşmanın gereklerini yerine 

getirmemişse, bu durum ödemelerin tatili olarak kabul edilerek, doğrudan doğruya 

iflâs yoluna başvurulabilir. Buna karşılık, alacaklı hiçbir sebep olmaksızın, iflâs 

talebini geri almış ve sonradan tekrar iflâs talebinde bulunmak isterse, bu talebini 

takipli iflâs şeklinde ileri sürmesi gerekir. Çünkü, bu durumda, doğrudan doğruya iflâs 

yoluna başvurmak için kanunda sınırlı olarak sayılan sebeplerden birisi 

oluşmamıştır
543

.  

Alacaklı, mahkemeden iflâs talebinde bulunurken; alacaklı olduğunu ve ödeme 

emrine rağmen borcun ödenmediğini tam olarak ispat etmek zorundadır. Burada 

yaklaşık ispat yeterli değildir
544

. Özellikle, adi iflâs yolunda, iflâs takibi başlatırken, 

borçlunun, herhangi bir belgeye dayanma mecburiyetinin bulunmaması, onun iflâs 

davası için de böyle bir mecburiyetinin bulunmadığını göstermez. 

                                                 
541

  Borçlunun takipli iflâs talebini geri alması için, kanunda bir süre öngörülmemiş olmakla 

birlikte; kanaatimizce burada azami süre, borçluya ifa veya depo emri ile veri len yedi 

günlük süre verilinceye kadardır. Çünkü, borçluya bu emir verildikten sonra, borç ifa veya 

depo edilirse, iflâs takibi zaten sona erecektir. Buna karşılık, bu emrin gereği yerine 

getirilmezse, mahkeme m. 158,II gereğince borçlunun iflâsına karar vermekten başka 

çaresi yoktur. Doğrudan doğruya iflâs yolunda ise, ifa veya depo emri bulunmadığından, 

alacaklı iflâs kararı verilinceye kadar, iflâs talebini geri alabilmelidir.  
542

  Alacaklı, doğrudan doğruya iflâs yolunda iflâs talebini geri aldıktan sonra tekrar iflâs 

talebinde bulunmak isterse, burada izlenecek yolun doğrudan doğruya iflâs yolu olması 

şart olmadığı gibi, bazı hallerde bu yola başvurmak imkân dahilinden çıkabilir. Örneğin, 

alacaklı, borçlunun bir yerleşim yerinin bulunmadığı gerekçesiyle doğrudan doğruya iflâs 

yoluna başvurur ve sonra da iflâs talebini geri alabilir. Ancak, sonradan bu sebebe 

dayanarak yeniden iflâs yoluna başvurulabilmesi, bu sebebin bütün koşullarıyla varlığını 

halen sürdürüyor olmasına bağlıdır. 
543

  İflâs talebinin geri alınması konusunda geniş bilgi için bkz. Öktemer, Semih: İflâs 

İsteğinden Vazgeçme (Manisa Barosu Dergisi, 1982/4 s.3-11; 1983/5 s. 3-9). 
544

  Buna karşılık, borcun ödenmeme tehlikesinden kaynaklanan iflâs sebepleri nedeniyle iflâs 

davası açılırken, dayanılan sebebin yaklaşık olarak ispat edilmesi yeterlidir (Bkz. aşa. § 7. C. 

IV. 
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§ 5. ĠFA VEYA DEPO EMRĠNE RAĞMEN BORCUN ÖDENMEMESĠ 

A-GENEL OLARAK 

Borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebeplerinden ikincisi “ifa veya depo 

emrine rağmen borcun ödenmemesi”dir. Ancak, bu sebep, İcra ve İflâs Kanunu‟nda 

yer almayıp, sadece Türk Ticaret Kanunu m.182‟de düzenlenmiştir
545

. Nitelik olarak 

da borcun ödenmemesinin özel bir biçimi olup, söz konusu maddede gerçekleşme 

şartları belirtilmiştir. Bu şartlar, şirkete karşı verilen ifa veya depo emrinin ilk önce 

şirkete tebliğ edilmesi; şirketin bu emre uymaması halinde, aynı nitelikteki emrin 

ortaklara tebliği ve ortakların da, bu emrin gereklerini yerine getirmemiş 

olmalarıdır
546

. Bu sebep, birçok özelliği ile diğer iflâs sebeplerinden farklılık gösterir: 

Bir defa, bu sebebe dayanarak, hakkında iflâs istenecek kişinin bizzat borçlunun 

kendisi olması gerekmez. Halbuki, genel kural, herkesin kendi borcundan veya 

sebebiyet verdiği bir borçtan dolayı iflâsa tabi olmasıdır. Burada, iflâsı istenen, borçlu 

sıfatını haiz şirket değil, borcun doğumu ile ilgisi olmayan ortaklarıdır
547

. İkinci olarak, 

bir kimsenin iflâsının istenebilmesi için, onun iflâsa tabi kişilerden olması gerekir. 

Burada ise, ortakların iflâsı istenirken, onların tacir sıfatını haiz olup olmadıkları, 

alacaklıları ilgilendirmemekte, şirket ortağı olmaları yeterli görülmektedir. Üçüncü 

olarak, ortakların iflâsının istenmesi için, ayrı bir prosedür başlatılmamakta, borçlu 

şirket için başlatılmış olan prosedüre ortaklar da dahil edilmektedir. 

Bu sebep, oldukça sınırlı sayıdaki kişilere karşı uygulama alanı bulur ve borcun 

ifa edilmemesinden kaynaklanır. Dolayısıyla, bir iflâs sebebi olarak “ifa veya depo 

emrine rağmen borcun ödenmemesi”nin, hakkında iflâs isteme imkânı veren kişinin 

(ortak veya ortakların) sıfatı ile çok yakın bir ilişkisi vardır. Bu sebebe dayanılarak, 

iflâsı istenebilecek olan kişiler, kollektif ve komandit şirket ortakları ile 

sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla, bu durum, iflâsa tabi diğer borçluların veya iflâsa tabi 

diğer şirketlerin ortaklarının iflâsı için bir sebep oluşturmaz.  

                                                 
545

  Türk Ticaret Kanunu m. 180‟de “Kollektif veya komandit şirkete tebliğ edilen icra emrine 

rağmen borcun ödenmemiş olması” şeklinde düzenlenen ve aşağıda da incelenecek olan 

iflâs sebebi, hem şirket, hem de ortakları için söz konusu iken, “ifa veya depo emrine 

rağmen borcun ödenmemesi”, sadece şirketin ortakları için düzenlenmiştir.  
546

  Akyazan, Sıtkı: Banka ve Ticaret Hukuku İle İlgili İncelemeler, Yargıtay Kararları, 

Kanuni Mevzuat, Ankara 1972, s. 108. 
547

  Bu açıklamadan şirketin iflâsının istenmeyeceği anlaşılmamalı, tam aksine ilk önce şirketin 

iflâsı istenmektedir. Ancak, burada şirket ile ortakların iflâs sebepleri farklıdır.  
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Normalde, kollektif veya komandit şirketin iflâsı, ortakların da iflâsına sebebiyet 

vermez. Ancak, şirkete verilen ifa veya depo emrine rağmen, borç ödenmediği 

takdirde; alacaklı, bu emrin ortakların tamamına veya içlerinden bazılarına da tebliğ 

edilerek gereğinin yerine getirilmesini, aksi halde, şirketle birlikte ortakların da 

iflâslarına karar verilmesini mahkemeden isteyebilir (TTK m.182,I)
548

. Kanundaki bu 

düzenlemeye göre, ortakların iflâsının istenebilmesi için; alacaklıların, şirket 

mallarının tasfiye edilmesini ve tasfiyenin sonuçlarını bekleme mecburiyetleri 

yoktur
549

. İfa veya depo emrinin ortaklara tebliğ edilmesi için ise, kollektif şirkete karşı 

açılan iflâs davasında, ortakların davanın başından itibaren davalı olarak gösterilmiş 

olmaları da gerekmez
550

. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, borçlu şirket ile ortakları 

birbirinden farklı iflâs sebeplerine tabidirler: Buna göre, asıl ve birinci derecede borçlu 

olan kollektif ve komandit şirketin iflâs sebebi, “iflâs ödeme emrine rağmen borcun 

ödenmemesi” iken; ikinci derecede borçlu durumunda olan ortakların iflâs sebebi ise, 

ifa veya depo emrine rağmen borcun ödenmemesidir. İflâs ödeme emrine rağmen 

borcun ödenmemesi sebebiyle, şirketin iflâsı takipli iflâs ile istenirken, ortakların iflâsı, 

doğrudan doğruya iflâs yoluyla istenmektedir.  

İfa veya depo emrine rağmen borcun ödenmemesinin, iflâs sebebi olabilmesi, 

alacağın muaccel olmasına bağlıdır. Bu durum, şirket hakkında yapılacak adi iflâs 

takibinde
551

 daha da önem arzetmektedir. Bunun sebebi, kambiyo senetlerine mahsus 

iflâs yolundan farklı olarak; genel iflâs yolunda, icra dairesinin, alacağın muaccel olup 

olmadığını araştırma yetkisinin olmamasıdır. Borçlu şirket de, alacağın muaccel 

olmadığı şeklinde bir itirazda bulunmamışsa, kanaatimizce, mahkeme, bunu re‟sen 

                                                 
548

  Gürdoğan-Kollektif Şirket, s. 390, s. 400; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 77; Kuru-

Şahıs Şirketleri, s. 19. Arslanlı-Kollektif ve Komandit Şirketler, s. 355, 367. “…Depo 

kararı tebliğine rağmen, gerek kollektif şirket, gerekse iflâsına karar verilen ortaklar 

tarafından bu emir gereği yerine getirilmediğinden dolayı verilen iflâs kararı usul ve 

kanuna uygundur…”. (12. HD, 14. 4. 1983, 1334/2868: www.kazanci.com).  
549

  Hirsch, Ernst E: Ticaret Hukuku Dersleri, İstanbul 1948, s. 232; Gürdoğan-Kollektif 

Şirket, s. 395.  
550

  “…TTK‟nın 182 nci maddesi hükmüne göre, işlem yapıldığı anlaşılmakla, iflâsına karar 

verilen ortaklara, bidayette husumet tevcih edilmemesinde, yasaya aykırı bir cihet yoktur. 

Depo kararı, tebliğine rağmen, gerek kollektif şirket, gerekse iflâsına karar verilen ortaklar 

tarafından bu emir gereği yerine getirilmediğinden dolayı verilen iflâs kararı usul ve 

kanuna uygundur…” (12. HD, 14. 4. 1983, 1334/2868: www.kazanci.com).  
551

  Ortaklara ifa veya depo emrinin tebliğ edilmesi için, öncelikle borçlu şirket hakkında 

başlatılmış bir iflâs takibinin bulunması gerekir. Bu takip, adi bir iflas takibi olabileceği gibi, 

kambiyo senetlerine mahsus bir iflâs takibi de olabilir. 
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gözetmek zorundadır. Çünkü, borcun muaccel olması, şirketin ödeme emrine rağmen 

borcunu ödememesi sebebiyle, iflâsının istenebilmesi için temel unsurdur. Mahkeme, 

bu durumu fark etmeden, borçlu şirkete ifa veya depo göndermiş ve bu emrin 

gereğinin yapılmaması sebebiyle, ifa veya depo emrini ortaklara da tebliğ etmişse; 

ortaklar, borcun muaccel olmadığı gerekçesiyle itirazda bulunarak iflâstan 

kurtulabilmeleri gerekir
552

.  

B-ÖZELLĠKLERĠ 

I-ġirket Hakkında BaĢvurulan Yolun Takipli Ġflâs Olma Mecburiyeti 

Kollektif ve komandit şirketler, tüzel kişiliği bulunan, tacir sıfatını haiz, iflâsa 

tabi birer şahıs şirketidir. Bunlardan kollektif şirket, ticarî bir işletmeyi, bir ticaret 

unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından 

hiçbirisinin sorumluluğu, şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirket şeklinde 

tanımlanabilir (TTK m. 153; İBK m. 552)
553

. Tüzel kişiliği bulunan ve Türk Ticaret 

Kanunu m. 18‟ e göre, tacir sıfatını haiz olan kollektif şirket, her türlü borcundan 

dolayı iflâsa tâbidir. Burada, hemen belirtmek gerekir ki, Türk Ticaret Kanunu, İsviçre 

hukukundan ayrılarak, kollektif şirkete tüzel kişilik de tanımıştır (TTK m. 174; İBK m. 

552)
554

. Yani, İsviçre Borçlar Kanunu`nda düzenlenmiş olan kollektif şirket
555

, bizdeki 

düzenlemenin aksine, tüzel kişiliği haiz değildir
556

. Bu nedenle, İsviçre hukukunda, 

şirket borcu, aynı zamanda ortağın şahsi borcudur. Üçüncü kişilere karşı haklara sahip, 

taahhüt ve borçlarla bağlı olan tüzel kişiliği olmayan şirket değil, gerçek kişiliği haiz 

ortaklardır. Türk Ticaret Kanunu‟nun, kollektif şirkete ait birçok maddeleri ve bu arada 

ortakların sorumluluğunu belirten hükümleri, İsviçre Kanunu`ndan iktibas edilmiş 

olmakla birlikte, özellikle bu noktada, İsviçre hukukundan sapılarak, şirkete, 

ortaklardan ayrı olarak ve onların üstünde bir tüzel kişilik verilmiştir.  

                                                 
552

  Zira, kollektif veya komandit şirket, borcu muaccel olmadığı halde, kendisine gönderilen 

ödeme emrine kötü niyetle itiraz etmemiş olabilir. Şirket, böylece ödeme emrine itiraz 

etmeyerek ve sonra da depo emrine uymamak suretiyle, ortakları da iflâs prosedürüne dahil 

etmeyi hedeflemiş olabilir. 
553

  Berkin, Necmeddin: Kollektif Şirketler ve Gayrımahdut Mes‟uliyetli Şeriklerin İflâsı  

(İHD, 1950/55, s. 867-870), s. 867. Ayrıca bkz. Arar, Kemal: Kara Ticareti, Şirketler 

Hukuku, Ankara 1952, s. 24-26. 
554

  Gürdoğan-Kollektif Şirket, s. 390.  
555

  İsviçre hukukunda, kollektif şirket Borçlar Kanunu‟nda düzenlenmiştir. 
556

  İsviçre‟nin yanı sıra, Almanya ve Avusturya hukuk sistemlerinde de kollektif şirkete tüzel 

kişilik tanınmış değildir. Buna karşılık, Fransa‟da kollektif şirketlere tüzel kişilik 

tanınmıştır.  
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Komandit şirket ise, Türk Ticaret Kanunu m.243 ve devamı maddelerinde 

düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu m.243‟ deki tanıma göre, komandit şirket, 

ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket 

alacaklılarına  karşı ortaklardan biri veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış 

ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belli bir sermaye  ile sınırlandırılmış olan 

şirket türüdür
557

. Komandit şirket de, tüzel kişiliği olan bir şahıs şirketi olmakla 

birlikte, kollektif şirketten farklı olarak, “komandite” ve “komanditer” olmak üzere iki 

çeşit ortağı vardır: Bunlardan komandite denilen ortağın, şirket alacaklılarına karşı 

sorumlulukları, kollektif şirketin kendisi gibi sınırsız iken
558

, komanditer ortağın 

sorumluluğu ise, anonim şirkette olduğu gibi koydukları ve koymayı taahhüt ettikleri 

sermaye oranıyla sınırlıdır
559

. Komandit şirketler de tıpkı kollektif şirketler gibi bir 

şahıs şirketidir. Aynı zamanda kollektif şirket gibi bir kişi ortaklığıdır. Özellikle 

ortakların kişisel emek ve gayretine gerek gösteren ancak ortaklarından bazılarının 

ortaklık borç ve yükümlülüklerinden sorumluluğunun sınırlı olması istenilen 

girişimler için bu ortaklık türünden faydalanılır.  

Kollektif ve komandit şirketler, hak ve fiil ehliyetlerinin olması sebebiyle, 

amaçları doğrultusunda, her türlü hukuki işlemi yapabilir ve borç altına girebilirler. 

Edindikleri borçlarından dolayı, mal varlıkları ile birinci derecede bizzat kendileri 

sorumludurlar
560

. Normalde, şirketin iflâsı, ortaklarının iflâsını gerektirmez. Ancak, 

kanun, bazı sebeplerin varlığı halinde, bu şirketlerin iflâsıyla yetinmemiş, özel ve 

istisnai düzenlemeler (TTK m. 180,182) ile belli şartlar dâhilinde, tacir olmadıkları 

halde, ortaklarını da iflâsa tabi tutmuştur
561

: Bu sebeplerden birincisi, “icra emrinin 

                                                 
557

  Domaniç, Hayri: Adi-Kollektif ve Komandit Şirketler, İstanbul 1988, s. 452.  
558

  “…Komandite ortaklar hakkındaki temyiz itirazlarına gelince; TTK‟nın 243 üncü maddesi 

gereğince komandite ortaklar, sınırsız sorumlu bulunmaları sebebiyle, bu yasanın 256. 

maddesi yoluyla, haklarında kollektif şirketlere ilişkin 174-184. maddeleri hükümlerinin 

uygulanması gerekir. Yine, bu yasanın 264. maddesi, şirketin mevcudu şirket 

alacaklılarına yetmeyecek olursa, bu alacaklıların, geri kalan alacaklarından dolayı, 

komanditlerin şahsi mallarına müracaat hakları bulunduğu kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu halde, sözü geçen yasanın 178. maddesi gereğince komandite ortaklar şirketin borç ve 

taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malları ile mes'ul olur…” (12. HD, 12. 5. 

1976, 4239/6024: www.kazanci.com).  
559

  Komandit şirketlerde ortakların sorumlulukları, ne anonim ve limited şirketlerde olduğu 

gibi, sadece konulan sermaye ile sınırlıdır, ne de, kollektif şirketlerde olduğu gibi 

tamamen sınırsızdır. Komandit şirketlerde ortakların sorumluluğu konusunda, ortalama bir 

sorumluluk türü benimsenmiştir.  
560

  “…şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı birinci derecede şirketin sorumluluğu esası 

benimsendikten sonra, şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış veya şirket 

herhangi bir suretle sona ermiş ise, yalnız ortak (komandite) veya ortakla birlikte şirket 

aleyhine dava açılabileceği ve takip yapılabileceği öngörülmüştür…” (12. HD, 12. 5. 

1976, 4239/6024: www.kazanci.com).  
561

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2635; Kollektif ve komandit şirketin ortağı, şirketin borçlarından 
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şirkete tebliğine rağmen borcun ödenmemesi (TTK m. 180,II)”
562

; ikincisi ise, “şirkete 

karşı ifa veya depo emri verildiği halde, borcun ödenmemesinin yanı sıra, bu emrin 

ortaklara veya içlerinden bazılarına da tebliğ edilmesine rağmen, gereğinin yerine 

getirilmemesidir (TTK m.182,I)”
563

. Alacaklı, her iki durumda da, şirketle birlikte, 

tacir olmadıkları halde ortakların tamamının veya bazılarının doğrudan doğruya iflâsını 

isteyebilmektedir. 

Türk Ticaret Kanunu m. 182,I anlamında bir iflâs sebebinin gerçekleşmesi için, 

alacaklı öncelikle, muaccel borcunu ödemeyen kollektif ve komandit şirket hakkında 

takipli iflâs yoluna başvurmak zorundadır. Zaten, burada incelenen iflâs sebebinin, 

takipsiz, yani doğrudan doğruya iflâs yolunda gerçekleşmesi mümkün değildir
564

. 

Çünkü, kanunda sözü edilen ifa veya depo emrinin verilmesi, sadece takipli iflâsta 

sözkonusu olabilmektedir. Dolayısıyla, buradaki iflâs sebebinin gerçekleşmesi için, 

şirket hakkındaki iflâs talebinin takipli iflâs şeklinde yapılması şarttır
565

.  

Bir alacaklı, borçlusu durumunda bulunan kollektif veya komandit şirkete karşı, 

genel iflâs veya kambiyo senetlerine mahsus iflâs yoluna, yani takipli iflâsa başvurur 

ve gönderilen ödeme emrine rağmen borç ödenmezse, öncelikle borçlu şirket hakkında 

genel iflâs sebebi olan “ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi” gerçekleşmiş olur. 

Borçlu şirket, kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı, itiraz etmiş olsun veya 

olmasın; borcunu ödemediği takdirde, şirket için gerekli olan iflâs sebebi 

gerçekleştiğinden; alacaklı, ödeme emrinin şirkete tebliğinden itibaren bir yıl 

içerisinde, iflâs davası açarak, borçlu şirketin iflâsına karar verilmesini isteyebilir 

(m.156,IV)
566

. Ancak, bu aşamada, henüz ortaklar için bir iflâs sebebi gerçekleşmemiş 

ve bunun için gerekli bütün şartlar oluşmamıştır.  

 

                                                                                                                                          
dolayı iflâsının istenmesi mümkün ise de; şayet, ortak tacir değilse, şahsi borçlarından 

dolayı iflâs ettirilemez; Çünkü, kollektif veya komandit şirketin ortağı olmak, kişinin tacir 

olmasını sağlamaz. Ortaklar, kollektif şirketin ticari işletmesini kısmen dahi olsa kendi 

adlarına işletemezler (Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 78).  
562

  Bkz. aşa. § 6.  
563

  Bkz. aşa. § 7.  
564

  Bu konudaki tartışmalar için bkz. aşa. § 5.B.II. 
565

  MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1013. 
566

  Borçlu ödeme emrine itiraz etmişse, ticaret mahkemesi de, ilk önce itirazın kaldırılması 

talebini, sonra da iflâsa karar verilme talebini inceler. Mahkeme, yapacağı inceleme 

sonucunda, alacağın mevcut olmadığını tespit ederse, iflâs davasını reddeder 

(Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 471, dn. 9; Pekcanıtez/Atalay/ Sungurtekin 

Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 484-485; MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1102). Buna karşılık, 

alacağın mevcut olduğunu tespit ederse, borçlunun itirazlarını yerinde bulmaz ve itirazın 

kesin kaldırılmasına karar verir (Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 471, 472; 

Pekcanıtez/Atalay/ Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 485 vd.; MuĢul-İcra 

ve İflâs, 1102).  
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II- Ġfa veya Depo Emrinin ġirkete Tebliği ve Buna Rağmen Borcun 

Ödenmemesi 

İflâs davasına bakan ticaret mahkemesi, iflâsa karar vermeden önce, borçlu 

şirkete, yedi gün içerisinde, borcunu faiz ve takip giderleriyle birlikte ifa veya 

mahkeme veznesine depo etmesini
567

,
568

, aksi halde, ilk oturumda iflâsına karar 

verileceğini ihtar eder ki, buna “ifa veya depo emri” denir (m. 158,II). İfa veya depo 

emriyle verilen süre sebebiyle, iflâs kararın verilmesi, yedi gün daha ertelenerek, 

borçluya son bir şans daha tanınmaktadır. Borçlu şirket, yedi gün içinde, borcunu ifa 

veya depo ederse, mahkeme iflâs davasını reddeder; aksi durumda, ilk oturumda, 

borçlunun iflâsına karar verir (m.158,II)
569

. 

Doktrin ve uygulamada, ifa veya depo emri yerine, “depo kararı” tabiri 

kullanılmakta
570

 ve “ifa emri”nden pek söz edilmemektedir. Aynı şekilde, “ifa veya 

depo emrine rağmen borcun ödenmemesi”ni bir iflâs sebebi olarak düzenleyen Türk 

Ticaret Kanunu m.182‟de de, sadece “depo emri” ifadesi kullanılmış ve “ifa” 

kavramına yer verilmemiştir. Halbuki, İcra ve İflâs Kanunu m. 158,II ve m. 173,III‟te 

“ifa veya depo emri” ifadesini kullanarak, borçluya borcun ifa edilmesi veya borcun 

depo edilmesi gibi iki seçenek tanımıştır: 

Bu seçeneklerden birisi olan “borcun depo edilmesi”nden maksat, iflâs yoluyla 

                                                 
567

  İcra ve İflâs Kanunu m. 158‟de düzenlenmiş olan depo emri, bizim iflâs sistemimize ait bir 

kurumdur. Mehaz İsviçre İcra ve İflâs Kanunu‟nda, depo emri ile ilgili b ir düzenleme 

mevcut değildir. İcra ve İflâs Kanunu m. 158‟e denk gelen İsviçre İcra ve İflâs 

Kanunu‟nun 172. maddesi, “Mahkeme, aşağıdaki hallerde iflâs talebini reddeder: Denetim 

makamı, iflâs tehdidinin kaldırılmasını isterse, borçlu yeniden yapılandırma  için bir süre 

almışsa (Art. 33 Abs. 4) veya iflâs içi konkordato teklifi tasdik edilirse (Art. 77) 3), 

borçlu, borcunu faiz ve masrafları ile ödediğini veya kendisine bir süre verildiğini yazılı 

delillerle kanıtlarsa” şeklindedir.  
568

  Bizde, ilk defa İsviçre İcra ve İflâs Kanunu‟nun iktibas edilmesi ile kabul edilen 18. 4. 

1929 tarih ve 1424 sayılı İcra ve İflâs Kanunu‟nun 154. maddesi, İsviçre İcra ve İflâs 

Kanunu‟nun 172. maddesi ile aynı olup, depo hükmünü ihtiva etmiyordu (Çağa, Tahir: 

İflâs Davalarında Depo Kararına Dair, BATİDER, 1987/1, s. 3-21, s. 5. dn. 7). Ancak, 

1932 yılında, 1424 sayılı İcra İflâs Kanunu‟nun yerine geçmek üzere 1932 tarihli 2004 

sayılı İcra ve İflâs Kanunu kabul edilmiştir. Halen yürürlükte olan 1932 tarihli 2004 sayılı 

Kanun‟un 158. maddesi ile depo emri için düzenleme yapılmıştır. Fakat, depo emrine 

ilişkin bu ilk düzenleme, sadece takibe itiraz hali için öngörülmüştü. Borçlu, takibe, yani 

iflâs ödeme emrine itiraz etmemişse, mahkeme depo emri vermeksizin, doğrudan doğruya 

borçlunun iflâsına hükmederdi (Çağa-Depo Kararı, s. 14).  
569

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 472; MuĢul-İcra ve İflâs s. 1103; Öktemer, Semih: 

İflâs İsteğinden Vazgeçme (Manisa Barosu Dergisi, 1982/4 s. 3-11), s. 5. 
570

  Çağa-Depo Kararı, s. 4, dn. 4.  
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talep edilen ödemenin alacaklıya değil de, bütün fer‟ileriyle birlikte doğrudan 

mahkeme veznesine yapılmasıdır. Mahkemeye ödeme, sadece para ile yapılabilir. Para 

yerine, çek veya altın vermek ve borcu sona erdiren diğer nedenleri gerçekleştirmek, 

depo emrinin yerine getirilmesi anlamına gelmez. Yani, para haricindeki bir ödeme 

şekliyle, borç depo edilmiş sayılmaz. Burada, ödeme mahkeme veznesine 

yapıldığından, borçlunun ödeme yaptığını kanıtlaması daha kolaydır.  

Doktrinde, kanuni bir ifade olan “depo emri”
571

 yerine “depo kararı” ifadesi 

kullanılmaktadır
572

. Ancak, m.158,II ve m. 173,III‟te, borçlunun yedi gün içinde, faiz 

ve icra masrafları ile birlikte borcunu ifa veya o miktar meblağın mahkeme veznesine 

depo etmesi emredildiğinden
573

; bu hususta bir emrin bulunduğundan şüphe etmemek 

gerekir. Yargıtay kararları da, depo veya ifanın, emir niteliğinde olduğunu 

göstermektedir
574

. “Karar” kavramı, her zaman “emir” unsurunu içermediğinden, 

bunun yerine kanundaki “depo emri” ifadesinin kullanılması (icra makamlarının 

gönderdiği ihtarların niteliği de dikkate alınarak) daha isabetli olacaktır.    

Borçludan depo edilmesi istenen alacaklar, iflâs yoluna konu edilen para ve 

teminat alacaklarıdır
575

. Dolayısıyla, iflâs yoluyla takibe konu olmayan alacaklar, depo 

emrine de konu olamazlar
576

. Ancak, Yargıtay, depo emrine konu olacak paranın, Türk 

parası olması gerektiğini belirtmiştir. Örneğin, bir defasında “Harca esas değeri 

gösterilmek suretiyle, yabancı para alacağının, haciz veya iflâs yoluyla takip konusu 

yapılması mümkün olmakla birlikte, depo emri yabancı para üzerinden çıkarılamaz. 

Çünkü, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 158 inci maddesi uyarınca, borçlu depo emri ile 

kendisinden istenen meblağın, Türk Lirası tutarını bilmelidir ki, buna göre ödeme 

                                                 
571

  Bkz. MuĢul-İcra ve İflâs s. 1102. 
572

  Örnek olarak bkz. Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 472; Pekcanıtez/Atalay/ 

Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 486. 
573

  İfa ve depo emri, borçluya tebliğ edilecekse, borçlunun bilenen son adresine yapılması gerekir 

(12. HD, 5. 6. 1986, 12867/6748 (www.kazanci.com). 
574

  “...İcra ve İflâs Kanunu‟nun 156. ve devamı maddelerinde yer alan düzenlemeye göre 

borçlunun itirazının yerinde görülmemesi halinde, itirazın kaldırılarak borçluya depo emri 

tebliğ edilmesi ve depo emrinde belirtilen borcun ödenmemesi halinde davalı borçlunun 

iflâsına karar verilmesi, aksi halde davanın reddedilmesi gerekmektedir…” (19. HD, 24. 9. 

1998, 4111/5480: www.kazanci.com).  
575

  Borçluya gönderilecek depo emrinde, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 158 inci maddesine göre, asıl 

alacak, faiz ve icra masrafları ile birlikte oluşacak toplam tutar üzerinden hesaplanarak 

belirlenmesi, depo emrinde belirtilen meblağın yedi gün içinde ödenmemesi halinde iflâsa karar 

verileceği meşruhatının bulunması gerekir (19. HD, 27. 1. 2000, E. 1999/8085, K. 2000/415 

(www.kazanci.com). 
576

  12. HD, 23. 1. 1986, E. 1985/7071, K. 1986/708 (www.kazanci.com).  
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yapılabilsin” şeklinde karar vermiştir
577

. Kanaatimizce, Yargıtay‟ın “depo emri 

yabancı para üzerinden çıkarılamaz. Çünkü, İcra ve İflâs Kanunu’nun 158 inci 

maddesi uyarınca, borçlu depo emri ile kendisinden istenen meblağın, Türk Lirası 

tutarını bilmelidir ki, buna göre ödeme yapılabilsin” şeklindeki gerekçesi yerinde 

değildir. Bir defa, iflâs takibi başlatılması konusunda olduğu gibi, depo emrinin, 

yabancı para üzerinden verilmesi konusunda da kanuni bir engel yoktur. Yargıtay‟ın 

bu gerekçesini kabul etmek gerekirse, yabancı para üzerinden iflâs takibi 

başlatılamayacağı gibi, iflâs ödeme emrinin de gönderilememesi gerekir. Halbuki, 

Yargıtay bir kararında, yabancı para üzerinden iflâs takibi başlatılabileceğine 

hükmetmiştir
578

.  Bir defa, yabancı para üzerinden kurulması (BK m. 83) ve iflâs 

takibine konu edilmesi, hukuka aykırılık teşkil etmeyen bir borcun; yabancı para 

üzerinden ödenerek sona erdirilmesi de, hukuka aykırılık teşkil etmez
579

. İflâs 

takibinde, borçlanma konusunda, yabancı para bakımından herhangi bir engel 

getirilmemiş olması, ticari hayatın kolaylaştırılmasının hedeflenmiş olduğu şeklinde de 

izah edilebilir. Dolayısıyla, borcun yabancı para üzerinden mahkeme veznesine depo 

edilmesi mümkündür.  

Borçluya sunulan bir diğer seçenek olan “ifa” ise, borcu sona erdiren bir sebep 

olup
580

, “ödeme” kavramına göre daha geniş içeriğe sahiptir
581

. Borçlar hukuku 

anlamında ifa, borç ilişkisinde borçlunun yüklendiği edimin, sözleşme, kanun, 

doğruluk ve dürüstlük ilkesine uygun şekilde yerine getirilerek borcun sona 

erdirilmesidir
582

. İfanın, İcra ve İflâs Kanunu m. 158 ve m.173’teki anlamı ise, borcun, 

                                                 
577

  (19. HD, 21. 6. 2001, 3415/4873 (www.kazanci.com); 19. HD, 13. 5. 2004, E. 2003/11741, 

K. 2004/5582 (www.kazanci.com).  
578

  “…İİK.'nın 158. maddesi uyarınca borçluya çıkanları depo emrinde 182.114.68 Dolar ve 

22.448.861.000 TL'nın 7 gün içinde ödenmesi istenmiştir. İİK'nın 58/3. maddesinde öngörülen 

şekle uygun olarak yabancı para alacağının takip konusu yapılması mümkün ise de depo emri 

yabancı para üzerinden çıkarılamaz. Zira, İİK'nın 158. maddesi uyarınca borçlu depo emri ile 

kendisinden istenen meblağın Türk Lirası tutarını bilmeli ve buna göre ödeme yapılmalıdır…” 

19.HD, 25.5.2006, 3735/5555(www.kazanci.com.tr). 
579

  Borcun, yabancı para üzerinden ifa veya depo edilmesinin, devlet otoritesini zedeleyeceği 

düşünülemez. Çünkü, hukuka aykırı olmayan bir durumdan devlet otoritesi zarar görmez. 

Aksi düşünülseydi, devletin kendisini bu duruma karşı, kanuni düzenleme yaparak, yasal 

korumaya alması gerekirdi.  
580

  Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 392; Erzurumluoğlu s. 3.  
581

  Ödeme kavramı, sadece para borçları için kullanılırken, ifa kavramı para borçları dâhil 

olmak üzere, bütün borçların yerine getirilmesi için kullanılmaktadır. Örneğin, bir malın 

teslimi, bir miktar paranın ödenmesi, bir hizmetin yapılması, manzaranın kapatılmaması 

birer borç olup, bu borçların sona ermesini anlatmak için ifa kavramı kullanılır.  
582

  Diğer tanımlar için bkz. Eren-Borçlar Hukuku, s. 867; Tunç, Ramazan: İfa İmkânsızlığı 

(YD, 2002/1-2, s. 104-122), s. 105. 

http://www.kazanci.com.tr/
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bütün fer‟ileriyle sona erdirilmesidir
583

. Borcun ifa edilmesinde, depo emrinden farklı 

olarak, mahkeme veznesine değil de, doğrudan alacaklıya başvurmak suretiyle, borç 

sona erdirilir. Yani, borçlu yedi gün içerisinde borcunu alacaklıya ifa etmesiyle 

borcundan kurtulur. Ancak, burada ifa mahkeme dışında yapıldığından; borçlu, ifa 

yaptığına dair bir belgeyi, aynı yedi gün içinde mahkemeye sunmak zorundadır. Aksi 

halde, iflâsına karar verilir. Fakat, borçlu, kendisine verilen sürenin geçmesinden 

sonra, ancak iflâs kararının verilmesinden önce; borcunu ödediğine dair bir belgeyi 

mahkemeye ibraz edebilirse, hakkındaki iflâs takibi ve iflâs davası düşer (m.173,III). 

Bu durumda, mahkeme de, davanın esası hakkında karar vermeye yer olmadığına 

hükmeder.  

İcra ve İflâs Kanunu m.153 ve m.178‟de kullanılan “ifa” kavramının bir başka 

açıdan değerlendirmek gerekirse; kanun koyucu, iflâs takibi aşamasında, ödeme 

emriyle borçlunun borcunu ödemesini isterken, m.158 ve 173‟te “ödeme” kavramı 

yerine “ifa” kavramını kullandığı görülmektedir. Kanun koyucu, bu ifadeyle, bir 

yandan, borçlunun iflâstan kurtulması için ona son bir şans tanırken; diğer taraftan da, 

borcundan kurtulma biçimini, sadece “ödeme” ile sınırlı tutmayarak, borcu sona 

erdiren diğer yollara da başvurabilmesi için esnek bir çözüm önermiştir. Buna göre, 

borçlu, takas, ibra, tecdit gibi yollarla da borcunu ifa etmiş ve borcundan kurtulmuş 

sayılacaktır. Ancak, borcun, “ödeme” dışındaki bir yolla sona erdirilmesi için, 

alacaklının kabulüne ihtiyaç vardır. Zira, burada asıl kural “ifanın borçlanılan edime 

uygun olması” ilkesine göre, borçlu, neyi borçlanmışsa, onu ifa etmek zorunda 

olmasıdır. Bu ilkeye göre, borçlu, borç konusu edimden başka, bir şeyi ifaya 

zorlanmayacağı gibi, alacaklı da borçlunun kendisine sunduğu başka bir şeyi kabule 

mecbur değildir
584

.  

Görüldüğü üzere, m.158 ve m.173, sadece depo emrinden bahsetmemiş, aynı 

zamanda “ifa emri”nden de söz etmiştir. Kanun koyucu, burada ifa kavramını 

kullandığına göre; borçlu, alacaklıya başvurmak suretiyle, borcu sona erdiren takas, 

ibra, ödeme gibi yollarla, borcundan kurtulma imkânına sahiptir. Kanun koyucunun, 

Türk Ticaret Kanunu m.182‟de, sadece depo emrinden bahsetmiş olmasının yanında, 

“ifa” kavramına yer vermemiş olması, ifanın burada söz konusu olmayacağı, borcun, 

                                                 
583

  Aslında, buradaki ifayı, itfa olarak yorumlamak daha doğru olur. Örneğin, alacaklının, 

borçluyu ibra etmiş olması halinde de, borç sona ereceğinden, borçlunun iflâsına 

hükmedilemeyecektir.  
584

  Engin, Baki İlkay: İfa Uğruna Edim (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na 65. Yaş Günü 

Armağanı, İstanbul 2001, s. 840-862), s. 840-841.  
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sadece mahkeme veznesine depo edilebileceği anlamına gelmez. Yani, borçlu, yedi 

gün içinde, borcunu, doğrudan alacaklıya ifa veya mahkeme veznesine depo ederek, 

borcundan kurtulabilecektir. Bu konuda, borçlunun seçimlik hakkı mevcuttur
585

. Her 

iki emrin amacı, borçluyu, ödeme yapmaya zorlamaktır. Dolayısıyla, m.158,II‟de ifa 

kavramının kullanılması tesadüfî değildir. Sonuç olarak denilebilir ki; her ne kadar, 

Türk Ticaret Kanunu m. 182 “depo kararına rağmen para yatırılmadığı takdirde” 

ifadesiyle, sadece “depo emri”nden bahsetmekte ise de, buradaki ifadeyi, m. 

158,II‟deki “...faiz ve icra masrafları ile birlikte borcunu ifa veya o miktar meblağın, 

mahkeme veznesine depo edilmesini... emreder” şeklinde anlamak gerekir. 

İfa veya depo emri, borçluyu borcunu ödemesine yönelik bir zorlama aracı 

olmakla birlikte, takipli iflâs yolunda kabul edilmiş ve iflâsın ağır sonuçlarının 

doğmasını engellemek için, borçluyu iflâs etmekten kurtarmaya yönelik olarak ona 

verilen son bir şanstır
586

. Ticaret mahkemesinin, ifa veya depo emri vermesinin bir 

anlamı da, borçlunun borçlu olduğuna kesin olarak kanaat getirmiş olmasıdır. 

Mahkeme, alacaklının iflâs takip talebinde beyan ettiği alacak miktarı ile bağlı 

olmadığından, ifa veya depo edilecek miktarı re‟sen hesaplamalı
587

; gerektiğinde bu 

konuda bilirkişiye de başvurmalıdır. 

Alacaklılar, şirket hakkında, takipli iflâs değil de, örneğin yerleşim yerinin 

malum olmamasını sebep göstererek, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvururlarsa ne 

olacaktır? Doktrine göre, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 181 inci maddesinin, depo emrini 

düzenleyen İcra ve İflâs Kanunu‟nun 158 inci maddesine atfı bulunmadığından, 

doğrudan doğruya iflâs yolunda, mahkeme tarafından borçluya ifa veya depo emri 

verilemez
588

. Zaten, bu yola başvurmanın nedenleri dikkate alındığında, ifa veya depo 

emrine gerek olmadığı görülecektir
589

. Yargıtay‟a göre de, doğrudan iflâsı düzenleyen 

maddelerden İcra ve İflâs Kanunu‟nun 181 inci maddesinin, ifa veya depo emrini 

                                                 
585

  Bu seçimlik haklar, borçluya tanınmasının aksine mahkemeye tanınmamıştır. Yani, mahkeme, 

borçluya dilerse ifa, dilerse depo emri vermek gibi bir yetkisi yoktur. Dolayısıyla, mahkeme 

her iki seçeneği de borçluya sunacak ve borçlu da dilediği seçeneği tercih edecektir. 
586

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2687; Çağa-Depo Kararı, s. 5.  
587

  “...Diğer taraftan depo emrinin, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 158. maddesine uygun olarak 

oluşturulması gerekir. Asıl alacak faiz ve takip masrafları ile oluşan toplam depo edilmesi 

gereken borç gösterilmeden, çıkarılan depo emrindeki borcun ödenmemesi sebebiyle iflâsa  

karar verilmesi de, usul ve yasaya aykırı olup bozma sebebidir” (19. HD, 24. 3. 2005, 

994/3096: www.kazanci.com).  
588

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 495; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 57; MuĢul-

İcra ve İflâs, s. 1007. 
589

  Fındıkgil, Yavuz: İflâs Hukukumuzda Depo Kararı (İBM, 1950/12, s. 705-709, s. 705.  
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düzenleyen 158 inci maddesine atfı bulunmadığından, doğrudan doğruya iflâs yolunda, 

mahkeme tarafından borçluya ifa veya depo emri tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırı 

olur
590

. Buna rağmen, mahkeme, takipli iflâs varmış gibi, borçluya ödeme emri tebliğ 

etmiş ve borçlu da, bu emre uymuşsa, iflâs davası sona ermez
591

. Mahkemenin, 

alacaklının iflâs talebini usul ve esastan inceleyerek karar vermesi icap eder
592

. 

Kanaatimizce de, bu yolda ifa veya depo emri söz konusu olmadığından, ortaklar 

hakkında “ifa veya depo emrine rağmen borcun ödenmemesi” şeklindeki bu iflâs 

sebebi doğmayacaktır. Bu nedenle, şirket hakkında doğrudan doğruya iflâs 

sebeplerinden birisi gerçekleşmiş olsa bile, alacaklı ortakların da iflâsını istiyorsa, 

takipli iflâs yoluna başvurmak zorunda kalacağından, takipli iflâs için gerekli olan 

koşulların oluşmasını bekleyecektir. Ancak, burada belirtmek gerekir ki, doğrudan 

doğruya iflâs yolunda, depo emrinin verilmemesinin sebebi, borçlu m.177, 178 ve 179‟ 

da sayılan sebeplerden birisine sebebiyet verdiği için, müflis durumuna düşürülerek bir 

çeşit cezalandırılma düşüncesidir. Burada, ödeme yapılmasına rağmen, iflâs davasına 

devam edilmesi, iflâsın bir alacağı tahsil etme yolu değil, borçluya karşı bir yaptırım 

olarak görülmesinden kaynaklanır. Halbuki, iflâsın amacının borçluya müflis sıfatını 

kazandırarak onu cezalandırmak değil, alacağı tahsil etmek olmalıdır. Doğrudan 

doğruya iflâsta, takip aşaması olmadığı için, zaten borçlunun borcunu cebri icra tehdidi 

ile ödemesi için yedi veya beş günlük ödeme süresi de yoktur. Hiç olmazsa, borçlunun 

aczi ve borca batıklık halleri müstesna olmak üzere
593

, doğrudan doğruya iflâs yolunu 

gerektiren diğer sebepler için, dava sırasında, ifa veya depo emrinin verilmesi doğru 

olacaktır. Böylece, borçlu sebebiyet verdiği tehlike nedeniyle, muaccel olmayan bir 

borcunu ödemek zorunda kalması, zaten ona verilmiş bir ceza olacaktır. Ayrıca, bir 

depo emri olmaksızın da, borçlunun kendi iradesi ile borçlarını tüm fer‟ileriyle birlikte 

mahkeme veznesine veya alacaklıya ödemesinin önünde kanuni bir engel yoktur. Bur 

durumda, iflâs davasının konusuz kalması suretiyle sona ereceği açıktır. Borçlunun 

elinde böyle bir imkân olmasına rağmen, mahkemenin doğrudan doğruya iflâs yolunda 

depo emri vermesini engellemenin veya depo emri verilmesini bozma sebebi 

                                                 
590

  19. HD, 17. 11. 1995, 7299/9852 (http://www.kazanci.com).  
591

  Borçlunun, ifa veya depo emri sebebiyle, bu şekilde mahkeme veznesine yapmış olduğu 

ödemelerin, borçluya geri verilmeyerek, borçlunun  diğer mal ve alacakları gibi mahkeme 

tarafından muhafaza altına alınması gerekir.  
592

  “Bankalar Kanunu‟nun 68. maddesinde düzenlenen iflâs sebebi doğrudan iflâs sebebidir. 

Bankanın doğrudan iflâsı halinde, depo emri tebliği usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle, 

depo emrinin gereğinin yerine getirildiğinden bahisle, iflâs talebinin reddi isabetsizdir” 

(19. HD, 17. 11. 1995, 7299/9852: www.kazanci.com).  
593

  Bu hallerde, ifa veya depo emri vermenin bir anlamı yoktur. Çünkü, sözkonusu haller, 

borçlunun elinde bu emrin gereğini yerine getirecek kadar parasının olmadığını gösterir.  



 

 

133 

saymanın, tarafların menfaati ve usul ekonomisi açısından bir dayanağı 

bulunmamaktadır.  

İfa veya depo emrine rağmen, gösterilen sürede borcun ödenmemesi, borçlu 

şirketin acz halinde bulunduğuna bir karine teşkil eder. Ancak, bu durum, şirket 

hakkında yapılan takibin semeresiz kaldığı anlamına gelmez. Bu husus, iki gerekçe ile 

izah edilebilir: Birinci olarak, bir takibin semeresiz olduğunun anlaşılması için, takibin 

sonuna kadar gitmek şarttır
594

. Bunun için de, borçlunun mallarının tasfiye edilerek 

satılması ve bu satış sonunda elde edilen paraların alacaklıların alacağını karşılamaya 

yetmemesi gerekir
595

. İkinci olarak, da, takibin semeresiz kalması durumunda, 

alacaklıların başvuracakları yol, doğrudan doğruya iflâs yolu değil, takipli iflâs 

yoludur. Çünkü, borçlu hakkında yapılan takibin semeresiz kalması gibi, doğrudan 

doğruya bir iflâs sebebi mevcut değildir.  

Borçlu, iflâs davası devam ettiği sürece, yani iflâs kararı verilinceye kadar, 

alacaklı ile anlaşmak suretiyle iflâsını engelleyebilir
596

. Şayet, borçlu bu anlaşmaya 

göre borcunu öderse, iflâsına hükmedilmesi caiz olmaz
597

. Bu ödeme anlaşması, ifa 

veya depo emrinin tebliğinden önce olabileceği gibi, sonra da olabilir. Buradaki ödeme 

anlaşmasının bizzat borçlu şirket tarafından yapılması şart olmayıp, ortakları tarafından 

yapılması da aynı sonucu doğurur.  

III-Ġfa veya Depo Emrinin ġirket Ortaklarına da Tebliği ve Buna Rağmen 

Borcun Ödenmemesi  

1-Genel Olarak 

Diğer şirketlerde olduğu gibi, kollektif ve komandit şirket de bir sözleşme 

ile kurulur ve bu sözleşmeye kurucu ortakların adı ve soyadı yazılır (TTK m. 

155/1, 254). Şirketin tüzel kişilik kazanmasıyla, kurucular da “ortak” sıfat ını 

kazanırlar. Ancak, şirket, kurulduktan sonra da yeni ortak kabul edebilir. Şirkete 

yeni ortak olarak girmek; ya yeni bir ortağın yeni bir sermaye getirerek şirkete 

girmesi, ya da mevcut ortaklardan birisinin, sermaye payını, yeni bir ortağa 

                                                 
594

  Ancak, haciz yoluyla yapılan bir takip sırasında, borçlunun yeterli miktarda veya hiç malının 

olmadığı borç ödemekten aciz belgesi ile tespit edilirse, o andan itibaren takibin semeresiz 

kalacağı anlaşılır. Bunun için de, takibin sonucunu beklemeye gerek yoktur.  
595

  Şayet, tasfiye tatil edilir veya basit tasfiyeye gidilirse; bu durumlar tasfiyenin semeresiz 

kalacağı anlamına geleceğinden, tasfiyenin sonuçlanmasını beklemeye gerek kalmaz. 
596

  Postacıoğlu-İflâs Hukuku 1978, s. 27-28; Öktemer-İflâs, s. 5.  
597

  Öktemer-İflâs, s. 5.  
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devretmesi şeklinde gerçekleşebilir. Fakat, her iki durum hakkında da, Türk 

Ticaret Kanunu‟nda bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla, bu durumlarda, yeni 

ortakların şirkete kabulü için, şirket sözleşmesinde değişiklik yapılması gerekir. 

Bunun için, âdi şirkete ilişkin Borçlar Kanunu m. 532 uygulanır. Yani, şirkete 

yeni bir ortağın girmesi ve bunun için sözleşmenin değiştirilmesi, mevcut 

ortakların oybirliği ile karar vermesiyle gerçekleşir. Şirket sözleşmesi baştan nasıl 

yapılmışsa, aynı şekilde değiştirilir
598

.  

Kollektif şirket, ancak gerçek kişiler arasında kurulabilir, bir tüzel kişi kollektif 

şirkete ortak olamaz. Kollektif şirketlerde tüzel kişilerin ortak olamamasının sebebi, 

ortaklar arasında sıkı bir güven ilişkisinin bulunmasıdır. Komandit şirket de, tüzel 

kişiliği olan bir şahıs şirketi olmakla birlikte, kollektif şirketten farklı olarak, 

“komandite” ve “komanditer” olmak üzere iki çeşit ortağı vardır. Komandite ortaklar 

mutlaka gerçek kişi olmak durumundadırlar (TTK m. 243,II). Bir tüzel kişi, şirkete 

komandite ortak olarak giremez. Komanditer ortaklar ise gerçek veya tüzel kişi 

olabilirler (TTK m. 243,III)
599

.  

Borçlu şirkete karşı açılan iflâs davasında; mahkeme, alacaklının haklı olduğuna 

kanaat getirirse; borçlunun iflâsına karar vermeden önce, borcunu ödemesi için ifa 

veya depo emri vereceği (m. 158, 173,174) yukarıda belirtildi
600

. Türk Ticaret Kanunu 

m.182‟ye göre, şirketin bu şekilde iflâsına karar verilmesi, ortakların iflâsını 

gerektirmez. Ancak ifa veya depo emrine rağmen para yatırılmadığı takdirde, alacaklı, 

ifa veya depo emrinin ortaklara veya içlerinden bazılarına da tebliğini ve gereğini 

yerine getirmedikleri takdirde, şirketle birlikte, ortakların da iflâslarına karar 

verilmesini mahkemeden talep edebilir
601

. İfa veya depo emrine rağmen, borcun 

ödenmemesinin ortaklar bakımından bir iflâs sebebi olarak kabul edilebilmesi için, ifa 

veya depo emrinin kanun hükmüne uygun olarak verilmesi zorunludur
602

. Ayrıca, 

                                                 
598

  Bu durum, “yazılı şekil + kurucuların imzaları + noter tasdiki + tescil ve ilan” şeklinde formüle 

edilebilir. 
599

  Şirketin yönetimi ve temsilinde ağırlıklı olarak, kural olarak, komandite ortaklar söz sahibidir, 

komanditer ortakların ise şirket yönetiminde söz sahibi olmaları istisnaları haricinde mümkün 

olamamaktadır. 
600

  Bkz yuk. § 5.B.II. 
601

  MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1002. 
602

  “...Mahkemece, davalı gerçek kişilerin tacir olmadığı, davalı şirketin depo emri tebliğine 

rağmen ödeme yapmadığı gerekçesiyle davalı şirketin iflâsına, diğer davalılar hakkındaki 

davanın reddine karar verilmiş; hüküm davalılar M. A. ile A. A. Ş. vekillerince temyiz 

edilmiştir. İcra ve İflâs Kanunu‟nun 158. maddesine göre depo emrinin verildiği güne 

kadar alacağın esası ve eklentilerinin hesap edilip; buna göre bulunacak miktar üzerinden 

depo emri verilmesi gerekir. Mahkemece çıkarılan depo emrinde takip konusu meblağın 
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belirtmek gerekir ki, şirketin ifa veya depo emrinin gereğini yerine getirmediği 

gerekçesiyle, depo emrinin ortaklara da tebliğ edilerek iflâs istenebilmesi için, şirketin 

sona ermiş veya hakkındaki takibin semeresiz kalmış olması gerekmez.  

Şirketin ödemediği borçtan ortakların sorumlu tutulması için, sözkonusu borca 

ortakların sebebiyet vermiş olması gerekmez. Hatta, yönetici ortakların şirket işleri 

nedeniyle sebebiyet verdikleri borçlardan dolayı, şirketin kendisi sorumlu olmaktadır. 

Örneğin, kollektif şirketlerde, yönetici ortakların, şirket işlerini görürken yapmış 

oldukları haksız fiillerden doğrudan doğruya şirket sorumlu olmaktadır (TTK m. 

177).  

2-Ortakların Ġkinci Derecede Sorumluluğu 

Kollektif ve komandit şirketler, tacir sıfatını haiz olduklarından, borçlarından 

dolayı iflâsa tabidirler. Borç ve taahhütlerinden dolayı, birinci derecede sorumluluk 

(TTK m.179,I)
603

 ve tacir olma sıfatı bu şirketlere aittir. Buna karşılık, bu şirketlerin 

ortaklarının tacir sıfatı olmadığı gibi
604

, şirketin borçlarından sorumlulukları ikinci 

derecededir (TTK m. 179,I). Bunların şirkete ortak olmaları, onlara tacir sıfatını 

kazandırmaz. Şayet, ortakların şirkete ortak olma dışında, kendi adlarına işlettikleri bir 

işletmeleri yoksa, tacir sayılmazlar ve kendi kişisel borçlarından dolayı da iflâsa tabi 

tutulamazlar
605

. Şirket ve ortakları, birbirlerinden bağımsız kişiliğe sahip olup; 

birisinin tutum ve davranışlarından, diğeri iflâs yaptırımına tabi tutulamaz. Bu genel 

prensiplere rağmen, kanun koyucu, ortakları şirketin borçlarından sorumlu tutmakla 

yetinmemiş; şartlarının oluşması halinde, şirketin borçlarından dolayı, iflâsa tabi 

olacaklarını da belirtmiştir. Sıfatları ne olursa olsun (ister tacir olsun, ister olmasın), 

kollektif ve komandit şirket ortaklarının iflâsa tâbi tutulmasının nedeni, şirket 

                                                                                                                                          
faiz ve masraflarıyla ödenmesi hususu belirtilmiş olup, bu depo emri anılan yasa hükmüne 

uygun değildir. Mahkemece bu yönün gözetilmemesi isabetsiz olduğu gibi; ilk alacaklılar 

toplantısına kadar gerekli masrafın depo ettirilmemesi; maktu harç ve vekâlet ücretine 

hükmedilmesi gerekirken, nisbî olarak hükmedilmesi de usul ve yasaya aykırı olup 

bozmayı gerektirmiştir” (19. HD, 16. 12. 2004, 9269/12664: www.kazanci.com).  
603

  Çamoğlu, Ersin/ (Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal): Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 

İstanbul 2007, N. 282.  
604

  Türk hukukunda, kollektif şirket ortaklarının tacir sıfatına sahip olup olmadıkları konusu 

doktrinde tartışılmıştır (Bu konuda farklı görüşler için bkz. Arar-Kara Ticareti, s. 28-30; 

Berkin-Kollektif Şirketler, s. 869; Hirsch s. 122). Ancak, kanun, bu ortakları da açıkça 

iflâsa tabi tuttuğundan (TTK m. 180-183), bu konudaki tartışmalar, sadece olması gereken 

hukuk bakımından önem arzeder (Gürdoğan-Kollektif Şirket, s. 390).  
605

  Ġmregün, Oğuz: Kollektif, Komandit ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit 

Ortaklıklar, İstanbul 1989, s. 82.  
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alacaklılarının eşit şartlarla tatmin edilmelerinin güvence altına alınmak 

istenmesidir
606

. Kollektif ve komandit şirket ortakları, ortak sıfatıyla, sadece şirketin 

borçlarından dolayı iflâsa tabidirler; eğer, ayrıca tacir sıfatları yoksa, kişisel 

borçlarından dolayı iflâsa tabi olmazlar
607

. 

Kollektif şirket ortaklarının, şirket borçlarından dolayı iflâsa tabi tutuldukları 

durumlar, sınırsız olmayıp, sadece iki sebebin varlığı halinde mümkündür: Bunlardan 

birincisi, kollektif şirket ortaklarının, “şirkete tebliğ edilen ifa veya depo emrinin, 

ayrıca kendilerine tebliğine rağmen, şirkete ait borcu ödememeleri” ile “ortağı 

oldukları şirketin, icra emrine rağmen borcunu ödememesi”dir
608

. Ortaklar, her iki 

durumda da, ortağı oldukları şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı, müteselsilen
609

 ve 

bütün malları
610

 ile sorumlu tutulmuşlardır (TTK m.178,I)
611

. Ancak, ortakların bu 

sorumluluğu ikinci derecede bir sorumluluk türüdür
612

. Bunun anlamı, borcun 

ödenmesi için, ilk önce şirkete gidilir. Şirketin, borcunu ödememesi halinde, müteselsil 

sorumluluk gereği ortaklardan birisine, birkaçına veya hepsine birden müracaat 

edilebilir
613

. Borç tamamen ödeninceye kadar, ortaklar arasındaki bu teselsül devam 

eder (BK m.142)
614

. Fakat, şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış
615

 veya 

şirket herhangi bir sebeple sona ermiş ise
616

; ortaklar, şirketin borçlarından birinci 

                                                 
606

  Gürdoğan-Kollektif Şirket, s. 390; Berkin-Kollektif Şirketler, s. 869.  
607

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2635.  
608

  Ortağı oldukları şirketin, icra emrine rağmen borcu ödememesi, ortaklar için bir iflâs 

sebebi olarak, ayrı bir başlık altında aşağıda incelenecektir. Bunun için bkz. aşa. § 6.  
609

  Buradaki müteselsil sorumluluk, ortaklarla şirket arasında değil, ortakların kendi arasında 

söz konusu olan sorumluluktur.  
610

  Kollektif ve komandit şirket ortakları, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı, sadece 

şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile değil, bütün malvarlığı ile sınırsız 

olarak sorumludurlar.  
611

  Berkin-Kollektif Şirketler, s. 867; Ġmregün s. 82; Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) N. 286; 

PulaĢlı, Hasan: Şirketler Hukuku, Adana 2003, s. 128.  
612

  Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) N. 283.  
613

  Berkin-Kollektif Şirketler, s. 869; Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) N. 286 “…TTK‟nın 179. 

maddesi gereğince şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış veya kollektif şirket 

hükmü şahsiyetinin herhangi bir sebeple nihayet bulduğu usulen tahkik ve tesbit 

edilmeden, o şirketin ortağı aleyhine dava açılamaz. Yani kollektif şirkette şirket 

borçlarından birinci derecede şirket hükmi şahsiyeti sorumludur…” (4. HD, 4. 5. 1982, 

2453/4560: www.kazanci.com).  
614

  Saymen/Elbir s. 777. 
615

  Burada, sözü edilen semeresizlik, m. 105 ve 143 anlamında aczin tespiti olup, bunun için 

geçici aciz belgesinin alınmış olması yeterlidir. Semeresiz kalan takibin, herhangi bir 

şirket alacaklısı tarafından yapılmış olması gerekli ve yeterlidir (Domaniç-Şirketler, 

İstanbul 1988, s. 346).  
616

  Şirket, feshedilmiş veya kendiliğinden sona ermişse, şirketin ödeme kabiliyetinin olup 

olmadığına bakılmaksızın, ortakların dava ve takip edilmeleri mümkündür (Domaniç-

Şirketler, s. 343-344).  
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derecede, tek başına veya şirketle birlikte sorumlu tutularak haklarında dava açılabilir 

ve takip yapılabilir (TTK m.179,I). Ortakların kişisel ve mali sorumlulukları 

hakkındaki bu özel düzenleme ile alacaklılara ek bir garanti tanınması 

hedeflenmiştir
617

. Bu sebepledir ki, ortakların bu sorumluluğunun kısıtlanması, 

alacaklılara karşı geçerli değildir (TTK m.178,III).  

Yukarıda da belirtildiği gibi, komandit şirketlerin, kollektif şirketlerden farklı 

olarak komandite ve komanditer olmak üzere iki çeşit ortağı vardır
618

: Her iki ortak 

çeşidinin sorumluluğu ikinci derecede olup, borcun ödenmesi için ilk önce şirkete, 

sonra ortaklara başvurulur. Farklılık, sadece sorumluluğun kapsamı 

bakımındandır
619

. Komandite denilen ortağın, şirket alacaklılarına karşı 

sorumlulukları kollektif şirketin kendisi gibi sınırsız iken
620

,
621

; komanditer ortağın, 

alacaklılara ve ortağı oldukları şirkete karşı sorumluluğu ise, sermaye şirketlerinde 

olduğu gibi, koymayı taahhüt ettikleri sermayenin oranıyla sınırlıdır
622

. Türk Ticaret 

Kanunu m. 258‟e göre “Bir komanditerin mesuliyeti koyduğu veyahut taahhüt 

eylediği sermaye miktarını aşamaz”. Yani, bu ortaklar, sadece koymayı taahhüt 

ettikleri sermayeyi tamamen veya kısmen getirmedikleri zaman, şirkete ve 

alacaklılara karşı sorumlu olurlar. Eğer, komanditerler sermaye taahhütlerini tam 

olarak yerine getirmişlerse, şirket alacaklılarına karşı herhangi bir sorumlulukları 

kalmaz
623

. Komanditer ortaklar, koymayı taahhüt ettikleri sermayenin zimmetlerinde 

kalan kısmı kadar şirketin alacaklılarına karşı sorumludurlar. Fakat, şirket infisah 

halinde bulunmadıkça veya şirket aleyhine başlatılan icra takibi semeresiz kalmış 

                                                 
617

  Çevik, Orhan Nuri: Kollektif Şirketler, Ankara 1978, s. 447.  
618

  Bkz. yuk. § 5. B. I.  
619

  Komandite ortaklar, haczi caiz bütün mevcudu ile alacaklılara karşı sorumlu iken; komanditer 

ortaklar  sadece ödemeyi taahhüt ettikleri sermaye oranında mevcutları ile sorumlu olurlar.  
620

  Şirketin mevcudu şirket alacaklılarına yetmiyecek olursa, bu alacaklılar geri kalan 

alacaklarından dolayı komanditelerin şahsi mallarına müracaat edebilir (TTK m. 264,I). 
621

  “…Komantide ortaklar hakkındaki temyiz itirazlarına gelince; TTK‟nın 243 üncü maddesi 

gereğince komandite ortaklar sınırsız sorumlu bulunmaları sebebiyle, bu yasanın 256. 

maddesi yoluyla, haklarında kollektif şirketlere ilişkin 174-184 üncü maddeleri 

hükümlerinin uygulanması gerekir. Yine, bu yasanın 264. maddesi, şirketin mevcudu 

şirket alacaklılarına yetmeyecek olursa, bu alacaklıların geri kalan alacaklarından dolayı, 

komanditlerin şahsi mallarına müracaat hakları bulunduğu kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu halde, sözü geçen yasanın 178. maddesi gereğince, komandite ortaklar şirketin borç ve 

taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malları ile mes'ul olur…” (12. HD, 12. 5. 

1976, 4239/6024: www.kazanci.com).  
622

  Her ortak, usulüne göre tanzim ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği 

sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur (TTK m. 140,I). Şirket, her ortağın sermaye koyma 

taahhüdünü yerine getirmesini talep ve dava edebileceği gibi, ifada gecikme sebebiyle uğradığı 

zararın tazminini de isteyebilir. Tazminat talebi için ihtar şarttır (TTK m. 140,IV). 
623

  Domaniç-Şirketler, s. 463. 
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olmadıkça, alacaklılar komanditerlere müracaat edemezler (TTK m.261,I)
624

. 

 Komandit şirket infisah halinde ise veya şirket aleyhine başlatılan icra takibi 

semeresiz kalmışsa,  komanditerlerin ödemedikleri sermaye, aynı zamanda şirketin 

malı veya alacağı sayıldığından (TTK m. 263,II); şirketin alacaklıları ödenmeyen bu 

sermaye oranında komanditer ortak hakkında takip başlatabilirler
625

. Ancak, burada 

komanditer ortaklar için, Türk Ticaret Kanunu m. 182,I anlamında bir iflas sebebi 

gerçekleşmeyeceğinden, alacaklılar başka sebeplere dayanarak cebri icra takibi 

yapabileceklerdir
626

. Ticaret Kanunu m. 182,I‟deki bu sebep sadece komandite 

ortaklar bakımından iflâs talebine bir dayanak teşkil etmektedir
627

. Fakat, 

komanditerler, şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermayeyi aşan bir miktar ile 

mesuliyeti üzerine aldıklarını yazı ile beyan veya ilan etmişlerse, üçüncü şahıslara 

veya beyanın muhatabına karşı bu meblağ miktarınca (TTK m.261,III); adi şirket 

unvanına dâhil olan komanditer ortak (TTK m.259,I) ile ticari mümessil, ticari vekil 

veya ticari memur olarak hareket ettiğini açıkça bildirmeksizin şirket namına 

muamelelerde bulunan komanditer ortak, üçüncü şahıslara karşı komandite ortak gibi 

sorumlu olur (TTK m.260,I)
628

. 

Yeni kurulan kollektif ve komandit şirketin ortaklarının şirket borçlarından 

dolayı olan sınırsız sorumluluğu, şirketin ticaret siciline tescil edildiği, yani şirketin 

tüzel kişilik kazandığı andan itibaren başlar. Buna karşılık, şirketin kurulmasından 

sonra şirkete giren ortakların, şirket borçlarından olan sınırsız sorumlulukları, ortaklık 

sıfatının kazanılmasıyla başlamaz
629

. Şirkete yeni ortak olarak giren kimse, girme 

tarihinden evvel meydana gelmiş olsa bile, şirketin borçlarından, diğer ortaklarla 

birlikte müteselsilen ve bütün malları ile sorumludur (TTK m.178,II). Ortakların şirket 

borçlarından dolayı iflâs sorumluluğu ise ortaklığın son bulmasıyla ortadan kalkar. 

Ancak, ortaklıktan çıkma ve çıkarılma işlemi, ticaret siciline tescil ve ilanı gerektirir 

                                                 
624

  Domaniç-Şirketler, s. 463. 
625

  Bu anlamda komanditerler hakkında başlatılacak olan takip, icra takibi olabileceği gibi; 

komanditer ortağın genel hükümlere göre iflâsa tabi kişilerden olması şartı ile bir iflâs yolu da 

olabilir. 
626

  Kollektif şirket ortakları ve komandite ortaklar, sırf  şirketin ortağı olduklarından, TTK m. 182 

anlamında iflâsa tabidirler. Buna karşılık, komanditer ortakların sınırlı sorumlulukları 

bulunduğundan, şirketin ortağı olmaları, onları TTK m. 182, I anlamında iflâsa tabi kişiler 

haline getirmez.  
627

  TTK m. 182,I‟deki iflâs sebebi, sadece şirketin borçlarının ödenmemesi halinde devreye girer.  

Buna karşılık, komanditer ortaklar bakımından sözkonusu olan durum, şirkete ödenmeyen 

sermayedir ki, bu da şirketin borcu değil, komanditer ortaktan olan alacağıdır. 
628

  Domaniç-Şirketler, s. 464. 
629

  Ortaklık sıfatının nasıl kazanıldığı için bkz. yuk. § 5.B.III.1. 
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(TTK m.201,I). Ortak, bu tescil ve ilandan itibaren, doğan şirket borçlarından sorumlu 

olmaz
630

. Tescil ve ilanın kimin tarafından talep edileceği hususu kanunda açık 

değildir. Fakat, Türk Ticaret Kanunu m. 201,I‟e göre bir ortağın şirketten çıkması veya 

çıkarılması halinde, tescil ve ilan talebinin bütün ortaklar tarafından birlikte yapılması 

gerekir. Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılması, üçüncü kişilere karşı, ancak 

tescil ve ilan tarihinden itibaren geçerli olur (TTK m.201, III). Şirketten çıkan veya 

çıkarılan ortak, durumun tescil ve ilanı tarihine kadar meydana gelen şirket işlerinden 

dolayı üçüncü kişilere karşı sorumlu olmaya devam eder (TTK m.201,IV). Şirketten 

ayrılan ortağın sorumluluğunun başlangıç tarihi olarak, şirket tarafından yapılan 

işlemlerin muacceliyet tarihi değil, işlemlerin yapıldığı tarih esas alınır
631

. Şu var ki, 

ortakların ortaklık sıfatı sona erdikten sonra, fakat ortaklık sıfatının sona erdiğinin 

tescil ve ilanından önce doğan borçlar için, ne kadar süreyle iflâsla sorumlu tutulmanın 

devam edeceği konusunda bir düzenleme yoktur. Bu durumda, sorumluluk için 

zamanaşımı süresinin, borç sebebiyle şirkete başvurma zamanaşımı süresi kadar 

olduğu kabul edilmelidir
632

. 

Borç ve taahhütler bakımından, kollektif ve komandit şirket ile ortakları 

arasındaki ilişki, adi borçluluk ilişkisi iken; ortakların kendi aralarındaki ilişki, 

müteselsil borçluluk ilişkisidir. Kanun hükmüne göre, kollektif şirket ortakları, şirketin 

borçlarından ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün mallarıyla (sınırsız) 

sorumlu olduklarından (TTK m.178,I)
633

; şirketin alacaklıları dilediği ortak aleyhine 

alacağının tamamı için dava açabilir veya iflâs takibi yapabilirler. Alacaklı, şirketin bir 

veya birkaç ortağı hakkında doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurması halinde, iflâs 

nedeniyle, malları tasfiye edilen bu ortaklar, daha sonra diğer ortaklara rucu edebilir ve 

tasfiye sonucunda şirketin artan malları ile tatmin edilebilirler. Bu durumda, iflâsı 

istenmeyen diğer ortaklar, iflâs ettirilen ortaklara karşı müteselsilen sorumlu 

olacaklardır.  

Ortakların sorumluluğunun kapsamının, Türk Ticaret Kanunu m.180,II‟ deki 

“İcra emrinin şirkete tebliğine rağmen borç ödenmemesi” ve Türk Ticaret Kanunu 

                                                 
630

  Ġmregün s. 80.  
631

  PulaĢlı s. 129.  
632

  Ġmregün s. 80.  
633

  Şirkete yeni ortak olan kimse, girme tarihinden önce meydana gelmiş olsa bile, şirketin 

borçlarından dolayı, diğer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün malları ile sorumludur 

(TTK m. 178,II). İster, borcun doğumundan önce, isterse borcun doğumundan sonra 

şirkete ortak olunsun; ortakların sınırsız sorumluluklarını daraltıcı şartların şirket 

sözleşmesine konulması, üçüncü şahıslar hakkında hüküm ifade etmez (TTK m. 178,III).  
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m.182,I‟deki “depo kararına rağmen para yatırılmadığı takdirde alacaklı depo kararının 

ortaklara veya içlerinden bazılarına da tebliğini ve muktezasını yerine getirmemeleri” 

olarak belirlenen sebeplerle sınırlı olup olmadığı tartışmalıdır: Bir görüşe göre, Türk 

Ticaret Kanunu m.180 ve 182‟den anlaşılan, sair hallerde ortakların şirket borçlarından 

dolayı iflâs yolu ile takip edilemeyeceğidir
634

. Ancak, karşı görüşe göre ise, adı geçen 

hükümlerde tahdidilik anlamı mevcut değildir. Özellikle, Türk Ticaret Kanunu m. 182, 

I, c.3 ortakların şirketten müstakil olarak da iflâs yolu ile takip edilebileceğini 

öngördüğünden; ortakların bütün şirket borçlarından dolayı, iflâs yolu ile takip 

edilebilmesi kanuna ve menfaatler dengesine daha uygun düşecektir.
635

. Kanaatimizce, 

ortaklar hakkındaki iflâs sebeplerinin sınırlı sayıda olduğunu ileri süren görüş, 

doğrudan doğruya iflâs sebepleri için doğrudur. Zira, sözü edilen iki sebep haricindeki 

bir durumdan dolayı, ortakların doğrudan doğruya iflâsı istenemez. Burada da geçerli 

olan yol, doğrudan doğruya iflâs prosedürüdür. İkinci görüş ise, sadece takipli iflâs 

açısından doğrudur. Çünkü, Türk Ticaret Kanunu m. 179‟I‟e göre, şirkete karşı yapılan 

icra takibinin semeresiz kalması veya şirketin her hangi bir sebeple sona ermesi ve 

Türk Ticaret Kanunu m.182,I‟e göre, alacaklının borçlu hakkında, doğrudan doğruya 

iflâs yoluna başvurmamış ve şirketten olan alacağını da tam olarak alamaması halinde, 

ortaklar hakkında takipli iflâs yoluna başvurması mümkündür. Ancak, bu görüşün 

doğrudan doğruya iflâs yolu için doğru olduğunu söylemeye imkân yoktur.  

Alacaklılar, ortaklara ifa veya depo emri tebliğ ettirmek suretiyle, alacaklarını bu 

şekilde isteme haklarını kullanmamalarının yanı sıra, şirket masasından alacaklarını da 

tamamen alamamışlarsa, ortakları iflâs yolu ile ayrıca takip hakları saklıdır (TTK 

m.182 ve m.264). Burada sözü edilen iflâs yolu, doğrudan doğruya iflâs yolu değil; 

“iflâs ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi” sebebine dayanan takipli iflâs 

yoludur. 

3-Ġkinci Derecede Sorumluluğun Ġstisnaları 

Ortakların şirketin borçlarından ikinci derecede sorumlu olmaları kural olmakla 

birlikte, istisnai hallerde, bu sorumluluk birinci dereceye dönüşür: Bu istisnaların 

sözkonusu olduğu durumlarda, ortak hakkında; bazen şirketle birlikte, bazen de 

şirketten önce iflâs prosedürü başlatılabilir. Doğrudan doğruya iflâs takibi gerektiren 
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  Arslanlı-Kollektif ve Komandit Şirketler, s. 640.  
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  Kuru-Şahıs Şirketleri, s. 31.  
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iflâs sebepleri, kanunlarda sınırlı olarak sayıldıklarından; bu istisnai durumların 

varlığı halinde, alacaklı, ortaklara karşı sadece takipli iflâs yoluna başvurabilir.  

İkinci derecede sorumlu olmanın istisnalarından birincisi ihtiyati haciz 

durumudur. Türk Ticaret Kanunu m. 179,II‟ye göre, ortakların sorumluluğunun ikinci 

derecede olması, ortakların şahsi mallarına ihtiyati haciz koymaya mani değildir. 

Şirket hakkında, takipli iflâs prosedürü devam ederken, ortağın (birkaçı veya tamamı 

da olabilir), muayyen yerleşim yeri yoksa; ortak taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla 

mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu 

maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunursa (m.257,II/1-2), 

alacaklı ortağın malları hakkında ihtiyati haciz talebinde bulunabilir
636

. Bu durumda, 

söz konusu ortak, şirket borçlarından birinci derecede sorumlu olacaktır. Çünkü, 

ihtiyati haczin kesinleşmesi için, alacaklının, yedi gün içinde cebri icra takibi 

başlatarak veya dava açarak (m. 264,I), şirket hakkında işleyen takip veya dava ile 

birleştirilerek yürütülmesi gerekir. Bu da, asıl borçlu olan şirket hakkındaki takibin 

neticelenmesi beklenmeden, borçlunun mallarının paraya çevrilme prosedürünün 

başlatılması anlamına gelir ki; bununla, ortağın şirket borçlarından ikinci derecede 

sorumluluğu, birinci derecedeki sorumluluğa dönüşür. Belirtmek gerekir ki, ortağın 

buradaki sorumluluğunun birinci derecede olması, daha önce şirket hakkında bir takip 

başlatılması veya dava açılmasıyla ilgili değildir. Borçlarından birinci derecede 

sorumlu olan şirket hakkında, hâlihazırda başlatılmış bir takip veya açılmış bir dava 

olmasa bile, ortağın mallarının üzerine konulan ihtiyati haciz prosedürü devam 

edecektir. Bu da, yine ortağın borçlardan birinci derecede sorumlu olacağı anlamına 

gelir.  

Hemen yukarıda, ihtiyati haciz kararının gereği yerine getirildiğinde, alacaklı 

yedi gün içinde, malları haczedilen ortağa karşı dava açması veya takip yapması 

gerektiği yukarıda belirtildi (m. 264,I)
637

. Acaba, kanunda sözü edilen takibin 

kapsamına iflâs takibi de dahil midir?  Zira, burada her ne kadar, ihtiyati haczin 

şartları gerçekleşmişse de, Türk Ticaret Kanunu m. 182,I‟de yer alan iflâs sebebi için 

gerekli olan şartlar henüz gerçekleşmemiştir. Bir defa, borçlu şirkete karşı bir iflâs 
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  İhtiyati haciz sebepleri hakkında geniş bilgi için bkz. Özekes-İhtiyati Haciz, s. 131 vd.  
637

  Türk Ticaret Kanunu m. 179,II‟ye göre, konulmuş bulunan ihtiyati hacizler hakkında, İcra ve 

İflâs Kanunu‟nun 264 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında öngörülen süre, 1 inci fıkranın 2 nci 

cümlesi hükmünce ortağa karşı dava veya takibe başlama yetkisinin doğduğu tarihten itibaren 

işlemeye başlar. Bununla beraber, ihtiyati haciz tutanağının tebliğinden itibaren kanuni müddet 

içinde şirkete karşı takibe veya davaya başlanmadığı takdirde, ihtiyati haciz düşer (TTK 

m.179,II). 
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takibinin yapılıp yapılmayacağı; bu borçlu şirketin gönderilen iflâs ödeme emri 

üzerine, borcunu ödeyip ödemeyeceği; ifa veya depo emrine uyup uymayacağı belli 

değildir. Dolayısıyla, ortak hakkında  m. 264,I‟e göre bir dava açmak, icra takibi 

yapmak ve iflâsa tabi kişilerden olması şartı ile m. 155‟e göre iflâs takibi yapmak 

mümkün olmakla birlikte; bu kadar belirsiz durum varken, Türk Ticaret Kanunu m. 

182,I‟e göre iflâs talebinde bulunmaya imkân yoktur. Ortaklardan birisinin 

mallarının ihtiyaten haczedilmesi ve bu haciz gereği ortak hakkında iflâs yoluna 

başvurulmasından diğer ortaklar etkilenmezler. Yani, bu durum, diğer ortakların da 

iflâsının istenmesini gerektirmez. Bu ortaklar için, 182,I‟deki normal prosedür 

uygulanır.  

İkinci istisna ise, şirketin sona ermesiyle ilgilidir. Türk Ticaret Kanunu 

m.179,I‟in ikinci cümlesine göre, şirket, herhangi bir sebeple sona ererse, şirketle 

birlikte ortaklara karşı dava açma veya takip yapma yoluna gidilebileceği gibi, sadece 

ortaklara karşı da gidilebilir. Şirketin son bulmasından kasıt, şirketin ticaret sicilinden 

terkin edilmesi ve tüzelkişiliğini kaybetmesi değildir. Böyle, kabul edilmesi halinde, 

Türk Ticaret Kanunu m.179‟un 1 inci fıkrasıyla, 2 nci fıkranın 3 üncü cümlesinin 

şirkete karşı uygulanma imkânı ortadan kalkmış olur. Çünkü, şirketin tüzelkişiliği 

ticaret sicilinden terkin edilirse, ortada tüzelkişilik kalmayacağından, ortaklarla birlikte 

şirket aleyhine dava açılması mümkün olmaz. Bir görüşe göre, şirketin sona 

ermesinden maksat, şirketin kazanç sağlamak ve paylaşmak şeklindeki aktif amacının 

ortadan kalkmasıdır
638

. Bu da, kanunda sayılan sona erme nedenlerinden birisinin 

gerçekleşmesi ile mümkündür. Bunun için, şirketin tasfiye sürecinin başlatılmış veya 

tamamlanmış olması gerekmez. Yargıtay da, 14.5.1947 tarihili bir İçtihadı Birleştirme 

Kararı‟nda, “Kollektif ortaklığın son bulmasından sonra, kollektif şirketin tasfiye 

işlerinin sürmesi, şirket alacaklılarının, ortakları kişisel olarak kovuşturmalarına engel 

olamaz ve alacaklılar, tasfiyenin sonucunu beklemek zorunda değildirler” şeklinde 

hükmetmişti
639

. Ticaret Dairesinin de içtihadı bu yöndeydi. Ancak, İcra ve İflâs Dairesi 

de “sona erme” kavramını “tasfiyenin bitirilmesi” şeklinde anlamakta ve bu yönde 

karar vermekteydi. İki daire arasındaki bu görüş ayrılığı, 1971 yılında, İçtihadı 

Birleştirme Genel Kurulunca, 1947 tarihli içtihadı birleştirme kararı yönünde, yeni bir 

içtihadı birleştirme kararı vererek sona erdirilmiştir
640

. Kanaatimizce, burada ikili bir 

ayrım yapılarak, konu izah edilebilir: Bu ayrımlardan birincisi, “birleşme” gibi tasfiye 
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yapılmasına gerek olmadan şirketin sona ermesi durumudur. Bu halde, yukarıda 

doktrin tarafından savunulan görüş geçerli olacaktır. İkinci olarak, sona erme nedeni, 

bir tasfiye yapılmasını gerektiriyorsa, bu durumda, tasfiye beklenmeden, doğrudan 

borçlu hakkında iflâs yoluna başvurabilmek için, sona erme sebeplerinden birisinin tek 

başına gerçekleşmesi yeterli olmayıp, tasfiye sonucunda, alacaklıların alacaklarına 

kavuşamamaları da kuvvetle muhtemel olmalıdır. Şirketin, borçlarını karşılayacak 

kadar yeterli malının olması açık bir şekilde belli iken; ayrıca ortakların da iflâsını 

istemesinde, alacaklıların hukuki bir menfaati yoktur. Buna karşılık, şirketin 

mevcudunun borçlarını karşılamayacağı kuvvetle muhtemel olmasına rağmen, 

tasfiyenin sona ermesine kadar beklemeyi şart koşmak, alacaklıların zararına 

olacaktır
641

.  

Türk Ticaret Kanunu m. 179,I‟e göre “Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı 

birinci derecede şirket mesuldür. Şu kadar ki; şirkete karşı yapılan icra takibi 

semeresiz kalmış veya şirket her hangi bir sebeple sona ermiş ise, yalnız ortak veya 

ortakla birlikte şirket aleyhine dava açılabilir ve takip yapılabilir”. Doktrindeki bir 

görüşe göre, bu maddede “şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış ise” 

şeklinde ifade edilen durum da, ortağın ikinci derecede sorumlu olmasının bir 

istisnasıdır
642

. Bu görüşe göre, “icra takibinin semeresiz kalması” şeklinde ifade edilen 

durumun geniş yorumlanması gerekir. Bu ifadenin kapsamına, dar anlamda icra 

takibinin semeresiz kalma halleri girebileceği gibi, şirketin acz halinin resmen sabit 

olması da girer. Buna, şirketin depo emrine rağmen borcunu ödememesi örnek olarak 

verilebilir. Kanaatimizce, bu durum, ortağın ikinci derecede sorumlu olmasının gerçek 

bir istisnası değildir. Çünkü, şirket hakkındaki takibin semeresiz kalmış olması veya 

şirketin depo emrine rağmen borcunu ödememesi, zaten ilk önce şirkete 

başvurulduğunu, ancak bu takip neticesinde, alacaklıların, alacaklarını tamamen veya 

kısmen alamadıkları veya alamayacakları için, ortaklara başvurduklarını gösterir ki, bu 

da “ortağın sorumluluğunun ikinci derecede olduğu kuralının” istisnasının değil, bizzat 

kuralın kendisinin işlediği anlamına gelir.  

4-Ortakların Ġflâs Sorumluluğunun Sınırları 

Bütün ticari şirketlerde olduğu gibi, kollektif ve komandit şirketlerinin 

ehliyetleri, yani hak elde edebilme ve borç altına girebilmeleri işletme konularıyla 

                                                 
641

  Genelde, tasfiyeler uzun sürdüğünden, alacaklıların alacaklarına kavuşmaları tehlikeye 

girmektedir.  
642

  Çamoğlu (Poroy/Tekinalp), N. 284.  
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sınırlıdır. Bunun dışındaki işlemler şirketi bağlamayacaktır. İşte, bu sınırı tayin 

edebilmek bakımından, mutlaka şirket sözleşmelerine şirket konusunun yazılması 

zorunludur. Acaba, şirketin kendi konusu dışındaki bir amaç sebebiyle, borçlanması 

durumunda, ortaklar bu borçtan iflâs ile sorumlu olacaklar mıdır? Yani, ortaklar, 

şirketin her türlü borçlarından dolayı mı; yoksa, sadece şirketin sözleşmede yazılan 

konusundan kaynaklanan borçlarından dolayı mı iflâs ile sorumlu olacaklardır? Türk 

Ticaret Kanunu, ortakların sorumlulukları bakımından şirketlerin borçları arasında bir 

ayrım yapmamıştır. Dolayısıyla, ortakların iflâs sorumluluğu, şirketin bütün borçlarını 

kapsayıcı nitelikte olduğu kabul edilmelidir. Zaten, kollektif şirket ortaklarına böyle bir 

sorumluluk yüklenilmesinin sebebi, şirketin işlemlerinin ortaklar tarafından kontrol 

etmelerini sağlayarak, gereksiz harcamalarını ve borçlanmalarını engellemek; şirketin, 

borçlarını ödeyememe riskine karşı, alacaklıların alacağını, ortakların malları ile 

güvenceye almaktır. 

Kanundaki şartlara uygun olarak hazırlanmış şirket sözleşmesinin kurucu 

ortaklar tarafından imzalanmasıyla iç ilişki bakımından şirketin kurulması gerçekleşir. 

Buna karşılık, dış ilişki bakımından şirketin kurulmuş olması, tüzelkişilik kazanmasına 

bağlıdır. Bu da, tüzel kişinin ticaret siciline tescil edilmesiyle mümkündür
643

. Kuruluş 

sözleşmesi yazılı olarak yapıldığı andan itibaren, artık bir kollektif şirket, iç ilişki 

bakımından, yani ortakların birbirleriyle olan ilişkileri bakımından doğmuş olur. Bu 

açıdan tescil işlemi yapılmamış olsa bile, iç ilişkide kollektif şirket hükümleri, dış 

ilişkide ise adi şirkete ilişkin hükümler ve 156 ncı maddede 158 inci maddenin saklı 

tutulması sebebiyle de, 158 inci madde uygulama alanı bulacaktır. Kanaatimizce, 

şirketin sorumluluğu, tüzel kişiliğin kazanılması ile başlamakla birlikte, ortakların iflâs 

sorumluluğu, şirketin iç ilişki bakımından kurulması ile başlar. Şirket, iç ilişki 

bakımından kurulduktan sonra, tescil edilmemesi halinde tüzel kişilik zaten 

doğmayacaktır. Ancak, ortakların kendi aralarında kurduğu bu şirketi tescil etmeden, 

şirket adına üçüncü şahıslarla borç ilişkisine girmeleri halinde, Türk Ticaret Kanunu 

m. 14,III gereğince, hukuken var sayılmayan bir şirket adına işlemlerde bulunan 

kimseler gibi iflâs ile sorumlu olacaklardır. 

Depo emrinin, ortaklara tebliğ edilmesi için, ortakların tacir olması şart olmayıp, 

şirket ortağı sıfatını haiz olmaları gerekli ve yeterlidir. Fakat, bunun için ortaklığın 

hâlihazırda sürüyor olması gerekir. Şirketteki ortaklık sıfatının sona ermesi halinde, 

ortaklık sıfatının sona erdiğinin tescil ve ilanından önce doğan borçlar hariç olmak 

                                                 
643

  Tescil talebi için de, kurucuların imzalarının notere tasdik ettirilmesi gerekir.  
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üzere
644

, ortakların şirketin borçlarından sorumlu olacakları ileri sürülemez. Özellikle, 

m.44‟teki, tacirlerin ticareti terk etmesinden itibaren bir yıllık süre ile iflâsa tabi 

olmaları hükmü burada uygulama alanı bulmaz
645

. Peki, şirketin borçlarından 

sorumluluk için, ortak olma sıfatı, en geç zamana kadar devam etmelidir? 

Kanaatimizce, iflâs takibinin başlamasından önce, ortak olma sıfatının sona ermesi 

halinde, ortağın şirket borçlarından iflâs sorumluluğunun da sona ermesi gerekir. İflâs 

takibi veya iflâs davası aşamasında ve depo emrinin verilmesinden önceki bir 

zamanda, ortaklığın sona ermiş olması, ortak hakkında iflâs istenmesini engellemez. 

Aksi, halde, iflâs davasının açıldığını gören ortaklar, ortaklıktan çıkarak sorumluluktan 

kurtulma yoluna gidebilirler.  

TTK m. 179,I‟e göre “Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı birinci derecede 

şirketin kendisi sorumludur. Ancak, şirket her hangi bir sebeple sona ermiş ise, yalnız 

ortak veya ortakla birlikte şirket aleyhine dava açılabilir ve takip yapılabilir. 

Kanaatimizce, böyle bir durumda, ortaklar şirketin borçlarından dolayı, zamanaşımı 

süresince sorumlu olmaya devam ederler
646

. Bu durumda, ortaklar hakkında icra veya 

iflâs yollarına başvurmak mümkündür; ancak, ortakların, şirket borçlarından dolayı, m. 

182,I‟ e göre iflâsları istenemez; zira kollektif şirket ortaklarının, m. 182,I‟e göre iflâs 

yoluyla takip edilebilmelerinin ön şartı gerçekleşmez. Çünkü, kollektif şirketin ticaret 

sicilinden terkin edilmesiyle, tüzel tüzelkişiliği son bulacağından, iflâs yoluyla takip 

edilmesi mümkün olmaz. Bunun sonucu olarak da, birinci derecede sorumluluğun bir 

gereği olarak, ilk önce kollektif şirket hakkında takip yapma kuralı uygulanamayacağı 

için, ortakların da Türk Ticaret Kanunu m. 182‟ye göre iflâs yoluyla takip edilme 

imkânları ortadan kalkar. Fakat, bu durumda, ortakların haciz veya iflâsa tabi 

kişilerden olmaları şartıyla, iflâs yoluyla takip edilmelerinin önünde bir engel yoktur. 

Ortakların, tebliğ edilen ifa veya depo emrine uymamalarıyla, iflâslarının 

                                                 
644

  Bkz. yuk. § 5.B.III.4. 
645

  Zira, TTK m. 44, ortakları için değil, tacirler için öngörülmüş bir düzenlemedir. 
646

  Buradaki sona erme sebebi, bir tasfiyeyi gerektiren bir durum değilse; ortakların şirket 

borçlarından olan sorumluluğu birinci derecede bir sorumluluktur. Zira, bu durumlarda, 

borçların tahsili için ilk önce şirkete başvurulmamıştır ve şirketin malları tasfiye edilerek, 

borçları ödenmeye çalışılmadan şirket sona ermiştir. Buna karşılık, şirket tasfiyeyi gerektiren 

bir sebeple sona ermişse, bu demektir ki, tasfiye sonucunda elde edilen paralardan şirketin 

borçları ödenmeye çalışılmış, ancak bu paralar borçların tamamını karşılamaya yetmemiştir. 

Dolayısıyla, buradaki sorumluluk ikinci derecede bir sorumluluktur. İkinci derecedeki 

sorumluluğun gerçekleşmesi için, alacaklıların mutlaka borçlu şirkete karşı bir takip başlatmış 

olmaları gerekmeyip, bir şekilde şirket mallarından alacaklıların tatmin edilememiş olmaları 

yeterlidir. 
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istenebilmesi için gerekli olan sebep doğmuş olur
647

. Bunun için ayrıca, Türk Ticaret 

Kanunu m.179‟daki şartların gerçekleşmesine, yani şirketin sona ermiş olmasına veya 

aleyhindeki icra takibinin semeresiz kalmış olması gerekmez
648

. Yargıtay da bir 

kararında, Türk Ticaret Kanunu m.182 ile m.179 arasında bir bağlantının 

bulunmadığını, yani ortakların iflâsı için, ifa veya depo emrinin bunlara tebliğinin 

yeterli olduğunu, ayrıca şirketin tüzel kişiliğinin sona ermiş veya şirket hakkındaki 

takibin semeresiz kalmış olmasına gerek olmadığına hükmetmiştir
649

.  

C-ĠFLÂS ĠSTEME USULÜ 

İfa veya depo emrine rağmen şirketin borcunu ödemeyen ortakların, şirketle 

birlikte iflâslarının istenmesinde izlenecek prosedürün ismi ve işleyişi konusunda, 

Türk Ticaret Kanunu m. 182,I‟de açık ve yeterli bir düzenleme mevcut değildir. 

Ancak, bu kanun hükmünden, ortakların kendilerine tebliğ edilen bu emre uymamaları 

halinde iflâslarının istenebilmesi için; ayrı bir iflâs takibine ve ödeme emri 

gönderilmesine gerek olmadığı
650

; şirket hakkındaki iflâs takibi kesinleştikten sonra, 

yani iflâs davası aşamasında, ortakların da şirketle birlikte iflâslarının istenebileceği 

anlaşıldığından, izlenecek prosedürün isminin doğrudan doğruya iflâs yolu olduğunu 

söylemek mümkündür
651

,
652

.  

Depo emrine rağmen borcun ödenmemesi nedeniyle; şirketle birlikte ortakların 

da iflâsının istenmesine ilişkin kanuni düzenleme, iflâs prosedürünün işleyişi 

bakımından da açık  ve yeterli değildir: Ortakların iflâsının istenebilmesi için, Türk 

Ticaret Kanunu m. 182,I‟deki düzenleme, ana hatlarıyla “, ifa veya depo emrinin 

öncelikle şirkete tebliğ edilmesi gerektiği, bu emre rağmen para yatırılmadığı 

takdirde, aynı nitelikteki emrin ortaklara veya içlerinden bazılarına da tebliğ edilmesi 

ve gereğinin yerine getirilmediği takdirde, alacaklının şirketle birlikte iflâslarına  

karar verilmesini mahkemeden talep edilebileceği” şeklindedir. Kanaatimizce, 

                                                 
647

  Ancak, buradaki iflâs sebebi, salt bir tebligat işlemi değildir. Burada tebligatın hükmü, 

izhari değil, inşaîdir. Bu tebligat yapılmadan iflâs sebebi doğmayacağından, iflâs isteme 

anı da gelmeyecektir.  
648

  PulaĢlı s. 135.  
649

  11. HD, 24. 10. 1968, 8660/9680 (RKD, 1969/1, s. 9).  
650

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 495; Pekcanıtez/AtalaySungurtekin 

Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 2, s. 414; MuĢul-İcra ve İflâs s. 1014; Domaniç-Şirketler, s. 

351.  
651

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2777; MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1014. 
652

  Ortaklar doğrudan doğruya iflâs yoluna tabi olmalarına karşılık, borçlu şirketin tabi olduğu 

prosedür takipli iflâs yoludur. 
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yukarıdaki kanuni düzenleme de dikkate alınarak, izlenecek prosedürün işleyişi şu 

şekilde izah edilebilir: Borçlu şirketin, ifa veya depo emrine uymaması halinde, bu 

durum mahkeme tarafından alacaklılara tebliğ edilmeli ve onlara verilecek kesin süre 

içinde, ifa veya depo emrinin ortaklara tebliğini isteme
653

 haklarının bulunduğu 

hatırlatılmalıdır. Alacaklıların talep etmesi halinde, ortaklara ayrı bir ifa veya depo 

emri çıkarılarak tebliğ yapılır. Ortaklara yeniden ifa veya depo emri çıkarılmadan, 

şirkete çıkarılan depo emrine dayanılarak, davalı ortakların da iflâsına karar verilmesi, 

Türk Ticaret Kanunu m. 182,I‟ e aykırılık teşkil eder
654

. Herhangi bir talep olmadan, 

mahkeme, re‟sen ortaklara ifa veya depo emrini tebliğ edemez
655

. Bu ifa veya depo 

emrinin yerine getirilme süresi de yedi gündür
656

. Ortaklar, ifa veya depo emrinin 

gereğini, yedi günlük süre içinde yerine getirmezlerse, Türk Ticaret Kanunu m. 182,I 

anlamında, ortakların iflâsı için gerekli olan sebep gerçekleşmiş olur
657

. Mahkeme de 

bu sebebe dayanarak, hem ortakların, hem de şirketin birlikte iflâsına, re‟sen karar 

verir. Bunun için, alacaklının ayrıca talepte bulunması gerekmez
658

.  

Görüldüğü üzere, burada izlenecek olan prosedürün ismini, her ne kadar 

doğrudan doğruya iflâs olarak koymak mümkün ise de, içerik ve işleyiş olarak 

                                                 
653

  Ortaklara ayrı bir ifa veya depo emrinin tebliğ edilmesi, alacaklıların talebine bağlıdır. 
654

  11. HD, 21. 5. 1990, 1602/4020 (YKD, 1990/9, s. 1331-1332).  
655

  Mahkeme, alacaklının sunacağı ve ortakların kim olduğunu gösteren liste ile bağlı 

olmayıp, kimlerin şirket ortağı olduğunu, şirket sözleşmesinden ve ticaret sicilindeki 

kayıtlardan tespit etmek zorundadır. 
656

  Domaniç-Şirketler, s. 350.  
657

  Depo emrinin ortaklara da tebliği ile kollektif şirket ile ortaklarının iflâsı aynı zamana 

denk geleceğinden; şirketin alacaklıları, alacaklarının tamamını iflâs eden ortağın veya 

ortakların masalarına da kaydettirebilirler (m. 205); ancak, ortakların tasfiye masalarından, 

sadece şirketin masasından alamadıkları alacak miktarını alabilirler. Bu nedenle, iflâs 

masalarının birbirinden ayrılarak, önce şirketin masası tasfiye edilmelidir. Eğer, şirketin 

masasından ne kadar ödeme yapılacağı tespit edilmeden ortağın masası tasfiye edilirse, 

alacak tam olarak hesaplanır ve ortağın masasından ödenecek miktar muhafaza edi lir. 

Daha sonra, şirket masasından ödenecek miktar tespit edilince, alacaklı buradan alamadığı 

alacak kısmını ortağın masasından kendisi için muhafaza edilen alacaktan alır (Berkin-

İflâs Hukuku Rehberi, s. 77-78).  
658

  Türk Ticaret Kanunu‟nun 182 nci maddesinin “Ancak, depo kararına rağmen para yatırılmadığı 

takdirde, alacaklı depo kararının ortaklara veya içlerinden bazılarına da tebliğini ve muktezasını 

yerine getirmedikleri takdirde, şirketle birlikte iflâslarına karar verilmesini mahkemeden 

talebedebilir” şeklindeki 2 inci fıkrasından, “alacaklının, ilk önce ifa veya depo emrinin ortaklara 

tebliğini, sonra da emrin gereği yerine getirilmediğinde, mahkemeden ortak veya ortakların 

iflâsına karar verilmesini talep edilebilir” şeklinde anlamamak gerekir. Yani, alacaklı taleplerini 

bu şekilde bir sıraya koymadan; depo emrinin ortaklara tebliğini isterken, eş zamanlı olarak 

onların iflâslarına karar verilmesini de isteyebilir. Alacaklının sonradan iflâs için ikinci bir talepte 

bulunmasına gerek kalmaz. Hatta, alacaklı depo emrinin ortaklara tebliğini isterken, iflâs 

talebinde bulunmayı unutsa dahi, depo emrinin tebliğini istemenin nihai amacı iflâs ettirmek 

olduğuna göre, mahkeme şirketle birlikte ortakların re‟sen iflâsına karar verebilecektir. 
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kendisine özgü bir yapısı vardır. Zira, ortaklar, iflâs davası açıldıktan ve depo emri 

kendilerine tebliğ edildikten sonra sürece dâhil olunmakta; daha doğrusu, borçlu 

şirkete karşı açılan iflâs davası, son aşamada ortaklara da teşmil edilmekte; böylece 

ortaklar da alacaklının talebi ile iflâs davasının davalısı konumuna gelmektedirler
659

. 

İfa veya depo emrinin tebliği ile ortakların iflâs davasına dâhil edilmeleri, usul olarak, 

asli ve fer‟i müdahale biçimine benzemediği gibi, davanın ihbarına da 

benzememektedir. Dolayısıyla, iflâs davasının ortaklara teşmil edilme usulü, hukuk 

sistemimizin yapısına uymayan “sui generis” bir nitelik arzetmektedir. Bu durum, fer‟i 

müdahaleye benzememektedir; çünkü, fer‟i müdâhalede, müdâhil kişi, borçlu şirketin 

yanında, ona yardım etmek amacıyla davaya katılır ve dava sonucunda kendisi 

hakkında bir karar verilmez
660

. Burada ise, ortaklar davanın asli tarafı olmakta ve dava 

sonucunda haklarında karar verilmektedir. Davanın ihbarında ise, davanın ihbar 

edildiği kişi, ya ihbar edenin yanında fer‟i müdâhil olarak davaya katılır veya davada 

davayı ihbar edeni temsil eder. Burada ise, bir ihbar niteliğinde olan depo emrinin 

tebliğ edilmesini, karşı taraf durumunda olan alacaklılar istemekte ve ortaklar, davalı 

durumundaki şirket yanında olmak üzere alacaklılar tarafından davaya dâhil 

edilmektedirler
661

. Ancak, ortaklar hakkında başlatılan iflâs prosedürünün başarı ile 

sonuçlanabilmesi, söz konusu kişilerin ortak sıfatını haiz olduklarının ispatlanmasıyla 

mümkündür. 

Ortaklara tebliğ edilen depo emrine rağmen, ortaklar, ortağı bulundukları şirketin 

borçlarını, mahkeme veznesine ifa veya depo etmezlerse, kollektif ve komandit şirket 

ile birlikte ortaklarının da iflâsına karar verilir
662

. Ortakların iflâsına karar verilmesi 

için; kanunun, ayrı bir dava açılmasına gerek duymamış olmasının yanı sıra; ortaklara 

bu konuda  savunma veya itirazda bulunma imkânını da vermemiş olması; gerçekten 

şirketin ortağı olmadığı halde, iflâs prosedürüne dâhil edilen bir kişi için telafisi zor 

sonuçlar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, bu özel düzenleme karşısında, ortak olarak 

gösterilen kişilerin mağduriyetlerinin önlenmesi için; kendilerine ortak olmadıkları 

veya şirketin iflâsını gerektiren bir sebep bulunmadığı gibi hususları ileri sürebilmeleri 

için itiraz hakkının verilmesi gerekir. Ortakların ifa veya depo emrinin gereğini 
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  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2777; 12. HD, 14. 4. 1983/XII/1, s. 128-129); 11. HD, 21. 5. 

1990, 1602/4020 (YKD, 1990/9, s. 1331-1332).  
660

  Fer‟i müdahale hakkında geniş bilgi için bkz. Pekcanıtez, Hakan: Medenî Usul 

Hukukunda Fer‟i Müdahale, İzmir 1992. 
661

  Davanın ihbarı hakkında geniş bilgi için bkz. Atalı, Murat: Medenî Usul Hukukunda 

Davanın İhbarı, Ankara 2007.  
662

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2783; Pekcanıtez/Atalay/ Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve 

İflâs 1 s. 501; MuĢul-İcra ve İflâs, s.1014. 
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yerine getirmemiş olmalarının, tek başına ve mutlak bir iflâs sebebi kabul 

edilmesi hakkaniyet prensibine aykırılık oluşturacaktır. Verilen iflâs kararına karşı, 

ortakların temyize başvurma imkânları olsa da, bu başvuru, iflâs kararının icrası için 

bir engel oluşturmamaktadır (m. 164,III). Bir görüşe göre, şirketle birlikte ortakların da 

iflâsına karar verilmesi halinde, hem ortakların, hem de şirketin ayrı ayrı temyiz 

başvurusu yapması gerekir. Borçlu şirket, iflâs yoluna başvurmakla birlikte, iflâsına 

karar verilen ortak veya ortaklar temyiz yoluna başvurmaz ve karar da temyiz 

incelemesi sonucunda bozulursa, bu ortaklar, şirketin temyiz başvurusundan 

faydalanamazlar; çünkü ortaklar hakkındaki iflâs kararı temyiz edilmediğinden 

kesinleşmiş olur
663

. Kanaatimizce, ortaklar, şirketle birlikte iflâs ettirilebildiklerinden 

ve iflâsın hüküm ve sonuçları, her ikisi için doğar. Şayet, borçlu şirket, kararı tek 

başına temyiz etmiş ve karar temyiz incelemesi sonucunda bozulmuşsa, şirketin borçlu 

olmadığı ortaya çıkacağından, iflâs bütün hüküm ve sonuçları ile ortadan kalkmış 

olacaktır. Zaten, ortakların da doğrudan doğruya iflâs ettirilmesinin sebebi, ortağı 

oldukları şirketin borçlarıdır. Temyiz incelemesi sonucunda, şirketin borçlu olmadığı 

ortaya çıkmışsa, ortaklar haklarındaki iflâs kararını temyiz etmemiş olsalar dahi, bu 

bozma kararından istifade edeceklerdir. Çünkü, ortakların iflâsını gerektiren sebebin 

dayanakları ortadan kalkmış olmaktadır. 

Alacaklı, ifa veya depo emrini ortaklara tebliğ ettirmemiş; yani Türk Ticaret 

Kanunu m. 182‟deki hakkını kullanmamış ve mahkeme de, sadece borçlu şirketin 

iflâsına karar vermişse; artık, Türk Ticaret Kanunu m. 182,I anlamında ortakların 

doğrudan doğruya iflâsını isteme imkânı ortadan kalkmış olur. Fakat, alacaklı 

alacağının tamamını alamadığı için; borçlu şirket hakkındaki takibin semeresiz 

kaldığını gerekçe göstererek, Türk Ticaret Kanunu m. 179,I‟e göre, ortaklar hakkında 

takipli iflâs yoluna başvurulabilir
664

. Yani, Yani, alacaklının, ortaklar hakkında, 

sonradan iflâs yoluna başvurma hakkı saklıdır (TTK m.182,I)
665

. Takipli iflâs talebinde 

bulunmanın süresi ise, alacak zamanaşımı süresiyle sınırlıdır
666

. 

Başlangıçta, iflâs takibi ve iflâs davasına taraf olmayan ortaklar, şirketin depo 

emrine uymaması ile alacaklıların talebi doğrultusunda iflâs davasına dâhil 

                                                 
663

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2783.  
664

  TTK m. 179,I‟e göre “Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı birinci derecede şirket mes‟uldür. 

Şu kadar ki; şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış veya şirket her hangi bir sebeple 

sona ermiş ise, yalnız ortak veya ortakla birlikte şirket aleyhine dava açılabilir ve takip 

yapılabilir. 
665

  Akyazan s. 108.  
666

  Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) N. 294.  
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olmaktadırlar
667

. Aslında, icra dairesindeki iflâs takibi ve ticaret mahkemesindeki iflâs 

davasında, depo emri verilinceye kadar geçen süreçte, borçlu veya davalı olarak hiç 

yer almayan ortaklara hiçbir savunma imkânı tanınmadan, tebliğ edilen depo emri ile 

ansızın iflâs ile karşı karşıya kalmalarına imkân sağlayan Türk Ticaret Kanunu 

m.182‟deki düzenleme, menfaatler dengesine ve adil yargılanma hakkına aykırıdır
668

. 

Çünkü, bir takipli iflâsta (m.158, 173), borçlu şirkete gönderilen ödeme emrine karşı, 

borçluya şikâyet ve itiraz yollarına başvurma hakkı tanınmış olup, borçlunun itiraz ve 

şikâyet talepleri incelenerek yersiz görülmüş olmadıkça, borçluya karşı bir depo emri 

verilememektedir. Kollektif ve komandit şirket ortakları, şirketin borçlarından ikinci 

derecede sorumlu olmalarına rağmen, onlara bu savunma imkânları tanınmadan 

iflâslarına karar verilmesi; özellikle, borçlu şirketin, ödeme emrine karşı itiraz 

etmemesi halinde daha da önem kazanmaktadır. Borçlu şirketin, iflâs ödeme emrine 

itiraz etmemiş olması halinde, ayrıca ortağa da ödeme emrine itiraz hakkı tanınmış 

olsaydı; ortak, şirketin ileri sürmediği itiraz def‟ileri ileri sürerek, belki de, iflâs 

davasının reddi sağlama imkânına sahip olacaktı
669

. Halbuki, borçlu şirketin ödeme 

emrine itiraz etmemesi; alacaklıyı, ortakların iflâsını istemeye yöneltmek saikiyle 

olabileceği gibi, şirketin kendi ihmali sebebiyle de olabilir. Bunun sonucu olarak da, 

kendilerine Türk Ticaret Kanunu m.182,I hükmüne göre depo emri tebliğ edilen 

ortaklar da, borçlu şirket gibi, ödeme emrine itirazda bulunmadıkları kabul edilmekte 

ve kendilerine, itiraz ve def‟i ileri sürme hakkı tanınmadan, ifa veya depo emrinin 

gereğini yerine getirmeleri istenmektedir. Böylece, ortaklar şirketin borçlarının 

ödenmesi ve iflâs ettirilmeleri gibi iki ağır yaptırımla karşı karşıya bırakılmaktadırlar.  

İflâsın doğuracağı ağır sonuçlar da dikkate alındığında, Türk Ticaret Kanunu m. 

182‟de ortaya çıkan bu durum, hakkaniyete ve adil yargılanma ilkesine uygun 

düşmediği açıktır
670

. Borçlu şirketin, borcunu ödememesi sebebiyle, ortaklar aleyhine 

oluşan ve adalete uygun düşmeyen bu durumun ortaya çıkmaması ve onlara savunma 

imkânı tanınması için, Türk Ticaret Kanunu‟nun 182 nci maddesinin “Ancak, depo 

                                                 
667

  Ġmregün s. 84.  
668

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2779; Ġmregün s. 84.  
669

  Yedi veya beş günlük sürenin bitimine kadar, ödeme emrine itiraz edilmediği zaman, borçlu 

şirket hakkında başlatılan iflâs takibi kesinleşmiş olacaktır. Bu kesinleşme nedeniyle, 

mahkeme, iflâs davası görülürken, borcun esası hakkında hiçbir itiraz ve def‟inin ileri 

sürülemeyeceğini kabul eden görüşü esas alırsa (bu görüşe katılmadığımız yukarıda belirtildi. 

Bkz. yuk. § 4.C.); sadece borçlu şirket tarafından ödeme emrine itiraz edilmediğini ve borcun 

da ödenmediğinin tespitiyle yetinecek ve bu tespit sonucunda da, borçlu şirkete karşı ifa veya 

depo emri vermekten başka bir şey yapmayacaktır (m.158, 173).  
670

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2779.  
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kararına rağmen para yatırılmadığı takdirde, alacaklı depo kararının ortaklara veya 

içlerinden bazılarına da tebliğini ve muktezasını yerine getirmedikleri takdirde, şirketle 

birlikte iflâslarına karar verilmesini mahkemeden taleb edebilir” şeklindeki ikinci 

cümlesi, “ancak, iflâs ödeme emrine rağmen borç ödenmez; talep üzerine ödeme emri 

ortaklara veya içlerinden bazılarına da tebliğ edilir ve bu emrin gereği yerine 

getirilmezse; alacaklı, şirketle birlikte ortakların da iflâsına karar verilmesini 

mahkemeden talep edebilir” şeklinde değiştirilebilir. Böylece, iflâs ödeme emrine 

rağmen, borcunu ödememiş olması, ortaklar için bir iflâs sebebi haline gelir ve ortaklar 

da, gerek takip aşamasında, gerekse dava aşamasında borca itiraz etme hakkı elde 

etmiş olurlar.  

Şirkete ifa veya depo emrinin tebliği, şirketin iflâsına karar verilmesinden önce 

yapılırken; ortaklara tebliği ise, en erken, şirkete borcun depo edilmesi için verilen yedi 

günlük sürenin geçmesinden sonra yapılması gerekir. Ortakların şirketle birlikte 

iflâslarına karar verilmesi zorunlu olduğuna göre; bu tebligatın ortaklara en geç, 

şirketin iflâsına karar verilmeden öncesine kadar yapılması zorunlu hale gelir. Şirketle 

ile birlikte ortakların iflâsına karar verilmesi için en erken tarih ise; ortaklara borcun 

depo edilmesi için verilen yedi günlük sürenin geçmesinden sonra başlar. 
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§ 6. ĠCRA EMRĠNE RAĞMEN BORCUN ÖDENMEMESĠ 

A-GENEL OLARAK  

İcra emri, ilâmlı icra takibinde, borçlunun borcunu ifa etmesini, bir şeyi 

yapmasını veya bir şeyden kaçınması ihtarını içeren cebri icra belgesidir. İlâmlı icranın 

konusu para ve teminat alacakları olabileceği gibi, para ve teminat dışındaki talepler de 

olabilir. Ancak, aşağıda incelenecek olan iflâs sebebinin gerçekleşmesi için, ilâmın 

konusu sadece para veya teminat alacağı olmak zorundadır. Çünkü, alacağın, sadece 

para ve teminat olması halinde, iflâs istenebilir. Diğer alacakların elde edilmesi için 

iflâs yolu tamamen kapatılmıştır
671

.  

Alacaklı tarafından, para borcuna veya teminat verilmesine ilişkin olan ilâm icra 

dairesine verilince, icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde, yedi 

gün içinde borcun ödenmesi veya teminatın gösterilmesi ve bu müddet içinde borç 

ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse, icra mahkemesinden icranın geri 

bırakılmasına dair bir karar getirilmedikçe
672

 cebri icraya devam edileceği; bu müddet 

içinde 74 üncü madde gereğince mal beyanında bulunması; mal beyanında bulunmaz 

veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı bildirilir (m. 32). 

İcra ve İflâs Kanunu m.37‟ye göre, “icra emrinde yazılı müddet geçtiği halde, borcunu 

ödemeyenlerin malları haczolunur yahut borçlu iflâsa tabi eşhastan olup da, alacaklı 

isterse yetkili ticaret mahkemesince iflâsına karar verilir”. Aynı şekilde, m.177/4‟e 

göre, ilâma dayanan alacak, icra emriyle istenildiği halde ödenmemişse, alacaklı 

önceden takip yapmasına gerek olmaksızın, iflâsa tabi olması şartıyla borçlunun 

iflâsını isteyebilir
673

. 

Görüldüğü üzere, İcra ve İflâs Kanunu, borçlunun iflâsa tabi kişilerden olması 

şartı ile icra emrine rağmen, borcun ödenmemesini, bir iflâs sebebi olarak kabul 

etmiştir (m.37, 177/4). Bu nedenle, borçlu, hakkında yapılan ilâmlı icra takibinde, icra 

                                                 
671

  Bkz. yuk. § 3. C.I. 
672

  Burada belirtmek gerekir ki, icranın geri bırakılmasına dair karar getirilmesi, sadece ilâmlar 

için kabul edilmiş bir yoldur. İlâm niteliğindeki belgeler, birer mahkeme kararı 

olmadıklarından, onlar için bu böyle bir kararın getirilmesine imkân yoktur. 
673

  “...İtirazın iptali davası sonunda, itirazın iptaline dair alınan kararın, ilâmlı icra takibine 

konu yapılması mümkün değilse de, bu ilâm icra dosyasına ibraz edilerek takibin devamı 

sağlanabilir. Davacı alacaklı itirazın iptali davasında hükmedilen icra inkâr tazminatının 

tahsili amacıyla borçluya icra emri gönderdiğinden ve borçlu tarafından ödeme 

yapılmadığından İcra ve İflâs Kanunu‟nun 177/4. maddesinde öngörülen iflâsın koşulları 

mevcuttur...” (19. HD, 31. 1. 2002, E. 2001/6986, K. 2002/706: www.kazanci.com).  
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emrine rağmen borcunu yedi gün içinde ödemezse, ilâmlı icra takibinin semeresiz 

kalacağı kabul edilir
674

 ve ilâmlı icra takibi, iflâs takibine çevrilmeden, doğrudan 

doğruya ticaret mahkemesine başvurularak iflâs istenebilir. Bu iflâs sebebi, İsviçre 

hukukunda mevcut olmayıp, bizim hukukumuza özgü ve iflâsa tabi bütün borçlular 

için kabul edilmiş bir sebeptir (m.177/4)
675

.  

Bu sebebin niteliğini irdelemek gerekirse; doktrindeki bir görüşe göre, bu iflâs 

sebebinin özünde, borçlunun acz hali ve bu acz hali ile bağlantılı olan ödemelerin tatil 

edilmiş olması sözkonusudur
676

. Alacak, ilâm veya ilâm niteliğindeki belgeye 

dayanmasına rağmen, icra emri ile verilen yedi günlük sürede borcun ödenmemesi, 

borçlunun tüm borçlarını vâdesinde ödeme gücünden yoksun hale düştüğüne karine 

oluşturur
677

. Bir başka görüşe göre ise, bu sebebe (m. 177/4) dayanılarak doğrudan 

doğruya iflâs istenebilmesi için, icra emrine rağmen borcun ödenmemiş olması tek 

başına yeterli olup; bu durumun, aynı zamanda borçlunun aczinden veya ödemelerin 

tatil edilmiş olmasından kaynaklanmasının bir önemi yoktur. Çünkü, bu iflâs sebebinin 

niteliği, maddî değil, şeklidir. Buna göre, borçluya gönderilen icra emrine rağmen 

borcun ödenmemesi hali, başka unsurlara ihtiyaç duyulmaksızın borçlunun doğrudan 

doğruya iflâsın istenebilmesi için yeterlidir. Buradaki iflâs sebebi, bu özelliği ile 

m.177/3'deki sebeple benzerlik arzetmektedir
678

. Kanaatimizce, bu sebebin niteliğini; 

bu sebebin mehaz İsviçre hukukunda değil de, sadece bizim hukukumuzda kabul 

edilme mantığında aramak gerekir. Bu sebebin, bizim İcra ve İflâs Kanunu‟nda yer 

alma düşüncesi, ilâmın kuvveti ve kanunun bu kuvvete atfettiği önemden 

kaynaklanmaktadır
679

. Bir defa, ilâm ve ilâm niteliğindeki belgelere bağlanmış olan 

alacakların varlığının kesin olduğu kabul edilir. Zaten bu nedenlerdir ki, bu alacakların 

ödenmesi için gönderilen icra emrine karşı itiraz yolu kapatılarak ilâma verilen önem 

vurgulanmış ve ilâm borçlularına karşı cebri icra tehdidinin seviyesi en üst noktaya 

çıkarılmıştır.  
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  HGK, 5. 4. 1989, 11-160/247 (www.kazanci.com).  
675

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 31. 
676

  Berkin-İflâs Hukuku, s. 180-181; Atalay-Anonim Şirketler, s. 32; Postacıoğlu-İflâs 

Hukuku, s. 41.  
677

  Postacıoğlu, İlhan E.: İflâsın Mahiyeti, Doğrudan Doğruya İflâs Halleri (İÜHFM, 1950/1 -

2, s. 175-479), s. 477; Atalay-Anonim Şirketler, s. 32; Berkin-İflâs Hukuku, s. 81. 
678

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 32.  
679

  Bu açıklama, İsviçre hukukunda ilâma daha az bir kuvvet atfedildiği şeklinde 

yorumlanmamalıdır. Burada anlaşılması gereken, Türk hukukunda eda hükmü içeren ilâmların 

daha da önemsenerek, icra hukukundaki gücünün  en üst seviyeye çıkarılmış olduğudur. 
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İcra emrine rağmen borcun ödenmemesinin bir iflâs sebebi olabilmesi için; kural 

olarak, kişinin mutlaka borç ilişkisinin borçlusu ve iflâsa tabi kişilerden olması 

gerekmekle birlikte, Türk Ticaret Kanunu m.180,II bu kurala bir istisna getirmiştir. Bu 

istisnaya göre, icra emrine rağmen, borcunu ödemeyen borçlunun, kollektif veya 

komandit şirket olması halinde, şirketin ortakları da, Türk Ticaret Kanunu m.180,II 

gereğince, otomatik olarak iflâsa tabi hale gelirler. Bu ortaklar için, tacir olma şartı 

aranmak yerine, kişinin bu şirketlere ortak olma sıfatını haiz olması gerekli ve yeterli 

sayılmıştır
680

. 

Yukarıda incelenen “ifa veya depo emrine rağmen borcun ödenmemesi”nde 

olduğu gibi
681

, burada da, şirketin borçlarının ödenmemesi sebebiyle, ortakların da 

iflâsı istenebilmektedir. Bunun için de, ortaklar hakkında  ayrıca bir ilâmlı icra takibi 

başlatmaya gerek yoktur. Kollektif ve komandit şirket aleyhinde alınmış, konusu para 

veya teminat olan bir ilâma dayanılarak ilâmlı icra takibi başlatılarak şirkete icra emri 

tebliğ edilmiş ve şirket yedi gün içinde (m.32) borcu ödememişse; alacaklı, şirketle 

birlikte ortaklarının tamamının veya içlerinden bazılarının doğrudan doğruya iflâsını 

isteyebilir (TTK m. 180,II)
682

. “İfa veya depo emrine rağmen borcun ödenmemesi”ni 

düzenleyen Türk Ticaret Kanunu m. 182,I‟den farklı olarak, m. 180,II‟deki iflâs 

sebebinin gerçekleşmesi için; icra emrinin ayrıca ortaklara da tebliğ edilmesine gerek 

görülmemiştir. Aslında, borçlu şirkete karşı başlatılan ilâmlı bir icra takibinde (m. 32), 

ortaklar bakımından bu iflâs sebebinin doğabilmesi için, borçlu şirkete icra emrinin 

tebliğ edilmesi (m. 32, 177/4; TTK m.180,II) ve buna rağmen borcun ödenmemesi 

yeterlidir.  

Türk Ticaret Kanunu m. 180,II‟deki icra emrine rağmen borcun ödenmemesi, 

İcra ve İflâs Kanunu m.177/4‟teki iflâs sebebine benzemekle birlikte, bazı yönleriyle, 

m. 177/4‟teki iflâs sebebinden farklılık gösterir; bir defa, İcra ve İflâs Kanunu m. 

177/4‟teki iflâs sebebi, iflâsa tabi bütün borçlular için öngörülmüşken, Türk Ticaret 

Kanunu m. 180,II‟deki iflâs sebebi, tacir sıfatını haiz olma mecburiyeti olmayan ve 

şirketin borçlarından ikinci derecede sorumlu olan ortaklar için söz konusu olmaktadır. 

Ortakların iflâs sorumluluğu, bu özelliğiyle adi kefilin sorumluluğuna benzemektedir.  

İcra emrine rağmen borcun ödenmemesi, bir iflâs sebebi olarak incelenirken; ilk 

önce, m.177/4‟teki genel durum olan, yani “iflâsa tabi olan herhangi bir borçlunun icra 
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  Bkz. aşa. § 6. B. II. 
681

  Bkz. yuk. § 5. B. III. 
682

  Gürdoğan-Kollektif Şirket, s. 400.  
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emrine rağmen borcunu ödememesi” ayrıntılarıyla; daha sonra da Türk Ticaret Kanunu 

m.180,II‟deki istisnai durum olan “kollektif veya komandit şirketin icra emrine rağmen 

borcunu ödememesi”, sadece farklı özellikleriyle incelenecek ve m. 177/4‟e benzerlik 

gösteren kısımlarda atıf yapılmakla yetinilecektir. Ayrıca, kollektif ve komandit 

şirketleri ve onların ortakları hakkında geçerli bir iflâs sebebi olan “ifa veya depo 

emrine rağmen borcun ödenmemesi” yukarıda incelenirken verilen genel bilgiler, Türk 

Ticaret Kanunu m. 180,II için de geçerli olduğundan, farklılık arzeden noktalar hariç 

olmak üzere, o bilgilerin tekrarına burada girilmeyecektir
683

. 

B-ÖZELLĠKLERĠ 

I- Ġflâsa Tabi Herhangi Bir KiĢinin Ġcra Emrine Rağmen Borcunu 

Ödememesi Bakımından (m. 177/4) 

1-Alacağın Ġlâma Bağlı Olma Mecburiyeti  

Bu iflâs sebebinin gerçekleşmesinin temel şartı, talep edilen alacağın ilâma bağlı 

olma mecburiyetidir
684

. Borçlu, hakkında ilâmlı icra takibi yapılabilmesi için, 

alacaklının elinde “ilâm” veya “ilâm niteliğinde belgeler”den (m.38) birisinin 

bulunmasına ihtiyaç vardır
685

. Mahkeme kararının mühürlü ve imzalı olarak taraflara 

verilen örneklerine ilâm denir (HUMK m. 392). İcraya konulabilen ilâmlar, çeşit 

olarak çok sayıda olup, farklı kanunlarda düzenlenmişlerdir
686

. Bir ilâmın icraya 

konulabilmesi için, “eda hükmü” içeren bir ilâm olmak zorundadır. Kural olarak, 

tespit
687

 ve inşa hükmü içeren ilâmlar icraya konulamazlar
688

. İstisnai olarak, tespit 
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  Bkz. yuk. § 5. B. I.  
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  MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1013. 
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  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 492-493; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin 

Özkan/Özekes-İcra ve İflâs-1, s. 391-393; MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1011-1012. 
686

  Bu ilâmlar şunlardır: Hukuk mahkemelerinin ilâmları (HUMK m. 392; TTK, m. 35,IV ve 

m. 36‟daki tescile ilişkin kararlar), hakem kararları (HUMK m. 536), yabancı mahkeme 

ilâmlarının tenfizi hakkındaki kararlar (MÖHUK m.  41,II; 44,II), tam yargı davasında 

verilen idari yargı ilâmları (İYUK m. 28,II; AYİMK m. 63,IV), Sayıştay ilâmları (Sayıştay 

Kanunu m. 64), ceza mahkemelerinin mahkûmiyete ilişkin kararlarının tazminat ve 

yargılama giderlerine ilişkin fıkraları (CMK m. 324,IV; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m. 4). Bu konuda geniş bilgi için bkz. Tanrıver, 

Süha: İlâmlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara 1996. Yargıtay, bir 

kararında, kendi kararından ilâm olarak bahsetmektedir (Bkz. 12. HD, 19. 3. 1976, 

11354/2018: www.kazanci.com).  
687

  “...Kira tesbit ilâmına dayalı olarak kira parası için yapılan takipte ödeme emri tebliğ 

edilmesi gerekirken, edayı içermeyen kira bedeli yönünden ilâma dayalı olarak yapılan 

takipte icra emri çıkarılması doğru değildir…” (12. HD, 17.2.2000, 1786/2656: 

www.kazanci.com).  
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ilâmlarının yargılama giderleri ve varsa inşaî ilâmların eda hükmü içeren fıkraları ile 

yargılama giderlerine ilişkin fıkraları icra edilebilirler
689

,
690

. Ancak, m.177/4 

anlamında iflâs istenebilmesi için, söz konusu ilâmın, eda hükmünü içermesi de yeterli 

değildir. Ayrıca, bu eda hükmünün konusu, sadece para ve teminat alacağı olmak 

zorundadır
691

,
692

. Kanun koyucu, ilâmların haricinde, bazı belgeleri ilâm hükmünde 

kabul ederek, ilâmlı icra takibine dayanak yapmıştır. Bunlara “ilâm niteliğindeki 

belgeler” denir. Bu ilâm niteliğindeki belgelerin bir kısmı, İcra ve İflâs Kanunu‟nda
693

, 

bir kısmı özel kanunlarda
694

 düzenlenmiştir. Ayrıca bir tanesi de, doktrin tarafından 

ilâm niteliğinde belge olarak kabul edilmektedir
695

. İlâm niteliğindeki belgelerin de 

icraya konulması için öngörülen zamanaşımı da on yıldır (m.39,I)
696

. Ancak, noter 

senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre Borçlar veya Ticaret Kanunlarında 

muayyen olan zamanaşımlarına tabidir (m.39,II). 

İcra ve İflâs Kanunu m.177/4 hükmü incelendiğinde, sadece ilâma dayanan 

alacaklardan bahsedildiğinden; ilâm niteliğine sahip belgelere dayanan alacaklar için 

de, 177/4‟ e göre doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurulup başvurulamayacağı 

konusu tartışmalıdır: Bir görüşe göre, iflâs sebebinin oluşması için, ilâmlı takibe 

                                                                                                                                          
688

  Tanrıver-İlâmlı İcra, s. 43, 63 vd.; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra 

ve İflâs 1, s. 391. 
689

  Tanrıver-İlâmlı İcra, s. 65, 69. 
690

  Örneğin, boşanma davası sonunda verilen karar, inşaî nitelikte bir ilâmdır. Ancak, 

boşanma davasında nafakaya hükmedilmesi halinde, ilâmın nafakaya ilişkin olan fıkrası 

eda hükmü içerdiğinden icraya konulabilir.  
691

  Bu konuda bkz. aşa. § 6. B. 3. 
692

  İlâmların icrası, Türkiye‟deki her icra dairesinden talep olunabilir. Hatta, alacaklının, yerleşim 

yerini değiştirmesi halinde, takibin yeni yerleşim yeri icra dairesine havalesini isteyebilir (m.34). 
693

  Bu belgeler, İcra ve İflâs Kanunu m. 38 ve m. 149,I‟de belirtilmişlerdir. İcra ve İfl âs 

Kanunu m. 38‟e göre: Mahkeme huzurunda yapılan sulh ve kabuller, para borcu ikrarını 

içeren ve re'sen düzenlenen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri (m. 33,36; 

HUMK m. 443) ile icra dairesindeki kefaletler; İcra ve İflâs Kanunu m. 149,I‟e  göre ise 

kayıtsız şartsız para borcunu ihtiva eden ipotek akit tablosu, ilâm niteliğinde birer 

belgedir. 
694

  Özel kanunlarda düzenlenenler: Baroların (AK m. 64,86,162) ve Türkiye Noterler 

Birliğinin (NK m. 20,V; 145,II,III; 1117,I) para cezası veya giderlerin ödenmesine ilişkin 

kararları, avukatın huzurunda yapılan ve onun imzasını taşıyan uzlaşma tutanakları (AK 

m. 35/A), tüketici sorunları hakem heyetlerinin verdiği kararlar  (Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun m. 22,V), köy veya mahalle ihtiyar heyetleri tarafından onaylanan tarım 

kredi kooperatiflerinin kredi ile ilgili alacak senetleri ile her türlü taahhütname ve 

sözleşmelerdir (1581 sayılı Tarım ve Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu m. 12).  
695

  Doktrine göre, mahkeme önündeki feragatler de ilâm niteliğindedirler (ancak, burada 

belirtmek gerekir ki; feragatler, sadece yargılama giderleri için icraya konulabilirler. 

Yoksa, alacağın kendisi için icraya konulmalarına imkân yoktur; çünkü feragat ile alacak 

ortadan kalkar. Bu konuda bkz. Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 386.  
696

  HGK, 3. 4. 1968, 125/227 (www.kazanci.com).  
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dayanak yapılan belgenin mutlaka bir mahkeme ilâmı olması şart olmayıp, m.38 ve 

m.149‟da ve diğer özel kanunlarda ilâm niteliğinde olduğu belirtilen belgelerden birisi 

olması yeterlidir
697

. Karşı görüşe göre ise, kanunda yer alan “ilâm” kavramının dar 

yorumlanması ve dolayısıyla, ilâm niteliğindeki belgelerin buraya dâhil edilmemesi 

gerekir; çünkü, doğrudan doğruya iflâs gibi ağır bir yaptırım, ancak kesin mahkeme 

ilâmına bağlı alacaklar hakkında uygulanır
698

. Yargıtay‟ a göre de, İcra ve İflâs 

Kanunu m.177/4‟teki “ilâm” kavramından, sadece mahkeme ilâmları anlaşılmalıdır. 

Bu nedenle, İcra ve İflâs Kanunu m.38‟de ilâm niteliğinde olduğu belirtilen belgeler, 

m.177/4 teki ilâm kavramının kapsamına dâhil değildir. Dolayısıyla, bu belgelerin 

takibe konulması durumunda, borçluya gönderilen icra emrine rağmen borçlu borcunu 

ödemezse, borçlunun m.177/4 gereğince doğrudan doğruya iflâsı istenemez
699

. 

Kanaatimizce, bu konudaki tartışmaya katılmadan önce, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 

ikinci babında, m. 24 ile m. 41 arasında ilâmlı icra konusunu düzenleyen hükümlere 

göz atmakta fayda vardır: Bir defa, İcra ve İflâs Kanunu‟nun ikinci babın başlığı 

“İlâmlı İcra”dır. Bu başlıkta, ilâm niteliğindeki belgelerden söz edilmemiştir Bu söz 

edilmeme durumu, 38 inci maddeye kadar devam etmektedir; İcra ve İflâs Kanunu‟nun 

38 inci maddesinin başlığının “ilâm mahiyetini haiz belgeler” şeklinde düzenlendiğini 

görmekteyiz. Bu maddeden anlaşılan, sözkonusu belgelerin ilâm niteliğinde olduğu ve 

kendilerine dayanılarak, herhangi bir prosedür farkı olmaksızın, ilâmlar gibi icra 

edilebilecekleridir. O halde, ikinci babta, ilâm niteliğindeki belgelerden sadece bir defa 

söz edilmesi, ilâmlı icra takibi konusunda onların daha az bir kuvvete sahip olduklarını 

göstermez. Şayet, böyle olsaydı; kanun koyucu, ilâm niteliğindeki belgeye bağlı 

alacağı, kesin bir alacak olarak kabul etmez ve icra emri göndermez ve bu emre karşı 

itiraz yolunu kapatmazdı. Kanun koyucu, bu babta, ilâm kavramını, ilâm niteliğindeki 

belgeleri kapsayacak şekilde geniş anlamda kullanmış ve sürekli “ilâm ve ilâm 

niteliğindeki belgeler” gibi uzun bir ifade kullanmak yerine; kısaca “ilâm” kavramını 

kullanmayı tercih ederek, gereksiz tekrardan kaçınmak istemiştir. Dolayısıyla, m. 

177/4‟te geçen “ilâm” kavramı, ilâm niteliğindeki belgeleri de ihtiva etmektedir. Bu 

açıklamalardan hareketle, biz de ilâm ve ilâm niteliğindeki belgeler arasında bir ayrım 

yapmayarak, burada inceleme konusu yaptığımız iflâs sebebinin adını “icra emrine 

                                                 
697

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2772,2775; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 118-120; Atalay-

Anonim Şirketler, s. 32; Ansay-İcra ve İflâs, s. 211; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 56; 

Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 493; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin 

Özkan/Özekes-İcra ve İflâs-1, s. 392-393; MuĢul-İcra ve İflâs s. 1011-1012. 
698

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 52-53; Berkin-İflâs Hukuku, s. 179-180; Postacıoğlu-

İflâs Hukuku, s. 42.  
699

  İİD 17. 2. 1949, 4654/5750 (Tatbikatte Yargıtay Kararları, 1950/10, s. 305 -306; Kuru-İcra 

ve İflâs III, s. 2772).  
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rağmen borcun ödenmemesi” şeklinde ifade etmeyi uygun gördük. Bu sebeple, icra 

emri gönderilmesini gerektiren her belgeye dayanılarak yapılan ilâmlı icra takibinde, 

borçlu yedi gün içerisinde borcunu ödemez veya mal beyanında bulunmazsa, doğrudan 

doğruya iflâsının istenebilmesi gerekir.  

Kanun, ilâmlı icra takibi için dayanak yapılan ilâmlar ve ilâm niteliğindeki 

belgeler arasında bir kuvvet veya derece farkı gözetmemekle birlikte; istisnai olarak, 

m.259,II‟de, alacağın ilâma bağlı olması halinde, ihtiyati haciz istemek için teminat 

şartının aranmayacağını; 2 nci fıkrasında ise, alacağın ilâm niteliğinde bir belgeye 

bağlı olması durumunda, teminata gerek olup olmadığını mahkemenin karar vereceğini 

belirterek, ilâm ile ilâm niteliğindeki belgeler arasında bir kuvvet derecelendirmesi 

yapmıştır
700

. Ancak, kanunda böyle istisnai bir derecelendirmenin yapılmış olması, 

ilâm niteliğindeki belgelere dayanılarak, m. 177/4‟e göre borçlu hakkında iflâs takibi 

yapılmasını engellemez. Zira, kanundaki bu düzenleme, ihtiyati haciz prosedürünün 

tamamı için değil, sadece gösterilecek teminat bakımından işlerlik kazanmaktadır. 

Örneğin, ihtiyati haczin tatbikinden veya ihtiyati haciz tutanağının tebliğinden itibaren 

yedi gün içinde, borçlunun iflâsının istenmesi için, alacağın ispatının, ilâm veya ilâm 

niteliğindeki bir belge ile yapılması gerekmez. Sadece, alacağın ilâm niteliğindeki bir 

belgeye bağlı olması halinde, alacaklının mahkeme kararı ile teminat yatırması 

gerekebileceğinden veya böyle bir belge olmadığında, teminat yatırması mecburi 

olacağından; alacaklı ihtiyati haciz sebebiyle iflâs talebinde bulunurken, daha dikkatli 

davranmak zorunda kalacaktır. 

2-Ġlâmın KesinleĢmesinin Gerekmemesi 

İlâmlı icra takibi yapmak için gerekli olan belgelerin ilâm ve ilâm niteliğinde 

belgeler olduğu yukarıda belirtildi
701

. İlâmlar, mahkeme kararları olup, bünyelerinde 

kesinleşme sürecini de barındırırlar. Ancak, ilâmların icraya konulabilmesi için, genel 

kural, istisnalar hariç olmak üzere, kesinleşmeleri gerekmeyeceğidir
702

. Buradaki 

                                                 
700

  İcra ve İflâs Kanunu m. 259‟deki bu derecelendirmeye karşılık, konu yine teminat olmakla 

birlikte, m. 159,II‟de, alacaklı iflâs talebinde bulunurken; defter tutmanın haricinde, diğer 

muhafaza tedbirlerinin de alınmasını istemesi durumunda; mahkeme, alacaklıdan, ileride 

haksız çıktığı takdirde, borçlunun ve üçüncü şahsın, bu yüzden uğrayabilecekleri zararları 

karşılamak üzere, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 96 ncı maddesinde yazılı bir 

teminat alınmasını isteyebileceğini; ancak, borçlu ödeme emrine itiraz etmemiş veya 

alacak bir ilâma bağlı ise, teminat aranmayacağı belirtilerek, ilâmla ile ilâm niteliğindeki 

belge arasında açıkça bir ayrıma gidilmemiştir.  
701

  Bkz. yuk.§ 6.B.I.1. 
702

  Bu istisnai ilâmlar, taşınmaza ve bunlar üzerindeki ayni haklara ilişkin ilâmlar (HUMK m. 
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istisnalar arasında, para ve teminata ilişkin ilâmlar olmadığından, bu ilâmların icraya 

konulması için kesinleşmesi gerekmez
703

. Buna karşılık, ilâm niteliğindeki belgeler, 

mahkeme kararı niteliğinde olmadıklarından, bünyelerinde kesinleşme sürecini 

içermezler. Bu nedenle de, düzenlendikleri anda kesin olma özelliklerini taşırlar. 

Demek ki, kesinleşme konusu, sadece ilâmlarla ilgili bir meseledir. İlâm niteliğindeki 

belgeler için bir kesinleşme sorunu olmadığından, bu belgelere dayanan alacaklar için 

doğrudan doğruya iflâs yoluna gidilebilecektir. Fakat, bu belgelerin sahteliğinin, bir 

“davayı asliye” olarak ileri sürülmesi halinde, ticaret mahkemesi iflâs kararı 

verebilmesi için, sahtelik davasını bekletici sorun yapmak zorundadır.  

Kesinleşmeden icraya konulamayacak ilâmlar, kanunda belirtilmiş olmakla 

birlikte; icra emrine rağmen borcun ödenmemesi gerekçe gösterilerek, borçlu hakkında 

doğrudan doğruya iflâs yoluna gidilebilmesi için, alacağın dayandığı ilâmın 

kesinleşmiş olmasının gerekip gerekmediği konusunda doktrinde görüş birliği yoktur: 

Bir görüşe göre, bu iflâs sebebinin özünde, borçlunun acz hali ve ödemelerin tatil 

edilmiş olması vardır. Dolayısıyla, bu iki durumun varlığı, kesinleşmiş bir ilâm ile 

ortaya konulmalıdır. Alacağın dayandığı bu tür ilâmlar kesinleşmeden, m.177/4'deki 

bu sebebe dayanılarak borçlu hakkında doğrudan doğruya iflâs yoluna 

başvurulamaz
704

. Yine benzer bir görüşe göre, ilâmın kesinleşmiş olması bir şart olarak 

aranmadığı takdirde; iflâs davası ticaret mahkemesinde görülürken, icranın 

ertelenmesi, ilâmın temyiz sonucu bozulması, icranın iadesi gibi durumlar, bazı önemli 

sıkıntılara sebebiyet verebilir. Ancak, kesinleşmemiş bir ilâma bağlı alacağın 

ödenmemesi, iflâs sebebi olan ödemelerin tatiline ve borçlunun ödeme kabiliyetini 

kaybettiğine, yani acz halinde olduğuna dair bir delil teşkil etmez
705

. Karşı görüşe göre 

ise, para ve teminat alacağına ilişkin ilâmların icraya konulabilmesi için; kural olarak, 

kesinleşmeleri gerekmez. Bu kuraldan da hareketle, icra emrine rağmen borcun 

                                                                                                                                          
443, IV), aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilâmlar (m. 36,IV; Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu m. 443,IV;), hakem kararları (HUMK m. 536), yabancı mahkeme ilâmlarının 

tenfizi hakkındaki kararlar (MÖHUK m. 41,II), Sayıştay ilâmları (Sayıştay Kanunu m. 64), 

ceza mahkemelerinin mahkûmiyete ilişkin kararlarının tazminat ve yargılama giderlerine 

ilişkin fıkralarının icrası için ceza mahkemesinin kararları (CMK m. 324,IV; 5275 sayılı 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m. 4), Türk Ticaret Kanunu, m. 

35,IV ve m. 36‟da ki tescile ilişkin kararlar, şeklinde sıralanabilir. Ancak, istisnanın 

istisnası olarak, nafaka hükümleri, aile hukukuna ilişkin olmasına rağmen, kesinleşmesi 

gerekmez.  
703

  Postacıoğlu-İflâs Hukuku, s. 41. 
704

  Postacıoğlu-İflâs Hukuku, s. 41-42; Postacıoğlu-İflâsın Mahiyeti, s. 478.  
705

   Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 53; Berkin, Necmeddin M.: Borçları Mevcudunu Aşan 

Sermaye Şirketlerinin Takipsiz İflâsı (İTİAD, 1974/2, s. 161-179), s. 175; Berkin-İflâs 

Hukuku, s. 180-181.  
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ödenmemesi veya teminat gösterilmemesi halinde, borçluya karşı iflâs yoluna 

başvurulması için, alacaklının dayandığı ilâmın kesinleşmesi bir şart olarak 

aranmamalıdır
706

. Bir başka görüşe göre, buradaki iflâs sebebi, maddî değil, şeklî bir 

nitelik arz ettiğinden; alacaklının iflâs yoluna başvurması için dayandığı ilâmın 

kesinleşmiş olup olmamasının m.177/4'deki sebep bakımından önemi yoktur
707

. 

Yargıtay da, bazı kararlarında ilâmın kesinleşmesinin şart olmadığını görüş olarak 

benimserken
708

; bazı kararlarında ise, m.177/4‟teki "ilâm" kelimesinden, "kesinleşmiş 

karar" anlaşılacağını; bu maddede ilâm mahiyetinde belgelerden bahsedilmemesi de 

bunu gösterdiğini; bu karar ileride temyizen bozulursa, kesinleşmemiş ilâm üzerine 

karar vermenin, iflâs eden şahıs için telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağı 

gerekçesiyle, ilâmın kesinleşmesi gerektiğini belirtmiştir
709

. Kanaatimizce, alacaklının 

bu sebebe dayanarak doğrudan doğruya iflâs davası açabilmesi için; mahkeme, 

ilâmının kesinleşmesine gerek yoktur. Zaten, istisnai durumlar hariç olmak üzere, 

genel kural, ilâmların kesinleşmeden icraya konulabilmesidir. İflâs, sadece para 

teminat alacakları için istenebildiğinden dolayı, konusu para ve teminat olan ilâmların 

icraya konulmaları için, kesinleşme bir mecburiyet değildir. Bu ilâmlara dayanılarak 

yapılan takiplerde, icra emrine rağmen borç ödenmezse, alacaklı dayandığı ilâmın 

kesinleşmesini beklemeden, borçlu hakkında doğrudan doğruya iflâs yoluna 

                                                 
706

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 32; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 55, dn. 137; Kuru-İflâs ve 

Konkordato, s. 116; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2768 Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 

492; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs-1, s. 500.  
707

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 32.  
708

  “… İcra ve İflâs Kanunu m. 177/4`de, ilâma dayanan alacak, icra emri ile istendiği halde, 

ödenmemesi halinde, tacir sıfatı olan borçlunun doğrudan doğruya iflâsının istenebileceği 

ilkesi getirilmiştir. İflâs davası, kesinleşmemiş bir ilâma dayansa bile, icra emrine karşı 

borcun ödenmemesi ve ilgili merciden yürütmeyi durdurma kararı alınmaması durumunda, 

borçlunun iflâsına karar verilmesi gerekir” (12. HD, 17. 1. 1967, E. 1966/13564, K. 

1967/179 (www.kazanci.com). “...İlâmı temyiz eden borçlu, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 36 

ıncı ve Usulün ilgili maddeleri uyarınca, Yargıtay‟dan tehiri icra kararı almak suretiyle, 

ilâmın kesinleşmemesinden doğabilecek zararları ve tehlikeyi önleyebilir. İflâs takibi veya 

davası, kesinleşmemiş bir ilâma istinat etmiş olsa dahi, icra emrine rağmen borcun 

ödenmemesi ve ait olduğu merciiden tehiri icra kararı alınmaması halinde, borçlunun 

iflâsına hükmolunmak lazımdır” (İİD, 17. 1. 1967, 13654/179 (RKD,1967/3, s. 111 -112); 

İİD, 12. 2. 1966, 1547/1686 (İBD, 1966/11-12, s. 602); İİD, 26. 2. 1962, 2027/1989 

(Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 116, dn. 15).  
709

  “İcra ve İflâs Kanunu`nun sözü geçen maddesindeki "ilâm" kelimesinden, "kesinleşmiş 

karar" anlaşılacağını, bu maddede ilâm mahiyetinde belgelerden bahsedilmemesi de bunu 

gösterdiğine, tatbikatta da böyle hareket edildiğine, Hukuk Usulü Muhakeme leri Kanunu 

443. maddesinde de görüşe aykırı bir hüküm bulunmadığına, zira kararın temyizi ile icra 

takibinin durmamasına iflâs yoluyla yapılan takiplerin de dâhil bulunacağının bu 

maddeden anlaşılamamasına, kesinleşmemiş ilâm üzerine karar vermenin, bu ka rar ileride 

temyizen bozulursa, iflâs eden şahıs için telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağına 

binaen, talebin reddine... ” (12. HD, 11. 2. 1966, 1547/1486: www.kazanci.com).  

http://www.kazanci.com.tr/
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başvurabilecektir. Aksi halde, iflâs yoluna başvurmak için ilâmın kesinleşmesinin 

beklenmesi zaman alacağından; bu durum alacaklının zararına olacak ve alacağın 

ödenmesi tehlikeye girecektir. Şayet, ilâmların kesinleşmesinin gerekli olduğu kabul 

edilirse; ilamlar, ilâm niteliğindeki belgelerin karşısında, ikinci derecede bir kuvvete 

sahip belgeler durumuna düşeceklerdir. Çünkü, ilâm niteliğindeki belgelerin 

kesinleşme sorunu olmadığından, iflâs davası sorunsuz olarak görülmeye devam 

edilecektir. Buna karşılık, mahkeme kararlarının kesinleşmesi gerekeceğinden, bir an 

önce iflâs davası açılamayacak ve böylece ilâm niteliğindeki belgeler ilâmlara göre 

daha üstün hale geleceklerdir. Bu tartışmanın sonunda belirtmek gerekir ki; konusu 

para veya teminat olan ilâmlar kesinleşmeden icraya konulabilmeli, ancak mahkeme 

iflâsa karar verebilmesi için, hükmün kesinleşmesini bekletici sorun yapmalıdır. Zira, 

borçlunun malları iflâs sebebiyle tasfiye edildikten sonra, Yargıtay, ilâma dayanak 

teşkil eden hükmü bozması halinde, telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkmış 

olacaktır.  

3-Ġlâmın Konusunun Sadece Para veya Teminat Olma Mecburiyeti 

Esasında, ilâmlı icra, diğer cebri icra yollarına göre, konusu en geniş olan cebri 

icra yoludur. Buna göre, ilâmlı icranın konusu, para alacakları olabileceği gibi, para 

alacağı dışındaki alacak ve talepler olabilir. Ancak, icra emrine rağmen borcun 

ödenmemesine dayanılarak iflâs istenebilmesi için, ilâmın konusu olan alacağın 

mutlaka ve sadece para ve teminat (m.32) olması gerekir. Çünkü, iflâs, sadece para ve 

teminat alacaklarının tahsil edilmemesi halinde gidilebilen bir yoldur
710

,
711

.  

Konusu taşınır teslimi olan ilâmlarda, teslimi istenen taşınırın borçlunun elinde 

bulunmaması halinde, borçlu aynen ifaya zorlanamaz
712

. İlâmın konusu olan malı 

teslim borcu, kanundan dolayı para borcuna dönüşür ve borçlu malın bedelini para 

olarak ödemek zorunda kalır (m. 24,IV). Borçlu, bu parayı rızası ile icra dairesine 

ödemezse, ayrıca bir hükme ve icra emrine gerek kalmadan, borçlunun bu borcu 

karşılamaya yetecek miktarda malı haczedilerek satılır ve alacaklı tatmin edilir (m. 24, 

                                                 
710

  Bkz. yuk. § 3. C.I. 
711

   “... İcra ve İflâs Kanunu‟nun 177/4. maddesinde... iflâs isteyebilmek için ilâma dayanak 

bir alacağın istenmesi ve ödenmesi gerekir. Malın teslimine ilişkin ilâmlar yönünden 

hükümde bir açıklık bulunmamaktadır. Kanun koyucu, para ve teminattan başka borçlar 

hakkındaki ilâmların icrasından alacaklıya iflâs isteme hak ve yetkisi vermemiştir...” (19. 

HD, 29. 5. 2003, 9388/5752: YKD, 2003/10, s. 1579-1580).  
712

  Taşınmaz teslimi ile ilgili durumlar için bkz. Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 406-

410. 
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IV)
713

. Ancak, böyle bir durumda, ortaya çıkan para alacağı için, ilâmlı icra takibi 

yapılır ve borçlu icra emrine rağmen borcunu ödemezse, borçlu hakkında doğrudan 

doğruya iflâs yoluna başvurulamaz. Zira, iflâs talebinde bulunabilmek için; ilâmın 

konusu, takibin başından itibaren para veya teminat alacağı olmak zorundadır. 

Malların teslim edilmemesi sebebiyle, teslim borcunun para alacağına dönüşmüş 

olması, iflâs hukuku anlamında gerçek bir para alacağı oluşturmadığından, bu 

alacakların konu edildiği ilâmlı takipler, m.177/4‟e göre, iflâs yoluna başvurma imkânı 

vermezler
714

. Aslında, burada ilâmın konusu, mal olmaya devam etmektedir. Ancak, 

malı teslim etme imkânı kalmadığından, zorunlu olarak onun karşılığı olan bir miktar 

para talep edilmektedir. Yani, ilâmın konusunun mal olduğu gerçeği değişmemekte, 

sadece alacaklı bir şekilde tatmin edilmeye çalışılmaktadır. 

İlâmın konusu bir miktar paranın, tecdit yolu ile bir malı teslim para borcuna; 

bu konu bir malın teslimi iken, bir miktar paraya dönüştürülmesi halinde, m. 177/4‟e 

göre iflâs istemek mümkün olabilecek midir? Tecdit, mevcut bir borcun, yeni bir 

borç meydana getirilerek sona erdirilmesidir (BK m. 114). Borçlu, tecdit ile yeni bir 

borç meydana getirmek suretiyle (borcunu yerine getirmeksizin), mevcut borcundan 

                                                 
713

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 405. 
714

   “Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait inşaatın alt yapı işlerini üstlendiğini, davalının 

sözleşmeyi iptal etmesinden sonra inşaat alanına getirilen malzemenin iade edilmediğini, 

malzemenin iadesi ile ilgili ilâmın icraya konulduğunu, davalının ödeme yapmaktan  

kaçındığını ileri sürerek, davalının iflâsına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı 

vekili cevabında, malzemelerin depoda mevcut bulunduğunu, 39.000.000.000 TL. alacak 

iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, 

savunma ve toplanan delillere göre para ve teminat alacakları için borçlunun iflâsının 

istenebileceği menkul eşya teslimine ilişkin ilâmın icrasında iflâs istenemeyeceği 

gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz  edilmiştir. 

İlâmlı icra takibine konu ilâmda "inşaat ve tesisat malzemelerinin davacıya aynen 

iadesine, mümkün olmadığı takdirde, takiple bağlı kalınarak 4. 000. 000. 000 -TL. 'nın 

davalıdan reeskont faiziyle birlikte tahsiline" karar verilmiş ve bu karar Yargıtay 

Onbeşinci Hukuk Dairesince onandıktan sonra kesinleşmiştir. Davacı bu ilâma dayanarak 

davalıya icra emri göndermiş, icra emrinde belirtilen malların teslim edilmediğini ve 

alacağın ödenmediğini ileri sürerek, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 177/4. maddesi uyarınca 

ilâm borçlusunun iflâsını istemiştir. İcra ve İflâs Kanunu‟nun 177/4. maddesinde ilâma 

müstenit alacağın icra emriyle istenmesine rağmen ödenmemesi doğrudan iflâs sebebi 

olarak gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, hükmünde iflâs isteyebilmek için ilâ ma dayanak bir 

alacağın istenmesi ve ödenmemesi gerekir. Mal teslimine ilişkin ilâmlar yönünden anılan 

hükümde bir açıklık bulunmamaktadır. İlâmların icrası İcra ve İflâs Kanunu‟nun 24 vd. 

maddelerinde düzenlenmiştir. Alacaklıya iflâs isteme yetkisi veren 37. madde ve 32. 

madde ile başlayan "II. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlâmların İcrası" başlığı 

altında düzenlenmiştir. Kanun koyucu, para ve teminattan başka borçlar hakkındaki 

ilâmların icrasından alacaklıya iflâs isteme hak ve yetkisi vermemişti r. Mahkemece, bu 

yönler gözetilerek iflâs davasının reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik 

bulunmamaktadır” (19. HD, 29.5.2003, E. 2002/9388, K. 2003/5752: www.kazanci.com).  
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kurtulmakta, ancak eski borçtan bağımsız yeni bir borç meydana getirmektedir. Bu 

açıklamadan sonra, yukarıdaki soruyu cevaplandırmak gerekirse; tecdit ile meydana 

getirilen para borcu, ilâma bağlı ve malın teslimi şeklindeki eski borçtan tamamen 

bağımsız olduğundan; artık yeni borcun bir para borcu olduğunu kabul etmek 

gerekir. Ancak, bu yeni borç, eski borçtan farklı olarak ilâma bağlı olmadığından, 

alacaklı ilâmlı icra yoluna ve dolayısıyla da m. 177/4‟e göre iflâs yoluna 

başvuramaz
715

. Buna karşılık, şartlarının varlığı halinde, diğer iflâs sebeplerine 

dayanarak iflâs talebinde bulunabilir. Burada belirtmek gerekir ki,  tecdit ile eski 

borç sona erdiği halde, borcun dayandığı ilâm varlığını sürdürmeye devam eder. 

Zira, tecdit ile mahkeme ilâmı ortadan kaldırılamaz. Fakat, bu ilâm, meydana 

getirilen yeni borç için dayanak da yapılamaz. Eski borcun dayandığı ilâm varlığını 

devam ettirdiğine göre; borçlu yeni borcunu ödemezse, acaba alacaklı elindeki ilâma 

dayanarak eski borcun ödenmesini isteyebilir mi? Tecdit, borcu sona erdiren 

sebeplerden birisi olduğundan, eski borç da tamamen sona ermektedir. Lâkin, burada 

alacak bir ilâma bağlı olduğundan ve tecdit borcu sona erdirmekle birlikte, ilâmı 

ortadan kaldırma kuvveti bulunmadığından; alacaklı yeni borcun ödenmemesi 

halinde, elindeki ilâma dayanarak eski borcun ödenmesini isteyebilmelidir. Şayet, 

eski borç, bir malın teslimi değil de, para borcu olsa ve borç malın teslimi borcuna 

dönüştürüldüğü halde, ödenmezse, eski borç da, para borcu olduğundan, alacaklı 

ilâmlı icra takibi başlatabilir ve icra emrinin gereğinin yerine getirilmemesi halinde, 

m. 177/4‟e dayanarak iflâs talebinde bulunabilir. 

4-Borçluya KarĢı Ġlâmlı Takip BaĢlatılmıĢ Olması 

İcra emrine rağmen borcun ödenmemesi sebep gösterilerek iflâs istenebilmesi 

için, alacaklının başlattığı bir ilâmlı takibin varlığı aranır
716

. İlâmlı icraya başvurma 

hakkı, yani alacaklılık sıfatı, ilâm lehine olan kimseye; bu kimse ölmüş veya alacağını 

başkasına temlik etmişse, bu sıfat mirasçılara veya temlik edilene aittir. Borçlu ise, 

ilâm aleyhine olan kimsedir. Bu kimsenin ölümü halinde, ilâm mirası kabul eden 

mirasçılarına karşı takibe konulabilir. Temlik edilen kişi veya mirasçılar, iflâsa tabi 

olmaları şartıyla, m. 177/4‟e göre iflâsları istenebilir. 

Genel haciz yolunda, alacaklı takip talebinde bulunurken, cebri icra yollarından 

                                                 
715

  Zira, mahkemenin verdiği ilâmın konusu, bir miktar paranın ödenmesi değil, talep edilen malın 

teslimidir.  
716

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 492; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin 

Özkan/Özekes-İcra ve İflâs-1, s. 500.  
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hangisini seçtiğini (icra veya iflâs olarak) belirtmek zorundadır (m. 58,II/1). Buna 

karşılık ilâmlı icra takibinde, elinde ilâmla icra dairesine giden alacaklının, cebri icra 

talebinde böyle bir ayrım yapmasına gerek yoktur. Çünkü, alacaklı takip talebinde 

böyle bir seçimde bulunmamış olsa bile, borçluya icra emriyle verilen yedi günlük 

ödeme süresinin sona ermesinden itibaren, haciz veya iflâs yollarından birisini 

seçebilir (m. 37). Hatta, alacaklı, ilâmlı takip talebinde, haciz isteyeceğini açıkça 

belirtmiş olsa bile; icra emrine rağmen borç ödenmediği takdirde, m. 177/4‟e göre iflâs 

talebinde bulunabilir
717

.    

Elinde alacaklı olduğunu gösteren bir ilâm veya ilâm niteliğinde bir belge 

bulunan kimse, bu alacağını mutlaka ilâmlı icra yoluyla takip yapmak zorunda 

olmayıp, borçlunun iflâsa tabi olması şartı ile iflâs yoluna başvurmak suretiyle de 

alacağının ödenmesini isteyebilir (m. 37)
718

. Bu nedenle, alacaklının tercih edeceği 

takip yollarına göre ikili bir ayrım yapmak gerekir:  

Birinci durum, alacaklının ilâmlı icra takibi yapmak istemesi halidir. Bu durum, 

İcra ve İflâs Kanunu‟nun ikinci babında “İlâmlı İcra” başlığı altında açıkça ve geniş 

olarak düzenlenmiştir. Buradaki hükümlere göre, borçluya icra emri gönderilmesi 

halinde borçlu bu emre itiraz edemez; yedi gün içinde istenen borcu ödemek veya mal 

beyanında bulunmak zorundadır. Borçlunun, istenen borcu ödememesi durumunda, 

alacaklı ilâma dayanan haciz yoluna devam edebileceği gibi (m.37), ilâmlı icra 

yolundan vazgeçmek suretiyle, borçlunun doğrudan doğruya iflâsını isteyebilir 

(m.37,177/4). Bu durumda, iflâs davasının açılması için, bir yıllık süre söz konusu 

olmayıp, on yıllık alacak zamanaşımı uygulanır. Şayet, alacaklı doğrudan doğruya iflâs 

yolunu tercih ederse, iflâs davasını, ilâmlı icra takibini başlattığı yerde değil, borçlunun 

muamele merkezinde açmak zorundadır
719

. 

İkinci durum, ilâm sahibi alacaklının takipli iflâs yoluna başvurması halidir. Bir 

defa, alacaklının, elindeki ilâmla, iflâs takibi yapabilmesinin önünde kanuni bir engel 

mevcut değildir. Ancak, bu husus, kanunda açıkça düzenlenmediği için, cevap 

verilmesi ve tartışılması gereken birçok soru vardır: Bu sorulardan birincisi, 

alacaklının iflâs takibi için, icra dairesine başvurması halinde,  borçluya tebliğ edilecek 

                                                 
717

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 397. 
718

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 115, dn. 11; Atalay-Anonim Şirketler, s. 31; Berkin-İflâs, s. 

179.  
719

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 482; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin 

Özkan/Özekes-İcra ve İflâs-1, s. 469. 
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“emrin” adının ne olacağıdır? Burada iki düşünce ileri sürülebilir: Birinci düşünce, 

burada icra müdürünün göndereceği emrinin adının icra emri olabileceğidir. İcra emri, 

kanuni gücünü ilâm ve ilâm sayılan belgelerden almakta olup, takip yollarının 

değişmesi halinde, bu gücünde bir azalma meydana gelmez. Dolayısıyla da, uygulanan 

prosedür, takipli iflâs olsa bile, icra emrini alan borçlu, bu icra emrine itiraz 

edememelidir. Borçlunun bir itirazı söz konusu olmayacağından, alacaklı açacağı iflâs 

davasında, sadece borçlunun iflâsına karar verilmesini ister. Bizim de benimsediğimiz 

ikinci düşünce ise, elindeki ilâmla iflâs takibi başlatmak isteyen alacaklının, ilâma 

tanınan imtiyazlardan faydalanamayacağıdır. Bu konuda kanunda bir düzenleme 

olmadığından, sözkonusu imtiyazlar, sadece ilâmlı icraya başvurulması halinde 

mümkün olacaktır
720

. Dolayısıyla, borçluya gönderilecek emrin adı “iflâs ödeme emri” 

olup, borçlu bu emre itiraz edebilecektir.  İkinci soru, iflâs davasın açılma süresinin ne 

olacağıdır? Borçluya gönderilen emir, ödeme emri olsaydı, alacaklının iflâs davası 

ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde açılması gerekirdi. Hâlbuki, haciz 

yoluyla takipte böyle bir süre öngörülmüş değildir. Acaba, ilâma dayanılarak iflâs 

yoluyla takip yapılırsa, iflâs davası açma süresi, bir yıl mı yoksa, haciz yoluyla 

takipteki gibi, herhangi bir süre öngörülmeyip, bu süreyi alacak zamanaşımı ile 

sınırlamak mı gerekir? Kanaatimizce, söz konusu prosedür, takipli iflâs olacağından, 

m. 156,IV‟deki bir yıllık dava açma süresinin, burada da baz alınması yanlış bir 

yöntem olmaz. Üçüncü soru, borçluya ifa veya depo emrinin verilip 

verilemeyeceğidir? Haciz yoluyla ilâmlı takip yapılması halinde, alacaklının iflâs 

talebi, m. 177/4 anlamında doğrudan doğruya iflâs olarak kabul edilmekte ve açılacak 

iflâs davasında borçluya depo emri verilmemektedir. Kanaatimizce, alacaklının elinde 

bir ilâm olsa bile, izlenecek prosedür, takipli iflâs olduğundan, borçluya depo emri 

verilmelidir. Sonuç olarak, denilebilir ki; alacaklı elindeki ilâmla takipli iflâs yoluna 

başvurması halinde, kanunda “ilâmlı iflâs takibi” adı altında bir yol bulunmadığından, 

ilâmlı icraya ilişkin imtiyazlar, iflâs takibinde işlerlik kazanmayacaktır.  

Alacaklının elinde ilâm olmasına rağmen, borçluya karşı “ilâmsız takip” yapmak 

isterse, buradaki ödeme ihtarının adı “icra emri” mi; yoksa ilâmsız icra kuralları 

dikkate alınarak, “ödeme emri” olacaktır? Kural olarak, alacaklı takip talebinde, hangi 

takip yolunu seçtiğini belirtmek zorundadır (m. 58/5)
721

. Alacaklının takip talebi, m. 

58‟deki bütün kayıtları içermekle birlikte (İİKY m.18,I), m.58/5‟e göre takip 
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  Bu imtiyazlara, ilâmın Türkiye‟nin herhangi bir yerinde icraya konulabilmesi, icra emrine 

itiraz edilememesi örnek olarak verilebilir. 
721

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 132; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin 

Özkan/Özekes-İcra ve İflâs-1, s. 153. 
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yollarından haciz yoluyla takibi seçtiğini belirtmiş, ancak bunun bir ilâmlı icra takibi 

olduğunu söylememiş; ancak, takip talebine bir ilâm eklenerek, icra dairesine 

verilmişse; başvurulan takibin, ilâmlı icra yolu olduğunu kabul etmek gerekir. Zaten, 

kural olan, ilâmın icra dairesine verilmesi ile ilâmlı icra takibinin başlamasıdır (m. 35, 

c.1). İlâmsız takip yolları, genel haciz yolu ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu 

olmak üzere ikiye ayrılırken, ilâmlı takip yolu tek çeşittir
722

. Dolayısıyla, takip talebine 

ilâm eklenmişse, icra müdürünün alacaklının talebinin ilâmlı icraya yönelik olduğu 

konusunda bir tereddüdü olmaz. Ayrıca, ilâmlı icra, ilâmsız icraya göre daha avantajlı 

olduğundan, durum alacaklının lehine yorumlanarak, borçluya icra emri 

gönderilmelidir. Ancak, alacaklı, iflâs takibi yapmak istiyorsa, bunu takip talebinde 

açıkça belirtmek zorundadır (m. 58/5). Zira, cüz‟i icraya ilişkin takip talebi kural, iflâsa 

ilişkin talepler ise istisnadır.  

5-Borçluya Ġcra Emrinin Tebliğ EdilmiĢ Olması 

Para borcuna veya teminat verilmesine ilişkin bir ilâmın icra dairesine verilmesi 

halinde, icra memuru borçluya bir “icra emri” tebliğ eder (m.32). İcra müdürü, icra 

emrini tebliğ etmeden önce, takip talebi ile birlikte verilen belgenin ilâm veya ilâm 

niteliğinde bir belge olup olmadığını kendiliğinden inceler. Sunulan belge ilâm veya 

ilâm niteliğinde olmamasına rağmen, icra emrinin gönderilmesi süresiz şikâyet sebebi 

oluşturur. Tebliğ edilen icra emri, ilâma uygun olarak düzenlenmek zorundadır. Şayet, 

ilâm veya ilâm niteliğindeki belgede çelişki veya muğlâk ifadeler varsa; icra 

müdürünün bunları yorumlama, değiştirme veya tavzih etme yetkisi yoktur. Söz 

konusu belgenin bazı eksiklikler içerdiğinin veya ilâmlı icra takibi yapmak için 

elverişli olmadığının tespit edilmesi durumunda; icra müdürü ilâmı icraya koymamalı, 

alacaklıdan bu konuda gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmelidir
723

. 

İcra dairesine başvurulmadan, avukatlar aracılığıyla yapılan tebliğler, icra emri 

yerine geçmez ve alacaklı, bu durumda, borç ödenmediği gerekçesiyle, m.177/4‟e göre 

borçlunun iflâsını isteyemez. İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa 

mümessillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri hükmü veren 

mahkemenin ismi ve hükmolunun şeyin cinsi ve miktarı, ilâmın tarih ve numarası ve 

nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez veya 

hükmolunan teminat verilmezse, icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut 

                                                 
722

  Aynı şekilde, alacaklı takip talebine bir kambiyo senedi eklemişse, bu talebin kambiyo 

senetlerine ilişkin takibin başlatılması için yapıldığını kabul etmek gerekir.  
723

  Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, İcra ve İflâs 1, s. 400.  
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iade-i muhakeme yoluyla, ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında 

bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı, bu müddet içinde 74 üncü 

maddeye göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal 

beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursa, hapis ile 

cezalandırılacağı ihtar edilir (m.24,II; m.32)
724

. İcra emrinin içeriğini düzenleyen, m.24 

ve m.32‟de yer almamakla beraber; kanaatimizce, icra emrine, iflâsa tabi borçlular 

için, borcun yedi gün içinde ödenmemesi veya mal beyanında bulunulmaması halinde, 

m.37‟ye göre, iflâs istenebileceğinin de yazılması uygun olacaktır. İcra emrine 

düşülecek bu kayıt, caydırıcı olabilir ve iflâs yoluna başvurmaya mahal vermeden, 

borçluyu, borcunu ödemeye zorlayabilir.  

İcra emri, içerik olarak ödeme emrine benzemekle birlikte; icra emrine karşı 

itiraz mümkün olmadığından, itiraz için herhangi bir süre yer almaz. Dolayısıyla, icra 

emri ile ödeme emri arasındaki en önemli fark, borçlunun icra emrine itiraz 

edememesidir. Yani, borçlu, icra emrine karşı yapacağı bir itiraz beyanı ile kendisine 

karşı yapılmakta olan ilâmlı icra takibini durduramaz
725

. Hemen belirtmek gerekir ki, 

burada itiraz kurumunun olmaması, takibe hiçbir şekilde karşı konulamayacağı 

anlamına gelmez. Çünkü, şartların varlığı halinde, sebeplere dayanarak icra 

mahkemesinden icranın geri bırakılmasını talep edebilir
726

. 

Alacaklı, takip talebinde, ilâmlı icra istediğini beyan etmekle birlikte, icra 

dairesine herhangi bir ilâm vermemişse, icra müdürü, bu talebi, ilâmlı icra talebi olarak 

kabul edemez ve borçluya icra emri gönderemez. Çünkü, icra müdürünün, alacaklının 

elinde bir ilâm olup olmadığını ve sunulan belgenin gerçekte bir ilâm olup olmadığını 

re‟sen araştırma mecburiyeti vardır
727

. İcra müdürünün aksi şekilde davranması 

halinde, borçlu süresiz şikâyet yoluna başvurabilir
728

.  

Borçlunun vekilinin bulunması halinde, icra emri borçluya değil, vekiline tebliğ 

edilir. Vekil varken, borçluya yapılacak tebliğ usulsüz (TebK m.11,I; 32) olacağından, 

tebliğ edilen icra emrinin iptal edilerek, yeniden tebligat yapılması gerekir
729

. Usulsüz 

                                                 
724

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, 398; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, 

İcra ve İflâs 1, s. 401; MuĢul-İcra ve İflâs s. 829. 
725

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, 390; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, 

İcra ve İflâs 1, s. 390.  
726

  Bu haller için bkz. aşa. § 6. B. I. 6. b.  
727

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2167.  
728

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2167-2168; 12. HD, 4. 2. 1985, 11327/838 (Yasa, 1986/1, s. 

114); 12. HD, 26. 9. 1978, 7002/7414 (İBD, 1979/1-3, s. 191-192).  
729

  “İcra takibinin dayanağı ilâmda, borçlu B. S. `nin vekille temsil edildiği görülmektedir. 
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olarak tebliğ edilen icra emri, m.37 ve m.177/4‟ün hüküm ve sonuçlarını 

doğuramayacağından, iflâs için gerekli sebep oluşmayacak ve borçlunun iflâsının 

istenmesi mümkün olmayacaktır.  

6-Borçlunun Ġcra Emrinin Gereklerini Yerine GetirmemiĢ Olması 

a-Ġcra Emrine Rağmen Borcun Ödenmemesi veya Mal Beyanında 

Bulunulmaması 

İcra ve İflâs Kanunu m. 24 ve 32‟ye göre, icra emriyle borçludan istenen 

hususlar: Borcun ödenmesi (konu teminat ise teminatların gösterilmesi); borçlu 

borcunu ödeyecek nakde sahip değilse, mal beyanında bulunması veya şartları varsa 

icranın geri bırakıldığına dair bir karar getirmesi şeklinde sıralanabilirler. İcra ve İflâs 

Kanunu m.177/4‟e göre iflâs isteyebilmek için, icra emrine rağmen, borcun 

ödenmemiş (ve kanaatimizce borçlunun mal beyanında bulunmamış) olması 

lazımdır
730

. İcra emrinin tebliği üzerine, borçlunun yedi günlük süre içerisinde borcunu 

ödemiş olması, ilâmlı icra takibini sona erdirmesinin yanı sıra, alacaklının, m.177/4‟e 

dayanarak iflâs isteme riskini de ortadan kaldırır. İcra emrine rağmen, alacağın sadece 

kısmen ödenmiş olması; alacağın ödenmeyen diğer kısmı için doğrudan doğruya iflâs 

yoluna başvurulmasına bir engel teşkil etmez. Çünkü, asıl olan, alacağın tamamının 

ödenmiş olmasıdır
731

.  

İlamlı icrada borçluya tebliğ edilen icra emrinin, “borcu ödeme ihtarı”nın yanı 

sıra, “mal beyanı”nda bulunma ihtarını da içermesi gerekir
732

. Ancak, hem m. 37, hem 

de m.177/4, “icra emrine rağmen borcun ödenmemesini” bir iflâs sebebi olarak 

                                                                                                                                          
AK‟nın 41, 7201 Sayılı TebK‟nın 11. ve HUMK‟nın 61-68. maddeleri gereğince icra 

emrinin vekile çıkarılması gerekir. İcra emrinin asıla çıkarılması sureti ile icra müdürünün 

anılan yasa hükümlerine aykırı bir işleminin bulunduğu açıktır. Şikâyetçi vekilinin, 

şikâyetle birlikte esasa yönelik itirazlarını da bildirme zorunluluğu yoktur. Nitekim, 

şikâyetçi vekili, sadece icra emrinin borçlunun ilâmda yazılı vekiline çıkarılmadığı için, 

iptalini şikâyet yolu ile merciden talep etmekle yetinmiştir... Bu durumda şikâyetin 

kabulüne ve icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken, olayla ilgisi bulunmayan 

gerekçelerle reddi isabetsizdir” (12. HD, 19. 2. 1997, 1155/1516: www.kazanci.com; 

HGK, 2. 7. 2003, 12-442/445:www.kazanci.com; 12. HD, 21. 4. 1986, 2276/4619: 

www.kazanci.com).  
730

  “... İcra ve İflâs Kanunu‟nun 177/4. maddesinde... iflâs isteyebilmek için ilâma dayanak 

bir alacağın istenmesi ve ödenmesi gerekir...” (19. HD, 29. 5. 2003, 9388/5752 (YKD, 

2003/10, s. 1579-1580).  
731

  Ancak, borçlunun, borcun ödenmeyen kısmı için mal beyanında bulunması halinde, 

alacaklı iflâs yoluna başvuramaz.  
732

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, 396. 

http://www.kazanci.com.tr/
http://www.kazanci.com.tr/
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gösterirken; sadece “ödeme ihtarı”ından bahsetmişler; buna karşılık, “mal beyanı”  

ihtarına ilikin bir ifadeye yer vermemişlerdir. Ancak, bu hükümlerdeki düzenlemeler, 

“borçlu ödeme yapmadıkça, mal beyanında bulunsa dahi, iflâsının istenebileceği” 

şeklinde anlaşılmamalıdır. Gerçekte, “icra emrine rağmen borcun ödenmemesi” sebep 

gösterilerek iflâs istenebilmesi; borçlunun, hem borcunu ödememiş, hem de mal 

beyanında bulunmamış olması halinde mümkündür. Yani, borçlunun borcunu ödemek 

yerine, mal beyanında bulunması, m.177/4 anlamında bir iflâs sebebinin 

gerçekleşmesine imkân vermez
733

. Yedi günlük süre içinde borçlunun mal beyanında 

bulunması halinde, alacaklının yapacağı tek şey; ilâmlı icraya devam ederek, mal 

beyanında gösterilen malların paraya çevrilmesini istemekten ibarettir. Borçlunun, hiç 

veya yeterli malının bulunmadığını beyan etmesi de, geçerli bir mal beyanı 

olduğundan dolayı, alacaklı takibin semeresiz kalacağı düşüncesiyle, m.177/4‟e göre 

borçlunun iflâsını isteme yetkisi yoktur
734

. Fakat, borçlunun gerçeğe aykırı mal 

beyanında bulunması, takibi tamamen veya kısmen semeresiz bırakacağından; alacaklı, 

alacağının tamamı veya karşılanmayan kısmı için, m.177/4‟e göre, borçlunun iflâsını 

isteyebilir
735

.  

İcra emrine karşı itirazda bulunmak mümkün olmadığından, kural olarak ilâmlı 

icra takibi durdurulamaz
736

 ve dolayısıyla, bundan sonra ilâmın icra edilme aşaması 

başlar. Bu aşamada, İcra ve İflâs Kanunu m.37‟ ye göre, icra emrinde yazılı yedi 

günlük süre geçtiği halde, borcunu ödemeyen veya mal beyanında bulunmayan borçlu, 

aynı zamanda iflâsa tabi kimselerden ise, alacaklının iki seçimlik hakkı doğar
737

: 

Bunlardan birincisi, ilâmlı icra takibine devam ederek, haczedilen malları paraya 

çevrilmesini sağlayarak alacağına kavuşmaktır
738

. Bu seçeneğin tercih edilmesi 

halinde, alacaklının ilâmlı icraya devam edeceğine dair bir beyanda bulunması 

                                                 
733

  Burada, borcun ödenmesi ile mal beyanı arasındaki temel fark; borcun ödenmesi takibi sona 

erdirdiği halde, mal beyanında bulunmak takibi sona erdirmeyerek haciz aşamasına geçişe 

imkân sağlar. 
734

  Bu durumda alacaklı, sadece m.43,II‟e göre, takip yolunu değiştirmek suretiyle borçlunun iflâsını 

isteyebilir. 
735

  Borçlunun gerçeğe aykırı mal beyanında bulunması, aynı zamanda hileli bir muamele 

olduğundan, alacaklı bu nedene dayanarak da doğrudan doğruya iflâs isteyebilir. 
736

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2170, 2267; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 390; 

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 390.  
737

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2644.  
738

  Kanunda, ilâmlı icra ayrıntılı olarak düzenlenmiş değildir. İİK m. 41‟e göre, ilâmların 

icrası için yapılan haciz, satış ve paraların paylaştırılması aşamasında ve ilâmlı icranın 

temel özelliklerine aykırı düşmedikçe genel haciz yoluna ilişkin hükümler uygulanır 

(Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 384; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin 

Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 390).  
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gerekmez. Takibe kalındığı yerden devam olunarak, ilâm hükmü, icra müdürü 

tarafından zorla icra edilir. İkinci seçimlik hak ise, borçlunun iflâsa tabi kişilerden 

olması şartıyla (m.43), alacaklı isterse, ilâmlı icra takibini terk ederek, m. 177/4‟ e 

göre, doğrudan doğruya yetkili ticaret mahkemesine başvurmak suretiyle, borçlunun 

iflâsını istemesidir. Bunun için de, alacaklı iflâs talebinde bulunmak istediğini, icra 

dairesine haber vermesi gerekir. Alacaklının, ilâmlı icra için yaptığı takip talebinde, 

haciz istediğini beyan etmiş olması, sonradan bu iki seçimlik hakların kullanılmasına 

engel teşkil etmez
739

. Lâkin, alacaklı, m.177/4‟teki hakkını kullanmayarak, ilâmlı icra 

takibine devam ederse, daha sonra m.177/4‟e dayanmak suretiyle borçlunun iflâsını 

isteyemez. Böyle bir durumda, alacaklı, takip şeklini, ancak İcra ve İflâs Kanunu‟nun 

43 üncü maddesine göre iflâs yoluna çevirebilir. Fakat, çevrilen bu iflâs yolu, 

doğrudan doğruya değil, takipli iflâs yoludur. Bu yeni yolun işlerlik kazanabilmesi 

için,  alacaklının, icra dairesinden, borçluya “iflâs ödeme emri” gönderilmesini isteme 

mecburiyeti vardır
740

. 

Alacaklının, yukarıda sözü edilen seçimlik hakları, ancak yedi günlük sürenin 

ödeme yapılmayarak veya mal beyanında bulunmayarak sona ermesi ile doğacağından 

(m.37), bu seçimlik haklarını kullanabilmesi konusunda, ilâmlı takip talebinde bir 

açıklama yapması gerekmez
741

. Alacaklı, m.37‟den doğan bu seçimlik haklarını ne 

zamana kadar kullanabileceği konusunda, kanunda öngörülmüş bir süre mevcut 

olmadığından, ikili bir ayrım yapılarak sonuca varılabilir: Birinci olarak, haciz için, 

icra dairesinin re‟sen harekete geçme yetkisi olmadığından, alacaklının talebine ihtiyaç 

vardır. Eğer, yedi günlük ödeme ve mal beyanı süresi sona erdikten sonra, alacaklı, 

haciz talebinde bulunursa, seçimlik hakkını ilâmlı icranın devamı yönünde kullanmış 

olur. Alacaklı, artık bundan sonra, ilâmlı icra takibinden vazgeçerek, m.37 ve m. 177/4 

                                                 
739

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2644.  
740

  “Davacı, davalı hakkında ilâmlı takipte bulunarak icra emri tebliğ ettirdikten sonra, 12. 2. 

2004 tarihinde takibi iflâs yoluna çevirdiğini bildirerek, iflâs yoluyla takip talebini içeren 

icra emrinin tebliğini istemiş, icra emri tebliğinden sonra iflâs davası açmıştır. İlâma 

bağlanmış alacağın icra emri istenmesine rağmen ödenmemesi, bir doğrudan iflâs 

sebebidir (m. 37, 177/4). İcra emri tebliğinden sonra, ilâma bağlanmış alacağın 

ödenmemesi halinde, alacaklı ticaret mahkemesinden borçlunun iflâsına karar verilmesini 

isteyebilir. Alacaklı, ilâmlı icra takibine geçtikten sonra, borçluyu iflâs yoluyla takip 

etmek isterse, takip şeklini, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 43. maddesine göre iflâs yoluna 

çevirip, iflâs ödeme emrinin tebliğini istemesi gerekirdi. Davacının, borçluya tebliğ 

ettirdiği iflâs istemli takip talebine dayanan icra emri, İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine 

uygun değildir. Mahkemece, bu yönler gözetilerek usulüne uygun iflâs ödeme emri tebliğ 

edilmeden açılan iflâs davasının reddi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulünde isabet 

görülmemiştir” (19. HD, 6. 10. 2005, 7229/9616; www.kazanci.com).  
741

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2269.  
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anlamında doğrudan doğruya iflâs yoluna başvuramaz. Ancak, m.43,II‟deki imkândan 

faydalanma hakkı saklıdır
742

. Gönderilen icra emrine rağmen, yedi günlük süre 

içerisinde borç ödenmediği için, alacaklı haciz talebinde bulunmuşsa, alacaklının, m. 

177/4‟e dayanılarak doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurma imkânı veren iflâs 

sebebine dayanma hakkından zımnen feragat ettiği kabul edilmelidir. Lâkin, 

doktrindeki karşı bir görüşe göre ise, icra emrine rağmen alacak ödenmemiş ve alacaklı 

da haciz istemiş ve borçlunun malları haczedilmişse; alacaklı seçmiş olduğu haciz 

yolundan m. 43,II‟ ye göre, vazgeçtiğini icra dairesine bildirmek suretiyle, m.177/4 

anlamında doğrudan doğruya iflâs yoluna gidebilir
743

. Bir başka görüşe göre, icra 

emrine rağmen borç ödenmediği ve mal beyanı yapılmadığı için, alacaklı takibe devam 

ederek, borçlunun mallarını haczettirir ve sonradan m.43,II‟ye göre iflâs yoluna 

başvurmak isterse, borçlunun mallarının üzerine konulmuş olan haciz kendiliğinden 

kalkacaktır. Çünkü, haciz yoluyla iflâs takibinin birlikte yürütülmesine cebri icra 

sistemimiz müsait değildir
744

. Bu son görüşe katılıyor olmamızla birlikte, bir haciz türü 

olan ihtiyati haciz ile iflâsın birlikte yürümesinin, iflâs açılıncaya kadar mümkün 

olabileceği kanaatindeyiz. Zira, ihtiyati haczin kesinleşmesi için, alacaklının cebri icra 

yollarından birisine başvurması veya dava açması zorunludur. Bu cebri icra 

yollarından birisi de, iflâstır. Mallar üzerine konulan ihtiyati haciz, iflâs açılıncaya 

kadar devam eder. İflâsın açılması ile bu mallar iflâs masasına gireceğinden, mallar 

üzerindeki ihtiyati haciz, ancak o zaman kalkacaktır
745

. İkinci olarak, yedi günlük 

ödeme ve mal beyanı süresi sona erdikten sonra, haciz istenmezse, alacaklının seçimlik 

hakkı varlığını korumaya devam edecektir
746

. Buradaki azami süre, ilâmlara ilişkin on 

yıllık genel zamanaşımı süresi olarak gözükmektedir. Ancak, on yıl boyunca, borçluyu 

                                                 
742

  Buna göre, iflâsa tabi kişiler hakkında, iflâs takibi yapılabileceği gibi, icra takibi de 

yapılabilir. Bu yollardan birini seçen alacaklı, bir defaya mahsus olmak  üzere o yolu 

bırakıp harç ödemeksizin, diğerine yeni baştan müracaat edebilir. Alacaklı, bu hükme 

göre, haciz talebinde bulunsa dahi, bu yoldan vazgeçerek, iflâs yoluna başvurabilir. 

Kanunda bir açıklık olmamakla birlikte, kanaatimizce, buradaki iflâs yolu, doğrudan 

doğruya iflâs değil, takipli iflâs yoludur. Çünkü, doğrudan doğruya iflâs yolu, istisnai bir 

yol olup, kanunda sayılan sebeplerin gerçekleşmesi halinde gidilir. Aynı şekilde, yedi 

günlük ödeme süresi dolmadan, alacaklı, ilâmlı icra yolundan vazgeçerek iflâs takibi 

yapmak istemesi de, m. 43‟teki düzenlemeye tabidir.  
743

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2645; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 397. 
744

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2645.  
745

  Burada haczin son bulması, borçlunun malları üzerinde tasarruf etme hakkı kazanacağı 

anlamına gelmez, tam tersine, haczedilmemiş malları üzerinde tasarruf etme yetkisini de 

kaybeder.  
746

  Ancak, burada şunu da belirtmek gerekir ki, haciz isteme hakkı icra emrinin tebliğinden 

itibaren bir yıl geçmekle düşer (m. 41; m. 78,II). Bu bir yıllık sürenin geçmesi durumunda, 

alacaklının haciz isteyebilmesi için yenileme talebinde bulunması gerekir 

(Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 397, dn. 10).  
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iflâs tehdidi altında tutmak, doğru ve adil olmayacağından, m.256, IV‟te, iflâs davası 

açmak için ödeme emrinin tebliğinden itibaren başlatılan bir yıllık dava açma süredeki 

gibi, buradaki sürenin de icra emrinin tebliğinden itibaren bir yıl olarak belirlenmesi 

uygun olacaktır.  

b-Ġcranın Durdurulduğu veya Geri Bırakıldığına Dair Bir Karar 

Getirilmemesi 

Takip borçlusu, yedi gün içerisinde borcu ödemez ve mal beyanında bulunmazsa 

hakkındaki takip devam edecektir; ancak borçlu, icranın geri bırakıldığına dair bir 

karar getirmek suretiyle, hakkındaki ilâmın icra edilmesini, yani takibin devam 

etmesini durdurabilir. İcranın geri bırakılması üç şekilde sağlanabilir: Bunlar, icra 

mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmesi
747

, icranın üst 

derece mahkemesince durdurulması
748

 ve iade-i muhakeme yoluyla ait olduğu 

mahkemeden karar getirilmesi şeklinde gerçekleşir (m.32).  

Borçlunun, yedi günlük ödeme süresi içinde, bu yollardan birisine başvurup 

                                                 
747

  İcranın geri bırakılmasında yetkili mercii icra mahkemesidir. İcranın geri bırakılması için, 

borcun itfa edilmiş veya ertelenmiş veya zamanaşımına uğramış olması gerekir. Bu 

durumlardan birisinin varlığı halinde, borçlu icra mahkemesine bir dilekçe ile başvurarak, 

icranın geri bırakılmasına karar verilmesini isteyebilir (Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin 

Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 402-403; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 399). Bu 

durumlardan birisi vuku bulmuşsa, borçlu, icra emrinin kendine tebliğinden itibaren yedi 

gün içinde, icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını istemek zorundadır. Aksi halde, 

borçlu icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını isteyemez ve borcu ödemek zorunda 

kalır (Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 403-404; 

Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 400). Şayet, bu hallerden birisi, icra emrinin 

tebliğinden sonraki bir dönemde meydana gelmişse, borçlu, her zaman icra 

mahkemesinden icranın geri bırakılmasını isteyebilir (m. 33 ve 33a;  

Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 402; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin 

Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 402-403).  
748

  İlâmın icrasının durdurulmasına, ancak Yargıtay karar verebilir. Bir ilâmın icrasının 

Yargıtay tarafından durdurulabilmesi için; öncelikle ilâmın kesinleşmeden icraya konulan 

bir ilâm olması ve bu ilâmın borçlu tarafından temyize  götürülmüş olması gerekir. Daha 

sonra, borçlu, takibi yürüten icra dairesine gider ve üst derece mahkemesinden, Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 433‟e göre, icranın durdurulması kararı getirmek için, m. 

36‟ya göre süre ister. İcra müdürü alacağın tamamı  kadar teminat alır ve uygun süre verir. 

Bu süre zarfında ilâmın icrası durdurulur. Bu süreyi alan borçlu, bölge adliye 

mahkemesine veya Yargıtay‟a gider ve icranın durdurulmasını ister (Üst derece 

mahkemesi, her halde icranın durdurulmasına karar vermeye mecbur olmayıp, bu hususta 

takdir yetkisine sahiptir). Yargıtay icranın durdurulmasına karar verirse, icra dairesi, 

ilâmın icrasını Yargıtay‟ın temyiz incelemesinin sonuna kadar erteler 

(Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 394; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin 

Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 395-396).  
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vurmamasına göre ikili bir ayrım yapmak gerekir. Bu konudaki birinci ve kuvvetli olan 

ihtimal, borçlunun yedi günlük süre geçtikten sonra, icranın geri bırakılmasına dair 

karar getirmesi durumudur. Bu halde, icra emrine rağmen, borç yedi günlük süre 

içerisinde ödenmediğinden veya mal beyanında bulunulmadığından; alacaklı m.177/4‟ 

e dayanarak borçlunun doğrudan doğruya iflâsını isteyebilecektir. Şayet, borçlu, 

Yargıtay‟dan icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirirse; hükmün 

kesinleşmesine kadar, iflâs davasının ertelenmesini sağlayabilir
749

. Yargıtay‟ın yerleşik 

içtihatları da bu yöndedir
750

. Borçlu, Yargıtay‟dan icranın geri bırakılması kararı alıp 

ticaret mahkemesine ibraz edince, iflâs davasına bakan ticaret mahkemesi, hükmün 

kesinleşmesine kadar iflâs davasını erteleyerek, hükmün kesinleşmesini bekletici sorun 

yapar. Borçlu aleyhine verilen ilâm onanarak kesinleşirse, ticaret mahkemesi iflâsa 

karar verir. Buna karşılık, hüküm (ilâm), Yargıtay‟ca bozulur ve ilâmın alındığı 

mahkeme de, buna uyarsa, borçlu aleyhine açılan davanın reddine, yani onun borçlu 

olmadığına; bu red hükmü de kesinleşirse, ticaret mahkemesi de buna paralel olarak 

iflâs davasının reddine karar vermek zorundadır
751

. Borçlu, m.36 ve Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu m. 433 „e göre, Yargıtay‟dan icranın geri bırakılması için bir 

karar almaz ve sadece temyiz başvurusunu yaparsa, ticaret mahkemesi, temyiz 

başvurusundan etkilenmeksizin, iflâs davasını normal prosedürüne göre, görmeye 

devam eder. Ancak, iflâsa karar verilmeden önce, Yargıtay‟ın hükmü borçlu lehine 

bozması halinde, iflâs davası (m.40)
752

; borçlunun iflâsına karar verildikten sonra 

bozması halinde ise, tasfiye işlemleri bundan etkilenir ve olduğu yerde durur (m. 40,I). 

Bozma kararının kesinleşmesiyle de, ticaret mahkemesi iflâs kararını kaldırarak
753

, 

iflâs işlemlerini eski hale iade eder (m.40,II)
754

.  

Borçlunun, icra mahkemesinden, icranın geri bırakılmasına dair karar almış 

olmasının, alacaklının m.177/4‟ e göre, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurmasını 

                                                 
749

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2769; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 492; 

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 500.  
750

  İİD 26. 2. 1968, 2027/1989 (Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2769); İİD 11. 2. 1966, 1547/1486 

(İBD, 1966/11-12, s. 602).  
751

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2770; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 492; 

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 500.  
752

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2770; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 492.  
753

  İcra ve İflâs Kanunu m. 40,II “ayrıca hükme hacet kalmaksızın” şeklinde bir ifade 

kullanmakta ise de, bu ifade haczedilen mallarla ilgilidir. Dolayısıyla, ticaret 

mahkemesinin burada iflâsın kaldırılması yönünde ayrıca şeklî bir karar vermesi gerekir 

(Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2771).  
754

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2771; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 493; 

Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 501.  
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engelleyip engellemeyeceği konusuna gelince; bu konudaki ileri sürülen ve bizim de 

katıldığımız bir görüşe göre, “icra emrine rağmen borcun ödenmemesi sebebiyle” iflâs 

davası açılmadan önce; borçlunun, icra mahkemesinden, icranın geri bırakılması 

yönünde kararı alması, m.177/4‟e göre iflâs davasının açılmasına engel oluşturmaz. 

Çünkü, icra mahkemesinin “icranın geri bırakılması kararı” maddî anlamda kesin 

hüküm (HUMK m.237) teşkil etmez. Şayet, borçlu, iflâs davası açılmadan önce, 

icranın geri bırakılması talebiyle icra mahkemesine başvurmamışsa, iflâs davası 

açıldıktan sonra, artık icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasını isteyememelidir. 

Gerçi, bu durumda, icra mahkemesi, icranın geri bırakılmasına karar verse bile, bu 

karar maddî anlamda kesin hüküm oluşturmadığından, ticaret mahkemesi için 

bağlayıcı olmaz. Bu nedenle borçlunun, itfa, mehil ve zamanaşımı savunmasını ticaret 

mahkemesinde yapması ve mahkemenin bu savunmaya göre, iflâs davasını inceleyip 

karara bağlaması gerekir. İflâs davası açılmadan önce, borçlu icraya konulan ilâma 

karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurmuş ve mahkemeden icranın geri 

bırakılması konusunda karar almışsa (HUMK m.449); alacaklı, m.177/4‟e göre iflâs 

davası açamaz
755

. Eğer, iflâs davası açıldıktan sonra, yargılamanın yenilenmesi yoluna 

başvurulmuş ve icranın geri bırakılması konusunda karar alınmışsa, ticaret mahkemesi, 

yargılamanın iadesi sürecinin neticelenmesini, iflâs davası için bekletici sorun 

yapmalıdır
756

.  

İkinci ve gerçekleşmesi zayıf olan ihtimal ise, borçlunun yedi günlük süre 

içerisinde icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmiş olmasıdır. Bu ihtimalin 

zayıf sayılmasının sebebi, mevcut hukuk sistemimizde, yedi günlük gibi kısa bir süre 

içinde böyle bir kararın getirilmesinin (teorik olarak mümkün olsa bile), pratikte 

oldukça zor olmasıdır. Ancak, bütün zorluğuna rağmen, böyle bir kararın getirilmesi 

durumunda, borçlu hakkındaki ilâmlı icra takibi durur ve m. 177/4 anlamında bir iflâs 

sebebinin oluşması da engellenir. Örneğin, icra mahkemesinin icranın geri 

bırakılmasına karar vermesi, borcun alacaklıya ödendiğini veya alacağın zamanaşımı 

sebebiyle istenemeyeceğini veyahut alacaklıya yeni bir vâde verildiğini, dolayısıyla 

alacağın istenebilir olmadığını gösterir. Aynı şekilde, icranın üst derece mahkeme 

tarafından durdurulması, alacaklının alacağını ve uğradığı zararları kapsayan bir 

teminat karşılığında verildiğinden, alacaklının m.177/4‟ e dayanarak iflâs istenmesi 

temyiz incelemesi sonuçlanıncaya kadar ertelenmiş olur.  

                                                 
755

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2771-2772.  
756

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2772.  
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II-Kollektif veya Komandit ġirketin Ġcra Emrine Rağmen Borcunu 

Ödememesi Bakımından (TTK 180,II) 

1-Borçlu ġirketin Ġcra Emrine Rağmen Borcunu Ödememesi 

İcra ve İflâs Kanunu m. 177/4‟e göre “icra emrine rağmen borcun ödenmemesi” 

sebep gösterilerek, iflâsa tabi bütün borçlular hakkında iflâs yoluna başvurulabilir. 

Burada sözü edilen “borçlu”, borçlar hukuku anlamında bizzat borç ilişkisinin tarafı 

olan kişidir. Fakat, borçlunun kollektif veya komandit şirket olması halinde, borç 

ilişkisinin tarafı olmayan bu şirketlerin ortakları da tebliğ edilen icra emrinin yerine 

getirilmemesinden etkilenir ve iflâsa tabi hale gelirler. Ortakların, Türk Ticaret Kanunu 

m.180,II‟ye göre iflâslarının istenebilmesi, borçlu şirket hakkında yapılan takibin, 

ilâmlı takip olması halinde mümkündür. Buradaki ilâmlı takibin başlaması ve borçlu 

şirkete icra emri gönderilmesi ile yukarıda m. 177/4‟teki durum için yapılan 

açıklamalar arasında bir fark yoktur. Dolayısıyla, m. 177/4‟teki durum için yapılan 

açıklamalar, kollektif ve komandit şirket ortakları için de geçerli olacaktır. Buradaki 

açıklamalar, sadece Türk Ticaret Kanunu m. 180,II ve ortakların iflâs etme şartları 

dikkate alınarak yapılacaktır. 

Burada hemen belirtmek gerekir ki, icra emrine rağmen, şirketin borcunu 

ödememesi sebebiyle, ortakların iflâsını düzenleyen Türk Ticaret Kanunu‟nun m.180 

inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrası birbiriyle iki noktada çelişmektedir: Birinci 

çelişki, takibin semeresiz kalması ile ilgilidir. Türk Ticaret Kanunu m. 180,I “Yalnız 

şirket aleyhine alınmış olan ilâm, şirket hakkındaki takip semeresiz kalmadıkça veya 

şirket her hangi bir sebeple sona ermiş olmadıkça ortaklar hakkında icra edilemez”; 

180,I ise “İcra emrinin şirkete tebliğine rağmen borç ödenmediği takdirde alacaklı 

şirketle birlikte ortakların veya bazılarının da doğrudan doğruya iflâsını isteyebilir” 

şeklindedir. Birinci fıkra, ikinci fıkra ile birlikte değerlendirildiğinde, ilâmlı icra 

takibinin semeresiz kalmasının ölçütünün, icra emrine rağmen, “yedi günlük süre 

içinde borcun ödenmemesi” olarak konulduğu görülmektedir. Kanaatimizce, 

“semeresiz kalma”, burada yerinde kullanılmış bir kavram değildir. Çünkü, bir takibin 

semeresiz olduğu, en erken haczin yapılmasıyla anlaşılır. Bu haciz sonunda, borçlunun 

hiç veya yeterli malına el konulamamışsa veya haczedilen malların satışından elde 

edilen paralar, alacaklının alacağını karşılamaya yetmemişse, takibin semeresiz kalmış 

olduğundan bahsetmek mümkündür
757

. Bunun ispatlanabilmesi de, alacaklının elinde, 
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  Gürdoğan-Kollektif Şirket, s. 395.  
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borç ödemeden kesin veya geçici aciz belgesinin bulunmasına bağlıdır
758

. Hâlbuki, 2 

nci fıkra, ortağın iflâsının istenebilmesi için, şirket hakkındaki takibin semeresiz olarak 

sonuçlanmasını beklememiş, şirketin borcunu yedi gün içinde ödememiş olmasını 

yeterli görmüştür. Bir görüşe göre, diğer bir alacaklının şirket hakkındaki icra takibinin 

semeresiz kalması yeterli olmayıp, bizzat ortağı takip etmek isteyen alacaklının şirket 

hakkındaki takibinin semeresiz kalmış olması gerekir
759

. Bir alacaklı, diğer alacaklının 

semeresiz takibine dayanarak, borçlunun iflâsını istemesine imkân yoktur. Çünkü, 

diğer bir alacaklının icra takibinin semeresiz kalması, o alacaklının kusurundan ileri 

gelebileceği gibi, bu semeresiz takibi müteakip şirketin mali durumunun düzelmiş 

olması da mümkündür
760

. Bir başka görüşe göre ise, takibin semeresiz kalmış 

sayılması için, her alacaklının elinde mutlaka borç ödemeden aciz belgesinin 

bulunması zorunlu değildir. Bir alacaklı, şirket aleyhine borç ödemeden aciz belgesi 

almışsa, bu durumdan diğer bütün alacaklılar da faydalanabilir
761

. Kanaatimize göre, 

bir takibin semeresiz kaldığının anlaşılması için; alacaklılardan birisinin takibinin 

semeresiz kalmış olması yeterlidir. Bu takipte verilen kesin aciz belgesinin, alacaklının 

elinde bulunmaya devam etmesi, diğer alacaklılar için takibin semeresiz kalacağı 

anlamına gelir. Bunun için, her alacaklının borç ödemeden kesin aciz belgesi almasına 

gerek yoktur.  

İkinci çelişki ise, şirket hakkındaki ilâmın veya hükmün ortaklar hakkında icrası 

ile ilgilidir. Bir defa ilâmlar, kural olarak, verildikleri davada, davacı ve davalı sıfatını 

haiz olanlar için hüküm ifade ederler. Yani, ilâmlar, davanın tarafı olmayan üçüncü 

kişiler için kesin hüküm olarak kabul edilmezler. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 

m. 237‟ye göre “Kaziye-i muhkeme, ancak mevzuunu teşkil eden husus hakkında 

muteberdir. Kaziye-i muhkeme mevcuttur denilebilmek için iki tarafın ve müddeabihin 

ve istinat olunan sebebin müttehit olması lazımdır”. İlâmlar hakkında hukukun temel 

prensibi bu şekilde olmasına rağmen, Türk Ticaret Kanunu m.180,II “Yalnız, şirket 

aleyhine alınmış olan ilâm, şirket hakkındaki takip semeresiz kalmadıkça veya şirket 

her hangi bir sebeple sona ermiş olmadıkça ortaklar hakkında icra edilemez” şeklinde 

bir düzenleme içermektedir. Bu hüküm, borçlu şirket hakkında verilen ilâmın, gerçekte 

                                                 
758

  Arslanlı‟ya göre, şirketin aczinin tahakkuk veya ispatı için, aciz vesikasının alınması şart 

değildir (Arslanlı-Kollektif ve Komandit Şirketler, s. 352). Kanaatimizce, alacaklının, 

ortaklar hakkında iflâs takibi yapabilmesi için, elinde borçlu şirketin borç ödemeden aczini 

gösteren belgesinin bulunması zorunludur. Aksi halde, şirket hakkındaki takibin semeresiz 

kalmadığı ve halen el konulacak malının bulunduğu sonucuna varılması gerek ir.  
759

  Gürdoğan-Kollektif Şirket, s. 396.  
760

  Gürdoğan-Kollektif Şirket, s. 396.  
761

  Çevik, Orhan Nuri: Uygulamada Şirketler Hukuku, Ankara 2002, s. 279.  
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ilâmın verildiği davaya taraf olmayan ortaklar hakkında da icra edileceğini 

göstermektedir
762

. Hâlbuki, burada ihtilafın ve davanın tarafları farklıdır
763

. Bir ilâmın, 

bir veya daha fazla kimselere karşı hüküm ifade edebilmesi; bu ilâmın alındığı davada 

bu kimselere savunma imkân ve hakkının verilmiş olmasından geçer
764

. Örneğin, 

ortaklardan birisinin söz konusu borcu, şirketin ve diğer ortakların haberi olmaksızın 

ödemesi, bir veya birden fazla ortağın ibra edilmiş olması, ehliyetsizlik, iradenin 

fesada uğraması, tecdit, takas, borcun ertelenmiş olması, borcun muaccel olmaması
765

 

gibi durumlar, ortakların yapacakları savunmaya malzeme teşkil edebilir. Ortakların, 

bu şekilde savunma yapabilmeleri ve şirkete yardımcı olabilmeleri için, hiç olmazsa, 

şirkete açılan davanın, ortaklara da, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 49 vd. 

gereğince ihbar edilmesi gerekir. Ortaklarla ilgisi olmayan ve davada ortaklara 

savunma hakkı tanınmadan verilen bir ilâmın, onlar için de icra edilmesi, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu m. 237‟ye aykırıdır
766

. Karşı görüşe göre ise, Türk Ticaret 

Kanunu m.180‟de, kesin hüküm kuralına aykırı bir durum yoktur. Çünkü, şirketin, 

senede bağlı borcu ile mahkeme kararına bağlanmış borcu arasında bir fark mevcut 

değildir
767

. Ancak, bu görüş, senede bağlanmış bir borca karşı, ortakların def‟i ve 

itirazlarını ileri sürme imkânlarının bulunduğunu; oysa, mahkeme kararına bağlanmış 

bir borca karşı, itiraz ve def‟iler mevcut olsa dahi, icra emrine itiraz edilememesi 

sebebiyle, bunların ileri sürülemeyeceği belirtilerek eleştirilmiştir
768

.  

Kanaatimizce de, Türk Ticaret Kanunu m. 180,I‟deki, ilâmın ortaklar hakkında 

icra edilebileceğine ilişkin ifadeler hatalıdır. Aslında, Türk Ticaret Kanunu m.180‟ de, 

ilâmla ilgili düzenlemenin temel amacı, ilâmın ortaklar hakkında da icra edilebilmesini 

sağlamak değil; şirketin kesin olarak borçlu olduğunu göstermesine yöneliktir. Türk 

Ticaret Kanunu m.180, bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kanun koyucunun da 
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  Deren Yıldırım, Nevhis: Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları, İstanbul 1996, s. 121.  
763

  Deren Yıldırım-Kesin Hüküm, s. 117; Domaniç-Şirketler, s. 352; Akyazan s. 105.  
764

  Domaniç-Şirketler, s. 353.  
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  Şirkete tebliğ edilen icra emriyle istenilen alacak muaccel olmadığı halde, şirket, bu 

durumu ileri sürmemiş olabilir. Şirketin icra emrinin gereğini yerine getirmediği 

gerekçesiyle, ortakların da iflâsının istenmesi halinde, ortaklar, borcun muaccel 

olmadığını, gerek icra mahkemesi nezdinde, gerekse, iflâs davası açılması halinde, ticaret 

mahkemesi önünde ileri sürebilmesi gerekir.  
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  Akyazan s. 104; Domaniç-Şirketler, s. 353; Belgesay-İcra ve İflâs Hukuku, s. 103; 

Domaniç, Hayri: Hukukta Kazayei Muhkeme ve Nisbî Kuvveti, İstanbul 1964, s. 66; 

Ayrıca bkz. Belgesay, Mustafa Reşit: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Şerhi-İsbat ve 

Hüküm Teorileri, C. III, İstanbul 1951, s. 199. 
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  EriĢ, Gönen: Açıklamalı-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme ve Şirketler, Ankara 

1992, s. 647.  
768

  Ġmregün s. 85, dn. 31.  
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gayesinin bu olduğu anlaşılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu m.180‟deki 1 inci ve 2 nci 

fıkra yer değiştirilerek “İcra emrinin şirkete tebliğine rağmen borç ödenmediği 

takdirde, alacaklı, şirketle birlikte ortakların veya bazılarının da doğrudan doğruya 

iflâsını isteyebilir. Yalnız şirket aleyhine alınmış olan ilâm, şirket hakkındaki takip 

semeresiz kalmadıkça veya şirket her hangi bir sebeple sona ermiş olmadıkça, ortaklar 

hakkında bu yola başvurulamaz” şeklinde değiştirilmesi daha uygun olacaktır. 

Düzenleme bu şekilde yapıldığı takdirde, ortakların ilâmın bir tarafı olup olmamasının 

bir önemi kalmayacaktır. Zira, burada önemli olan, ortaklarında şirketin borçlarından 

sorumlu olması ve şirketin de bu borcunu ödememesidir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu 

m.180,II‟ deki “İcra emrinin şirkete tebliğine rağmen borç ödenmediği takdirde” 

ifadesi zayıf bir düzenleme olup; borcun kısmen ödenmesini veya arzulamasına 

rağmen, borçlunun hiç malı olmaması sebebiyle ödenememesi durumunu
769

 ifade 

etmekten uzaktır. Belirtmek gerekir ki, icra emrine rağmen, ortakların borçlarının 

tamamını ödememiş olmaları gerekmez. Kısmen ödememe yapılmaması halinde de 

ortakların iflâsı istenebilir
770

.  

2-Ġcra Emrinin Ortaklara da Tebliğine Gerek Olmaması 

İcra makamlarınca yapılan icra takip işlemlerinin hüküm doğurabilmesi için, 

muhatabına tebliğ edilmesi gerekir. Yoksa, işlemden beklenen hukuki sonuç 

doğmaz
771

. Çünkü, tebligat sayesinde, muhatap hakkında yapılan cebri icra işleminden 

haberdar olacak ve kendisini savunma imkânı bulacaktır
772

. Bu durum, hukuk devleti 

olma ve adil olarak yargılanma, hak arama özgürlüğü ve savunma hakkının bir 

gereğidir. 1982 Anayasası‟nın 36 ncı maddesinde öngörülen “Hak Arama Hürriyeti” 

gereğince “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 

önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına 

sahiptir”. Anayasa‟nın 40 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası “Anayasa ile tanınmış hak ve 

hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının 

sağlanmasını isteme hakkına sahiptir” şeklindedir. Tebligat Kanunu m.32‟I ise, 

usulüne uygun olarak yapılmayan tebligatların, öğrenilmiş olmadıkça geçerli 

olamayacaklarını düzenlemiştir. Bu kanuni düzenlemelerden, hiç tebliğ edilmeyen 
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  Zira, TTK m. 180,II‟de m. 180,I gibi, sadece borcun ödenmemesinden sözetmekte, mal beyanı 

durumunda ne olacağını düzenlememektedir. 
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  Domaniç-Şirketler, s. 351.  
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  Yılmaz, Ejder: Kamulaştırma Kanunu‟ndaki Tebligat Hükümleri ve Tebligat Kanunu‟nun 

Genellik Niteliği (AÜHFD, 1982-1987/1-4, s. 79-102), s. 82.  
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  Ruhi, Ahmet Cemal: Tebligat Hukuku, Ankara 2008, s. 23. 
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veya tebliğ biçimi usulüne uygun olmayan icra takip işlemlerinin borçlu bakımından 

hiçbir sonuç doğurmayacağı anlaşılmaktadır. İcra emrinin ortaklara karşı hüküm 

doğurabilmesi için, onlara da ayrıca tebliğ edilmesi ve borcun ödenmesi için yedi 

günlük süre verilmesi gerekir. Aksi halde, icra emri, ortaklar hakkında hüküm 

doğurmayacağından, Türk Ticaret Kanunu m. 180,II‟ye göre iflâsları da 

istenememelidir. Halbuki, Türk Ticaret Kanunu m.180, II‟den anlaşıldığı üzere, şirkete 

icra emri tebliğ edilmesine rağmen borcun ödenmemesi halinde, şirketle birlikte 

ortakların da doğrudan doğruya iflâsı istenebilmektedir
773

. Bu hükme göre, doğrudan 

doğruya açılacak iflâs davasında ortakların da davalı gösterilebilmesi için; onlar 

hakkında, ayrıca bir ilâm almak gerekmediği gibi, şirkete tebliğ edilen icra emrinin de 

ayrıca ortaklara tebliğ edilmesine gerek yoktur (TK m.180, II)
774

. Yukarıda, borcun 

ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebeplerinin gerçekleşmesi için gerekli olan ortak 

şartlardan birisin, icra makamlarınca borçluya ihtar çekilme mecburiyetinin olduğu 

belirtilmişti
775

. Türk Ticaret Kanunu m. 180,II‟deki iflâs sebebi, bu özelliğiyle, borcun 

ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebeplerinin ortak şartlarına kanuni, ancak hukuki 

olmayan bir istisna oluşturmaktadır.  

Ortakların, hem ağır sonuçları bulunan bir kurum olan iflâsa tabi tutulmaları; 

hem de icra emrinin kendilerine tebliğ edilmeyerek, durumdan haberdar 

edilmemelerini ve borcu ödeme şansından mahrum bırakılmalarını içeren m. 

180,II‟deki bu düzenleme haklı olarak eleştirilmiştir. Bir görüşe göre, kollektif ve 

komandit şirket ortaklarına, ortağı oldukları şirketin borcunu ödemeleri için herhangi 

bir imkân ve süre verilmeden, doğrudan doğruya iflâsa tabi tutulmaları; adalet 

prensibine, taraflar arasındaki menfaatler dengesine ve İcra ve İflâs Kanunu‟nun temel 

mantığına aykırıdır. Bu aykırılığın bertaraf edilmesi için, doğrudan doğruya iflâs 

yolunun temel esprisinden sapılarak, ortaklara karşı depo emri verilmesi veya icra 

emrinin ortaklara da tebliğ edilerek (m. 32) borcu ödemeleri için bir imkân 

verilmelidir
776

. Kanaatimizce, daha önce inceleme konusu yapılan Türk Ticaret 

Kanunu m. 182,I‟deki düzenlemenin hukukun temel prensipleriyle bağdaşmayan 
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  Bu iflâs davasında, ortaklar ile şirket arasında çift yönlü bir dava arkadaşlığı ilişkisi 

vardır. Bunlardan birincisi, ihtiyari dava arkadaşlığıdır (bkz. Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve 

İflâs, s. 493). Buna göre, doğrudan doğruya iflâs davası, ortaklara açılmadan tek başına 

şirkete karşı açılabilir. İkincisi ise, mecburi dava arkadaşlığıdır. Buna göre, iflâs davası, 

şirket bırakılarak, tek başına ortaklara karşı açılamaz (Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, 

s. 493).  
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  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2775-2776; Domaniç-Şirketler, s. 350-351.  
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birçok yönü olmakla birlikte
777

; burada izahı yapılan Türk Ticaret Kanunu m. 180,II 

daha geri ve daha adaletsiz bir düzenleme içermektedir. Çünkü, 182 inci maddenin 1 

inci fıkrası “Şirketin iflâsı, ortakların iflâsını gerektirmez. Ancak, depo emrine rağmen 

para yatırılmadığı takdirde, alacaklı depo emrinin ortaklara veya içlerinden bazılarına 

da tebliğini ve muktezasını yerine getirmedikleri takdirde şirketle birlikte iflâslarına 

karar verilmesini mahkemeden talebedebilir” şeklindedir. Görüldüğü üzere, m. 

182,I‟de en azından ortaklara borcu ifa veya depo etme imkânı verilmektedir. Buna 

karşılık, m. 180,II‟de ortaklara bir ihtar çekilerek borcun istenmesine hiçbir surette 

imkân verilmemiştir. Dolayısıyla, hukuka aykırı bu durumun giderilmesi için, en 

azından icra emrinin ortaklara da tebliğ edilerek, onlara borcu ödemelerine veya icrayı 

geri bırakılması yoluna başvurmalarına imkân verilmesi, adil yargılanma prensibine 

uygun bir çözüm olacaktır. 

Ortakların sorumluluğu konusunda, Türk Ticaret Kanunu m.180,II ile Türk 

Ticaret Kanunu m.179,I çelişmektedir: Türk Ticaret Kanunu m.179,I‟e göre, ortağın 

şirketin borçlarından sorumlu tutulabilmesi ve hakkında haciz yoluyla takip 

yapılabilmesi; şirketin infisah etmesi veya şirket hakkındaki takibin semeresiz kalmış 

olması (yani acz halinde bulunmuş olması) şartına bağlanmıştır. Buna karşılık, Türk 

Ticaret Kanunu m.180,II‟de ise, ortağın şirketin borçlarından sorumlu olmasının 

yaptırımı olarak doğrudan doğruya iflâs öngörülmüş ve bu yapılırken,  Türk Ticaret 

Kanunu m.179,I‟deki gibi ortakları koruyucu veya bunların benzeri olan şartlara yer 

verilmemiştir. Halbuki, iflâsın daha ağır sonuçlarının bulunduğu dikkate alınarak, 

ortakların iflâsa tabi olmaları için, en azından Türk Ticaret Kanunu m.179,I‟dekine 

benzer şartların burada da bulunması ve ve özellikle icra emrinin ortaklara tebliğ 

edilebilmesi gerekirdi
778

. Sonuç olarak denilebilir ki, şirketin borçlarından dolayı, 

ortakların iflâsa tabi tutulmaları için; ortağa tebliğ edilmeyen, tam aksine sadece 

şirkete tebliğ edilen icra emrine rağmen borcun ödenmemesinin tek başına yeterli bir 

sebep olarak görülmesi, hakkaniyet, menfaatler dengesi ve iflâs kurumunun niteliği ile 

bağdaşmamaktadır. Ayrıca, borçlarından birinci derecede sorumlu olan kollektif 

şirketin dahi, doğrudan doğruya iflâsının istenebilmesi için, kendisine icra emri tebliğ 

edilmiş olması şart koşulduğu halde, şirketin borçlarından sorumluluğu ikinci derecede 

olan kollektif şirket ortaklarına icra emri tebliğ edilmeksizin iflâslarını istemek, hem 

Türk Ticaret Kanunu m.180, I‟e, hem de İcra ve İflâs Kanunu m.177/4„e aykırılık 

teşkil etmektedir
779

.  
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C-ĠFLÂS ĠSTEME USULÜ 

I- Ġflâsa Tabi Herhangi Bir KiĢinin Ġcra Emrine Rağmen Borcunu 

Ödememesi Durumunda (m. 177/4) 

İflâsa tabi herhangi bir kişinin, kendisine gönderilen icra emrine rağmen, yedi 

günlük süre içerisinde borcunu ödememesi veya mal beyanında bulunmaması halinde, 

bu kişinin iflâsının istenebilmesi için gerekli sebep gerçekleşmiş olur ve doğrudan 

doğruya iflâs yoluna başvurulabilir
780

. Ancak, her ne kadar, iflâs için gerekli sebep 

gerçekleşmiş olsa da, icra ve iflâs makamlarının re‟sen harekete geçme yetkileri 

olmadığından; alacaklının iflâs için talepte bulunması şarttır. Doktrindeki bir görüşe 

göre, diğer iflâs sebeplerinin aksine, bu nedene dayanarak iflâs talebinde bulunma 

hakkı, tüm alacaklılara değil; sadece ilâma dayalı olarak borçluya karşı haciz veya 

takipli iflâs yollarından biri ile takip yapmış ve borçluya icra emri göndertmiş olan 

alacaklıya tanınmıştır
781

. Kanaatimizce de bu görüş isabetlidir. Zira, yukarıda da 

belirtildiği gibi
782

, borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebepleri ferdi 

niteliklidir ve diğer alacaklılar bundan zarar görmezler. Lâkin, şunu da belirtmek 

gerekir ki, borçlu kendisine tebliğ edilen hiçbir icra emrine rağmen, sürekli olarak 

borcunu ödemiyor veya ödeyemiyorsa, bu durum bir diğer iflâs sebebi olan 

“ödemelerin tatili” anlamına geleceğinden, ilâmlı icra takibi yapmayan diğer 

alacaklılar da bu sebebe dayanarak iflâs isteyebileceklerdir.  

İflâsın istenmesi, her zaman açılacak bir iflâs davası ile mümkündür. Ancak, icra 

emrine rağmen borcun ödenmemesi halinde, iflâs davasının açılma süresi bakımından 

bir düzenleme bulunmadığından, burada iki noktayı açıklamak gerekir: Bunlardan 

birincisi, iflâs davasının en erken ne zaman açılabileceği hususudur. Bu hususu 

açıklamak için, öncelikle, m.32‟ye bakmak lazımdır. İcra ve İflâs Kanunu m.32‟ye 

göre, borçlu tarafından, nihayet yedi gün içinde borç ödenmez veya hükmolunan 

teminat verilmez veya mal beyanında bulunulmazsa; icra mahkemesinden veya temyiz 

yahut iade-i muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair 

bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam edilir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere; 

alacaklının, iflâs isteyebilmesi için, öncelikle borcun ödenmesi ve mal beyanında 
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bulunulması için tayin edilen yedi günlük süre geçmiş olmalıdır
783

. Nitekim, Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu da bir kararında, iflâs davası açılmasının en erken, bu sürelerin 

sona ermesiyle mümkün olabileceğini belirtmiştir
784

.  

İkinci nokta ise, iflâs davasının açılması için azami sürenin ne kadar olduğu 

hususudur. Bu hususu tartışmak için çeşitli ihtimallerden hareket edilebilir: Bu 

ihtimallerden birincisi, burada genel zamanaşımının uygulanabileceği ihtimalidir (BK 

m. 126,IV). Bu ihtimale göre, on yıllık genel zamanaşımı süresi içinde iflâs davasının 

açılabilmesi mümkün olmalıdır. İcra emrinin borçluya gönderilmesiyle zamanaşımı 

kesileceğinden, on yıllık sürenin başlangıcının icra emrinin borçluya tebliğ edildiği 

tarih olması gerekir. İkinci ihtimal ise, burada takipli iflâs yolunda olduğu gibi bir 

yıllık süre içinde iflâs davasının açılabileceğidir. Yine, burada da bir yıllık sürenin 

başlangıcı, icra emrinin borçluya tebliğ edilme tarihi olmalıdır. Üçüncü ihtimal ise, 

konkordato mühletinin kaldırılması, konkordatonun tasdik edilmemesi ve 

konkordatonun feshinde öngörülen iflâs talebinde bulunma süresinin burada da geçerli 

olabileceğidir
785

. Ancak, bu üç ihtimali değerlendirmek gerekirse; ikinci ve üçüncü 

ihtimal için, kanunda açık bir düzenleme olmadığından, birinci ihtimal olan genel 

zamanaşımının esas alınması zorunlu gözükmektedir. Ancak, bu iflâs sebebinde, 

doğrudan doğruya iflâs yolunun kabul edilmesindeki mantık, ortaya çıkan durum 

nedeniyle, borçlu hakkında takipli iflâs yoluna başvurmanın faydasız hale gelmiş 

olduğudur. Lâkin, alacaklının bir an önce alacağına kavuşması için, lehine böyle bir 

imkân verilirken; bu imkânın kullanılabileceği süre de çok uzun tutulmamalıdır. Zira 

burada çok uzun bir sürenin verilmesi, bu yolun düzenlenme amacı ile 

bağdaşmayacağı gibi, borçlunun da uzun bir süre, doğrudan doğruya iflâs tehdidi 

altında bırakılması, onun ekonomik yaşamın sürdürülebilmesi açısından doğru olmaz.  
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  Borçlunun, icranın geri bırakılması, temyiz veya iade-i muhakeme yoluna başvurması, 

onun iflâsının istenmesine bir engel teşkil etmez.  
784

  “Alacaklı 7. 1. 1985 tarihinde senet asıllarını ibraz ederek iflâs istemli ödeme emri 
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www.kazanci.com).  
785

  Konkordatoda bu durumlardan birisinin varlığı halinde, m. 301,I‟de belirtildiği üzere, iflâs 

talebinde bulunmak için öngörülen süre, m. 300 esas alınarak ilan tarihinden itibaren on 

gündür. 
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Daha önce de belirtildiği üzere, elinde ilâm veya ilâm niteliğinde bir belge 

bulunan alacaklı, icra takibi yapabileceği gibi, iflâs takibi de yapabilir
786

. Alacaklının 

elindeki ilâmla icra takibi yapması ve burada gönderilen icra emrine rağmen borcun 

ödenmemesi halinde, m.177/4‟e göre izlenecek prosedürün, doğrudan doğruya iflâs 

yolu olduğu, kanundan açıkça belirtilmiştir. Doktrindeki bir görüşe göre, alacaklı 

burada daha önce ilâmlı bir takip yapmakta ise de, bu takip bir iflâs takibi değildir. 

Çünkü, ilâmlı icrada borçluya iflâs tehdidini içeren bir ödeme emri 

gönderilmediğinden, kanun bu iflâs sebebini de doğrudan doğruya iflâs sebebi olarak 

kabul etmiştir
787

. Bir başka görüşe göre, ilâmlı icra yoluyla takipte de, borçluya 

gönderilen icra emrinin, iflâs tehdidini içermemesi; bu iflâs sebebini, kendisini 

meydana getiren ilâmlı icra takibinden tamamen bağımsız hale getirdiğinden, kanun 

tarafından izlenecek prosedür doğrudan doğruya iflâs olarak öngörülmüştür
788

. 

Kanaatimizce, icra emrine rağmen borcun ödenmemesi halinde izlenecek iflâs yolunun 

takipli mi, yoksa doğrudan doğruya bir iflâs yolu mu olduğuna karar vermek için, m. 

177/4 ve Türk Ticaret Kanunu m. 180, II‟ye göre ikili bir ayrım yapmak gerekir: 

Yukarıdaki görüşler, Türk Ticaret Kanunu m. 180, II‟ye göre değerlendirildiklerinde 

isabetli oldukları söylenebilir. Çünkü, bu hükmün öngördüğü ilamlı icra takibi, burada 

iflâsa tabi kılınmış olan ortaklar hakkında değil; borçlu şirket hakkında 

başlatılmaktadır. Ortakların iflâsı, bir takip yapılmadan gerçekleştirilmektedir. 

Dolayısıyla, buradaki iflâs yolunun doğrudan doğruya iflâs yolu olduğunu söylemek 

mümkündür. Buna karşılık, konu m. 177/4 açısından değerlendirildiğinde, yukarıdaki 

görüşlere katılmaya imkân yoktur. İcra ve İflâs Kanunu m.177/4‟teki” icra emrine 

rağmen borcun ödenmemesi”, her ne kadar kanunda, “Doğrudan Doğruya İflâs 

Halleri” başlığının altında, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurmayı gerektiren bir 

sebep olarak düzenlenmişse de, gerçekte takipli bir iflâs yoludur
789

. Zira, borçlu 

hakkında, ilâmlı icra takibi yapılmadan ve borçlu, gönderilen icra emrinin gereğini 

yedi gün içinde yerine getirmekten kaçınmadıkça, m. 177/4‟ün bir iflâs sebebi olarak 

doğmasına imkân yoktur. Hatırlanacağı üzere; kanunda, takipli iflâs sebebi olarak 

belirtilen, ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesinde de, borçluya karşı bir iflâs 

                                                 
786

  Bkz. yuk. § 6. B. I. 4.  
787

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 492.  
788

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 116; Berkin-İflâs Hukuku, s. 179; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 

2768; Atalay-Anonim Şirketler, s. 32.  
789

  İİK m. 177/4‟le ilgili açıklamalar yapılırken, kanundaki düzenleme gereği bu sebep için 

öngörülen iflâs prosedüründen doğrudan doğruya iflâs prosedürü olarak söz edilmiştir. Ancak, 

m. 177/4‟ün işleyişi ve yapısı dikkate alındığında, bunun kanundaki “ Doğrudan Doğruya İflâs 

Halleri” başlığıyla uyuştuğunu söylemek mümkün değildir.  
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takip talebi yapılmakta ve kendisine gönderilen ödeme emri ile borcun ödenmesi veya 

itiraz edilmesi istenmekteydi
790

. Borçlu, borcunu ödemeyip, ödeme emrine itiraz 

etmişse, alacaklı mahkemeden itirazın kaldırılmasını ve iflâsa karar verilmesini; buna 

karşılık, ödemede bulunmamasının yanı sıra, itiraz da etmemişse, sadece iflâsa karar 

verilmesini talep etmekteydi. İcra emrine rağmen borcun ödenmemesinde ise, icra 

emrine itiraz olmadığından; alacaklı mahkemeden sadece borçlunun iflâsına karar 

verilmesini istemektedir. İcra emrine rağmen borcun ödenmemesi, bu özelliğiyle, iflâs 

ödeme emrine itiraz yapılmaması durumunda açılacak iflâs davasından bir farkı 

yoktur
791

.  

Alacaklı, elindeki ilâmla, ilâmlı icra takibine değil de, iflâs takibine başvurur ve 

borçluya gönderilecek emre rağmen, borç ödenmezse, açılacak iflâs davasının, 

doğrudan doğruya bir iflâs davası mı, yoksa, takipli bir iflâs davası olduğu konusunda, 

kanunda bir açıklık yoktur. Kanaatimizce, alacaklının iflâs davası açmak için böyle bir 

yol izlenmesi durumunda işlerlik kazanacak prosedür, takipli iflâs prosedürüdür. 

Çünkü, alacaklı doğrudan doğruya ticaret mahkemesine başvurmayıp, ilk önce takip 

için icra dairesine başvurmaktadır
792

. Alacağın rehinle temin edildiği durumlarda; 

borçlu, iflâsa tabi şahıslardan olsa bile; alacaklı, sadece rehnin paraya çevrilmesi 

yoluyla takip yapılabilir (m. 45,II). Fakat, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takibin 

ilâmlı olması halinde, icra emrine rağmen, borç süresinde ödenmemişse; alacaklının, 

rehni paraya çevirmeden doğrudan doğruya iflâs yoluna başvuramaması gerekir. Zira, 

alacak yeterli miktarda bir rehinle teminat altına alındığından; alacaklının iflâs yoluna 

başvurarak, borçlunun bütün mallarını tasfiye etmesinde hukuki bir yararı yoktur. 

Böyle bir durumda, alacaklı öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip 

yapmalıdır. Ancak, alacak miktarı, rehin limitinden fazla ise, limiti aşan bu kısım için 

iflâs yoluyla takip yapmak mümkündür
793

.  

İcra ve İflâs Kanunu m. 264,I‟e göre, dava açılmadan veya icra takibine 

başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı haczin tatbikinden; haciz 

                                                 
790

  Bkz. yuk. § 4. B.IV. 
791

  İcra emrine rağmen borcun ödenmemesinin, depo emri, iflâs davası açma süresi, 

alacaklının m. 177/4‟e göre iflâs istemeyip, ilâmlı icraya devam etmesinin mümkün olması 

gibi birçok farklı yönlerinin bulunduğunu da belirtmek gerekir. Ancak, bu farklılıklar, 

“icra emrine rağmen borcun ödenmemesinin”, prosedür olarak, takipli iflâsa tabi olduğunu 

söylemek için engel oluşturmazlar. Bu farklılıklar, sözkonusu sebebin kendisine özgü 

özellikleri olarak kabul edilmelidir.  
792

  Bu konudaki diğer tartışmalar için yuk. bkz. § 6. B. I. 4.  
793

  19. HD, 27. 1. 2000, E. 1999/8085, K. 2000/415 (www.kazanci.com).  
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gıyabında yapılmışsa, haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde 

ya takip talebinde (haciz veya iflâs) bulunmaya veya dava açmaya mecburdur 

(m.264,I). Her ne kadar, kanunda böyle bir düzenleme mevcut ise de; kanaatimizce, 

ilâma bağlı bir alacağı karşılayacak miktarda, ihtiyati haciz konulmuş ve alacak icra 

emrine rağmen, ödenmemişse, alacak ihtiyati hacizle güvence altına alınmış 

olduğundan, tıpkı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte olduğu gibi, alacaklı, 

m.177/4‟e göre doğrudan doğruya iflâs yoluna başvuramamalıdır. Alacaklının, bu 

güvenceye rağmen, borçluyu müflis durumuna düşürerek, bütün mallarını tasfiye 

ettirmesinde menfaati olmayacağı gibi, tam tersine zararı olacaktır. Çünkü, iflâsın 

açılması ile ihtiyaten haczettiği malların, rehinli mallar gibi bir imtiyazlı olma 

nitelikleri bulunmadığından, masaya dâhil olacakları gibi; bu mallardan elde edilen 

paralar bütün alacaklılar arasında paylaştırılacağından, ihtiyati haciz koydurtan 

alacaklının da alacağını tamamen alamayacağı kuvvetle muhtemeldir. İhtiyaten 

haczedilen malların, alacağın tamamını karşılamaya yetmemesi halinde; alacaklı 

alacağının tamamına kavuşmak için,  borçlunun iflâsının istenmesi, iflâs kurumunun 

amacına uygun olacaktır. 

II- Kollektif veya Komandit ġirketin Ġcra Emrine Rağmen Borcunu 

Ödememesi Durumunda (TTK 180,II) 

Kendisine icra emri gönderilen kişinin kollektif veya komandit şirket olması 

durumunda, yani Türk Ticaret Kanunu m. 180,II‟ye göre iflâs isteme usulü, 

m.177/4‟teki usul gibidir. Fakat, burada m. 177/4‟ten farklı olarak, asıl borçlu olan 

kollektif veya komandit şirketin yanı sıra, bunların ortaklarının da iflâsı talep 

edilebilmektedir. Lakin, bu şirket ortaklarının iflâsının istenebilmesi için, şirkete 

karşı ilk önce bir ilâmlı icra takibi başlatılarak, icra emri tebliğ edilmelidir. Bu 

tebliğe rağmen şirket borcunu ödemediği takdirde, asıl borçlu olan şirketle birlikte 

ortakların tamamının veya bunlardan bazılarının da doğrudan doğruya iflâsı 

istenebilecektir (TTK m.180,II).  

Türk Ticaret Kanunu m. 180,II “birlikte” kavramını kullanması sebebiyle; 

alacaklı, şirketi bırakarak, sadece ortaklara karşı iflâs davası açamaz
794

. Bu nedenle, 

şirket, icra emri tebliğ edilmesine rağmen, borcunu ödememişse; alacaklı bir yandan 

ortakların iflâsını isteyip, diğer yandan da borçlu şirket hakkında başlattığı ilâmlı icra 

takibini devam ettiremez. Bu durumda, alacaklı ilâmlı icra takibinden vazgeçerek 

                                                 
794

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2775; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 493.  
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ortakla birlikte şirketin de iflâsını istemek zorundadır. Dolayısıyla, kanunun, 

“birlikte” kavramından maksadı, şirketin iflâs dışı bırakılarak
795

, sadece ortaklar 

hakkında doğrudan doğruya iflâs istenemeyeceğidir. Buna göre, önce şirketin, sonra 

ortakların iflâsı istenebilir. Önce ortakların, sonra şirketin iflâsının istenmesi  ise, 

“birlikte” kavramına aykırılık teşkil eder. 

 

                                                 
795

  Bu durum, iflâs davasının geri alınması veya iflâs davasından feragat edilmesi şeklinde 

olabilir.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

BORCUN ÖDENMEME TEHLĠKESĠNDEN KAYNAKLANAN 

ĠFLÂS SEBEPLERĠ 

 

§ 7. BORCUN ÖDENMEME TEHLĠKESĠ 

A-GENEL OLARAK 

Kurulan bir borç ilişkisinde asıl olan, tarafların iyi niyet kuralları çerçevesinde 

borçlarını gereği gibi ifa etmeleridir
796

. Gerek, borç ilişkilerinin kurulmasında, gerekse 

bu ilişkiden doğan borçların ifasında borçlunun kişiliği, hukuk ve ahlak kurallarına 

bağlı kalacağına olan inanç ve ticari itibarı
797

 ile özellikle malvarlığı, alacaklı 

bakımından bir güvence oluşturur. Bu nedenle, borç ilişkisi kurulduktan sonra borç 

muaccel olup, ifa edilinceye kadar, borçlu, borcun ödenmesini tehlikeye düşüren 

davranışlardan kaçınmak zorundadır. Alacaklı, alacağını alamadığı takdirde, 

borçlunun, halen mevcut ve sonraki evrelerde elde edeceği mallarına, icra makamları 

aracılığıyla el koydurtma hakkı olduğuna güvenerek, borçluyla hukuki ilişkiye girer. 

Borçlunun, alacaklı ve icra makamlarının, bu mallara ulaşmasını güçleştirici 

davranışlar içine girmesi, malların teminat olma özelliğini ortadan kaldıracağından, 

alacaklının tatmin edilmesini engelleyici sonuçlar doğuracaktır
798

,
799

.  

Borcun ödenmeme tehlikesinin bulunduğu durumlarda, iflâs kurumu, alacağın 

tahsilini gaye edinmesinin yanı sıra, aynı zamanda, bir ihtiyati tedbir vazifesi de görür. 

Borçlunun iflâsının istenmesiyle, vâdesinde ödenmesi riske girecek olan alacak, bir 

şekilde güvence altına alınmaya çalışılır. Bu hallerde doğrudan doğruya iflâs davası, 

borcun ödenmemesi konusunda doğmuş olan açık bir tehlikenin varlığına dayanılarak 

açılmaktadır. Bu tehlike sebebiyle, muaccelliyet günü gelmemiş olsa bile, alacağın 

ödenmeyeceği düşünülmekte ve önceden tedbir olarak iflâs davası açılmaktadır. 

                                                 
796

  Özekes s. 142.  
797

  Örneğin, borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması, kaçması gibi hallerde borçlu bir 

muhatap olarak ortada bulunmadığı için bu güvence zedelenir.  
798

  Özekes s. 4.  
799

  Bu tür olumsuz sonuçların doğmasını engellemek için, kanun koyucu, doğrudan doğruya 

iflâs, ihtiyati haciz, iptal davası açmak gibi bir takım düzenlemeler yapmıştır.  
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Burada açılan iflâs davası, borçlunun mallarına yönelik olarak muhafaza tedbirleri 

alınmasına imkân sağladığı gibi
800

, müeccel olan alacağı da muaccel hale gelmiş gibi, 

talep edilmesine imkân vermektedir.  

B-BORCUN ÖDENMEMESĠNDEN KAYNAKLANAN ĠFLÂS 

SEBEPLERĠNĠN ORTAK ÖZELLĠKLERĠ 

I-Borçlunun Borçlarını KarĢılayacak Kadar Yeterli Malının Veya 

Teminatının Bulunmaması 

Borcun ödenmeme tehlikesi şeklinde ortaya çıkan durumların, birer iflâs sebebi 

olabilmesi için, borçlunun borcunu karşılayacak miktarda malının veya borcuna 

karşılık göstermiş olduğu bir teminatın mevcut olmaması şarttır. Borçlu, borcun 

ödenmesini tehlikeye düşüren bir duruma sebebiyet vermekle birlikte, muacceliyet 

gerçekleştiğinde, işyerinde, evinde veya bankada el konulabilecek yeterli mevcudu 

varsa; alacaklı, bu malların yerini biliyorsa ve yapılacak icra takibi semeresiz 

kalmayacaksa, borcun ödenmesi tehlikeye girmeyeceğinden, borcun ödenmemesi 

tehlikesine dayanılarak, muaccel olmayan alacak için, doğrudan doğruya iflâs 

istenemeyecektir. Bu durumda, alacak muaccel olduktan sonra, ancak takipli iflâs 

yoluna başvurulabilecektir. Zira, doğrudan doğruya iflâs, sırf borcun ödenmesinin 

tehlikeye düşürülmesinin bir yaptırımı veya cezası değil, gecikmesinde sakınca 

bulunan hallerde, alacaklıları korumak için öngörülmüş bir yoldur
801

,
802

. Borçlunun 

iflâsının istenebilmesi için, borçlunun tehlike arzeden davranışıyla alacağın 

ödenmesini tehlikeye düşürülmesi arasında bir illiyet bağının bulunması gerekir. 

                                                 
800

  Borçlunun iflâsının istenmesi sebebiyle, borçlunun malları üzerine muhafaza tedbirleri 

konulması halinde, borçlunun bu tedbirler sebebiyle uğrayacağı muhtemel zararlara 

karşılık gelmek üzere, teminat istemesi, kanun tarafından mahkemenin takdirine 

bırakılmıştır (m. 159,II). Kanaatimizce, borcun ödenmemesi tehlikesinden kaynaklanan 

iflâs sebeplerine dayanılarak açılan iflâs davalarında bu teminatın istenmesi zorunlu 

olmalıdır.  
801

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 51.  
802

  Borçlu hakkında, takipli iflâs yoluna başvurmak mümkünse, doğrudan doğruya iflâs 

yoluna gidilemez. Aynı şekilde, borcun ödenmemesi tehlikesi halinde, tasfiye edilecek 

miktarda malı varsa, alacaklıların korunması bakımından, ilk önce borçlunun mallarına 

ihtiyati haciz koymak doğru bir tercih olacaktır. Kanaatimizce, ihtiyati haciz kararından 

sonra da borçluya karşı doğrudan doğruya iflâs yoluna değil, takipli iflâs yoluna gidilmesi 

gerekir. Çünkü, ihtiyati hacizle borçlunun yeterli miktarda malı haczedildiğinden, 

doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurmayı gerektiren tehlike de doğmamış olur. Doğrudan 

doğruya iflâs sebepleri, ya gecikmesinde sakınca bulunan, ya da takipli iflâsa başvurmanın 

anlamsız olduğu durumlardan kaynaklanır. Örneğin, konkordatonun tasdik edilmemesinde 

veya feshi durumlarında, takipli iflâs yoluna başvurarak, borçluya ödeme emrine itiraz ve 

borçlarını depo veya ifa etme imkânın verilmesinin bir anlamı olmaz.  
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Borçlunun yeteri kadar mal veya teminatın bulunması ise, bu illiyet bağını ortadan 

kaldırır. 

Borçlunun, borçlarına karşılık olarak vermiş olduğu bir ayni teminatın, yani 

rehnin mevcut olması halinde de, doğrudan doğruya iflâs yoluna gidilemez. Ancak, 

gösterilen rehin, alacakları karşılamayacak kadar az ise veya rehnin değeri zamanla 

düşmüşse, alacağın karşılanamayan kısmı için doğrudan doğruya iflâs yoluna 

gidilebilecektir. Şayet, alacaklıya verilen teminat şahsi nitelikte ise, banka teminat 

mektupları hariç, kefalet ve garanti sözleşmesi gibi teminatların sağladıkları güvence 

zayıf olduğundan, borçlunun doğrudan doğruya iflâsı istenebilir. Çünkü, borcun ifasını 

şahsen ifa edeceğini taahhüt eden kişi, bu taahhüdünü yerine getirmekten kaçınması 

halinde, onun hakkında bir takip başlatmak gerekir ki, bu durumda, haciz için, 

borçluya ait yeterli miktarda veya hiç mal bulamama ve dolayısıyla, alacağı tahsil 

edememe riski söz konusu olacaktır.  

II-Borcun Vadesinde Ödenmesinin Açıkça Tehlikeye DüĢmüĢ Olması 

1-Tehlike Kavramı 

İflâsın açılması ile kural olarak, borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisi, 

kanundaki düzenleme gereği (m.191,I) kısıtlanarak, yapılacak tasarruflarla alacaklılara 

verilecek zarar engellenmiş olur. Ancak, iflâsın açılmasından, hatta iflâs yoluna 

başvurulmasından önce, borçlunun tasarruflarını, bu şekilde otomatik olarak kısıtlayan 

bir hukuki mekanizma mevcut değildir
803

. Dolayısıyla, iflâsın açılmasından önce 

borçlunun tasarruflarının kısıtlanması, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve muhafaza 

tedbirleri gibi, alacaklının talebi ile devreye girebilen harici yollara başvurmasıyla 

mümkün olmaktadır
804

. Zira, bu tedbirlere başvurulmadığı takdirde, borçlu, mallarını 

dilediği gibi tasarruf etmeye devam edecektir. Fakat, borçlunun bu tasarruf ve 

                                                 
803

  Amerikan hukukunda, Türk hukukundan farklı olarak, iflâs dilekçesinin mahkemeye 

verilip işleme konulmasıyla birlikte, ülke çapında, alacaklıların borçluya karşı tahsil 

amaçlı açtığı bütün davalar ve yaptığı bütün işlemler durur ve rehinlerin paraya çevrilmesi 

engellenmiş olur (USBC § 362,a). Ayrıca, bundan sonra borçluya karşı yeni bir dava 

açılamaz ve bir işlem yapılamaz. Kanun gereği, ayrıca bir mahkeme kararı olmaksızın 

kendiliğinden devreye giren bu tedbire “automatic stay” denir (Tabb s. 146; Epstein s. 

150 vd.; Waxman s. 199; Mecham s. 17). 
804

  Tasarrufların  iptali davası, dolaylı şekilde borçlunun tasarruflarını kısıtlamakta, yani geçmişe 

yönelik olarak borçlunun tasarruflarının iptalini sağlayarak, borçlunun tasarruflarında daha 

dikkatli davranmasını sağlamaktadır. Ancak, bu mekanizma, iflâs takibinden önce değil, sonra 

devreye girmektedir. Ancak, yukarıda sözü edilen mekanizmaların, iptal davasının aksine, iflâs 

takibinden önce devreye sokulabilme özellikleri vardır.  
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davranışları, alacağın vâdesinde ödenmesini tehlikeye sokan tür ve nitelikte ise, bu 

yolların yanı sıra, alacaklının doğrudan doğruya iflâs isteme hakkı da bulunmaktadır. 

Ayrıca, belirtmek gerekir ki, borçlunun, alacakların ödenmesini tehlikeye sokması, 

mallarının üzerindeki kötü niyetli tasarrufları ile sınırlı olmayıp, ayrıca, bir takım 

tutum ve davranışlarıyla, örneğin, taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçmak 

suretiyle, bu tehlikeye sebebiyet vermesi mümkündür. 

İcra ve iflâs hukuku anlamındaki “tehlike” kavramı, alacağın muacceliyet 

tarihinde ödenmemesini ve dolayısıyla alacaklının alacağına kavuşamamasını ifade 

eder. Borcun ödenmesini tehlikeye düşüren hususlar, bazen doğal haliyle bir iflâs 

sebebi olarak kabul edilirken, bazen de mahkeme kararı ile bu davranışlar tespit 

edilerek borçlunun iflâsının istenmesinde esas alınırlar. Örneğin, konkordato ve 

uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma ile ilgili hallerde, borçlunun davranışları 

doğrudan doğruya iflâsa sebebiyet vermez. Mahkemenin de, ayrıca bu konuda bir 

karar vermesi ve bu davranışlara yaptırım uygulaması gerekir
805

. Borçlunun, bu 

yaptırımlara maruz kalması da bir iflâs sebebi olarak kabul edilmiştir.  

Borcun ödenmesini tehlikeye düşüren borçlu, çoğu zaman, borcunu 

ödemeyeceğini beyanıyla değil, tutum ve davranışlarıyla gösterir. Borcun ödenmeme 

tehlikesine sebebiyet veren haller, nitelikleri itibariyle, vâdesi geldiğinde borcun 

ödenmeyeceğine dair bir karine oluştururlar. Mahkeme, bu karinelerin sonuç 

doğuracağını kuvvetle muhtemel görmesi halinde, borçlunun iflâsına karar verir. 

Buradaki iflâs sebeplerini oluşturan davranışlar, normal ve dürüst bir borçludan 

beklenen davranış biçimleri değildir. Çünkü, borçlu alacak muaccel olmadan önceki 

zaman diliminde, bu tür davranışlarıyla, borç ilişkisinde bulunması gereken güven 

unsuruna zarar vermekte veya tamamen ortadan kaldırmaktadır.  

İcra ve İflâs Kanunu‟nda borcun ödenmeme tehlikesinin dikkate alındığı 

kurumlardan biri de ihtiyati haciz kurumudur. İhtiyati hacizde, alacaklının haciz 

istemesinin söz konusu olmadığı bir aşamada, m.257,II‟de sayılan hususların ortaya 

çıkması sebebiyle, haciz isteme veya dava açma zamanı geldiğinde, mal bulamamak 

ve dolayısıyla alacağın ödenmemesi ile karşılaşma tehlikesi vardır. Bu tehlikeye karşı, 

alacaklıyı korumak için, borçlunun malları geçici olarak haczedilmektedir
806

. Ayrıca, 

m. 309/m,I‟de yeniden yapılandırmanın sebepleri arasında, borcun ödenmeme tehlikesi 

                                                 
805

  Bu yaptırımlara, konkordato mühletinin kaldırılması, konkordatonun tasdik edilmemesi, 

yeniden yapılandırma projesinin feshi örnek olarak verilebilir. 
806

  Kunter, Nurullah: “Tehlike Tedbiri” Genel Teorisi ve Para Cezaları İçin İcrai ve İhtiyati 

Haciz (İHFM, 1969/1-4, s. 17-41), s. 33.  
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ile borca batıklık tehlikesi de sayılmıştır. Dolayısıyla, “borcun ödenmeme tehlikesi” 

içerik olarak, İcra ve İflâs Kanunu‟nun yabancı olduğu bir kavram değildir. 

Borçlar hukukunda, başkalarının güvenliğini tehlikeye atan faaliyetleri yürüten, 

araç ve teknikleri kullanan veya işletme işleten
807

 kişiler için kabul edilmiş bir 

sorumluluk vardır ki, buna “tehlike sorumluluğu” denir
808

. Bu sorumluluk örnekleri 

çeşitli kanunlarda düzenlenmişlerdir
809

. Tehlike sorumluluğunun söz konusu olduğu 

hallerde, kişi, kusuru bulunmasa bile, meydana gelen zararı tazmin etmek zorundadır. 

Bu duruma, motorlu araç işletenlerin sorumluluğu örnek olarak verilebilir (Karayolları 

Trafik Kanunu m. 85 vd.). Burada, kişinin kusuru olmasa dahi, sorumlu tutulmasının 

amacı, doğan zararın bir an önce giderilmesi ve kişiler, bu tehlikeli faaliyetleri 

yürütürken ve araçları kullanırken, azami özen göstermelerini sağlamaktadır. Borçlar 

hukukunda, tehlike kavramı, maddî zararın gerçekleşme ihtimalinde sıklık ve 

yüksekliği ifade eder
810

. Bu tehlike, daha çok borcun doğumu ve doğan borçtan 

kaynaklanan sorumlulukla ilgilidir. Tehlike sorumluluğunun bir amacı da, doğan 

zararın kim tarafından tazmin edileceğini tespit etmektir
811

. Sonuç olarak, tehlike 

kavramı, sadece İcra ve İflâs Kanunu‟na özgü bir kavram olmayıp, çeşitli kanunlarda 

açıkça veya zımni olarak kendisine yer bulduğu söylenebilir. Ancak, tehlike 

kavramının anlamı, hüküm ve sonuçları, kanundan kanuna farklılık arzeder. Örneğin, 

borçlar hukukundaki “tehlike” kavramı, borçlar hukukundan farklı olarak, borcun 

doğumu ile ilgili olmayıp, borcun tahsil edilip edilmemesi ile ilgilidir. 

                                                 
807

  Çevre Kanunu‟ndaki bir düzenlemeye göre, çevreyi kirletenler, kusursuz sorumludur. 

Fabrikanın çıkardığı duman ya da atık su sebebiyle doğan zararı, bu fabrikayı işleten 

gerçek ya da tüzel kişi, kusuru bulunmasa dahi tazmin edecektir, kusursuz sorumlu 

olacaktır (Çev. K. m. 28,I).  
808

  Tandoğan, Haluk: Tehlike Sorumluluğu Kavramı ve Türk Hukukunda Tehl ike 

Sorumluluklarının Düzenlenmesi Sorunu (BATİDER, 1979/2, S. 291 -321), s. 294.  
809

  Örnek olarak bkz.: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m. 85), 2920 sayılı Türk Sivil 

Havacılık Kanunu vb.  
810

  Bkz. Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku, s. 224 vd.; Eren-Borçlar Hukuku, s. 631 vd.; Tekinay/ 

Akman/Burcuoğlu/Altop s. 498 vd.  
811

  Borçlar Kanunu ile İcra ve İflâs Kanunu m.177‟deki tehlike durumuna benzememekle 

birlikte, ceza ve borçlar hukukunda da, sırf tehlikeye sebebiyet verildiği gerekçesiyle, 

kişinin sorumluluğunu gerektiren durumlar vardır. Ceza hukukunda, suçların çeşitli 

sınıflandırılması yapılmaktadır. Bu sınıflandırılmalardan birisi de tehlike suçu ve zarar 

suçu ayrımıdır. Bir suç, hukuki varlığı veya menfaati zarar sokuyorsa “zarar suçu”; hukuki 

varlığı veya menfaati tehlikeye sokuyorsa “tehlike suçu” olarak tanımlanır. Tehlike 

suçlarında, tehlikenin varlığı yeterli olup, hukuki varlığın veya menfaat için tehlike 

gerçekleştiği anda suç tamamlanmaktadır. Bunun için, ayrıca zarar doğması gerekmez. 

Hukuki varlık veya menfaatin tehlikede olması, suçun tamamlanması için yeterlidir. 

Tehlike suçlarına tam teşebbüs mümkün değildir. Örneğin, hırsızlık bir zarar suçu iken, 

hakaret ve sövme bir tehlike suçudur.  
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2-Tehlikenin Kapsamı ve Sınırları 

Borç ilişkisinden doğan para borcunu ifa etmekle yükümlü olan borçlu sayısının 

bir kişi olması halinde, borcun ödenmemesi konusunda sebebiyet verdiği tehlikenin 

sonuçlarına kendisi katlanır. Tehlikeye sebebiyet veren kimse, kanuni temsilci ise, 

temsil edilen kişi, bu tehlikeden dolayı, iflâsla karşı karşıya gelirken, tehlikenin 

doğurduğu cezai sorumluluklar, kanuni temsilcisine ait olur. Burada, cezai 

sorumlulukların borçluya ait olmayacağı hususu, kanun hükmü gereğidir (TTK m.15). 

Temsilcinin iradi temsilci olması durumunda ise, borç ilişkisinden doğan tüm hak, borç 

ve sorumluluklar temsil edilene ait olduğundan((BK m.32 vd.)
812

, hem iflâs 

sorumluluğu, hem de cezai sorumluluk, borçlunun kendisine ait olacaktır. Zira, iradi 

temsilcinin davranışları, temsil edilenin davranışları olarak kabul görür. 

Borç ilişkisinde, birden fazla borçlunun bulunması halinde, bu borçlulardan 

birisinin sebep olduğu tehlikenin meydana getirdiği sorumluluğun, diğer borçlulara 

sirayet edip etmeyeceğine karar vermek için, borçlular arasındaki ilişkinin niteliğini 

bilmek önemli rol oynar: Kural olarak, borçlular arasında müteselsil borçluluk 

ilişkisinin varlığı halinde (BK m. 50 vd.), alacaklı, iflâsa tabi olması şartıyla, istediği 

borçluya karşı, iflâs yoluna başvurma hakkına sahiptir. Ancak, borçlulardan sadece 

birisinin veya birkaçının borcun ödenmeme tehlikesine sebebiyet vermesi durumunda, 

örneğin, borçlulardan birisinin yerleşim yerinin malum olmaması halinde, iflâs davası, 

sadece tehlikeye sebebiyet verene karşı açılabilir. Çünkü, borcun ödenmesini tehlikeye 

düşürmek, kişisel bir davranış olduğundan, diğer borçlulara karşı, müteselsil borçluluk 

ilişkisine dayanılarak doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurulamaz. Aksi halde, dürüst 

borçlular da bu vesileyle cezalandırılmış olur.  

Adi borç ilişkisinde ise; alacaklı, ilk önce, birinci derecede sorumlu olan asıl 

borçluya, sonra ikinci derecede sorumlu olan diğer borçluya başvurabilir. Her ikisine 

de aynı anda başvuru yapmasına ise imkân yoktur. Aralarında, adi borç ilişkisi bulunan 

borçluların, borcun ödenmeme tehlikesi sebebiyle doğan iflâs sorumluluklarını, her biri 

için, ayrı ayrı incelemek gerekir: Genel kural, asıl borçluya başvurulmadan önce, 

doğrudan ikinci derecede sorumlu olan borçluya başvurulması halinde, bu borçlunun, 

tartışma def‟ini (BK m. 486) ileri sürebilme hakkına sahip olmasıdır. Fakat, borçtan 

ikinci derecede sorumlu olan kimsenin, borcun ödenmesini, tehlikeye düşürdüğü 

gerekçesiyle, asıl borçluya karşı iflâs davası açılamaz. Yani, böyle bir durumda, genel 
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  Oğuzman/Öz s. 165-166. 
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kuralın aksine, asıl borçluya karşı iflâs davası açmak yerine, borçtan ikinci derecede 

sorumlu olana karşı, doğrudan doğruya iflâs davasını açılabilecektir. Aksi takdirde, 

ikinci derecede sorumluluk taşıyan borçluların bu tür davranışlarına, icazet verilmiş 

olunur ve alacak muaccel olduğunda veya asıl borçluya başvurduktan sonra, bu 

borçluya karşı iflâs davası açıldığında, alacaklı tasfiye edilecek bir mal bulamaz. 

Böylece, ikinci derecede sorumlu olan borçlu hakkındaki iflâs takibi semeresiz 

kalacağı gibi, tali olarak borçtan sorumlu tutulmanın bir anlamı da kalmaz. Örneğin, 

ikinci derecede borçlu olan kişi, adi bir kefil ise, böyle davranılarak, kefalet 

sözleşmesinden doğan sorumluluk, dolaylı olarak ortadan kaldırılmış olunur. Şayet, 

borcun ödenmeme tehlikesine sebebiyet veren asıl borçlu ise, bu durumda da, borcun 

ödenmesinin tehlikeye düşürüldüğü gerekçesiyle, ikinci derecedeki borçluya karşı, 

doğrudan doğruya iflâs yoluna gidilemez. Alacaklı, borçtan ikinci derecede sorumlu 

olan kişiye başvurabilmesi için, alacağın muaccel olmasını beklemek zorundadır. 

Borcun ödenmesinin tehlikeye düşürülmesi konusunda, asıl borçlu ile ikinci 

derecedeki borçlunun birlikte hareket etmeleri halinde, asıl borçlunun yanı sıra, tali 

borçluya karşı da doğrudan doğruya iflâs davası açılabilecektir
813

. 

Aralarında mecburi dava arkadaşlığı (HUMK m. 47)
814

 bulunan borçlulardan bir 

veya bir kaçının, borcun ödenmeme tehlikesine sebebiyet vermesi halinde, mecburi 

dava arkadaşlığının niteliği gereği, borcun ödenmesinin tehlikeye düşürüldüğü 

gerekçesiyle, iflâs davası bütün borçlulara karşı açılacaktır. İhtiyari dava 

arkadaşlığında ise, davalı adedince dava olduğundan, iflâs davası, sadece borcun 

ödenmesini tehlikeye düşüren borçlulara karşı açılabilir.  
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  Benzer bir durum olarak, ihtiyati için ileri sürülen bir görüşe göre ise, böyle bir durumda, 

ikinci derecede sorumlu olan kişiye karşı, ihtiyati haciz yoluna gidilemez. Çünkü, m. 

257,III‟e göre borçlunun mallarına ihtiyati haciz konulursa; alacağın, sadece asıl borçlu 

hakkında muaccel olacağını belirtmektedir. Bu hüküm karşısında, ikinci derece sorumlu 

olan borçluya yönelmek mümkün olmamalıdır. Ancak, yapılan takip sonucu, borçlunun 

malvarlığından alacaklı tatmin edilememişse ve bu arada da henüz borcun vâdesi 

gelmemekle birlikte, kefil kendisine başvurulacağını düşünerek, borcunu ödemek 

istemediğini gösteren davranışlar içine girmesi halinde, artık asıl borçludan alacağın elde 

edilemeyeceği anlaşıldığından ve ihtiyati haczin amacı dikkate alındığında adi kefile karşı 

da ihtiyati haciz talebinde bulunulabilmelidir. Bu durumda, kefilin niyeti ve davranışları 

önem arzetmeye başlar ve kefil takibin hedefi haline gelir (Özekes s. 159).  
814

  Mecburi dava arkadaşlığı için örnek olarak bkz. İcra ve İflâs Kanunu m. 282; Medenî 

Kanun m. 286,I, c. 1; 702,II; m. 713,III hükümleri verilebilir.  
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III-Borcun Muaccel Olmasının Gerekmemesi 

1-Vâdeye Bağlı Borçlar Bakımından 

Taraflar arasında yapılan anlaşma ile vâdeye bağlanmış alacaklarda, vâde 

gelmedikçe, alacaklının vâdeyi bozarak, bu alacağını talep etme yetkisi olmadığı gibi, 

vâdeden önce teklif edilen edimi kabul etme mecburiyeti de yoktur. Ancak, icra ve 

iflâs hukukunda, borçlunun, gerek sözleşme şartlarına, gerekse, dürüstlük kuralına 

uygun davranmayarak, borç yükünden, hukuki olmayan yollarla kurtulmanın yolunu 

arayarak, borcun vâdesinde ödenmesini tehlikeye düşürmesi halinde, sözleşmenin 

diğer tarafı olan alacaklının da, alacağını vadesinden önce, yani daha erken olarak 

isteme hakkı doğar.  

Borcun ödenmesini tehlikeye düşüren durumlardan bazıları, kanunlarımızda, 

ihtiyati haciz, bazıları iflâs sebebi, bazıları ise, hem ihtiyati haciz, hem de iflâs sebebi 

olarak düzenlenmişlerdir. Lâkin, İcra ve İflâs Kanunu‟nda borcun ödenmeme tehlikesi 

söz konusu olduğunda, doğrudan doğruya iflâs davası açılabilmesi için, alacağın 

muaccel olmasının gerekip gerekmediği konusunda, iflâs sebeplerine ilişkin 

hükümlerde bir düzenleme yoktur. Mehaz İsviçre hukukunda da, bu yönde bir 

düzenleme olmamakla birlikte, Türk İcra ve İflâs Kanunu m.177/1-3‟te yer alan iflâs 

sebeplerinin gerçekleşmesi durumunda (borcun, ödenmeme tehlikesi ile karşı karşıya 

kaldığı ileri sürülerek) “alacağın muaccel olması” bir şart olarak aranmadan doğrudan 

doğruya iflâs istenebileceği kabul edilmektedir
815

. Türk doktrininde bizim de 

katıldığımız görüşe göre ise, özellikle m.177/1-2‟deki hallerde, alacağın muaccel 

olmasının beklenmesi, alacaklının zararına olacağından dolayı, İsviçre‟deki bu 

uygulamanın, Türk hukukunda da geçerli olması, yani alacağı henüz muaccel olmamış 

olan alacaklıların da, bu hallerde, doğrudan doğruya iflâs davası açabilmesi gerekir
816

. 

Örneğin, bir tacirin işletmesinde hizmet akdi ile çalışan bir işçi düşünüldüğünde, 

hizmet akdi devam ederken, işçinin bayram parası, yakacak yardımı, ikramiye gibi 

alacakları, bu sözleşmede belirlenen zaman aralıklarından önce muaccel olmaz. Hatta, 

kıdem tazminatı, hizmet akdi sona ermedikçe muaccel hale gelmez. Ancak, borcun 
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  Blumenstein s. 598, 602; Gentinetta s. 14; Henze s. 41; Leemann s. 77; Locher, Kurt: 

Die Rechtliche Stellung und der Schutz der Gesellschaftsgläubiger im schweizerischen 

Aktienrecht, Bern 1941, s. 81, dn. 4; Jäger Carl: Bundesgesetz betreffend 

Schuldbetreibung und Konkurs, B. II, Zürich 1911, Art. 190, N. 2;  Kuru-İflâs ve 

Konkordato, s. 125; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 47.  
816

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2785; Postacıoğlu-İflâs Hukuku s. 40; Kuru-İflâs ve 

Konkordato, s. 125; Atalay-Anonim Şirketler, s. 15, 21, 23.  
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ödenmeme tehlikesine sebebiyet veren bir borçlu karşısında, bu tür alacakların 

muaccel olmasını beklemek, vâdesi geldiğinde, alacağın ödenmesini tehlikeye 

düşürmekten başka bir sonuç doğurmaz. Çünkü, alacak muaccel olduğunda; büyük 

ihtimalle, borçluya ait tasfiye edilebilir mal bulmak mümkün olmayacaktır. Demek ki, 

bazı durumların varlığı halinde alacağın muaccel olma tarihine kadar beklemek, 

borçlunun mallarını elden çıkarmasına, tasfiye sırasında, borçlunun tasfiye edilecek 

malının bulunmamasına ve dolayısıyla alacaklının alacağına kavuşamamasına 

sebebiyet verebilir
817

. Hatta, bazı durumların varlığı halinde, örneğin, borçlunun 

kaçması gibi durumlarda, muaccelliyet tarihine kadar bekleyerek bir takip 

başlatmamak, sonuç vermeyecek bir bekleyiş anlamına gelebilir.  

Bizim hukuk sistemimizde, her ne kadar, borcun ödenmesini tehlikeye düşüren 

iflâs sebeplerinin varlığı halinde, alacağın muaccel olmasının gerekip gerekmediği 

konusunda, kanunda bir düzenleme yok ise de, kanunlarımızda yer yer, borcun 

ödenmeme tehlikesinin varlığı halinde alacağın muaccel olmasına gerek olmadığı 

konusunda düzenlemeler mevcuttur. Örneğin, İcra ve İflâs Kanunu‟nun ihtiyati haciz 

(m. 254 vd.), iflâs dışı konkordato (m. 285 vd.) ve Amme Alacakları Tahsili Usulü 

Hakkında Kanun m. 17-20‟deki ihtiyati tahakkukla ile ilgili hükümlerine göre, borcun 

muaccel olması beklenmeksizin iflâs yoluna başvurulabilmektedir.  

Borcun ödenmesinin tehlikeye düştüğü durumlarda, muacceliyet tarihini 

beklemeye gerek olmadığını ileri süren bu görüş için, kanaatimizce birçok kanuni 

dayanak ileri sürülebilir:  

Bu dayanaklardan birincisi “ihtiyati haciz” kurumudur. Bir defa, borcun 

ödenmesini tehlikeye düşürdüğü için, alacaklıya iflâs isteme hakkı veren sebeplerin 

benzerleri, ihtiyati haciz sebepleri olarak düzenlenmiş ve bu nedenlere dayanılarak 

ihtiyati haciz istemek için, alacağın muaccel olma şartı aranmamıştır. Bu nedenler, 

borçlunun malum bir yerleşim yerinin bulunmaması, taahhütlerinden kurtulmak 

amacıyla mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya kendi kaçmaya hazırlanması veyahut 

kaçması ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde 

bulunmasıdır (m. 257,II). Alacağı, henüz muaccel olmayan bu alacaklı, ihtiyati haciz 

kararı aldırmak suretiyle, doğrudan doğruya iflâs davası açma imkânı elde 

etmektedir
818

. Görüldüğü üzere, İcra ve İflâs Kanunu m.177/1‟deki durumlar ile 

                                                 
817

  Benzer bir durum olarak ihtiyati haciz için bkz. Özekes s. 4.  
818

  Kanaatimizce, borçlunun mallarının ihtiyaten haczedilmesinden sonra, alacaklının 

doğrudan doğruya iflâs yoluna başvuramaması gerekir. Çünkü, alacaklının alacağına 
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m.257,II‟deki durumlar birbirlerine çok benzemektedir. Bu nedenle, alacaklı m. 

257,II‟ye göre ihtiyati haciz kararı almak suretiyle, alacağını muaccel hale gelmesini 

(m.257,III)
819

 beklemeden, yedi gün içinde, doğrudan doğruya iflâs davası 

açabilmektedir (m. 264,I). Aynı şekilde, alacaklı, doğrudan doğruya iflâs davası açmak 

için mahkemeye verdiği dava dilekçesinde; ilk önce m.257,II‟ye göre, ihtiyati haciz 

kararı verilmesini isteyebilir. Bu talep üzerine, ticaret mahkemesi ihtiyati haciz kararı 

verirse, alacak muaccel olmadan talep edilebilir hale gelecektir
820

.  

İkinci dayanak “konkordato” kurumudur. Kanunda bir düzenleme olmamakla 

birlikte, iflâs dışı konkordatoda da, konkordato teklifinde bulunmak ve teklif edilen 

konkordatonun tasdik edilmesi için, borcun muaccel olması gerekmemektedir. 

Dolayısıyla, borç muaccel olmadan, konkordato teklifi kabul edilir; ancak sonradan 

konkordato mühleti kaldırılır, konkordato tasdik edilmez veya konkordato tamamen 

feshedilirse; alacaklı, alacağının muaccel olması beklemeden, doğrudan doğruya iflâsı 

yoluna başvurma hakkı elde etmiş olacaktır.  

Üçüncü dayanak “yeniden yapılandırma” kurumudur. Sermaye şirketi ve 

kooperatiflerin yeniden yapılandırılması yoluna başvurulması için, kanunda açık bir 

şekilde, üç neden kabul edilmiştir (m.309/m,I): Kanuna göre, muaccel para borçlarını 

ödeyemeyecek durumda olan veya mevcut ve alacakları, borçlarını karşılamaya 

yetmeyen, ya da bu hallerden 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. 

Kanun hükmünden anlaşıldığı üzere, bu sebeplerden birincisi, genel iflâs sebebi olan 

borcun ödenmemesi, ikincisi ise, borca batıklık hali, üçüncü neden ise, borcun 

ödenmeme tehlikesi ve borca batıklık tehlikesidir. Görüldüğü üzere, kanun koyucu, 

tehlikeye dayalı bir durumu, yeniden yapılandırma için bir neden olarak kabul etmiştir. 

Bu tehlikenin varlığı halinde, borcun muaccel olmasına gerek yoktur. Burada sayılan 

üç husustan borca batıklık tehlikesi hariç olmak üzere, diğerleri aynı zamanda, bizde 

kabul edilmiş birer iflâs sebebidir. 

                                                                                                                                          
yetecek miktarda mal ihtiyaten haczedilmişse, borcun ödenmeme tehlikesi ortadan kalkmış 

olur. Bu durumda, alacaklının başvuracağı iflâs yolu takipli iflâs olmalıdır.  
819

  Kanaatimizce, m. 177/1-3‟teki haller sebebiyle muaccel olmayan alacaklar için, ihtiyati 

haciz olmaksızın, doğrudan doğruya iflâs davasının açılması ile alacaklar muaccel hale 

gelmezler. Alacakların muaccel hale gelmesi için, mahkemenin iflâs kararı vermesi 

gerekir.  
820

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2785.  
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Dördüncü dayanak, vergi hukukundaki “ihtiyati tahakkuk” kurumudur. Kamu 

icra hukukunda, sadece resim ve vergi alacakları için olmak üzere “ihtiyati tahakkuk” 

isimli güvenlik önlemi vardır. Kural olarak, bu alacaklar, tarh, tebliğ ve tahakkuk 

aşamalarından geçtikten sonra, istenebilir hale gelirler
821

. İhtiyati tahakkuk söz konusu 

olduğunda ise, vergi ve resim alacağı bu aşamalardan geçmeksizin, idari bir kararla 

vâde gelmeden önce tahakkuk ettirilir
822

. İhtiyati tahakkuk, vergi veya resim alacağını 

doğuran olayın meydana gelmesi ile vergi veya resim alacağının tahakkuku arasında 

geçen süre zarfında, yükümlünün hal ve hareketleri, ileride verginin alınmasını 

güçleştireceği izlenimini vermesi halinde, bu alacakların güvence altına alınması için, 

vergi tahakkukunun öne alınması şeklinde tarif edilebilir
823

. İhtiyati tahakkuk 

gerektiren sebepler, Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun‟un 17 inci 

maddesinde sayılmışlardır. Bu sebepler; teminat istenmesini gerektiren durumlardan 

birisinin varlığı (AATUHK m.9), borçlunun belli bir yerleşim yerinin bulunmaması, 

borçlunun kaçması veya kaçmaya teşebbüs etmesi, mallarını kaçırması veya kaçırmaya 

teşebbüs etmesi, mal bildirimine çağrılan borçlunun belli bir süre içinde mal 

bildiriminde bulunmaması veya eksik bildirimde bulunması, borçlunun kamu 

alacağının tahsiline engel olmaya veya tahsilini zorlaştırmaya yönelik eylemlerde 

bulunması (AATUHK m.110) sebebiyle hakkında kovuşturma açılması, borçlunun, 

işletmesinin muvazaalı olduğu ve gerçekte başkasına ait olduğu hakkında deliller elde 

edilmesi şeklinde sıralanabilir
824

. Görüldüğü üzere, ihtiyati tahakkukta, mükellefin 

ileride tahakkuk edecek vergi borcunu tarh, tebliğ gibi normal süreç işletilmeden 

tahakkuk ettirilmektedir. İhtiyati tahakkukta, matrah henüz belli olmasa da, geçici 

olarak, harici karinelere göre, takdir yoluyla tespit edilen matrahlar üzerinden vergi 

hesaplanır. Ancak, bu vergiler, vâdesi gelmeden önce tahsil edilemezler (AATUHK 

m.18,III)
825

. Fakat, ödemenin garanti altına alınabilmesi için bu vergi ve zamlarını 

karşılayacak tutarda, derhal ihtiyati haciz gerçekleştirilir (AATUHK m.18,III)
826

. 

Böylece, verginin vâdesi gelmemiş olsa bile, ihtiyati haczin gerektirdiği prosedür 

sebebiyle, borçlunun iflâsı istenebilecektir. 

                                                 
821

  Kızılot/ġenyüz/TaĢ/Dönmez s. 286; Karakoç, Yusuf: Genel Vergi Hukuku, Ankara 2007, 

s. 591; Mutluer, Kamil: Vergi Genel Hukuku, İstanbul 2006, s. 450.  
822

  Kızılot/ġenyüz/TaĢ/Dönmez s. 287; Karakoç s. 591.  
823

  Karakoç s. 591; Kızılot/ġenyüz/TaĢ/Dönmez s. 287; Mutluer s. 450.  
824

  Bunların dışındaki bir nedenle, ihtiyati tahakkuk yoluna gidilemez. Ancak sebeplerinin 

varlığı halinde, ihtiyati tahakkuk yoluna gidip gitmemesi vergi idaresinin takdirindedir 

(Mutluer s. 451).  
825

  Karakoç s. 593; Kızılot/ġenyüz/TaĢ/Dönmez s. 287; Mutluer s. 451.  
826

  Karakoç s. 593; Kızılot/ġenyüz/TaĢ/Dönmez s. 287; Mutluer s. 451.  
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Sonuç olarak denilebilir ki, ileride vâdesi gelse dahi, borcunu ifa etmeye istekli 

görünmeyen; bu doğrultuda bir takım davranış veya teşebbüsler içine giren bir borçlu 

hakkında iflâs takibi başlatmak için muacceliyet tarihini beklemek, alacaklılar aleyhine 

sonuç doğuracaktır. Dolayısıyla, bu durumdaki bir borçluya karşı, alacağın muaccel 

olması beklenmeden ve iflâs takibi başlatılmadan, doğrudan iflâs davası 

açılabilmelidir. Zaten, bu şekilde iflâs davası açabilmenin önünde kanuni bir engel de 

mevcut değildir. Bu durumlarda, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurulabilmenin 

temel sebebi, alacağın karşı karşıya olduğu riskin büyüklüğüdür. Borcun ödenmeme 

tehlikesine ilişkin iflâs sebeplerine dayanarak iflâs davası açmak için, alacağın 

muaccel olmasını şart koşmak, bu sebeplerin niteliği ile bağdaşmaz. Çünkü, burada 

alacağın muaccel olmasını beklemek, alacaklının alacağına kavuşmasının tehlikeye 

girmesi demektir. Hemen belirtmek gerekir ki, borcun ödenmeme tehlikesinin vuku 

bulduğu hallerde, alacakların, iflâs takibi yoluyla istenebilir hale gelmesi, alacağı, 

borçlar hukuku anlamında muaccel hale getirmez. Alacaklılar, bu durumların varlığı 

halinde; sadece alacakları muaccel olmuş gibi, doğrudan doğruya iflâs davası açma 

hakkı elde ederler. Bu alacakların muaccel hale gelmesi, iflâs davasının açılmasıyla 

değil; ancak kanun gereği (m. 195), iflâsın açılması ile mümkün olmaktadır
827

.  

2-ġarta Bağlı Borçlar Bakımından 

Şarta bağlı bir alacağın ödenmesinin tehlikeye düşürülmüş olması halinde, iflâs 

istenip istenemeyeceği konusunda da, kanunda bir açıklık yoktur. Doktrindeki bir 

görüşe göre, şart gerçekleşmeden borçlu, alacağın ödenmesini tehlikeye düşürecek 

davranışlarda bulunur veya bunları yapmaya teşebbüs ederse, şartın gerçekleşmesi 

beklenmeden borçlunun doğrudan doğruya iflâsı istenebilir
828

. Bu görüş hakkında bir 

değerlendirmede bulunmak için öncelikle şart, bozucu ve taliki şart olmak üzere ikiye 

ayrılarak incelenmelidir:  

Bozucu şartta, bir hukuki işlem geçerli olarak kurulur ve gelecekte, bağlandığı 

şüpheli olayın gerçekleşmesiyle, bu hukuki işlem bozularak hükümsüz olur. Bu şart ile 

                                                 
827

  Yani, alacaklı borcun ödenmeme tehlikesi doğuran sebeplerden birisinin gerçekleştiğini, 

dolayısıyla alacağın muaccel hale geldiğini ileri sürerek, mahkeme dışı taleplerle, borçluyu 

ödeme yapmaya zorlama hakkına sahip değildir. Zira, borcun ödenmeme tehlikesinden 

kaynaklanan sebepler, alacaklıya alacağını muaccel olmadan isteme hakkı değil, sadece iflâs 

davası açma hakkı verir.  
828

  Gentinetta s. 14; Leemann s. 77; Blumenstein s. 594, 598; Henze s. 41; Locher s. 81, 

dn. 4; Postacıoğlu-İflâs Hukuku s. 40; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 45; Atalay-Anonim 

Şirketler, s. 15, 21, 23.  
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doğan alacak, derhal muaccel olabileceği gibi, bir vâdeye de bağlanmış da olabilir. 

Bozucu şartta, ortada doğmuş bir alacak söz konusu olabileceğinden dolayı, bu 

alacağın ödenmesini tehlikeye düşüren durumlardan birisinin varlığı halinde, bozucu 

şart gerçekleşmedikçe, doğrudan doğruya iflâs takibi yapılabilecektir. Bu 

açıklamalardan sonra, yukarıdaki görüşe tekrar bakılacak olunursa, bozucu şart 

anlamında yukarıdaki görüş doğrudur. Buna karşılık, taliki şarta bağlanan alacaklarda 

ise, ortada doğmuş ve talep edilebilir bir alacak mevcut olmadığından alacağın 

muacceliyetinden de bahsedilemez. Bu nedenle, doğması, taliki şarta bağlanan 

alacaklar için, takip yapılıp yapılamayacağı konusunda birbirinden farklı iki görüş ileri 

sürülmüştür: Birinci görüşe göre, taliki şartta hukuki işlem, şartın gerçekleşmesinden 

önceki bir tarihte yapılmakla birlikte, hüküm ve sonuçlarını doğurması, gelecekte 

gerçekleşmesi şüpheli bir olaya bağlandığından, ancak şüpheli olayın gerçekleşmesiyle 

hüküm ve sonuçlarını meydana getirir ve alacak da, şartın gerçekleşmesiyle doğmuş 

olur. Şüpheli olayın gerçekleşmemesi halinde, hüküm doğurması şarta bağlanan 

hukuki işlem ortadan kalkar. Görüldüğü üzere, taliki şarta bağlanan alacaklar, şart 

gerçekleşinceye kadar doğmazlar. Ayrıca, şartın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de 

belli değildir. Dolayısıyla, henüz doğmamış ve doğup doğmayacağı da şüpheli olan bir 

alacak için takip yoluna gidilemez
829

. İkinci ve karşıt olan görüş ise, Borçlar Kanunu 

m. 150‟yi esas almaktadır. Bu hükmün 1 inci fıkrasına göre, şart tahakkuk edinceye 

kadar borçlu, borcun gereği gibi ifa edilmesine engel olacak her çeşit tasarruftan 

kaçınmakla yükümlüdür. İkinci fıkrada ise, şarta bağlı alacağı, tehlikeye düşürülen 

alacaklı, bu hakkını korumak için, gerekli olan tedbirlere başvurabilecektir
830

.  

Kanaatimizce, taliki şarta bağlı alacaklar için, borcun ödenmeme tehlikesinin söz 

konusu olduğu durumlarda, doğrudan doğruya iflâs yoluna gidilemez. Borcun 

ödenmesini tehlikeye düşüren hallerde, iflâs yoluna başvurmak, her ne kadar, bir tedbir 

niteliğinde ise de; iflâs, yapısı ve sonuçları itibariyle, borçlunun mallarını tasfiye etme 

amacı taşıdığından, diğer muhafaza tedbirlerine benzememektedir. Şarta bağlı alacak 

için, iflâs yoluna başvuru yapılabilmesinin kabulü halinde, iflâsın açılmasıyla, alacak 

muaccel hale gelecek ve alacağı şarta bağlı olan kimse bu alacağı talep etme hakkına 

sahip olacaktır. Ancak, gerçekte alacağın doğumunun bağlı olduğu şart henüz 

                                                 
829

  Rosetti s. 9.  
830

  Bir görüşe göre, tedbirlerin içine ihtiyati haciz de dâhildir  (Mattmann, Franz: Die 

Materiellen Voraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 271 SchKG, Freiburg 1981, s. 17; 

Von Tuhr s. 748; Özekes s. 145-146). Kanaatimizce, alacaklının taliki şarta bağlı 

alacaklar için ihtiyati haciz yoluna başvuramaması gerekir. Çünkü, ihtiya ti haciz kararı 

alındıktan sonra, alacaklının takip talebinde bulunması veya dava açma mecburiyeti vardır 

ki, henüz doğmamış bir alacak için iflâs istenmesi mümkün değildir.  
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gerçekleşmemiştir. Doğmamış bir alacağı talep etmeye imkân yoktur. Borçlunun, 

henüz doğmamış ve doğup doğmaması da belli olmayan bir alacak için müflis ilan 

edilmesi, hakkaniyete ve adil yargılanma hakkına aykırılık teşkil edecektir. Çünkü, 

borçlu, bu şekilde, müflis ilan edildikten sonra, alacağın doğumun bağlandığı şart 

kesin olarak gerçekleşmez veya gerçekleşmeyeceği ortaya çıkarsa
831

, borçlunun 

düşürüldüğü bu durumu, ona verilecek hiçbir hak düzeltemez. Dolayısıyla, doğup 

doğmayacağı, belirsiz olan bir alacak için, ağır sonuçlar doğuran bir kurum olan iflâs 

yoluna başvurulamaması gerekir. Buna karşılık, taliki şartın gerçekleşmesi, kuvvetle 

muhtemel görünüyorsa, borçlunun kötü niyetli davranış ve tasarruflarına engel olmak 

amacıyla, söz konusu şarta bağlanan alacak hakkında, ihtiyati haciz hariç olmak 

üzere
832

, diğer muhafaza tedbirleri alınabilir. Taliki şarta bağlı alacakların ödenmesini 

tehlikeye düşüren husus, temliki bir tasarruf ise; bu tasarruf, Borçlar Kanunu m.150,II 

uyarınca, şartın hükümlerini ihlâl ettiği ölçüde batıl olacaktır. Şayet, bu tehlike, 

borçlunun bir davranışından kaynaklanıyorsa, borçlunun bu davranışlarını veya bu 

davranışlardan doğacak zararı engelleyici tedbirlere başvurulabilir. Bu duruma, şart 

gerçekleşince, ödenmesi taahhüt edilen paranın yediemine teslim edilmesi, örnek 

olarak verilebilir. 

IV-Ġzlenecek Prosedürün Doğrudan Doğruya Ġflâs Olması 

Borcun ödenmeme tehlikesinden kaynaklanan iflâs sebeplerinden birisinin 

varlığı halinde, izlenecek iflâs prosedürü, doğrudan doğruya iflâs yoludur (m. 177, 

309/s, 309/t). Bu iflâs yolunda, kanun koyucu, takipli iflâstaki icra dairesine başvuru 

aşamasını ortadan kaldırarak doğrudan ticaret mahkemesine başvuru yapılarak iflâs 

istemeyi mümkün hale getirmiştir. 

Bu sebeplerin varlığı halinde, acele edilmeyerek, borçlu hakkında önce icra 

dairesinde iflâs takibi başlatılırsa, borcun ödenmeme, yani alacaklının tatmin 

edilememe tehlikesinin yanı sıra
833

, bir de alacaklının, iflâs yoluyla dahi, alacağına 

kavuşamama tehlikesi
834

 doğacaktır. Ayrıca, borçlunun içinde bulunduğu durumu ve 

                                                 
831

  Örneğin, A, B‟ye üniversiteyi bitirmesi halinde, 100.000 TL vereceğini belirtmiş, ancak B, 

şarta bağlı bu alacağının ödenmesi tehlikeye girdiği gerekçesiyle, iflâs davası açar ve A‟yı 

iflâsa mahkum ettirdikten sonra, B, üniversiteyi bitirmeden geçirdiği bir kaza sonucu 

yaşamını kaybederse, alacağın bağlandığı şart asla gerçekleşmeyecektir.  
832

  İhtiyati haczin, bir tedbir olarak hariç tutulmasının gerekçesi için bkz. § 7.C.II.2.  
833

  Amonn s. 304; Blumenstein s. 595.  
834

  Brunner Art 190, N. 8; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 49; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 

2660, s. 2758.  
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davranışları nedeniyle, ödeme emri gönderilse bile, borçlunun borcunu ödemeyeceği 

kuvvetle muhtemel olduğundan, takipli iflâs yoluna başvurmanın bir faydası yoktur
835

. 

Çünkü, takipli iflâs prosedürü, doğrudan doğruya iflâs prosedürüne kıyasla, aslında 

borçluyu koruma amacı taşıyan bir yapı içermektedir. Borçlu, borcun ödenmesini 

tehlikeye düşürdüğünde, bu hukuki korumadan vazgeçtiği anlamına gelir
836

. Gerçi, 

doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurmayı gerektirecek iflâs sebeplerinin 

gerçekleşmesi halinde, alacaklının mutlaka doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurma 

mecburiyeti yoktur. Alacağın muaccel olması şartıyla, takipli iflâs yoluna da 

gidilebilir
837

. Hatta, doğrudan doğruya iflâs sebeplerinin ispatı çok kolay olmadığından 

ve ispatı zaman aldığından
838

, takipli iflâs yoluna başvurmak alacaklı için daha 

avantajlı olabilmektedir
839

.  

Borcun ödenmeme tehlikesinden kaynaklanan iflâs sebeplerinin temel 

özelliklerinden birisi, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurulmasının, sadece 

alacaklının talebi üzerine gerçekleşmesidir. Borçlunun, hiçbir surette bu sebeplere 

dayanarak iflâsını istemesine imkân yoktur. Zira, bu sebepler, genelde borçlunun kötü 

niyetinden veya ihmali veya kasıtlı davranışlarından kaynaklanan davranışlardır. 

Borcun ödenmeme tehlikesinin bulunmadığı gerekçesiyle, doğrudan doğruya iflâs 

istemi reddedilen bir alacaklı, sonradan takipli iflâs yoluna başvurma hakkına 

sahiptir
840

. 

 

 

                                                 
835

  Baumann s. 76; Brunner Art 190, N. 8; Leemann s. 44; Blumenstein s. 595; Kuru-İcra 

ve İflâs III, s. 2759; Postacıoğlu-İflâs Hukuku, s. 41; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, 

s. 489.  
836

  Fritzsche, Hans/Walder, Hans Ulrich: Schuldbetreibung und Konkurs nach 

schweizerischem Recht, B. II, Zürich 1993, s. 87.  
837

  Alacaklı, doğrudan doğruya iflâs davası açar ve bu yola başvurmak için gerekli olan 

sebeplerden birisinin oluşmadığı gerekçesiyle davası reddedilirse, alacağın muaccel olması 

şartı ile genel iflâs yolu veya kambiyo senetlerine mahsus iflâs yoluyla alacağını talep 

edebilir. Doğrudan doğruya iflâs davasının reddine ilişkin karar, dayanılan iflâs sebebinin 

oluşmadığı hakkında kesin hüküm teşkil eder; yoksa alacaklının alacağının mevcut 

olmadığı yönünde, kesin hüküm oluşturmaz (Postacıoğlu-İflâs Hukuku, s. 40).  
838

  Doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurmak için gerekli olan iflâs sebeplerinin varlığını 

ispat için, yaklaşık ispat yeterli olmakla birlikte, bu konuda hâkimde bir kanaat 

uyandırmak çok da kolay değildir.  
839

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2760.  
840

  Postacıoğlu-İflâs Hukuku, s. 40.  
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V-YaklaĢık Olarak Ġspat Edilmenin Yeterli Olması 

Alacağının ödenmeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ileri süren bir 

alacaklının iflâs isteyebilmesi için, alacağının yanı sıra, borcun ödenmeme 

tehlikesinden kaynaklanan iflâs sebeplerinden birisinin varlığını da, mahkeme önünde 

ispatlamak zorundadır
841

,
842

. Ancak, alacağın varlığının ispatının tam olarak 

(Vollbeweis) yapılması gerekirken
843

, borcun ödenmeme tehlikesine sebebiyet veren 

durumlar, yapılarından gelen özellikleri sebebiyle, ispat edilmeleri konusunda 

belirlenen ölçü veya derece bakımından, genel ispat kurallarından bir takım farklılıklar 

gösterirler: 

Kanunda bir düzenleme olmamakla birlikte, doktrinde kabul edildiği üzere, 

alacaklının, borcun ödenmeme tehlikesinden doğan iflâs sebebini tam olarak ispat 

etmesi şart olmayıp, özellikle, m.177/1 ve 2‟ deki durumlarda, yaklaşık olarak ispat 

etmiş olması gerekli ve yeterlidir
844

. Bir görüşe göre, yaklaşık ispat 

(Glaubhaftmachung), hâkimde bir olgunun ispatı konusunda, tam bir kanaat 

uyandırılmasına gerek duyulmayan, gerekçelendirilmiş bir iddiadan daha fazla, fakat, 

tam ispattan daha az bir ispat noktasını ifade eder
845

. Kanaatimizce, yaklaşık ispat, 

hâkimin, re‟sen yemin teklif ettiği durumun bir üst derecesi, tam ispatın bir alt derecesi 

şeklinde ortaya çıkan ispat biçimidir
846

. Bilindiği üzere, hâkim, bir davada gösterilen 

bütün (takdiri) delillerin incelenmesi sonucunda, dava konusu olay hakkında tam bir 

kanaate varamazsa, taraflardan birine vereceği yeminle (HUMK m. 355-362), 

kanaatini, o yönde kuvvetlendirdikten sonra hüküm verebilir
847

. Re'sen yemin
848

, 

sadece hâkim tarafından teklif edilir ve taraf yemini gibi kesin delil oluşturmaz. 

Hâkimin kanaatini güçlendiren, bir anlamda vicdanını rahatlatan bir işlevi vardır. Eğer 

                                                 
841

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 127.  
842

  Alacaklı, dayanmış olduğu iflâs sebebini, açık bir şekilde dilekçesine yazmak zorundadır. 

Bu sebebi sonradan ileri sürmek veya değiştirmek davanın değiştirilmesi ve genişletilmesi 

yasağına tabidir (HUMK m. 511, I; m. 185/2; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2786).  
843

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 127. 
844

  Blumenstein s. 601-602; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 127; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 

48; Postacıoğlu-İflâs Hukuku, s. 410; karş. Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin 

Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 496. 
845

  Özekes s. 221-222.  
846

  Yemin konusunda geniş bilgi için bkz. Yılmaz, Ejder: Medenî Yargılama Hukukunda 

Yemin, Ankara 1989. 
847

  Hâkimin kanaatini tamamladığı için bu yemine tamamlayıcı yemin de denilir.  
848

  Re‟sen teklif olunan yemin hakkında geniş bilgi için bkz. Bkz. Yılmaz, Ejder: Medenî 

Yargılama Hukukunda Yemin, Ankara 1989, s. 161 vd.; Kuru, Baki/Arslan, 

Ramazan/Yılmaz, Ejder: Medenî Usul Hukuku, Ankara 2009, s. 438-439. 
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ispat, re‟sen yemin teklif edilecek bir seviyede ve alanda yapılmışsa, hâkimin yemin 

teklif etmesi gerekir. Yaklaşık ispatta ise, hâkimin re‟sen yemin teklif etmesine gerek 

duymayacak şekilde hâkimin tatmin olduğu, ancak tam ispatın da gerçekleşmediği bir 

ispat biçimidir. Yani, yaklaşık ispatın derecesi, tam ispatın altında, ancak, re‟sen teklif 

edilebilecek durumun üstündeki bir noktaya tekabül etmektedir. Hâkim, bu noktayı, 

takdir yetkisini kullanarak belirler, ancak bu durum, hâkimin istediği şekilde, karar 

vereceği anlamına gelmez. Hâkim, kararını, alacaklının elindeki delilleri borçlunun 

davranışları ile birlikte değerlendirmek suretiyle verecektir
849

.  

Borcun ödenmeme tehlikesinden kaynaklanan iflâs sebepleri için yaklaşık ispatın 

yeterli görülmesi, ortaya çıkan tehlike sebebiyle, alacaklının zarara uğramasının 

kuvvetle muhtemel olması ve bazen de dayanılan olgunun soyutluğundan 

kaynaklanmaktadır. Alacaklının, dayandığı olguyu, yaklaşık olarak ispat edip 

etmediğini takdir etme yetkisi, mahkemeye ait olmakla birlikte; alacaklının da, 

dayandığı iflâs sebebinin, kuvvetli bir ihtimal dâhilinde gerçekleştiği konusunda, 

hâkimde bir kanaat uyandırma mecburiyeti vardır. Buradaki sebeplerin ispatı için, 

alacaklı, ayrıca, tanık dâhil olmak üzere, her türlü delili ispat vasıtası olarak 

kullanabilir
850

. 

İspat yükünün kime düşeceği konusunda ise
851

, genel kurallardan bir sapma 

mevcut değildir. Bu konuda genel kural, Medenî Kanun m.6‟daki “Kanunda aksine bir 

hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını 

ispatla yükümlüdür” şeklindeki düzenlemedir. Buna göre, borcun ödenmeme 

tehlikesinin ispatında ispat yükü, alacaklıya düşer. Burada, alacağının ödenmesinin, 

kanunda sayılan sebeplerden birisiyle tehlikeye düştüğünü ileri süren kişi, alacaklı 

olduğundan, bu olguların varlığını, yaklaşık olarak ispatlamakla yükümlü olacaktır. 

İspat yükünü, en azından yaklaşık olarak yerine getirmeyen alacaklının dayandığı iflâs 

                                                 
849

  Ancak, m. 177/1-2‟deki borcun ödenmeme tehlikesini doğuran hallerini ispatlamak, çok 

zor olmasının yanı sıra (Postacıoğlu-İflâs Hukuku, s. 40), zaman alan bir husustur. Bu 

nedenle, takipli iflâs yollarına başvurmak daha avantajlıdır. Çünkü, alacaklı takipli iflâs 

yollarında, her ne kadar icra dairesine yapılan takip sırasında bir miktar zaman 

kaybedilmiş olsa da, bu da ortalama 15-20 günü geçmemektedir. Diğer bir avantaj da 

alacaklının, iflâs sebebini ispatlaması gerekmez; alacağın varlığını ispatlaması yeterlidir. 

Takipli iflâsın daha hızlı işlemesi sebebi ile uygulamada m. 177/1 -2‟deki hallere 

dayanarak iflâs davasının açılması daha seyrektir (Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2789-2790).  
850

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2788.  
851

  “İspat yükü, belli bir olayın gerçekleşmiş olup olmadığının anlaşılamaması, yani olayın 

ispatsız kalması yüzünden yargıcın aleyhte kararıyla karşılaşmak tehlikesidir” (Umar, 

Bilge/Yılmaz, Ejder: İsbat Yükü, İstanbul 1980, s. 3).  
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sebebinin gerçekleşmediği kabul edilecek ve açtığı iflâs davası red ile sonuçlanacaktır. 

Ticaret mahkemesi, yapacağı inceleme sonucunda, alacağın ve doğrudan doğruya iflâs 

sebebinin varlığını tespit ederse, borçluya depo emri vermeden doğrudan doğruya 

iflâsına karar verecektir
852

. Genel kural olarak, ispat yükü alacaklı da olmakla birlikte, 

borçlunun malum bir yerleşim yerinin bulunmamasında, kanaatimizce, ispat yükü 

borçludadır. Borçlunun yerleşim yerinin veya muamele merkezinin malum olmadığı 

iddiası doğru olsa bile, alacaklının bu konuda bir belge getirmesi, her zaman mümkün 

olmayabilir. Olmayan bir belgenin sunulmasına da imkân yoktur. Lâkin, alacaklının 

iddiasının tam aksine, yerleşim yeri veya muamele merkezinin malum olduğunu ileri 

süren borçlunun, bu konuda belge sunması, daha olağan ve kolaydır.  

VI-Borçlunun Dinlenmek Ġçin Mahkemeye Çağrılması 

Kanun koyucu, takipli iflâs yolunda, borçlunun iflâsına karar verilmeden önce, 

ona takip aşamasında, ödeme emrine itiraz imkânı vererek kendisini savunmasını
853

; 

iflâs davası aşamasında ise, tebliğ edilen ifa veya depo emriyle, borçların, depo veya 

ifa edilerek, iflâstan kurtulmayı mümkün kılmıştır. Aslında, bunlarla, borçlunun iflâsın 

ağır sonuçlarıyla karşılaşması önlenmek istenmiştir. Buna karşılık, 177,I‟de sayılan 

iflâs sebeplerinden birisi gerekçe gösterilmek suretiyle, doğrudan doğruya iflâs davası 

açılması halinde, borçluya bu şekilde verilmiş bir takım imkânlar mevcut değildir. 

Fakat, kanun koyucu, bunun yerine, m.177,II‟de borçluya başka bir imkân tanımıştır. 

Bu fıkraya göre “Türkiye'de bir yerleşim yeri veya mümessili bulunan borçlu, 

dinlenmek için kısa bir müddette mahkemeye çağırılır”. Kanunda, buradaki 

dinlemenin ne maksatla yapılacağı ve borçluya neler sorulacağı ve bu dinlenmenin 

hüküm ve sonuçlarının neler olduğu konusunda bir açıklık yoktur. Dolayısıyla, bu 

fıkranın ne anlama geldiği ve uygulama alanının sınırları konusunda, tartışılması 

gereken bir takım hususlar ortaya çıkmaktadır: 

Birinci husus, bu fıkranın uygulama alanı ile ilgilidir. Çünkü, yukarıda da 

incelendiği gibi
854

, doğrudan doğruya iflâsı gerektiren hususlar başka kanunlarda da 

düzenlendiklerinden, m.177,I‟deki sebepler ile sınırlı değildir. Gerek, İcra ve İflâs 

Kanunu‟nun diğer hükümlerinde, gerekse diğer kanunlarda belirtilen doğrudan 

doğruya iflâs sebepleri için, bu fıkraya, yani m.177,II‟ye herhangi bir atıf 

yapılmamıştır. Bu sebeplerin nitelikleri ve özellikleri dikkate alınmak suretiyle, atıf 

                                                 
852

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2789.  
853

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 126.  
854

  Bkz. yuk. § 2. A. I. 1.  
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yapılmasının gerekip gerekmediği konusunda bir değerlendirme yapmak mümkündür. 

Bir defa, İcra ve İflâs Kanunu m. 178,I ve III‟te borçlu kendi iflâsını istediği için, 

ayrıca, borçlunun çağrılıp dinlenmesine ihtiyaç duyulmamıştır. Zaten, iflâsını talep 

eden borçludan gerekli bilgi alınabilir. Buna karşılık, m.179‟da, iflâs talebinde bulunan 

kişi borçlunun kendisi ise, yine m.178,I ve III için öne sürülen gerekçe burada da 

geçerli olacağından, m.177,II‟nin uygulanması gerekmez. İflâs talebinde bulunan 

kimsenin alacaklı olması halinde, bu fıkraya atıf uygun olabilir. Ancak, bu atfın 

uygulaması, çağrılan borçludan, mevcud ve borç dengesinin düzeltilmesi şeklinde 

olamaz. Bu çağrıyla, sadece alacaklıların iddia ettiği borca batıklığın olup olmadığı 

borçluya sorulabilir. Her ne kadar, bu fıkranın konkordatodan kaynaklanan iflâs 

sebepleri için (m.177/3) uygulanacağı belirtilmişse de, kanaatimizce bu sebeplerin 

varlığı, mahkeme kararı ile sabit hale geldiğinden, ayrıca, borçlunun çağrılıp 

dinlenmesine, dolayısıyla m. 177,II‟ye atıf yapılmasına gerek yoktur. Aynı durum, 

yeniden yapılandırmadan kaynaklanan iflâs sebepleri için de geçerlidir. Çünkü, bu 

sebepler de, mahkeme kararı ile sabit hale gelmektedirler. Kollektif ve komandit şirket 

ortakları için öngörülen iflâs sebeplerinden, ifa veya depo emrine rağmen borcun 

ödenmemesinde, dinlenilmeye gerek yok iken; icra emrine rağmen borcun 

ödenmemesinde, icra emri ayrıca ortağa da tebliğ edilmediğinden bu fıkraya atfın 

yapılması faydalı olacaktır. 

İkinci husus, bu fıkranın anlamı ile ilgilidir. Acaba, buradaki düzenleme gerçekte 

bir isticvap mıdır, yoksa bir çeşit dinlenilme midir? Bu sorunun cevaplandırılabilmesi, 

“dinlenilme” ve “isticvap” kavramlarının kanuni dayanaklarıyla ayrı ayrı ortaya 

konulmasıyla mümkündür. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 75,II ve III‟e göre 

hâkim,“Ancak müphem ve mütenakız gördüğü iddia veya sebepler hakkında izahat 

istiyebilir. Hâkim davanın her safhasında iki tarafın iddiaları hududu dahilinde olmak 

üzere kendilerini istima ve lazım olan delillerin ibraz ve ikamesini emredebilir”. Aynı 

şekilde, m.213,I‟e göre “Davanın her aşamasında tahkikat hâkimi iki tarafı veya 

vekillerini çağırarak davanın maddî olguları hakkında beyanlarını dinleyebilir...”. 

Görüldüğü üzere, bu hükümler, tarafların dinlenilmesini düzenlemiştir. Buna karşılık, 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 230,I ise isticvabı düzenlemiştir. Bu hükme 

göre “tahkikat hâkimi iki taraftan her birini re‟sen veya talep üzerine isticvap 

edebilir...”. Bu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere tarafların dinlenilmesi ve 

isticvap birbirlerinden farklı kavramlardır
855

. Bu iki kurum arasındaki farklılıklar şu 

                                                 
855

  Tercan, Erdal: Medenî Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı, Ankara 2001, s. 77 -78; 

Kuru/Arslan/Yılmaz-Medenî Usul, s. 370; Üstündağ, Saim: Medenî Yargılama Hukuku, 
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şekilde izah edilebilir: Tarafların dinlenilmesi, tarafların dilekçe ve layihalarındaki 

eksiklik, belirsizlik ve çelişkilerin giderilerek, dava malzemelerinin sorunsuz olarak 

kullanma amacına yönelik iken, isticvap, davanın esasını oluşturan vakıaların 

ispatlanması veya bu yönde hâkimde bir kanaat uyandırma amacına yöneliktir
856

. 

İsticvapta, borçlunun bizzat kendisi isticvap edilir
857

. İcra ve İflâs Kanunu m. 177,II‟ye 

göre ise, borçlunun dinlenmesi şart olmayıp, onun mümessili de dinlenebilir. Tarafların 

isticvap için duruşmaya gelme mecburiyetleri yok iken, dinlenilmek için kendileri veya 

temsilcileri mahkemeye gelmek zorundadırlar
858

,
859

. İsticvap ve tarafların dinlenilmesi 

arasındaki bu temel farklılıkların yanında, m. 177,II‟deki dinlenilme, bazı yönleriyle 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nda düzenlenmiş olan tarafların dinlenilmesi 

kurumundan da ayrılmaktadır. Bir defa, m. 177,II lafzi olarak incelendiğinde, 

Türkiye'de bir yerleşim yeri veya mümessili bulunan borçlunun dinlenmesi için 

mahkemeye çağırılmasının hâkim için emredici nitelikte olduğu görülecektir. Buna 

karşılık, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nda tarafların dinlenilmesine ilişkin 

düzenlemeler emredici olmayıp hâkimin takdirine bırakılmıştır. Bu nedenle, İcra ve 

İflâs Kanunu m. 177,II‟deki dinlenilme ayrıca ve özel olarak düzenlenmiştir. Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu‟ndaki dinlenilme davanın her iki tarafı için sözkonusu 

iken, m. 177,II‟deki dinlenilme, sadece borçlu için öngörülmüştür. Sonuç olarak 

denilebilir ki, m. 177,II‟deki düzenleme bir isticvap değildir. Lâkin, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu‟ndaki dinlenilmeye de benzememektedir. Dolayısıyla, burada 

kendisine özgü bir dinlenilmenin sözkonusu olduğunu söylemek yanlış olmaz.  

Üçüncü husus, bu fıkranın düzenlenme amacıyla ilgilidir. Yani, borçlunun veya 

mümessilinin çağrılma nedenin ne olduğudur. Buradaki dinlenilme, iflâs davası 

açıldıktan sonra mümkün olabildiğinden, iflâs davasının açılmasını engelleme değil, 

mümkünse iflâs kararının verilmesini engelleme amacıyla kanuna konulmuştur. Bu 

dinlenilmede, borçlunun iflâs için sebep olarak gösterdiği durumun gerçekte var olup 

olmadığı sorulur. Bu dinlenilme ile borçluya iddialara cevap verme imkânı tanınırken, 

kanaatimizce, borçluya, borcunu ödemek suretiyle, gerçekleşen iflâs sebebinin ortadan 

kaldırılma imkânı da verilmiş olur. Yani, borçlu, borcunu ödemek suretiyle, iflâs 

davasını konusuz bırakabilir. 

                                                                                                                                          
C.I-II, İstanbul 2000, s. 758. 

856
  Tercan-İsticvap, s. 78; Alangoya, Yavuz: Medenî Usul Hukukunda Vakıaların ve 

Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul 1979, s. 160.  
857

  Tercan-İsticvap, s. 84; Kuru/Arslan/Yılmaz-Medenî Usul, s. 371-372; Alangoya s. 161. 
858

  Tercan-İsticvap, s. 82. 
859

  İsticvap ve tarafların dinlenilmesi arasındaki diğer farklar konusunda ayrıntılı bilgi için 

bkz. Tercan-İsticvap, s. 77-85; Kuru/Arslan/Yılmaz-Medenî Usul, s. 370-371. 
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Dördüncü husus ise, bu fıkranın hüküm ve sonuçlarıyla ilgilidir. Bu sonuçlardan 

birincisi mahkeme ile ilgilidir: Buna göre, mahkeme Türkiye'de bir yerleşim yeri veya 

mümessili bulunan borçluyu, dinlemek için mahkemeye çağırmadıkça veya 

çağırmasına rağmen onu dinlemedikçe iflâsına karar veremeyecektir. İkinci sonuç ise, 

borçlunun gelip gelmemesi veya mahkemenin dinlemek için çağırıp çağırmaması 

arasındaki farktır. Borçlu, bu davete icabet etmek suretiyle, lehine bir durum meydana 

getiremeyecekse, örneğin, iflâsını engelleyemeyecekse, bu davete icabet etmeyenle 

arasında bir fark kalmayacaktır. Kanaatimizce, m.177,II‟deki hüküm emredicidir. 

Borçlunun, Türkiye‟de yerleşim yeri veya kanuni temsilcisi olduğu halde, çağrılıp 

dinlenilmemesi kanuna aykırılık oluşturur
860

. Ancak, borçlu davet edilmesine rağmen, 

gelmezse, kendisine gıyap kararı tebliğ edilmeden, yargılanmaya gıyabında devam 

edilir (HUMK m. 509)
861

. Borçlunun Türkiye‟de yerleşim yeri veya kanuni temsilcisi 

yoksa, borçlu dinlenilmeden davaya bakılır. Bunun için, ilânen tebligat yapılması 

gerekmez
862

. Buna karşılık, borçlunun, yapılan davete icabet etmesi, iflâsını 

engelleyen bir sonuç doğurabilmesi mümkün olmalıdır. Dinlenilme, bu özelliğiyle, 

depo emrine göre, daha geniş bir anlama sahip olacaktır. Çünkü, borçlu bu dinlemede, 

borcunu ödemeyi teklif edebileceği gibi, söz konusu iflâs sebebinin gerçekleşmediği 

şeklinde bir savunma da yapabilecektir.  

Beşinci husus, bu fıkranın uygulanacağı kişilerle ilgilidir. Bu kişiler, Türkiye‟de 

yerleşim yeri bulunan veya mümessili bulunan kişilerle sınırlandırılmıştır. Burada sözü 

edilen mümessil, kanuni temsilci olabileceği gibi, iradi bir temsilci de olabilir. İradi 

temsilcilerin arasına, ticari mümessilleri de dâhil etmek lazımdır. Şayet, borçlunun 

Türkiye‟de yerleşim yeri veya mümessili yoksa; mahkeme, borçluyu dinlemeden 

iflâsına karar verebilecektir
863

. Borçlunun mümessilin bulunması halinde, dinlenilmek 

üzere, borçlunun kendisi değil, mümessilinin çağrılması gerekir. Buradaki yerleşim 

                                                 
860

  “İcra ve İflâs Kanunu‟nun 177 inci maddesinin dört numaralı bendinde, Türkiye‟de 

yerleşim yeri veya mümessili bulunan borçlunun dinlenmesi için, kısa bir müddetle 

mahkemeye çağrılacağı açıkça yazılı olmasına ve kendisine davetiye tebliği icap eden 

davalı borçlunun tebliğ zamanında, Ankara‟da muvakkaten ikamet ettiği ve adresinin 

açıkça, davetiye zaptına dercolunduğu anlaşılmış bulunmasına göre, borçluya veya 

mümessiline yeniden tebligat icrasından sonra, tetkikat ifa ve işin hükme bağlanması lazım 

gelirken, davalının dinlenmesi imkânı olmadığından bahisle, gıyapta yargılama yapılıp 

iflâsa hükmolunması kanuna aykırıdır” (İİD, 14. 7. 1951, 3414/3791: İBD, 1951/9, s. 551).  
861

  Doktrin ve Yargıtay‟a göre, doğrudan doğruya açılacak iflâs davası, basit yargılama 

usulüne tabi olduğundan, m. 509‟a göre, gıyap kararı tebliğine gerek yoktur (Bkz. Kuru-

İflâs ve Konkordato, s. 126,dn. 43‟te anılan Yargıtay kararı ve yazarlar).  
862

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 127.  
863

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 126.  
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yerini, geniş anlamda, yani oturma yerini içine alacak şekilde, geniş yorumlamak 

doğru olacaktır. Zira, yabancıların genelde, yerleşim yerinden ziyade, oturma yerleri 

bulunmakta ve çoğu zaman oturma yerleri, yerleşim yerleri olarak kabul edilmektedir.  

C-BORCUN ÖDENMEME TEHLĠKESĠNDEN KAYNAKLANAN ĠFLÂS 

SEBEPLERĠNĠN ÇEġĠTLERĠ 

Borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebepleri, borçlunun; malum bir 

yerleşim yerinin olmaması, taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması, alacaklıların 

haklarını ihlâl elen hileli muamelelerde bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi, haciz 

yoluyla yapılan takip sırasında mallarını saklaması, ödemelerini tatil etmesi, 

konkordato ve uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmadan kaynaklanan sebepler olmak 

üzere, yedi başlık altından toplanabilirler. Aşağıda, ayrıntılı şekilde incelenecek bu 

sebepler, İcra ve İflâs Kanunu‟nda sınırlı olarak sayılmışlardır
864

.  

Bu sebeplerden, borçlunun malum bir yerleşim yerinin olmaması, borçlunun 

taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması, borçlunun alacaklıların haklarını ihlâl 

elen hileli muamelelerde bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi, borçlunun haciz 

yoluyla yapılan takip sırasında mallarını saklaması, m.257‟de sayılan ihtiyati haciz 

sebepleri ile aynıdır. Aynı zamanda, ihtiyati haciz sebebi oluşturan bu iflâs 

sebeplerinin varlığı halinde; alacaklı, alacağın muaccel olmasını beklemeden, ister 

ihtiyati hacze; isterse ihtiyati hacze başvurmadan, doğrudan doğruya ticaret 

mahkemesinde iflâs prosedürü başlatabilir. Alacaklının, ilk önce ihtiyati haciz sonra da 

iflâs yoluna başvurmak istemesi halinde; kanaatimizce, alacaklının burada başvuracağı 

iflâs yolu doğrudan doğruya iflâs yolu değil, takipli iflâs yoludur. Çünkü, ihtiyati 

haczin yapılması ile gerekli teminat sağlanarak alacağın içine düştüğü tehlike ortadan 

kalkmış ve doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurmaya gerek kalmamıştır. Ayrıca, m. 

264 ve 267 inci maddeleri incelendiğinde, ihtiyati haciz sebebiyle başvurulacak iflâs 

yolunun takipli iflâs yolu olduğu görülmektedir. Ancak, burada, iflâs davasının 

açılması yedi günlük bir süre ile sınırlandırılmıştır (m.264,267)
865

. Buna karşılık, 

                                                 
864

  Bkz. aşa. § 8-14. 
865

  Alacak henüz muaccel olmamışsa, borcun ödenmesini tehlikeye düşüren diğer iflâs 

sebepleri, ihtiyati haciz için, birer sebep olarak kabul edilmediklerinden, bu sebeplere 

dayanılarak iflâs davası açılmasına imkân yoktur. Ancak, bir ihtiyati haciz sebebi daha 

vardır ki, o da m. 257‟de değil de konkordato ile ilgili hükümlerde, m.  301 ve 308,II‟de 

düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre, konkordatonun tasdik edilmemesi veya 

konkordatonun tamamen feshine karar veren mahkeme, teminat aramaksızın borçlunun 

bütün kabili haciz mallarının ihtiyaten haczine karar verir. Burada, ihtiyati haczi 

tamamlayan prosedür olarak açılacak iflâs davasının açılma süresi m. 301‟de belirtildiği 
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alacaklı ihtiyati haciz istemeden, iflâs prosedürü başlatmak isterse, izleyeceği 

prosedür doğrudan doğruya iflâs yoludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
üzere on gündür. Kanaatimizce, burada m. 301‟de konkordatonun tasdik edilmemesi ve m. 

308‟in m. 301‟e olan atfıyla, konkordatonun tamamen feshine ek olarak, mühletin 

kaldırılmasının da bir ihtiyati haciz sebebi olarak kabul edilmesi gerekirdi. Çünkü, kanun 

koyucunun, burada re‟sen ihtiyati hacze karar verilmesini emretmesinin sebebi, 

konkordatonun tasdik edilmemesi veya tamamen feshi sebebiyle, alacaklıların alacağının 

içine düşmüş olduğu tehlikedir. Konkordato mühletinin kaldırılması da, aynı tehlikeye 

sebebiyet verdiğine göre, burada da re‟sen ihtiyati hacze hükmedilmesi gerekir.  
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§ 8. BORÇLUNUN MALUM BĠR YERLEġĠM YERĠNĠN OLMAMASI  

A-GENEL OLARAK 

I-YerleĢim Yerinin Anlamı 

1-ÇeĢitli Hukuk Dallarına Göre YerleĢim Yerinin Anlamı 

a-Medenî Kanun’a Göre 

Yerleşim yeri kavramının kökeni, Roma hukukuna kadar uzanmaktadır. Roma 

hukukunda yerleşim yeri (domicilium) kavramı, geniş ve dar olmak üzere iki anlamda 

kullanılmaktaydı. Geniş anlamda yerleşim yeri, kişilerin sahip oldukları yer, toprak 

parçası
866

; dar ve teknik anlamda ise, Corpus Juris Civilis'teki ifadesiyle, bir kimsenin 

devamlı şekilde yaşadığı, yerleştiği yer olarak tanımlanmaktaydı
867

 Bu tanımdan da 

anlaşılacağı üzere, yerleşim yeri için, kişinin sürekli olarak bir yerde yaşama 

unsurunun yanı sıra, sürekli olarak, orada yerleşme niyetinin de bulunması 

gerekirdi
868

. Bu iki temel unsur bir arada bulunmadıkça yerleşim yerinin varlığından 

söz edilmesi mümkün değildi
869

. Kişinin, yerleşim yeri olarak belirlediği yerden geçici 

olarak uzaklaşması veya başka yerde bir takım mameleki değerlere sahip olması 

halinde, yerleşim yeri olarak tespit edilen yer değişmezdi
870

. 

Yerleşim yeri, tarihte edindiği hukuki gücünü, günümüzde de, hem iç, hem de dış 

hukuk bakımından sürdürürken
871

, Corpus Juris Civilis'teki tanımı, günümüzdeki 

kanunlaştırmalara temel teşkil etmektedir
872

. Ancak, günümüzde, her devlete göre, 

yerleşim yeri telâkkileri farklılık gösterdiğinden
873

, uluslararası anlamda yerleşim 

                                                 
866

  Günal, A. Nadi/Küçükgüngör, Erkan: Roma Hukukunda İkametgâh (Domicilium) 

Kavramı (AÜHFD, 1997/1-4, s. 121-128). s. 121.  
867

  Umur, Ziya: Roma Hukuku Lügati, İstanbul 1983, s. 60; Günal/Küçükgüngör s. 123.  
868

  Burdese, A.: Enciclopedia del diritto, C. XIII, Varese 1964, s. 838 (Günal/Küçükgüngör 

s. 123‟den naklen).  
869

  Günal/Küçükgüngör s. 123.  
870

  Burdese s. 838 (Günal/Küçükgüngör s. 123‟den naklen).  
871

  Ansay, Tuğrul: İkametgâhın Tayininden Doğan Kanunlar İhtilafı (AÜHFD, 1953/1-4, s. 

666-687), s. 666.  
872

  Günal/Küçükgüngör s. 122.  
873

  Fransız Medenî Kanunu, m. 102‟ye göre "yerleşim yeri, şahsın muamelâtının merkezi olan 

yerdir" demektedir. Bu haliyle, Fransız hukuku, yerleşim yeri konusunda kişinin iradesine 

pek önem vermez (Ansay, Ansay T. -İkametgâh, s. 666). Alman hukukuna göre, yerleşim 

yerin esası meskendir. Bir kimse bir yeri sürekli olarak mesken ittihaz ederse, orası onun 

yerleşim yeri addolunur (BGB § 7, I).  

file:///F:/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1997-46-01-04/AUHF-1997-46-01-04-Gunal-Kucukgungor.pdf
file:///F:/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1997-46-01-04/AUHF-1997-46-01-04-Gunal-Kucukgungor.pdf
file:///F:/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1953-10-01-04/AUHF-1953-10-01-04-TAnsay.pdf
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yerinin ortak bir tanımını yapmak oldukça zordur
874

. Hukukumuzda da, (tıpkı Roma 

hukukunda olduğu gibi), yerleşim yeri için “yerleşme niyeti” ve “sürekli oturma” 

unsurlarının bir arada olmaları temel bir şart olarak aranmaktadırlar (MK m.19)
875

. 

Ancak, bazı istisnai durumlarda, “yerleşme niyeti” bir unsur olarak aranmaz. Bu 

istisnalara, velayet ve vesayet altındaki çocukların yerleşim yeri buna örnek olarak 

verilebilir. 

Türk hukukunda, yerleşim yeri, bir kimsenin, bir ülke sınırları içerisinde belli bir 

coğrafi yer ile olan bağlantısını ifade eden ve hukuki sonuçları olan bir kavramdır. Bu 

kavramın tanımı, Medenî Kanun‟un 19 uncu ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği‟nin 

9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında yapılmıştır
876

. Bu hükümlere göre, yerleşim yeri 

“Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir”. Lâkin, bu tanım, sadece 

yerleşim yerinin şartlarını veya unsurlarını içermekte olup
877

, çeşitli yerleşim yeri 

türlerini, örneğin, kanuni yerleşim yerini kapsayan bir tanımlama biçimi değildir
878

. Bu 

durumda, sözkonusu unsurları kapsayacak bir yerleşim yerinin tarifi şöyle yapılabilir: 

“Kişilerin, bir ülkenin belli bir noktasında iradi veya kanun gereğince zorunlu olarak, 

sürekli şekilde oturduğu, aile ve iş ilişkilerini topladığı ve yürüttüğü ve bunu resmi 

makamlara bildirdiği yerdir”
879

. Kişilerin, yerleşim yerlerine ilişkin koordinatları, yani 

adreslerini, ilgili makamlara bildirmesi ve onların nezdinde tutulan defter veya sicillere 

kaydedilmesi zorunludur.  

Medenî Kanunda, yerleşim yerinin belirlenmesinde, kişinin “yerleşme niyeti”, 

temel ölçüt olarak alınmış, bu niyetle sürekli oturulan yerin, yerleşim yeri niteliği 

                                                 
874

  Ansay T. -İkametgâh, s. 666.  
875

  Ataay s. 237-239. 
876

  RG, sa. 26377, tarih 15 Aralık 2006.  
877

  Saymen, Ferit: Türk Medenî Hukuku-Şahsın Hukuku, C. II, İstanbul 1948, s. 167-168.  
878

  Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan: Türk Özel Hukuku, C. II, Kişiler Hukuku, İstanbul 2004 s. 

177. Ayrıca bkz. Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe: Kişiler Hukuku 

(Gerçek ve Tüzel Kişiler), İstanbul 2009, s. 113; Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet: Türk Medenî 

Hukuku, C. I, Başlangıç ve Şahsın Hukuku, İstanbul 1948, s. 142. 
879

  Benzer tanımlar için bkz. Velidedeoğlu s. 142; Ataay, Aytekin: Şahıslar Hukuku, İstanbul 

1978, s. 233; Gönensay, Samim: Medenî Hukuk, C.I, İstanbul 1936, s. 125; Özsunay, 

Ergun: Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu, İstanbul 1979, s. 84; Akipek, Jale G./Akıntürk, 

Turgut: Türk Medenî Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku), C. I, Ankara 2007, s. 

440-441. Ġmre, Zahit: İkametgâh Kavramı ve Bununla İlgili Meseleler (İÜHF 50. Yıl 

Armağanı, İstanbul 1973, s. 205-232), s. 209-210; Capitant, Henri (Çev.: Ahmet Turgut 

Ertem): İkametgâh (AD, 1948/2 s. 144-151), s. 147; Erkün, Ali Şevket: Kanunlarımızda 

İkametgâh Meselesi (AD, 1939/7, s. 991-1015), s. 996; Havutçu, Ayşe: Evli Kadının 

Yerleşim Yeri (DEÜHFD, 2005/1, s. 29-50), s. 29-30.  
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kazanacağı kabul edilmiştir
880

. Dolayısıyla, bir yerin yerleşim yeri olarak kabul 

edilmesi için, kişinin kafasında, yerleşmeyi amaçlamış bir iradenin varlığına ihtiyaç 

vardır
881

. Kişide, bu yerleşme niyeti oluşmadıkça, söz konusu yerde çok uzun süreyle 

oturmak, yerleşim yerinin tesisi için yeterli olmaz. 

Yerleşme niyeti, yerleşim yerini, “oturma yeri”nden, yani “fiilen oturulan 

yer”den ayıran sübjektif bir unsurdur
882

. Niyetin, kişinin iç dünyasıyla ilgili, yani 

sübjektif nitelikli olması sebebiyle; kişi açıkça beyan etmemişse, bu niyetin tespit 

edilmesi kolay değildir. Bu nedenle, yerleşme niyeti, bir kimsenin oturduğu yeri, 

yaşamının merkezi haline getirmesinden; yani kişisel ilişkilerinin, aile yaşamının ve iş 

ilişkilerinin merkezi haline getirmesi gibi somut olgulara bakılarak anlaşılabilir
883

. 

Kişinin dışa yansıyan davranışları, yerleşme niyetinin olup olmadığını ortaya koyar
884

. 

Bu davranışlar, kişinin yaşamında önem arzeden ilişkilerini, belli bir yerde 

toplamasına yöneliktir
885

. Doktrinde bazı yazarlara göre, kişiler, iş ilişkileri müsait olur 

olmaz, ailevi ilişkilerinin toplandığı yere döndüklerinden, yerleşme niyetinin 

belirlenmesinde, kişinin, aile ilişkilerine merkez yaptığı yeri, diğer ilişkilerin 

toplandığı yere göre daha üstün tutmak gerekir
886

. Ancak, borçlunun iş ilişkilerini 

topladığı yer, aile ilişkilerini topladığı yerden daha önemli ise, iş ilişkilerinin toplandığı 

yeri, yerleşim yeri olarak kabul etmek isabetli olacaktır
887

. Kanaatimizce, günümüz 

şartları da dikkate alınarak ilişkiler arasında bir sıralama yapılması gerekirse, özellikle 

borç ilişkileri ve bu ilişkilerin doğurduğu yükümlülükler bakımından, iş ilişkilerinin 

yürütüldüğü yeri diğer yerlere göre üstün tutmak daha uygun bir çözüm olarak 

gözükmektedir. 

Kişi, bir yerde zorunlu olarak iskâna, oturmaya veya kalmaya mecbur bırakılmış 

ve bu mecburiyet uzun sürecekse, yerleşme niyeti aranmaksızın kişinin bulunduğu yer, 

yerleşim yeri olarak kabul edilmelidir. Her ne kadar, Medenî Kanun m. 22, “Bir 

öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma; ya da eğitim, sağlık, bakım 

                                                 
880

  Havutçu s. 30.  
881

  Saymen s. 171.  
882

  Dural/Öğüz s. 177.  
883

  Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir s.115; Zevkliler, Aydın/Acabey, M. Beşir/Gökyayla, 

K. Emre: Medenî Hukuk, Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, 

Ankara 2000, s. 355; Dural/Öğüz s. 179-180; Havutçu s. 31.  
884

  Havutçu s. 31.  
885

  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s. 115; Havutçu s. 31 
886

  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s. 115; Zevkliler/Acabey/Gökyayla s.355; Akipek/ 

Akıntürk s. 445-446.  
887

  Akipek/Akıntürk s. 446.  



 

 

213 

veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz” 

demekte ise de, örneğin, müebbet hapis cezası almış bir kimsenin, bulunduğu yerden 

çıkmayacağı ve çok uzun bir süre orada kalacağı; aynı şekilde, zorunlu göç veya 

iskâna tabi tutulan
888

 veya kendisine devlet tarafından bir süre satmama ve başkasına 

devretmeme koşuluyla mesken verilen kimsenin, bir süre o yerden ayrılamayacağı 

açıktır. Böyle durumlarda, devletin iradesi, kişinin iradesinin yerine geçer. Süreklilik 

şartı, zaten bulunduğundan, zorunlu bir yerleşim yeri kurulmuş olur.  

Bir yerin, kişinin yerleşim yeri olarak kabul edilebilmesinde, yerleşme niyeti 

temel unsur olmakla birlikte, tek başına yeterli olmayıp, ayrıca, kişi o yerde fiilen 

yerleşmiş olmalı ve bu yerleşme de, az çok süreklilik arzetmelidir
889

. Fiilen 

yerleşmekten maksat, kişinin söz konusu yeri, yaşam ilişkilerinin merkezi haline 

getirmesidir. Kişinin yerleşme iradesi olduktan sonra, fiili olarak oraya yerleşmeyi, 

bizzat kendisinin yapması şart olmayıp, bir temsilci aracılığıyla da yapabilir
890

. 

Süreklilikten maksat ise, yerleşmenin belirsiz veya uzun bir süre amacıyla yapılmış 

olmasıdır. Yerleşim yeri edinildikten sonra, kalmak için amaçlanan sürenin 

tamamlanmış olması şart olmayıp, kısa bir süre kalmak bile yeterlidir
891

. Ayrıca, 

yerleşim yeri kurulduktan sonra, kişinin geçici niyetle ve tekrar yerleşim yerine 

dönmek üzere, bir süreliğine, yerleşim yerinden ayrılmasının bir önemi yoktur
892

. 

Yani, fiili olarak yerleşmenin kesintisiz olması gerekmez
893

. Kişinin, sürekli kalmak 

                                                 
888

  Bu Kanun; yurt dışından gelen göçmenlerin, yerleri kamulaştırılanların, göçebelerin ve 

millî güvenlik sebebiyle yerlerinin değiştirilmesine karar verilenlerin iskânı ile köylerin 

toplulaştırılmasına ve fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas alınacak 

tedbirlere dair hükümleri kapsar (İskân Kanunu m. 2); Yurda kabul edilen iskânlı 

göçmenler, şartların elverdiği yerlerde Bakanlıkça bu Kanun hükümlerine göre iskân 

olunurlar. Ancak, Türkiye'ye geldikleri tarihten itibaren iki yıl içinde iskânını istemeyen 

göçmenler, Bakanlıkça iskân edilemezler ve yapılmakta olan karşılıksız yardımlar kesilir 

(İskân Kanunu m. 10); Millî güvenlik sebebiyle iskân edilecek yerleşim ünitelerinde 

yaşayan ailelerin iskânı, Milli Güvenlik Kurulu‟nun önerileri doğrultusunda, Bakanlar 

Kurulu‟nca alınacak kararda belirtilecek şekil ve şartlar çerçevesinde, bu kanun 

hükümlerine göre yapılır (İskân Kanunu m. 13); Bu kanuna göre verilen taşınmaz mallar, 

temlik tarihinden itibaren on yıl süre ile hiçbir suretle satılamaz, bağışlanamaz, terhin 

edilemez, tapu kütüğüne satış vaadi şerhi konulamaz ve haczolunamaz. Bu taşınmazların 

tapularına bu yolla kayıt düşülür (İskân Kanunu m. 21,I).  
889

  Zevkliler/Acabey/Gökyayla s.355; Havutçu s. 31. İsviçre Medenî Kanunu‟nun 23 üncü 

maddesi, yerleşim yerinin söz konusu olabilmesi için sürekli kalma niyetinin bulunması 

gerektiğini açıkça vurgulamıştır. 
890

  Grossen, Jacques-Michel: Das Recht der Einzelpersonen, Schweizerisches Privatrecht, 

B.II, Basel 1967, s. 353.  
891

  Ġmre s. 214.  
892

  Grossen s. 353; Ġmre s. 214.  
893

  Akipek/Akıntürk s. 446.  
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niyetiyle oturduğu yerden belirli aralıklarla, uzun sayılacak bir süre ile ayrılması bile, 

kişinin, o yerde fiilen oturmadığı anlamına gelmez
894

. Yeter ki, borçlunun, orada 

devamlı oturma iradesi devam etmiş olsun. Ancak, bu ayrılma süresinin uzunluğu, 

makul ölçüler içinde olmalıdır. Örneğin, doktora yapmak için dört yıllığına yurtdışına 

giden kimsenin yerleşim yerinin hukuki varlığına bir zarar gelmezken, onbeş yıllığına, 

yurtdışında çalışmak için giden kimsenin, yerleşim yerinin terk etmiş olduğunu kabul 

etmek gerekir. Çünkü, bu süreliğine çalışmaya giden kimsenin, söz konusu yeri, yaşam 

ve iş ilişkilerinin merkezi olmaktan çıkarmış olduğu sonucuna varılmalıdır.  

Görüldüğü üzere, hukuki anlamda bir yerleşim yerinin oluşabilmesi için, 

yerleşme niyeti ve sürekli oturmak olmak üzere iki temel unsura ihtiyaç vardır
895

: Bu 

iki unsurun bir arada olması gerektiği düşüncesi, klasik bir görüş olup, birçok hukukçu 

tarafından savunulmuştur
896

. Bu konuda ileri sürülen karşı görüşe göre ise, yerleşim 

yeri, “kişinin kafasında oluşan yerleşme niyetinden” ziyade, “dışarıdan görülebilen 

objektif kriterlerle” tanımlanmalıdır. Dışarıdan görülebilen tek unsur ise, “fiilen 

yerleşme”dir. Fiilen yerleşmenin yanında, yerleşme iradesi de açıklanmışsa, zaten 

sorun yoktur. Ancak, bu irade açıklanmamışsa, hal ve vaziyetin icaplarından, böyle bir 

iradenin varolduğu sonucuna ulaşılabilir
897

. Bir başka görüşe göre ise, oturma ve 

yerleşme niyeti, herkes için geçerli bir unsur değildir. Zira, bu unsur, sadece bağımsız 

yerleşim yeri seçebilecek olan kişiler için söz konusu olabilir. Bağımsız yerleşim yeri 

edinmesi mümkün olmayan kişiler için bu unsurun aranmasına imkân yoktur
898

. 

Kanaatimizce de, yerleşim yerinin tayini için, kişilerin niyetini okumak ve 

davranışlarını gözlemlemek yerine, kişinin fiili olarak yerleştiği ve hukuki ilişkilerini 

yürüttüğü yerin esas alınması, ispat açısından da kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca, 

kişilerin niyetinin ne olduğunu ispatlamak, her zaman kolay olmadığından, medenî 

hukukta yerleşim yeri için öngörülen “yerleşme niyeti” ve “süreklilik” unsurlarına, icra 

ve iflâs hukuku bakımından üçüncü bir unsur olarak, “seçilen yerleşim yerinin, resmi 

makamlara bildirilmesi ve kayda girilmesi” eklenmelidir
899

. Kişinin, bu niyetini, resmi 

makamlara yapacağı bir bildirim üzerine alacağı yazılı bir belge ile somut olarak 
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  Akipek/Akıntürk s. 446.  
895

  “… Bir yerde bulunmak, bu süre neye ulaşırsa ulaşsın, o yerin yerleşim yeri olduğunu 

kabul etmek için yeterli olamaz. Oturmanın yanında "sürekli kalma amacının da" 

eklenmesi ve bunun ispatlanması gerekir…” (2HD, 7.10.2002, 10359/11548: 

www.kazanci.com).  
896

  Zevkliler/Acabey/Gökyayla s. 354-358; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s. 114. 
897

  Grossen s. 350. 
898

  Ataay s. 233. 
899

  Hatta, bu unsur medenî hukuk açısından da düşünülebilir.  
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ortaya koyması, daha pratik bir yol olacaktır. Bu bildirimin yapılmaması halinde, 

ortada bir yerleşim yeri değil; sadece bir “oturma yeri”nin bulunduğu kabul 

edilmelidir. Görüldüğü üzere, kişinin, o yere sürekli yerleşmek için oluşturduğu niyeti 

safiyane bile olsa, bu niyet, yerleşim yerinin teşekkülü için tek başına yeterli değildir. 

Yerleşim yerinin, hukuki bir kurum olarak kabul edilme amaçlarından birisi, kişi 

arandığı zaman bulunması ise, yerleşim yerinin, resmi makamlara beyan edilmesi ve 

bu beyanın ilgili sicile kaydedilmesi gerekir. Borçlunun çevrede meşhur kimse olarak 

bilinmesi, yıllardan beri orada oturması ve işlerini atalarından beri orada yürütüyor 

olması, bu üçüncü unsurun varlığına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmaz. Çünkü, 

yerleşim yeri, resmi makamların nezdinde kayıtlı değilse, kişinin bir anda ortadan 

kaybolması halinde, borçluya ulaşılması imkânsız hale gelecektir.  

Medenî hukukta, yerleşim yeri konusunda esas alınan iki temel ilke vardır: 

Bunlardan birincisi, “yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesi” ikincisi ise “yerleşim yerinin 

tekliği ilkesidir. Yerleşim yerinin zorunluluğu ilkesine göre, herkesin mutlaka yerleşim 

yeri bulunmak zorundadır
900

. Medenî Kanun‟da, bu ilke açık bir şekilde yer almamakla 

birlikte, Medenî Kanun m. 20 ve m. 21 birlikte incelendiğinde Medenî Kanun‟un, bu 

ilkeyi zımni olarak kabul etmiş olduğu görülecektir. Medenî Kanun m.20,I‟e göre “Bir 

yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır (MK m.20,I)”. Bunun 

anlamı, kişi, yerleşim yerini değiştirmek istediğinde, yenisini edinmedikçe eski 

yerleşim yerine bağlı olmaya devam eder. Bu hükümle, İcra ve İflâs Kanunu 

m.177/1‟de iflâs sebebi olarak sayılan “malum bir yerleşim yerinin bulunmaması” gibi 

bir durumun, Medenî Kanun bakımından, ortaya çıkması engellenmek istenmiştir. 

Medenî Kanun, aynı şekilde, kişinin yerleşim yeri belli değilse veya henüz yerleşim 

yeri edinmemişse, oturma yerini yerleşim yeri olarak kabul etmiştir (MK m.20,II)
901

. 

Yine, Medenî Kanun, bu ilke gereğince, velayet ve vesayet altında bulunan kimseler 

için de bağlı olacakları yerleşim yeri, bizzat kendisi belirlemiştir (MK m. 21).  

Yerleşim yerinin tekliği ilkesine göre ise, kişinin aynı anda birden fazla yerleşim 

yeri olamaması (MK m. 19,II)
902

, İsviçre ve Türk hukuk sisteminde
903

, hem gerçek 

hem de tüzel kişiler için kabul edilmiş bir prensiptir
904

. Ancak, ticari ve sınaî kurumlar 

                                                 
900

  Ġmre s. 216; Ancak, Alman hukukunda bir kimsenin ikametgâhsız olabilmesi de 

öngörülmektedir (BGB, § 7,III).  
901

  Ġmre s. 216.  
902

  Ġmre s. 219.  
903

  Alman hukukuna göre, kişinin yerleşim yeri aynı anda birden fazla yerden oluşabilir (BGB 

§ 7, II).  
904

  Dural/Öğüz s. 177.  
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için bu kural uygulanmaz (MK m.19,III)
905

. Kişi, yerleşim yerini değiştirmek 

istediğinde, hem eski yerleşim yeri, hem de yeni yerleşim yerine aynı anda sahip 

olamaz. Yenisini edindiği anda, eskisini hukuken kaybeder. Kişinin, birden fazla yer 

ile ilişki içinde olması halinde, sadece bunlardan bir tanesi yerleşim yeri olup, diğerleri 

ise oturma yeri olarak kabul edilirler.  

b-Ġcra ve Ġflâs Kanunu m.177/1’e Göre 

İcra ve İflâs Kanunu‟nun 24, 34, 58, 69, 72, 89, 94, 121, 153, 177, 219, 257, 260, 

272 ve 285 inci maddelerinde “yerleşim yeri” kavram olarak kullanılmakla birlikte 

tanımı yapılmış değildir. İcra ve İflâs Kanunu m.153, m. 177 ve m. 257‟de, yerleşim 

yerinin malum olmaması veya meçhul olması durumundan bahsedilmektedir. Hâlbuki, 

Medenî Kanun m. 20 ve m.21 incelendiğinde, “yerleşim yerinin zorunluluğu” 

ilkesince, kişinin yerleşim yerinin meçhul olmasına imkân yoktur. Çünkü, Medenî 

Kanun, sorun çıkması halinde, eski yerleşim yeri veya oturma yerini yerleşim yeri 

olarak kabul ederek, yerleşim yerinin malum olmamasını imkânsız hale getirmiştir
906

. 

Buna karşılık, İcra ve İflâs Kanunu, sözü edilen maddelerde, açıkça, yerleşim yerinin 

malum olmamasından bahsetmekte ve bu duruma önemli sonuçlar bağlamaktadır. 

Demek ki, kişinin yerleşim yerinin malum olmaması hususu, Medenî Kanun ve İcra ve 

İflâs Kanunu, tarafından farklı şekillerde anlaşılmaktadır.  

Her iki kanunda, birbirleriyle çelişkili gibi görünen bu düzenlemeler sebebiyle, 

İcra ve İflâs Kanunu‟nda geçen yerleşim yeri kavramına verilen mananın, Medenî 

Kanun ile aynı anlama gelip gelmediğini tartışmakta fayda vardır: Bir görüşe göre, 

m.177/1'de sözü edilen “yerleşim yeri” kavramı, borçlunun oturma yerini kapsayacak 

şekilde geniş bir anlamda kullanılmıştır. Bu nedenle, İcra ve İflâs Kanunu 

m.177/1‟deki yerleşim yerinin, Medenî Kanun‟un 19 uncu maddesindeki yerleşim yeri 

olarak değil, 21 inci maddedeki "oturma yeri" olarak anlaşılmalıdır
907

. Oturulan yer 

kavramı ise, borçlu açısından, işlemlerin resmi olmaktan ziyade, fiilen yürütüldüğü 

adrestir
908

. Dolayısıyla, borçlunun oturduğu yer, tek başına yerleşim yeri sayılır. 

Bunun için borçlunun yerleşme niyetiyle orada bulunması, bir unsur olarak aranmaz. 

Buna göre, borçlunun, Medenî Kanun m.19 anlamında yerleşim yeri bilinmemesine 
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  Bu konudaki açıklamalar için bkz. aşa. § 8.A. 2. b. 
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  Ġmre s. 216.  
907

  Ammon s. 305; Blumenstein s. 596; Berkin-İflâs Hukuku, s. 168; 70 Atalay-Anonim 

Şirketler, s. 15; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2761.  
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  Atalay-Anonim Şirketler, s. 15.  
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rağmen, oturduğu yer biliniyorsa (MK m.20,I anlamında), borçlu hakkında doğrudan 

doğruya iflâs yoluna başvurulamayacaktır. Zaten, bizim m.177/1‟e karşılık olarak 

gelen mehaz İsviçre İcra ve İflâs Kanunu m.190/1„de, yerleşim yeri anlamına gelen 

“Wohnsitz” kavramı değil, borçlunun sakin olduğu, yani oturduğu yer anlamına gelen 

“Aufenthalt” kavramı kullanılmıştır. Bir kimsenin yerleşim yerinin bilinmiyor 

sayılması için, sadece yerleşim yeri değil, Türkiye‟de ve yabancı ülkelerde, 

meskeninin de bilinmemesi gerekir
909

. Bir başka görüş ise, m. 177/1‟deki yerleşim yeri 

kavramının medenî hukuktaki yerleşim yeri kavramına göre daha geniş anlamda 

kullanıldığını kabul etmekle birlikte, yukarıdaki görüşten farklı olarak, bu kavramın 

kapsamına “oturma yerini” değil, “borçlunun meskenini” dahil etmektedir
910

. Bu 

görüşe göre, yerleşim yerinin malum olmadığı gerekçesiyle borçlunun iflâsının 

istenebilmesi için, yerleşim yerinin tek başına malum olmaması yeterli olmayıp, 

meskeni de bilinmiyor olmalıdır
911

. 

Kanaatimizce, İcra ve İflâs Kanunu‟ndaki yerleşim yeri kavramı, Medenî 

Kanun‟daki yerleşim yeri kavramına göre daha dardır. Ancak, bu darlığı “fonksiyon” 

ve “içerik” olmak üzere iki açıdan değerlendirmek lazımdır: Birinci olarak, Medenî 

Kanun‟da yerleşim yeri kavramı ve bu kavrama ilişkin düzenlemeler, fonksiyon 

olarak, kişiler arasındaki bütün hukuki ilişkileri kapsayacak şekilde, geniş anlamda 

düzenlenmişken, İcra ve İflâs Kanunu‟ndaki yerleşim yeri kavramı ise, sadece alacaklı 

ve borçlu sıfatının söz konusu olduğu ilişkilerde uygulama alanı bulur. Cebri icra 

hukukunda amaç, alacaklının tatmin edilmesi olduğuna göre, yerleşim yeri kavramı da, 

bu amaca hizmet eden ve bu amaca ulaşmayı kolaylaştıran bir anlamla yüklü olmalıdır. 

İkinci olarak, konuya içerik olarak bakmak gerekirse, İcra ve İflâs Kanunu‟ndaki iflâs 

hükümleri incelendiğinde (örneğin, m.154,I,III; m.166,I), borçlunun yerleşim yeri 

kavramından ziyade, “muamele merkezi” kavramı ön plandadır. Örneğin, m. 154,III‟te 

iflâs davası, borçlunun yerleşim yerinde değil de, muamele merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinde açılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, iflâsta alacaklıları asıl olarak 

ilgilendiren yer, muamele merkezidir. Kural olarak, tacir sıfatını haiz herkesin bir 

muamele merkezi vardır. Muamele merkezi, tacirin hukuki işlerinin toplandığı, 

işlerinin yürütüldüğü, kararların çıktığı ve üçüncü kişilere karşı, hukuki bir süje olarak 

göründüğü mekândır
912

. Dolayısıyla, iflâsta, borçlunun oturma yeri veya meskeninden 
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  Blumenstein s. 596; Fritzsche/Walder s. 87-88; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2761; MuĢul-

İcra ve İflâs, s. 1008. 
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  Oturma yeri ile mesken kavramları arasındaki fark için aşa. bkz. §. 8. C.I, II.  
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ziyade, muamele merkezi daha önem arzeder. Sonuç olarak denilebilir ki, m. 177/1‟de 

sözü edilen “yerleşim yeri” kavramı, oturma yerini veya meskeni değil, “muamele 

merkezini” kapsayacak şekilde geniş anlamda kullanılmıştır. Kişinin, yerleşim yerinin 

yanı sıra, muamele merkezinin neresi olduğu malum değilse, borçlunun yerleşim 

yerinin de malum olmadığını kabul etmek gerekir. Ancak, istisnai olarak, hiçbir surette 

borçlunun muamele merkezi yoksa ve olması da işin tabiatı gereği mümkün 

görünmüyorsa (örneğin, kişi tacir olmadığı halde iflâsa tabi kimselerden ise), ancak o 

zaman, “oturma yeri” ön plan çıkar, yerleşim yerinin yanı sıra oturma yerinin de 

malum olmaması, yerleşim yerinin malum olmaması anlamına gelir. Yargıtay‟ın 

birçok kararında, bir yerde sürekli ve yerleşmek niyetiyle oturduğunu ispat edemeyen 

kimsenin yerleşim yerinin karine olarak, nüfusta kayıtlı olduğu yer olarak kabul 

edilmiş olması, iflâs sebepleri bakımından bir anlam ifade etmez. Zira, Yargıtay‟ın bu 

kararları, iflâs sebepleri bakımından geçerli kabul edilirse, nüfusa kayıtlı olmayanlar 

hariç olmak üzere, herkesin malum bir yerleşim yeri bulunacağından, m. 177/1„deki 

“malum yerleşim yerinin bulunmaması” sebebine dayanılarak iflâs istenemeyecektir.  

2-Borçlu Sıfatını Haiz KiĢilere Göre YerleĢim Yerinin Anlamı 

a-Gerçek KiĢiler Açısından 

aa-Tam ve Sınırlı Ehliyetli Borçluların YerleĢim Yeri 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Medenî Kanun‟dan zımnen çıkan anlama göre, 

herkesin yerleşim yerinin bulunması zorunludur (MK m. 20). Çünkü, yerleşim yeri, 

hukuk açısından, kişinin, herkes tarafından belli bir yerde bulunabilmesine imkân 

sağlar
913

. Medenî Kanun‟daki ana kural, yerleşim yerinin belirlenmesinin iradi 

olmasıdır
914

. Tam ehliyetli borçluların hukuki işlem yapma ve irade açıklama 

ehliyetleri tam olduğundan dolayı (MK m.9 ve m.10), yerleşim yerinin neresi olacağı 

konusunda da, irade beyan etme yeteneğine veya irade beyan etmeden zımni olarak 

seçim serbestîsine sahiptirler
915

. Kural olarak, tam ehliyetli hiç kimse, belli bir yeri 
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  Akipek/Akıntürk s. 450.  
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  Havutçu s. 30.  
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  Havutçu s. 30. Yerleşim yerinin seçimi için, hukuki bir fiilin varlığı tek başına yeterli 
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seçimi bu özellikleriyle, sadece hukuki bir fiilden ibaret olmayıp, tek taraflı hukuki b ir 

işlemdir. Şayet, yerleşim yerinin seçimi, salt hukuki bir fiil olsaydı, küçük ve kısıtlıların 

da bu fiili yapabilme kudretine sahip olabilmeleri gerekirdi.  
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yerleşim yeri olarak seçmeye zorlanamaz. Yerleşim yeri seçebilme hürriyetine sahip 

olabilme, kişilerin anayasal hakkıdır (Any. m. 23,I). Bu hak, suç işlenmesini önlemek, 

sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi 

gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak amacıyla, sadece kanunla sınırlanabilir 

(Any. m.23,II). Tam ehliyetlilerin yerleşim yeri, “iradi”, “isteğe bağlı” veya 

“bağımsız” yerleşim yeri olarak da adlandırılır
916

. 

Kanun, kişinin aynı anda birden fazla yerleşim yeri edinilmesine cevaz 

vermediğinden, tam ehliyetli borçluların, yerleşim yeri seçme yönündeki iradeleri, tek 

bir yerleşim yeri seçebilme kudreti ile sınırlanmıştır (MK m. 19,II)
 917

. Bu durum, 

yukarıda da belirtildiği gibi, yerleşim yerinin tekliği ilkesi ile açıklanmaktadır. 

Doktrindeki bir görüşe göre, bu ilke, artık günümüzde geçerliliğini yitirmiş bir 

ilkedir
918

. Dolayısıyla, kişinin birden fazla yerleşim yerine sahip olması mümkün 

olmalıdır. Örneğin, Alman Medenî Kanunu‟nda bir kimsenin birden fazla yerleşim yeri 

edinebileceğini düzenlemiştir (BGB § 7,II). Günümüz koşullarında, birçok kimse için 

bu zorunlu hale gelmiştir
919

. Birden fazla yerleşim yerine sahip olmak, hem alacaklıya, 

hem de borçluya birçok kolaylık sağlayacaktır. Örneğin, alacaklı açısından, bu 

yerleşim yerlerinden birisine tebligat yapmakla, tebligat yapılmış sayılacaktır. 

Alacaklı, bu yerleşim yerlerinden birisinde dava açabilecek veya takip yapabilecektir. 

Burada, alacaklının seçimlik hakkı olacaktır. Borçlu bakımından ise, borçlu, iş ve aile 

ilişkilerini birden fazla yerde toplayabilecek ve tek bir yere hukuki olarak bağımlı 

olmaktan kurtulmuş olacaktır. 

Sınırlı ehliyetlilere gelince, bunlar için yasal danışman atanmış olmakla birlikte, 

yerleşim yerlerini seçme koşulları, tam ehliyetliler gibidir. Dolayısıyla, bu kimseler 

için, Medenî Kanun m.21 uygulanmaz
920

. Bunlar, için yasal danışman atanması ile 

ehliyetleri kanunda sınırlı olduğu belirtilen hususlar hariç olmak üzere, kısıtlanmış 

                                                 
916

  Havutçu s. 30. Tam ehliyetli borçlular, istedikleri zaman mevcut olan yerleşim yerlerini 

terk edebilirler. Ancak, mevcut olan bir yerleşim yerini terk edilebilmeleri, yeni bir 

yerleşim yerinin edinmelerine bağlıdır (MK m. 20,I). Tam ehliyetli borçlu, yeni bir 

yerleşim yeri edinmedikçe, eski yerleşim yerini terk etmiş sayılmaz. Terkedilen yerleşim 

yeri, kanun karşısında geçerli bir yerleşim yeri olmaya devam eder. Bu durum, “herkesin 

bir yerleşim yeri bulunması gerekir” kuralının bir sonucudur.  
917

  YHGK, 6. 3. 1996, E. 1995/2-1047, K. 1996/114 (www.kazanci.com).  
918

  Erkün s. 999.  
919

  Kişilere ilişkin bilgilerin elektronik ortama aktarılması ile birden fazla yerleşim yeri 

gösterilerek, kendileri ile hukuki ilişki içine giren üçüncü kişileri zarara uğratma, 

seçimlerde ve diğer kamu hizmet ve yardımlarından faydalanma konusundaki 

suiistimallerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.  
920

  Ġmre s. 228.  
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olmadıklarından, yerleşim yeri edinebilir veya var olan yerleşim yerlerini 

değiştirebilirler
921

.  

bb-Velayet ve Vesayet Altında Bulunan Borçluların YerleĢim Yeri 

Velayet ve vesayet altında bulunanlar; duruma göre, tam ehliyetsiz, duruma göre 

ise, sınırlı ehliyetsiz kimseler olarak da, ifade edilirler
922

. Bunlar, “Hiç kimse, belli bir 

yeri yerleşim yeri olarak seçmeye zorlanamaz” kuralının istisnası olarak, kendilerine 

ait bağımsız bir yerleşim yeri edinemezler. Çünkü, yerleşim yerlerinin neresi olduğu 

konusunda, bu kimselere, irade beyan etme veya bir seçim hakkı tanınmamış ve 

yerleşim yerleri, bunların menfaatlerinin gerektirdiği bazı zaruretler sebebiyle, bizzat 

kanun koyucu tarafından, müstakil olarak değil de
923

, başkalarına (kişi veya organ) 

bağımlı olarak belirlenmiştir
924

. Bu kimselerin yerleşim yeri için, “zorunlu”, 

“kanuni
925

”, “bağımlı”
926

, “bağımsız olmayan
927

” yerleşim yeri gibi ifadeler 

kullanılmaktadır
928

. Yerleşim yeri seçimi konusunda, irade beyan etme kudretleri 

olmadığından, yerleşim yerinin temel unsurlarından olan “yerleşme niyeti” bunlar için 

bir şart olarak aranmaz
929

. Küçüklerin veya kısıtlıların, tabi kılındıkları yerleşim 

yerinden bir süreliğine, uzaklaşmış olmaları, örneğin, bir küçüğün, köyde lise 

olmaması sebebiyle, başka şehirdeki akrabasının yanına gitmesi ve orada eğitimine 

devam etmesi durumunda, küçüğün yerleşim yeri, velisinin yerleşim yeri olmaya 

devam eder (MK m.22)
930

. Bir görüşe göre, ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlı, 

bir meslek veya sanatı icra etmesi için kendisine kanuni temsilcisinin veya vesayet 

makamının izin vermiş olması halinde (MK m. 359; 453), işini yürüttüğü yerde, 

bağımsız bir yerleşim yeri edinebilir
931

. Ancak, karşı görüşe göre, küçük, velisinin 

                                                 
921

  Ġmre s. 229.  
922

  Kanunda gösterilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, sınırlı ehliyetsizlerin (küçük ve 

kısıtlıların) fiil ehliyetleri yoktur (MK m. 14). Bunlar, ancak, kanuni temsilcilerinin izni 

ile borçlanabilir ve diğer hukuki işlemleri yapabilirler (MK m. 16,I; 344; 451). Veya 

hukuki işlemi yaptıktan sonra, kanuni temsilcilerinden icazet almak suretiyle, yaptıkları 

borçlandırıcı işleme geçerlilik kazandırabilirler.  
923

  Ġmre s. 222; Havutçu s. 31; Ataay s. 245. 
924

  Capitant s. 147; Ġmre s. 222; Saymen s. 175; Ataay s. 245. 
925

  Havutçu s. 32.  
926

  Ġmre s. 223; Havutçu s. 32.  
927

  Ġmre s. 223; Ataay s. 241. 
928

  Çocukların yerleşim yeri veli tarafından (AKSY m. 13,IV), vesayet altındakilerin yerleşim 

yeri, bağlı bulundukları vesayet makamınca nüfus müdürlüğüne bildirilir (AKSY m. 

13,VII).  
929

  Dural/Öğüz s. 177.  
930

  Ġmre s. 226.  
931

  Ġmre s. 227; Ataay s. 245.  
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rızası ile aile dışında yaşıyorsa veya aile dışında bir meslek veya sanat icra ediyorsa 

(MK m. 359,I) küçüğün yerleşim yerini, velisinin yerleşim yeri olarak kabul etmek 

doğru olmaz. Bu durumdaki küçüklerin yerleşim yeri, artık kanuni olmaktan çıkar, 

kendileri meslek ve sanatlarını icra ettikleri yeri, yerleşim yeri olarak seçebilirler
932

. 

Kanaatimizce, aile dışında yaşayan veya aile dışında bir meslek veya sanat icra eden 

küçüklerin müstakil bir yerleşim yeri edinememeleri gerekir. Çünkü, bunlara verilen 

izin, icra ettikleri sanat veya mesleğin gerektirdiği işlerle sınırlıdır. Bu kimselerin, 

müstakil bir yerleşim yeri edinebilecekleri kabul edilirse, meslek veya sanatın terki 

durumunda, edinilen yerleşim yerinin akıbetinin ne olacağı tartışma konusu olacaktır. 

Kısıtlılara gelince, çalıştıkları yerdeki vesayet organının himayesine girerek ve orada 

kendilerine yeni bir vasi atanmak suretiyle, yerleşim yerlerini değiştirebilmeleri 

mümkün olmalıdır. Yerleşim yerinin değişmesi hâlinde, yetki, yeni vesayet dairelerine 

geçer. Bu takdirde, kısıtlama, yeni yerleşim yerinde ilân olunur (MK m.412,II). 

Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altında olup, yasal sebep 

olmadıkça, velâyet ana ve babadan alınamaz (MK m.335,I). Velâyet altında bulunan 

çocuğun yerleşim yeri, ana ve babasının; ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa, 

çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeridir (MK m.21,I; AKSY 

m. 13,V)
933

. Kanaatimizce, diğer hukuki işlemlerden farklı olarak, velinin rızası olsa 

dahi, menfaatlerinin korunması açısından, küçüğün, ayrı bir yerleşim yeri edinememesi 

gerekir. Velayet altındaki kimsenin, yerleşim yerinin malum olmaması, velisinin 

yerleşim yerinin malum olup olmamasına bağlıdır. Velinin yerleşim yeri malum 

değilse, borçlu küçüğün yerleşim yeri de malum değil demektir
934

. Buna karşılık, 

vesayet makamı, resmi bir organ olduğundan, vesayet altında bulunan kimselerin 

yerleşim yerlerinin malum olmamasına imkân yoktur.  

Medenî Kanun m.21,I, c. 2‟ye göre “Diğer hâllerde çocuğun oturma yeri, onun 

yerleşim yeri sayılır”. Acaba, bu hükümden ne anlaşılmalıdır? Medenî Kanun‟un 

gerekçesine göre, bu hükmün anlamı, “çocuğun velayeti, ana ve babaya bırakılamadığı 

gibi, koruması bunlardan birisine bırakılmamışsa, çocuk kimin korumasına 

bırakılmışsa, bu kimsenin yerleşim yeri aynı zamanda çocuğun da yerleşim yeri olur” 

                                                 
932

  Saymen s. 178; Ataay s. 246, 247. 
933

  2. HD, 23. 6. 2000, 8043/8641 (www.kazanci.com).  
934

  Velinin yerleşim yerinin malum olmaması sebebiyle, borçlu küçüğün yerleşim yerinin da 

malum olmadığı ileri sürülerek, doğrudan doğruya iflâsının istenmesinin hakkaniyet ve 

adalet prensibiyle ne kadar bağdaştığı tartışılabilir.  
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şeklindedir
935

. Hâlbuki, Medenî Kanun m. 404‟e göre “Velâyet altında bulunmayan 

her küçük, vesayet altına alınır. Görevlerini yaparlarken, vesayeti gerektiren böyle bir 

hâlin varlığını öğrenen nüfus memurları, idarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu 

durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar”. Kanaatimizce, 

Medenî Kanun m.21,I, c.2, velayet altında bulunmayan ve henüz vesayet altına 

alınmamış küçüklere ilişkindir. 

Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının 

bulunduğu yerdir (MK m.21,II)
936

. Vesayet makamı ise, kural olarak, vesayete karar 

veren sulh hukuk mahkemesidir (MK m.396,II). Vesayet altındakilerin yerleşim yeri 

adresleri, bağlı bulundukları vesayet makamınca bildirilir (NHK m. 50,VI). Vesayet 

altına alınma sebeplerinin gerçekleşmesi anında, şayet, borçlunun henüz bağımsız bir 

yerleşim yeri yoksa, örneğin, halen velayet altında ise, velisinin yerleşim yerini 

otomatik olarak kaybeder ve bağlandığı vesayet makamının yerleşim yerini kazanır. 

Bu durumda, kanuni yerleşim yeri, sadece nitelik değiştirerek devam eder
937

. Bu 

durumda, yerleşim yeri değişikliğinin kaydı için ilgili resmi makamlara yapılan 

başvuru, inşaî değil, ihzari niteliktedir.  

Vesayet durumu devam ettiği müddetçe, vesayet makamı olan sulh hukuk 

mahkemesinin izni olmadıkça, vesayet altındaki kimse yerleşim yerini değiştiremez 

(MK m.412,I). Zira, vesayet hükümleri kamu düzenine ilişkin olup, re‟sen 

gözetilirler.
938

. Bu hükmün mefhumu muhalifinden hareket edilerek, sulh 

mahkemesinin izninin bulunması halinde, yerleşim yerini değiştirerek, kendisinin, 

bağımsız bir yerleşim yeri edinebileceği anlamı çıkarılmamalıdır. Burada, 

değişiklikten maksat, sulh mahkemesinin izninin olması halinde, vesayet altındaki kişi, 

ancak başka bir vesayet makamının nezdinde yerleşim yeri edinebilmesidir
939

.  

Vesayet durumunun sona ermesi halinde, bunlar, otomatik olarak vesayetten 

önceki (eski) kanuni yerleşim yerlerini kazanmazlar; yeni bir yerleşim yeri edinmek 

zorundadırlar. Çünkü, daha önce, vesayet altına alınmakla kaybettikleri yerleşim yeri, 

onların gerçek yerleşim yeri değildir. Buna karşılık, kişi, bağımsız bir yerleşim yerine 

                                                 
935

  Medenî Kanun m. 21‟ in gerekçesi için bkz. BaĢöz, Lütfü/Çakmakçı, Ramazan: Türk 

Medenî Kanunu, İstanbul 2001, s. 54. 
936

  2. HD, 10. 3. 2000, 1206/3123 (www.kazanci.com).  
937

  Velinin yerleşim yeri, vesayet makamının bulunduğu yer yerleşim yerine dönüşür.  
938

  2. HD, 23. 6. 2000, 8043/8641 (www.kazanci.com); 2. HD, 11. 4. 2002, 4380/5068 

(kazanci. com).  
939

  Dural/Öğüz s. 181.  
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sahip, örneğin tam ehliyetli iken, vesayet altına alınmışsa, yine otomatik olarak 

yerleşim yerini kaybeder, vesayet makamının bulunduğu yer, onun yerleşim yeri olur. 

Vesayetin sona ermesiyle, bu kimseler, otomatik olarak eski yerleşim yerlerini 

kazanabilecekleri gibi, yeni bir yerleşim yeri edinebilmeleri gerekir. Zira, bu 

kimselerin vesayet altında edindikleri yerleşim yeri, ne kadar uzun sürerse sürsün, 

kanun gereği ortaya çıkan, geçici nitelikte bir yerleşim yeridir.  

b-Tüzel KiĢiler Açısından 

Medenî Kanun m.51‟e göre, “Tüzel kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde 

başka bir hüküm bulunmadıkça, işlerinin yönetildiği yerdir”. Bu hükümden 

anlaşılacağı üzere, tüzel kişilerin, yerleşim yerlerinin neresi olduğunu, tüzüklerinde 

veya kuruluş belgelerinde veya esas sözleşmelerinde göstermeleri gerekir (MK m. 106; 

DK m.4/a; TTK m.155/3, 244, 279, 478, 506/1; MK m.58,II; KK 4/1). Buna göre, 

tüzel kişinin tüzüğünde veya kuruluş belgesinde yazılan yer, o tüzel kişinin yerleşim 

yeridir
940

. Medenî Kanun m.51‟den, kanun koyucunun tüzel kişinin kurucularına veya 

organlarına yerleşim yeri belirleme yetki ve iradesi verildiği anlaşılmaktadır
941

.  

Şayet, tüzel kişilerin tüzüklerinde veya kuruluş belgelerinde, yerleşim yerinin 

neresi olduğu konusunda bir hüküm yoksa veya bir yer gösterilmemişse, Medenî 

Kanun m.51, tüzel kişinin işlerinin yönetildiği yeri, yerleşim yeri olarak kabul 

etmiştir
942

. Ayrıca, Dernekler Kanunu m.2/b‟ye göre de, derneğin yerleşim yeri, 

derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerdir (DK m. 2/b). İşlerin yönetildiği 

yerden maksat, tüzel kişinin hukuki işlerinin toplandığı, işlerinin yürütüldüğü, 

kararların çıktığı ve üçüncü kişilere karşı, hukuki bir süje olarak göründüğü 

mekândır
943

. Diğer bir ifade ile tüzel kişinin muamele merkezidir.  

Yukarıda, herkesin bir yerleşim yerinin bulunması gerektiği kuralının bir sonucu 

olarak; önceki yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini 

bıraktığı hâlde, Türkiye'de, henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan gerçek kişilerin 

“hâlen oturduğu yer”in, onların yerleşim yeri olarak kabul edileceği belirtilmişti. 

Gerçek kişiler için benimsenen bu iki basamaklı çözüm, tüzel kişiler için de 

                                                 
940

  11. HD, 25. 3. 2002, 2001-10347/2002-2688 (www.kazanci.com).  
941

  Dural/Öğüz s. 242.  
942

  Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2009, s. 35, dn. 5, s. 36, dn. 3; Tunçomağ, 

Kenan: İkametgâh (İHFM, 1960/1-4, s. 153-184), s. 180; 11. HD, 15. 12. 2003, 

4882/11881 (www.kazanci.com).  
943

  Benzer tanımlar için bkz. Akipek/Akıntürk s. 449-450; Dural/Öğüz s. 242.  
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getirilmiştir. Tüzel kişiler açısından oturulan yer kavramı ise, işlemlerin resmi 

olmaktan ziyade, fiilen yürütüldüğü adrestir
944

. Yani, tüzel kişiler için, belirtilen 

“işlerin yönetildiği yer” kavramı, gerçek kişilerin oturma yerine karşılık olarak 

gelmektedir. Bir görüşe göre ise, tüzel kişinin muamele merkezi, genellikle tüzel 

kişinin genel kurulunun toplandığı yer olarak kabul edilir
945

. Ancak, tüzel kişinin ana 

tüzüğünde, yerleşim yerinin belirtilmesi, kanun tarafından zorunlu unsur olarak 

görülmüşse, Medenî Kanun m. 51 hükmü uygulanmaz
946

.  

Herkesin yerleşim yerinin bulunması zorunluluğuna ilişkin ilke, kural olarak, 

tüzel kişiler için de geçerlidir. Buna karşılık, herkesin sadece bir yerleşim yeri 

olabileceği ilkesi, tüzel kişiler için de uygulanmakla birlikte, ticari ve sınaî kuruluşlar 

için uygulanmaz (MK 19,III). Medenî Kanun m. 19,III, deki düzenlemeden ne 

anlaşılması gerektiği konusunda, doktrindeki bir görüşe göre, Medenî Kanun 19,III 

yerleşim yerinin tekliği ilkesine bir istisna olarak görünse de, bu madde hükmü ile 

kastedilen, bir ticari veya sınaî kuruluşun çeşitli yerlerde açılmış şubelere sahip olması 

durumunda, bu şubelerin yapmış olduğu işlemler sebebiyle, iflâs davası hariç olmak 

üzere, bulundukları yer mahkemesinde aleyhlerine dava açılabileceği veya icra takibi 

yapılabileceğidir. Yani, şubelerin bulunduğu yer, sadece yetkili mahkeme ve icra 

organlarının tayini bakımından, merkezin bulunduğu yerleşim yeri ile aynı fonksiyona 

sahiptir
947

. Bu görüş, ayrıca, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 17 nci 

maddesindeki düzenlemeyi referans olarak gösterir. Bu hükme göre, ticari ve sınaî 

kuruluşların sahip oldukları şubeler, ancak kanunlarda belirtilen durumlarda, yerleşim 

yerinin hükümlerine eşdeğer hükümler meydana getirebilecekleri gösterilmek 

istenmiştir (BK m.451, TTK m.50). Yoksa, bu hükümlerle teknik anlamdaki yerleşim 

yeri kastedilmiş değildir. Dolayısıyla, yerleşim yerinin tekliği kuralı ticari ve sınaî 

kuruluşlar için de geçerlidir
948

.  

Kanaatimizce de, Medenî Kanun m.19,III‟ten çıkarılacak anlam, ticaret 

şirketlerinin ve iflâsa tabi diğer tüzel kişilerin birden fazla yerleşim yeri olabileceği 

yönündedir. Zira, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 17 nci maddesindeki 

düzenlemeden, istisnai haller hariç olmak üzere
949

, şubenin bulunduğu yer 
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  Atalay-Anonim Şirketler, s. 15.  
945

  Akipek/Akıntürk s. 450; Geniş bilgi için bkz. Akipek, Jale G.: Tüzel Kişilerin 

Milletlerarası Mevcudiyeti, Ankara 1949, s. 34 vd.  
946

  Dural/Öğüz s. 242.  
947

  Erkün s. 221; Dural/Öğüz s. 243.  
948

  Akipek/Akıntürk s. 452; Dural/Öğüz s. 243.  
949

  Bu istisnai haller şunlardır (HUMK m. 17): 1-İflâs davası, şubenin işleminden doğmuş 
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mahkemesinde, dava açılabileceği anlaşılmaktadır. Bu da, şubenin bulunduğu yerin, 

ikinci ve ayrı bir yerleşim yeri olduğunun mümkün olduğu anlamına gelir. Sonuç 

olarak, şubenin bulunduğu yerdeki yerleşim yeri, şubeye değil, merkeze ait sayılır. 

Çünkü, şubenin bir kişiliği olmayıp, merkezin başka bir yerdeki uzantısıdır. Şube ile 

merkez arasındaki mekân farklılığının veya uzaklığın bir önemi yoktur. Ancak, iflâs 

davasının açılması, tüzel kişinin var olma sürecini olumsuz etkilemesi nedeniyle, 

olağan üstü işlerden kabul edildiğinden, kanunun amir hükmü gereğince, bu dava, 

tüzel kişi borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde açılır. 

Dolayısıyla, tüzel kişiler için yerleşim yerinin tekliği ilkesinin söz konusu olup 

olamayacağına ilişkin tartışma, iflâs sebepleri bakımından bir önem arzetmez.  

Tüzel kişiler için, merkez-şube ayrımını, m.177/1‟ deki iflâs sebebi bakımından 

değerlendirmek gerekir. Eğer bir tüzel kişinin bir veya birden fazla şubesi varsa, borçlu 

tüzel kişinin yerleşim yeri konusunda çeşitli ihtimaller ortaya çıkar: Birinci ihtimal, 

borçlandırıcı işlem, tüzel kişinin şubesinde yapılmış olmakla birlikte, bu şubenin işlem 

yerinin adresinin veya işlem yerinin malum olmaktan çıkmasıdır. Böyle bir durumda, 

tüzel kişinin merkezinin neresi olduğu biliniyorsa, şubenin işlem yerinin 

bilinmemesinin bir önemi yoktur. Dolayısıyla, şubenin işlem yerinin malum olmadığı 

gerekçesiyle, borçlu tüzel kişinin iflâsı istenemeyecektir. İkinci ihtimal, şubenin 

adresinin veya işlem yerinin yanı sıra, merkezin yerleşim yerinin de belirsiz hale 

gelmiş olmasıdır. Bu durum, tüzel kişinin yerleşim yerinin malum olmadığı anlamına 

geleceğinden, doğrudan doğruya iflâs yoluna gidilebilecektir. Hem tüzel kişinin 

muamele merkezi, hem de muhatap olunan şubenin işlem yeri belirsiz hale gelmiş 

olmakla birlikte, tüzel kişiye ait bir başka şubenin işlem yeri biliniyorsa, böyle bir 

durumda da tüzel kişinin yerleşim yerinin malum olmadığı kabul edilmeli ve 

borçlunun doğrudan doğruya iflâsı istenebilmelidir. Çünkü, kanunun amir hükmüne 

göre, iflâs davası sadece tüzel kişi borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinde açılabilir (m. 154, III, c. 2; HUMK m.17). Muamele merkezi, ticaret 

siciline kayıtlı olmakla birlikte, belirtilen adreste tüzel kişi bulunamıyorsa, yine 

yerleşim yerinin malum olmadığı kabul edilmelidir. 

                                                                                                                                          
olsa bile, iflâs davası, yalnızca, şubenin bağlı olduğu merkezin bulunduğu yer 

mahkemesinde açılabilir. 2-Şirket, kooperatif, dernek ve vakıfların, kendi işlerine ilişkin 

olmak üzere, üyelerine karşı ve bu üyelerin üyelik sıfatıyla birbirlerine karşı açacakları 

davalara şirket, vakıf veya derneğin yerleşim yeri sayılan yer mahkemesinde bakılır. 

Anonim şirketin ortağına, karşı payın yerine getirilmesine ilişkin açtığı davala r bunlara 

örnek olarak verilebilir.  
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c-Tacir Olmadıkları Halde Ġflâsa Tâbi Olanlar Açısından 

Tacir olmadığı halde iflâsa tabi olanlardan birincisi donatma iştirakidir. Birden 

fazla kişinin, müşterek mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, aralarında yapmış 

oldukları sözleşme gereğince, cümlesi nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanmaları 

halinde, donatma iştirakinden söz edilir (TTK m. 951,I)
950

. Deniz ticaretinde gemi 

işleten kimseye, donatan denir (TTK m. 946,I)
951

. Donatma iştirakinin, onu kuran 

donatanlardan ayrı bir kişiliği mevcut değildir. Yani, donatma iştirakinin tüzel kişiliği 

yoktur
952

. Buna rağmen, donatma iştirakine kişi muamelesi yapılarak, Türk Ticaret 

Kanunu m. 19‟ a göre tacir sayılmış ve bu nedenle de, m.20‟ye göre iflâsa tabi 

tutulmuştur
953

. Türk Ticaret Kanunu m. 967/son, donatma iştirakinin hakkında iflâs 

açılmasıyla sona ereceğini belirtilerek, iflâsa tabi olduğunu açıkça düzenlemiştir
954

. 

Yerleşim yeri edinmek, kişi sıfatını haiz olanlara tanınmış anayasal bir hak olmakla 

birlikte, bu düzenlemelerden, donatma iştirakinin, tacir; geminin ise işletme konumuna 

getirildiği anlaşılmaktadır.  

Tüzel kişiler, yerleşim yerinin neresi olduğunu, tüzüklerinde veya kuruluş 

belgelerinde veya esas sözleşmelerinde göstermeleri gerektiği (MK m. 106; DK m.4/a; 

TTK m.155/3, 244, 279, 478, 506/1; MK m.58,II; KK 4/1), şayet, bu belgelerde, 

yerleşim yerinin neresi olduğu konusunda bir yer gösterilmemişse, yerleşim yeri, tüzel 

kişinin işlerinin yönetildiği yer (MK m. 51)
 955

 olduğu yukarıda belirtildi
956

. Donatma 

iştirakinin tüzel kişiliği olmadığına göre, m.177/1, deki “borçlunun malum bir yerleşim 

yerinin olmaması”, hususunun, donatma iştiraki için bir iflâs sebebi teşkil edip 

etmeyeceğini tartışmak gerekecektir. Donatma iştirakleri, tacir sıfatını haiz 

olduklarından ticaret siciline tescil edilirler (TTK m.951,II). Türk Ticaret Kanunu m. 

                                                 
950

  Kender, Rayegân/Çetingil, Ergon: Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul 2007, s. 83. 
951

  Kender/Çetingil s. 73. 
952

  Çağa, Tahir/Kender, Rayegân: Deniz Ticaret Hukuku II, İstanbul 1997, s. 86. Bu özelliği 

ile donatma iştiraki, adi şirkete benzemektedir (Çağa, Tahir: Deniz Ticareti Hukuku, C. I 

(Giriş, Gemi, Kaptan), İstanbul 1995, s. 132). 
953

  Türk Ticaret Kanunu m. 967‟ye göre, “Müşterek donatanlardan birinin ölümü veya iflâsı, 

donatma iştirakinin infisahını mucip olmaz”. Bu hükümden, donatanların, her birinin gemi 

işlettikleri için mi, yoksa, kendi adlarına karada işlettikleri başka bir işletme sebebi ile mi 

tacir sayılarak iflâsa tabi oldukları anlaşılamamaktadır (Geniş bilgi için bkz. Can, Mertol: 

Donatma İştirakinde Tacir Sıfatının Aidiyeti İle Müşterek Donatanlar Hakkında da İflâs 

Kararının Verilip Verilmeyeceği Meselesi (Ünal Tekinalp'e Armağan, C I, İstanbul 2003, 

s. 907-930, s. 929).  
954

  Çağa/Kender s. 86. 
955

  Ġmre s. 205-232; Arkan s. 35, dn. 5, s. 36, dn. 3; Tunçomağ s. 180.  
956

  Bkz. yuk. § 8. A. I. 2. b.  
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951, Türk Ticaret Kanunu m. 155‟e atıf yaparak, sicile tescili gereken hususları 

belirtmiştir. Türk Ticaret Kanunu m. 155 ise, kollektif şirketlere ilişkin bir 

düzenlemedir. Bu hükme yapılan atıf gereğince, sicile, donatanların ad ve soyadlarıyla 

yerleşim yerleri ve tabiiyetleri, donatma iştirakinin ticaret ünvanı ve merkezi yazılır. 

Donatma iştiraki, tüzel kişi sıfatını haiz olmadığı için, kuruluş sözleşmesinde, bir yerin 

yerleşim yeri olarak gösterilmesi mümkün değildir. Bu durumda, ancak, donatma 

iştiraki için muamele merkezi olarak gösterilen yer, farazi yerleşim yeri fonksiyonu 

görebilir. Merkez ise, donatma iştirakinin ticaret siciline tescil edildiği yerdir. Şayet, 

bir gemi ticaret siciline tescil edilmemişse, kanaatimizce, geminin bağlama limanının 

bulunduğu yeri, donatma iştirakinin farazi yerleşim yeri olarak kabul etmek gerekir
957

. 

Bir geminin bağlama limanı, o gemiye ait seferlerin idare olunduğu limandır (TTK 

m.819)
958

. 

Tacir olmadığı iflâsa tabi tutulanlardan ikinci grup ticareti terk edenler ve ticari 

işletme açmış gibi davrananlardır. Ticari işletmesini devreden veya işletmesi tasfiye 

edilen kişi, başka bir ticari işletmesi yoksa ticareti terk etmiş olur ve tacir sıfatını 

yitirir. Tacirlerin ticareti terk etmesi veya işletmelerinin tasfiye edilmesiyle, sadece 

tacirlik sıfatları sona ermez; aynı zamanda muamele merkezi de ortadan kalkmış 

olur. Ancak, bütün bunlara rağmen;  tacirler, ticaretin terkinin ilan edildiği tarihten 

itibaren bir yıl boyunca iflâsa tabi olmaya devam ederler (m.44,II)
959

. Bu durumda, 

ticareti terk eden borçlu tüzel kişinin yerleşim yeri kanaatimizce, daha önce muamele 

merkezinin bulunduğu yer, onun farazi yerleşim yeri olmaya devam eder. Ticareti 

                                                 
957

  Bkz. Çağa/Kender s. 84-85. Farazi yerleşim yerinin söz konusu olduğu bir diğer durum, 

ticareti terk eden veya tasfiye edilen tüzel kişiler bakımındandır. Bilindiği üzere, tacirler, 

ticareti terk etmelerinden itibaren veya tasfiye edilmeleriyle birlikte muamele merkezi de 

ortadan kalkmış olur. Yerleşim yeri edinmek, kişiye bağlı şahsi bir hak olduğundan, tüzel 

kişinin sona ermesi ile yerleşim yerini kişiye kazandıran hak da sona erer. Bu da, tüzel 

kişinin kişiliği ile birlikte yerleşim yerinin sona ermesi anlamına gelir. Hâlbuki, tacirler, 

ticaretin terkinin ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl boyunca iflâsa tabi olmaya devam 

ederler (m. 44,II). Bu durumda, ticareti terk eden borçlu tüzel kişinin yerleşim yeri, 

kanaatimizce, daha önce, muamele merkezinin bulunduğu yer, onun farazi yerleşim yeri 

olmaya devam eder.  
958

  Donatma iştiraki, donatanlar arasında yapılan bir sözleşme ile kurulur (TK m. 951,I). 

Kurulum için, bu sözleşmenin yapılması gerekli ve yeterlidir. Ticaret siciline tescil, sadece 

izhari bir etkiye sahiptir (Çağa-Deniz Ticareti, s. 133).  
959

  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 gazete'de 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 iflâs yolu ile takip yapılabilir. 
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terk eden gerçek kişi tacir ise, bu durumda, borçlunun muamele merkezi ortadan 

kalkmakla beraber, icra ve iflâs hukuku anlamındaki yerleşim yeri varlığını devam 

ettirir. Yerleşim yerinin malum olup olmadığının tespitinde, icra ve iflâs hukuku 

anlamındaki yerleşim yeri esas alınır. Bu açıklamalar, bir ticari işletme açmış gibi, 

ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukukan var 

sayılmıyan diğer bir şirket adına muamelelerde bulunan kimseler (TTK m. 14,II) için 

geçerlidir.  

II-YerleĢim Yerinin Önemi  

Gerçek veya tüzel kişilerin hukuki sonuç doğuran ilişki ve işlemlerinin bir yerde 

toplanması, kişi aranıldığı zaman nerede bulunabileceğinin bilinmesi, ticari ilişkilerin 

güvenliği ve devamlılığı bakımından zorunlu kılınmış ve bununla ilgili olarak da 

kişinin belli bir yer ile olan bağlantısı konusunda hukuki düzenlemeler yapılmıştır
960

. 

Yerleşim yeri bulunmayan veya malum olmayan kimseler hakkında dava açılması ve 

takip yapılması, tebligat gönderilmesi zor olacaktır
961

. Zira, dava
962

 ve takiplerde 

uyuşmazlığa bakacak olan yetkili merciinin tayininde genel kural, borçlunun yerleşim 

yerindeki merciinin yetkili olmasıdır.
963

 İflâsta ise, iflâsa karar verecek olan yetkili 

mahkeme borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer mahkemesi olması 

nedeniyle, yerleşim yeri özellikle borç ilişkilerinde önemli bir fonksiyona sahiptir. 

Kişilerin yerleşim yerlerinin bilinmesinde, üçüncü kişilerin de menfaati vardır. 

Ticari hayatta hukuki sonuç doğuran tüm ilişkilerde, taraflar arasında güven esastır. Bu 

güveni sağlayan unsurlardan bir tanesi, borçlunun malum bir yerleşim yerinin var 

olmasıdır. Çünkü, yerleşim yerinin varlığı, vâde geldiğinde alacağını teslim alabilme 

veya aralarında uyuşmazlık çıktığında aleyhine iflâs yoluna başvurabilme ve mallarına 

                                                 
960

  Akipek/Akıntürk s. 439; Capitant s. 147. Yerleşim yeri kişinin bir yerle bağlantısını 

ifade etmesi sebebiyle, birçok bakımından önem arzeder. Sosyo-politik olarak, yerleşim 

yeri, yerleşik hayatta, kişinin bir yere bağlılığını ifade eden toplumsal bir değerdir. 

Yerleşik hayat ise, medeniyetin kültür birikiminin temel bir öğesi olarak karşımıza çıkar. 

Kişinin bir ülke sınırları içerisinde yaşıyor olması yeterli olmayıp, o ülkede nerede yaşıyor 

olması da önemlidir. Nasıl ki, kişi taşıdığı ad ve soyad ile yeryüzünde yaşayan diğer 

insanlardan ayırt edilebiliyorsa, yerleşim yeri de aslında, kişinin üzerinde yaşadığı yeryüzü 

parçasının, koordinatları, bağlı olduğu ülkenin kodlarıyla belirlenmiş yerleşim yerinin 

adıdır.  
961

  Capitant s. 144-145; Dural/Öğüz s. 176.  
962

  Medenî yargıya göre açılan davalarda ve vergi hukuku bakımından yerleşim yeri 

vazgeçilmez bir öneme sahiptir (Ansay T. -İkametgâh, s. 666).  
963

  Bu kural, kaynağını Roma hukukundan alan eski bir prensip olup “Actor se uitur forum 

rei” olarak ifade edilmiştir (Capitant s. 145). 
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el koyabilme imkânları bakımından alacaklıya güven verir. Bu güvenin verdiği rahatlık 

sebebiyle, ticari ilişkiler aksamadan sürdürülür. Buna göre, her kişi, hukuki nitelikte 

olan ilişkileri açısından, yerleşim yeri olarak gösterilen yerde var olduğu veya orada 

bulunabileceği varsayılır. Hukuki özellikleri ve sonuçları bulunan bütün işlemler, 

ihtarlar, ihbarlar, icap ve kabuller ve tebligatlar, kişiye yerleşim yeri sayılan bu yerde 

yapılır. Buradaki amaç, kişinin bunlardan en kısa süre içerisinde haberdar olmasını 

sağlamaktır
964

.  

Konuya kamu hukuku açısından bakıldığında, kişilerin hukuki ilişkilerinin belli 

bir yere bağlanmasıyla, toplumsal ilişkilerin güven içinde yürümesi ve sonuca 

bağlanmaları temin edilmiş olur. Kişiler, yerleşim yerini değiştirdiklerini, üçüncü 

kişilere ve yetkili makamlara haber vermedikçe, kişilerin, o yerde varsayılmasına 

devam edilir
965

 ve kendilerine karşı yapılan işlem ve bildirimleri bu yerde öğrendiği 

karineten kabul edilir. Yapmaları gereken karşı işlemler (itiraz, dava, takip gibi) için 

tayin edilen sürelerin başlaması sağlanır. Böylece, hukuksal ve toplumsal düzen 

mekanizmasının aksamadan işlemesi temin edilmiş olur. 

İflâs davası açılması ve takip yapılması bakımından, cebri icra hukukunda, 

yerleşim yerine atfedilen önemin yanı sıra, yerleşim yerinin malum olmaması, adeta 

bir kusur olarak kabul edilmiş ve bunun için yaptırım olarak da, doğrudan doğruya 

iflâs öngörülmüştür. Yerleşim yerinin malum olmaması, aynı zamanda, borçlunun 

taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçış için de, bir karine olarak kabul edilebilir
966

.  

B-ÖZELLĠKLERĠ 

I-Borçlunun YerleĢim Yerinin Malum Olmaması  

Medenî Kanun‟un hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde, m.177/1 deki 

“yerleşim yeri” kavramının ne anlama geldiği konusunda bir görüş birliği 

olmadığından dolayı, bu görüş ayrılığının bir uzantısı olarak, yine m.177/1‟deki 

                                                 
964

  Akipek/Akıntürk s. 441.  
965

  Akipek/Akıntürk s. 441.  
966

  Borçlunun mallarının tasfiyesinin adi şekilde yapılması halinde, iflâs dairesi, 208 inci 

maddeye göre vereceği karar tarihinden itibaren, en geç on gün içerisinde, durumu, 166 

ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki usulle ilan eder. İlanda, birçok hususun yanı sıra, müflisin 

yerleşim yeri de yazılır (m. 219/1). Şayet, borçlunun yerleşim yerinin malum olmaması 

sebebiyle, iflâs istenmişse, doğal olarak bu ilan yerleşim yeri yazılamayacaktır. 

Kanaatimizce, böyle bir durumda, yerleşim yeri yerine, iflâsın açıldığı yerin yazılması 

gerekir.  
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“Borçlunun malum yerleşim yeri olmaz” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği 

konusunda da görüş birliği yoktur. Bir görüşe göre, buradaki yerleşim yerinden 

anlaşılması gereken husus, kişinin oturduğu yerin, diğer bir anlatımla, borçlu 

açısından, işlemlerin resmi olmaktan ziyade, fiilen yürütüldüğü adresin bilinmiyor 

olmasıdır. Bu adresin, alacaklılar tarafından bilinmemesi veya tespit edilmemesi 

halinde, m.177/1‟sözü edilen iflâs sebebinin gerçekleşmiş olacağı kabul edilir
967

. 

Benzer bir başka görüşe göre, m.177/1‟deki “Borçlunun malum yerleşim yeri olmaz” 

ifadesinden hareketle, iflâs istenebilmesi için, borçlunun sabit bir yerleşim yerinin 

bilinmemesi yeterli olmayıp, ne Türkiye‟de, ne de yabancı bir memlekette borçluya ait 

bir meskenin varlığı bilinmiyor olmalıdır
968

. Çünkü, Medenî Kanun m. 20‟ye göre, 

yerleşim yeri bilinmeyen borçlunun oturduğu yer, onun yerleşim yeri olarak kabul 

edilir. Bu nedenle, borçlunun çalıştığı yer veya muamele merkezi meçhul olsa bile, 

nerede oturduğu bilinen kimsenin, doğrudan doğruya iflâsı istenemez
969

,
970

. Bir başka 

görüşe göre ise, bir kimsenin malum bir yerleşim yerinin bulunmaması, kişinin 

yerleşmek niyetiyle oturacak bir yer edinmemiş olmasıdır. Buna, kişinin göçebe olması 

örnek olarak verilebilir.
971

. Ayrıca, “borçlunun yerleşim yerinin malum değildir” 

denebilmesi için; hem Türkiye de, hem de yabancı memlekette oturduğu yerin 

bilinmiyor olması gerekir
972

. Yani, Türkiye‟deki yerleşim yerinin bilinmiyor olması, 

tek başına iflâs sebebi teşkil etmez.  

                                                 
967

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 15.  
968

  Şayet, borçlu yerleşim yerini yurt dışına nakletmiş olmakla birlikte, bu yerleşim yeri 

ulaşılabilir nitelikte ise, yerleşim yerinin malum olmadığından sözedilemez (Brunner Art 

190, N. 6). 
969

  Berkin-İflâs Hukuku, s. 168; Olgaç, Senai: İcra-İflas, Ankara 1978, s. 1571. 
970

  İhtiyati haciz sebeplerinde, benzer bir durum olarak, m. 257/1‟deki “Borçlunun muayyen 

yerleşim yeri yoksa” ifadesi içinde çeşitli görüşler ileri sürülmüştür: Bir görüşe göre, 

kişinin yerleştiği ve kendisi ile ilişki kurulabilecek belirli bir yerin bulunmaması, o 

kimsenin malum bir yerleşim yerinin bulunmadığı anlamına gelir. Herkesin yerleşim 

yerinin bulunması zorunlu olduğuna göre, hiç kimsenin yerleşim yerinin 

bulunmamasından veya belirli olmamasından söz edilemez. Kişinin belirli bir yerleşim 

yerinin olmamasından maksat, belirli olarak oturulan bir yerin bulunmamasıdır (Özekes s. 

149); Bir başka görüşe göre ise, m. 257/1 anlamında, kişinin belirli bir yerleşim yerinin 

bulunmamasının, onun hiç yerleşim yerinin bulunmaması anlamına gelmez. Kişinin 

yerleşim yerini sık sık değiştirmesi veya sabit bir yerleşim yeri edinmemesi de, yerleşim 

yerinin bulunmaması anlamına gelir (Berkin-İhtiyati Haciz, s. 30; Ayyıldız, Halef: İcra 

Hukukumuzda İhtiyati Haciz (AD, 1969/6, s. 374-384), s. 378); Bir başka görüşe göre ise, 

buradaki yerleşim yerinden maksat, hem kişinin yerleşmek niyetiyle oturduğu yer, hem de 

fiili olarak oturduğu yer olarak anlaşılması gerekir (Uyar, Talih: İcra Hukukunda Haciz, 

Manisa 1990, s. 32).  
971

  Önder, Akil: İhtiyati Haciz (AD, 1942/11, s.1251-1265), s. 1255.  
972

  Fritzsche/Walder s. 87-88; Blumenstein s. 596; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 50; 

Önder-İhtiyati Haciz, s. 1255.  
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Kanaatimizce, yerleşim yerinin malum olmamasının temel ölçüsü, alacaklının, 

alacağının tahsili için, borçluya ulaşmasına imkân verecek bir yerleşim yerinin 

bulunmamasıdır. Daha iyi bir izah için “borçlunun malum bir yerleşim yeri 

bulunmaması” kavramını, gerçek ve tüzel kişilere göre ayrı ayrı incelemek icap eder: 

Gerçek kişi tacirler için, hukuki ilişkileri ve ticari faaliyetleri ile ilgili olarak, yerleşim 

yeri, oturma yeri ve muamele merkezi olmak üzere üç önemli kavram vardır. Ancak, 

iflâsta, bu üç kavramdan birisi olan “muamele merkezi” “yerleşim yeri”nden daha öne 

çıkarıldığını, İcra ve İflâs Kanunu‟nun çeşitli maddelerinde gözlemlemek mümkündür. 

Örneğin, genel haciz yolunda, cebri icrada yetkili makamların, borçlunun yerleşim 

yerindeki makamlar olduğu belirtilirken, iflâsta ise, yerleşim yerindeki makamlar 

yerine muamele merkezindeki icra makamlarının yetkili olduğu kabul edilmiştir. İcra 

ve İflâs Kanunu m. 154,‟e göre “İflâs yoliyle takipte yetkili merci, borçlunun muamele 

merkezinin bulunduğu mahaldeki icra dairesidir (m.154,I). Merkezleri yurt dışında 

bulunan ticari işletmeler hakkında yetkili merci, Türkiye'deki şubenin; birden ziyade 

şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu yerdeki icra dairesidir 

(m.154,II). Borçlu ile alacaklı, yetkili icra dairesini, yazılı anlaşma ile tayin etmişlerse, 

o yerin icra dairesi dahi iflâs takibi için yetkili sayılır. Şu kadar ki, iflâs davaları için 

yetki sözleşmesi yapılamaz ve iflâs davası mutlaka borçlunun muamele merkezinin 

bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır (m.154,III)”. Aynı şekilde, m. 166 ve ona 

atıf yapan diğer maddelerde (m.173, 176, 179/a, 181, 184, 219, 234) iflâsla ile ilgili 

ilanların muamele merkezindeki ticaret sicili gazetesinde ve oradaki yerel bir gazetede 

de yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu maddelerden anlaşıldığı üzere, iflâsta 

borçlunun yerleşim yeri yerine, muamele merkezinin önemli olduğu vurgulanmıştır.  

Kanaatimizce, kişinin yerleşim yerinin malum olmamasından maksat, Medenî 

Kanun m.19 anlamındaki yerleşim yerinin yanı sıra, muamele merkezinin bilinmiyor 

olmasıdır. Aslında, gerçek ve tüzel kişi ayrımı olmaksızın, her tacirin bir muamele 

merkezi olması zorunlu olduğu gibi, bu merkezi ticaret siciline tescili de zorunludur. 

İcra ve İflâs Kanunu‟ndaki muamele merkezinin malum sayılması için, ticaret siciline 

kayıtlı olması yeterli olmayıp, borçlunun ticari ve idari işlerini fiili olarak orada 

yürütüyor olması şarttır. Resmi olarak, bir muamele merkezi var olduğu gözükmekle 

birlikte, borçlu, gerçekte faaliyetlerini orada yürütmüyorsa veya resmi makamlara 

haber vermeden başka yere nakletmiş ve fiilen orada yürütüyorsa, borçlunun yerleşim 

yerinin malum olmadığını kabul etmek gerekir. Dolayısıyla, m.177/1‟deki yerleşim 

yerini, “muamele merkezi”ni kapsayacak şekilde geniş anlamda düşünmek uygun 

olacaktır.  
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Doktrinde, m.177/1‟deki yerleşim yeri kavramından maksat “oturma yeri” 

olduğu, dolayısıyla, yerleşim yerinin, oturma yerini kapsayacak şekilde anlaşılması 

gerektiği” şeklinde ileri sürülen görüşün
973

, istisnai durumlar hariç olmak üzere, bir 

takım mahzurları vardır: Bu mahzurlardan birincisi, oturma yeri, sadece gerçek kişiler 

için geçerli bir kavram olup, tüzel kişiler için oturma yerinden bahsedilemez. 

Dolayısıyla, bu görüş, tüzel kişileri kapsayıcı nitelikte değildir. Bu durum da, 

“borçlunun malum yerleşim yeri olmaması”nın, sadece gerçek kişiler için bir iflâs 

sebebi olduğu sonucunu doğurmaktadır. Hâlbuki, tüzel kişiler de, muamele 

merkezlerini fiilen değiştirme ve gizleme yoluna gitmeleri, onların yerleşim yerlerinin 

malum olmadığının bir ifadesi olarak ortaya çıkar. İkinci mahzur ise, kişinin oturduğu 

yeri, onun yerleşim yeri olarak kabul etmesinin, alacağını tahsil edememiş alacaklılar 

için pek bir kıymeti yoktur. Çünkü, kişinin iş ilişkilerinin toplandığı yer, kişinin 

oturma yeri değil, yerleşim yeri veya muamele merkezidir. Medenî Kanun‟da, 

yerleşim yeri gibi muamele gören oturma yeri, iflâs hükümlerinin karşısında, yerleşim 

yerinin hüküm ve sonuçlarını doğurma gücünden yoksundur. Şayet, oturma yeri, 

yerleşim yeri gücünde kabul edilirse, ülke içinde yaşayan hemen hemen herkesin fiili 

bir oturma yeri olduğundan dolayı, “borçlunun malum bir yerleşim yerinin 

bulunmaması” iflâs sebebi olmaktan çıkmış olurdu. Ayrıca, oturma yeri için yazılı bir 

belge düzenleme imkânı olmadığından, ispat için başvurulacak tek delil, tanık delilidir. 

Borçlu için, yalancı tanıklarla, herhangi bir yerde fiili olarak oturduğunu ispatlamak 

zor olmayacağından, yerleşim yerinin malum olmaması nedeniyle hakkında açılacak 

iflâs davasının reddini sağlayabilecektir. Buna karşılık, Medenî Kanun m. 19 

anlamındaki yerleşim yeri ve muamele merkezi için, borçlu yazılı bir belge göstermek 

zorundadır. Ayrıca, kişinin birden fazla oturma yerinin bulunması mümkün 

olduğundan, bunlardan hangisinin esas alınacağı, sıkıntılara sebep olacaktır. Hâlbuki, 

yerleşim yeri ve muamele merkezi, sadece bir tane olabilir
974

. İcra ve İflâs Kanunu m. 

177/1‟deki yerleşim yerinden maksat aslında “oturma yeri” olduğuna ilişkin görüş, 

istisnai olarak, sadece tacir olmadıkları halde, tacir hükümlerine tabi olan borçlular için 

doğrudur. Zira, bu borçluların muamele merkezleri yoktur. Sonuç olarak ifade 

edilebilir ki, borçlunun Medenî Kanun anlamında yerleşim yeri bilinmemekle birlikte, 

muamele merkezi biliniyorsa, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurulamaz. 

Dolayısıyla, m.177/1‟deki yerleşim yerinin malum olmaması, muamele merkezini 

kapsayacak şekilde, Medenî Kanun m. 19‟a göre daha geniş bir içeriğe sahiptir. İcra ve 

                                                 
973

  Bkz. Ammon s. 305; Blumenstein s. 596.  
974

  İstisnai olarak, yurt dışında da ticari faaliyet gösteren şirketlerin yurtdışındaki 

şubelerinden birisi, yurtdışı faaliyetleri için muamele merkezi olarak kabul edilebilir.  
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İflâs Kanunu m. 177/1 ile ilgili bütün açıklamalarda, kullanılan yerleşim yeri 

kavramına, bu geniş anlam yüklenerek anlaşılması isabetli olacaktır.  

Borçlunun malum bir yerleşim yerinin olmaması kavramı, geniş anlamda 

düşünüldüğünde, kaçmayı da içine alır. Zira, bir kimsenin yerleşim yeri bilinmiyorsa, 

bu durum borçlunun kaçtığına dair bir karine oluşturur. Nasıl ki, ödemelerin tatili, acz 

hali için bir karine teşkil ediyorsa, malum bir yerleşim yerinin bulunmaması da, kaçma 

için bir karine olduğu kabul edilebilir. Kaçmada farklı olarak, borçlunun malum bir 

yerleşim yeri bulunmasına rağmen, yerleşim yerinde bulunamaması veya yerleşim 

yerini değiştirmeden veya nakletmeden terk etmesi söz konusudur. Eğer, borçlunun 

malum bir yerleşim yeri bulunmakta, ancak kendisi orada bulunamıyorsa ve ortada 

bulunmaması, taahhütlerinden kurtulmak amacına dayanıyorsa, yerleşim yerinin 

malum olmaması sebebine değil, borçlunun kaçması sebebine dayanılarak iflâs 

istenmelidir. Buna karşılık, borçlu ortada yoksa veya ortada olmakla birlikte, ülke 

içinde veya ülke dışında bir yerde yerleştiği yer belli değilse ve kendisi yerleşim 

yerinin malum olmadığından sözedilir ve iflâs bu sebebe dayanılarak istenir
975

. 

Borçlunun yerleşim yerinin malum olmaması, borcun doğumundan önceki bir 

zaman aralığında gerçekleşmiş olabileceği gibi, borcun doğumundan sonraki bir zaman 

aralığında da gerçekleşmiş olabilir. Alacaklı, borç ilişkisinin kurulması anında, 

borçlunun yerleşim yerinin malum olmadığını bilmiyor olması halinde, borçlunun 

iflâsının istenebileceği konusunda bir tereddüt yoktur. Şayet, alacaklı bu durumu 

bilmesine rağmen, borç ilişkisinin kurulması için iradesini beyan etmişse, daha sonra, 

borcun ödenmesinin tehlikeye düştüğü iddiasıyla iflâs davası açıp açamayacağını 

çeşitli açılardan değerlendirmek mümkündür: Birinci ve kural olarak, alacaklı, 

borçlunun bu durumunu bildiği halde, borç ilişkisine taraf olursa, sonradan borcun 

ödenmesinin tehlikede olduğu iddiasıyla, iflâs davası açamaz. Alacaklı, böyle bir 

durumda, iflâs yoluna başvurabilmesi için alacağın muaccel olmasını beklemek 

zorundadır. İkinci olarak, alacaklı durumu biliyor olmakla birlikte, sırf borçluya 

duyduğu veya borçlunun yarattığı güven duygusu sebebiyle, borç vermiş, ancak 

sonradan borçlunun bu güveni sarsıcı davranışlar içine girmesi halinde, yerleşim 

yerinin malum olmadığı gerekçesiyle iflâs davası açabilecektir. Üçüncü olarak, 

                                                 
975

  Yerleşim yerinin malum olmamasında, borçlunun ortada bulunmaması veya 

taahhütlerinden kaçmak maksadına dayanmaz. Zaten, burada asıl unsur, borçlunun ortada 

olup olmaması değil, yerleşim yerinin malum olmamasıdır. Buna karşılık, kaçmada asıl 

unsur, yerleşim yerinin malum olmaması değil, taahhütlerden kurtulmak amacıyla kaçma 

kasdıdır.  
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borçlunun güven sarsıcı davranışları, mallarını kaçırmak, gizlemek veya kendisinin 

kaçması şeklinde gerçekleşirse, yerleşim yerinin malum olmadığı gerekçesiyle değil, 

m.177/1‟deki diğer sebeplerden dolayı iflâs yoluna başvurabilecektir
976

.  

Borçlunun yerleşim yeri ve muamele merkezi bilinmemekle birlikte, onun adına 

işlem yapan, dava açan bir temsilcisinin yerleşim yerinin biliniyor olması hali de, iki 

açıdan değerlendirebilir: Şayet, söz konusu temsilci kanuni temsilci ise, kanuni 

temsilcinin yerleşim yeri, temsilcisi olduğu kişinin de yerleşim yeri olarak kabul 

edildiğinden, borçlunun yerleşim yerinin malum olmadığından söz edilemez. Buna 

karşılık, temsilci iradi ise, borçlunun yerleşim yeri, iş ve yaşam ilişkileri iradi 

temsilciye bağlanmış olmadığından ve iradi temsilcinin her zaman değiştirilebilmesi 

mümkün olduğundan, iradi temsilcinin yerleşim yeri ile borçlunun yerleşim yeri 

arasında herhangi bir ilişki yoktur. Yani, borçlunun yerleşim yeri malum olmamasına 

rağmen, iradi temsilcinin yerleşim yeri malum ise, borçlunun yerleşim yerinin malum 

olmadığı kabul edilmelidir
977

.  

Kişi, her zaman yerleşim yerini ve muamele merkezini değiştirmek ve yeni bir 

yere nakletmek imkânına sahiptir
978

. Yerleşim yerinin değiştirilmek istenmesi halinde, 

eski yerleşim yeri ile bütün ilişkilerin kesilmesi, mutlaka yenisinin edinilmesi, ticaret 

ve san‟atın icrasının bu yeni yerleşim yerine taşınması gerekir
979

. Medenî Kanun 

m.20,I‟e göre “Bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır”. 

Yani, kişi, yeni yerleşim yeri edinmedikçe, eski yerleşim yeri, onun yerleşim yeri 

olmaya devam eder. Ancak, belirtmek gerekir ki, bu durum, Medenî Kanun ve medenî 

hakların kullanımı bakımındandır. İflâs hükümlerine göre, borçlu, yerleşim yeri 

kaydını ilgili makamdan aldıktan sonra, yeni yerleşim yerini edinmemişse, yerleşim 

yeri meçhul sayılır. Bunun nedeni, bu durumlarda, alacaklının borçluya ulaşma ve 

ondan alacağını tahsil etme imkânından yoksun hale gelmesidir. Aynı şekilde, medenî 

hukuk açısından, ilgili makamlara, yerleşim yerinin değiştirilmek istendiği 

bildirilmedikçe, yerleşim yeri değiştirilmiş olmaz (MK m.20,I)
980

. Kişinin, bağlı 

olduğu muhtarlıklardan, yerleşim yerine ilişkin kaydını sildirmiş olması bir önem 

arzetmez. Konuya, iflâs hukuku açısından bakıldığında, borçlu, bağlı bulunduğu 

muhtarlıktan kaydını sildirmiş ve fakat yeni bir yerleşim yeri de edinmemişse, onun 

                                                 
976

  Benzer bir durum olarak ihtiyati haciz için ileri sürülen görüş için bkz. Özekes s. 151.  
977

  Benzer bir durum olarak ihtiyati haciz için ileri sürülen görüş için bkz. Özekes s. 153.  
978

  Capitant s. 149.  
979

  Capitant s. 149.  
980

  Erkün s. 995.  
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yerleşim yeri meçhul kabul edilmelidir. Çünkü, alacaklının, borçluyu bulup, muhatap 

olacağı bir yerleşim yeri ortada yoktur
981

.  

Kural olarak, Türkiye‟ye geçici veya sürekli olarak yerleşen yabancılar da 

yerleşim yeri edinebilirler. Yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı hâlde, 

Türkiye'de, henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin, hâlen, Türkiye‟de 

oturduğu yer, yerleşim yeri sayılır (MK m.20,II; HUMK m. 9,I, c.1). Kanun koyucu, 

Medenî Kanun m.20,II‟deki bu düzenleme ile oturma yerini, yerleşim yeri hükmünde 

görmüştür. Şayet, henüz yerleşim yeri edinmemiş olan yabancı kimsenin oturduğu yer 

de belli değilse, İcra ve İflâs Kanunu anlamında yerleşim yeri meçhul sayılacaktır
982

. 

Borç ilişkisinde, birden fazla borçlunun bulunması halinde, İcra ve İflâs 

Kanunu‟nun 50 inci maddesinin yaptığı gönderme ile Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu m. 9,II‟nin 1 inci cümlesinden hareketle, borçlu birden fazla ise, bunlardan 

birisinin yerleşim yerinde takip yapılabilir. Bu durumda, diğer borçlular, yetki 

itirazında bulunamazlar
983

. Bu borçlulardan bir veya birkaçının yerleşim yerinin 

malum olmaması halinde, m.177/1‟e dayanılarak, doğrudan doğruya iflâs istenebilmesi 

için, borçlular arasındaki borç ilişkisinin detayına bakmakta fayda vardır: Borçlular 

arasında müteselsil borçluluk ilişkisinde, alacaklı istediği borçluya karşı iflâs yoluna 

                                                 
981

  Ülkemizde, yerleşim yeri konusunda yakın zamana kadar, merkezi bir veri tabanı olmadığı 

için, değiştirilen yerleşim yerinin nereye aktarıldığının tespiti çoğu zaman güç olmakta idi. 

15 Aralık 2006 tarihli Adres Kayıt Yönetmeliği ile yerleşim yeri konusunda online sisteme 

geçilmiş ve bu yönetmelikle yeni düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre, adrese ilişkin 

değişiklikleri; adres beyanı ile yükümlü kişiler ve kurumlar yirmi iş günü içinde, yerleşim 

yeri adresine dayalı hizmet almak üzere herhangi bir resmi kuruma yapılan müracaatlarda 

kurumlar, ilgili kuruma teslim edilen adres değişikliğine ilişkin beyan formu ile on iş günü 

içinde nüfus müdürlüklerine veya Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür (AKSY m. 

14,I). Yöneticiler ve müstakil konut sahipleri sorumluluk alanlarında bulunan yerlerdeki 

adres değişikliklerini, adres beyan yükümlülüğü olanlar ile birlikte takip ederek, yirmi iş 

günü içinde muhtarlara bildirmekten sorumludurlar (AKSY m. 14,II).  
982

  Medenî usul hukukunda, yerleşim yerinin belirsizliğinin tayininde, başka bir yol 

benimsenmiştir. Buna göre, borçluya karşı dava açılabilmesi için, onun yerleşim yerinin 

bilinmesi gerekir. Şayet, borçlunun yerleşim yeri belli değilse, Türkiye‟de son defa 

oturduğu yer onun yerleşim yeri olarak kabul edilir (9,I, c.1). Türkiye'de yerleşim yeri 

olmayan kişi, Türkiye‟de hiç oturmamışsa, şu yerler, onun yerleşim yeri gibi işlem görür 

ve bu yerlerde dava açılabilir: Borçlunun, Türkiye‟de malı varsa, malın bulunduğu yer (bu 

mallar, taşınırlar, taşınmazlar, senet v.b.); borçlunun, Türkiye‟de üçüncü kişiden bir 

alacağı varsa, bu alacak da malvarlığı sayılacağından, borçlunun borçlusu olan üçüncü 

kişinin yerleşim yeri; borçlunun Türkiye‟de, üçüncü kişide olan alacağına karşılık veya 

borçlunun borcuna karşılık gösterilen bir teminat (rehin, ipotek v.s.) varsa, teminatın 

bulunduğu yer, borçlunun yerleşim yeri gibi işlem görür. Eğer, bu yerlerden biri yoksa, 

borçluya Türkiye‟de dava açılamaz (Kuru/Arslan/Yılmaz-Medenî Usul, s. 153-154).  
983

  12. HD, 14. 2. 2005, E. 2004/26288, K. 2005/2694 (www.kazanci.com).  
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başvurma hakkına sahip olduğundan
984

, borçlulardan birisinin veya birkaçının yerleşim 

yerinin malum olmaması halinde, sadece bunlara karşı m. 177/1‟den hareketle iflâs 

davası açılabilir. Yerleşim yeri malum olanlara karşı, diğer borçluların yerleşim yerinin 

malum olmaması gerekçe gösterilerek iflâs davası açılamaz. Adi borç ilişkisinde ise; 

alacaklı, ilk önce, asıl borçluya; sonra da, ikinci derecede sorumlu olan diğer borçluya 

başvurabilir. Her ikisine de, aynı anda başvurma imkânı yoktur. İkinci derecede 

sorumlu olan borçlunun yerleşim yerinin malum olmaması gerekçesiyle, asıl alacaklıya 

karşı, bu nedenle iflâs davası açılamaz. Aynı şekilde, asıl borçlunun yerleşim yerinin 

malum olmadığı gerekçesiyle, ikinci derecedeki borçlunun da iflâsı istenemez. 

Aralarında mecburi dava arkadaşlığı bulunan borçlulardan bir veya bir kaçının 

yerleşim yerinin malum olmaması halinde, mecburi dava arkadaşlığının niteliği gereği, 

iflâs davasının bütün borçlulara karşı açılması gerekirken, ihtiyari dava arkadaşlığında 

ise, davalı adedince dava olduğundan, sadece yerleşim yeri malum olmayan borçlulara 

karşı, iflâs davası açılabilir.  

II-Ġflâsa Tabi Bütün Borçlular Ġçin Geçerli Olması 

İflâsa tabi kişiler gerçek kişi olabileceği gibi, tüzel kişi de olabileceği daha 

yukarıda belirtilmişti. Tüzel kişi tacirler, ticaret şirketleri, amacına varmak için bir 

ticari işletme işleten dernekler ve kamu tüzel kişileri tarafından kurulan teşekkül ve 

müesseselerdir (örneğin iktisadi devlet teşekkülleri gibi). 

Doktrinde, bu sebebe dayanılarak, gerçek kişilere karşı, doğrudan doğruya iflâs 

yoluna başvurulmasının mümkün olduğu konusunda bir tereddüt yoktur. Ancak, tüzel 

kişiler açısından, bu sebep gerekçe gösterilerek, iflâs istemenin mümkün olup olmadığı 

konusunda görüş ayrılığı vardır: Bir görüşe göre, m.177/1 anlamında “borçlunun 

malum bir yerleşim yerinin olmaması”, sadece gerçek kişiler için geçerli olan bir iflâs 

sebebidir. Bu sebebe dayanılarak, tüzel kişilere karşı, doğrudan doğruya iflâs yoluna 

başvurulması mümkün değildir. Çünkü, tüzel kişi tacirlerin kişilik kazanabilmeleri 

için, tüzel kişinin merkezinin, şirket sözleşmesinde ve kuruluş dilekçesinde 

gösterilmesi şarttır (MK m. 106; DK m.4/a; TTK m.155/3, 244, 279, 478, 506/1; MK 

m.58,II; KK 4/1). İlgili makama yapılan kuruluş dilekçesinde, tüzel kişi tacirler ilgili 

sicillere kaydedilirler. Buna göre, tüzel kişi borçlunun m.177/1 anlamındaki yerleşim 

yeri, merkezinin sicil kaydında gösterildiği yerdir. Dolayısıyla, tüzel kişi borçluların 

yerleşim yeri, yani merkezlerinin, kayıtlı oldukları sicillerden kolaylıkla 

                                                 
984

  Alacaklı, borçluların bir kısmı hakkında icra, bir kısmı hakkında iflâs takibi yapamaz.  
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öğrenilebildiğinden, tüzel kişilerin iflâsını gerektirecek şekilde, yerleşim yeri 

konusunda herhangi bir belirsizlik oluşmayacaktır
985

. Aksi halde, tüzel kişinin varlığı 

şüpheli duruma düşer
986

. Benzer bir durum olarak, ihtiyati haciz bakımından m. 

257,II/1‟ deki bir durum için ileri sürülen bir görüşe göre ise, tüzel kişiye ulaşılamıyor, 

adresi bilinmiyorsa ve tüzel kişi de bunu beyan etmemişse, artık tüzel kişi borçlunun 

yerleşim yerinin malum olmamasından değil, taahhütlerinden kurtulmak amacıyla 

kaçmasından veya mallarını kaçırması sebebiyle iflâs istenebilecektir. Zira, tüzel 

kişiler, yerleşim yerlerini değiştirdiklerinde, bu durumu, ilgili makamlara ve sicil 

dairelerine bildirmek zorundadırlar. Kanundan doğan bu yükümlülüklerini yerine 

getirmeyen tüzel kişinin, kötü niyetle hareket ettiği, taahhütlerinden kurtulmak, mal 

kaçırmak veya kaçmak niyetinde olduğu sonucuna varılması gerekir
987

. Karşı görüşe 

göre ise, gerçek ve tüzel kişi ayrımı yapılmaksızın, bu sebebe dayanılarak  her 

borçlunun iflâsı istenebilir
988

. Her ne kadar, ticaret sicillerinden tüzel kişinin 

merkezinin öğrenilmesi her zaman mümkün olsa bile, borçlu sicilde gösterilen yerde 

arandığında, taşınma, terk etme gibi sebeplerle fiili olarak bulunmayabilir. Örneğin, 

tüzel kişi borçlunun taşınması veya faaliyet gösterdiği binayı boşaltıktan sonra gittiği 

yerin bilinmemesi halinde, kendisine karşı yapılan takipler sonuçsuz kalmaktadır. Bu 

durumlarda, yerleşim yeri, m.177/1 anlamında meçhul hale geleceğinden, tüzel kişi 

borçlunun doğrudan doğruya iflâsının istenmesi mümkündür
989

. Kanaatimizce de, 

borçlunun malum bir yerleşim yerinin bulunmaması, hem gerçek, hem de tüzel kişiler 

için kabul edilmiş bir iflâs sebebidir. Yerleşim yeri belli olan bir şirketin, 

taahhütlerinden kurtulma kasdı olmaksızın, muamele merkezi olarak kullandığı büro 

veya işyerlerinin kapısına kilit vurup gitmesi veya muamele merkezini yetkili 

makamlara haber vermeden, fiili olarak başka yere nakletmesi durumlarında, 

borçlunun yerleşim yerinin malum olmadığı gerekçesiyle iflâs istenebilmelidir
990

. 

 

                                                 
985

  Müller s. 27; Gentinetta s. 8; Baumann s. 33; Leemann s. 46; Giroud s. 26; Henze s. 

25; Jäger Art. 190, N. 6; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2761; Locher s. 81, dn. 5; Kuru-Şahıs 

Şirketleri, s. 8; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 50; Berkin-İflâs Hukuku, s. 168; 

Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 21; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 45, dn. 15; MuĢul-İcra 

ve İflâs, s. 1008; Altay-İflâs Hukuku, s. 467; Kuru-El Kitabı, s. 982. 
986

  Blumenstein s. 596.  
987

  Benzer bir durum olarak ihtiyati haciz için ileri sürülen görüş için bkz. Özekes s. 154-155.  
988

  Brunner Art 190, N. 5; Atalay-Anonim Şirketler, s. 15. 
989

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 15.  
990

  Borçlunun bütün bu davranışları yapması, taahhütlerinden kurtulma amacı taşıyorsa, bu durum 

yerleşim yerinin malum olmaması değil, “taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçma” olur.  
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III-Borçlunun Malum Bir YerleĢim Yerinin Olmadığının Tespit EdilmiĢ 

Olması 

Edinilen yerleşim yerinin bildirileceği makamlar, gerçek kişiler için, köy veya 

mahalle muhtarlıkları ile nüfus müdürlükleri; tüzel kişiler ve donatma iştirakleri için 

ise, ilgili sicil amirlikleridir
991

. Yerleşim yerine ilişkin bilgi değişikliklerinin, 

zamanında, ilgili makamlara bildirilmesi zorunludur. Aynı şekilde, alacaklı ile borçlu 

arasındaki uyuşmazlığın, iflâs veya adli makamların önüne götürülmesi durumunda, 

yerleşim yeri bilgilerindeki değişikliğin, bu makamlara da bildirilmesi gerekir. 

Yerleşim yeri ve diğer kayıtların tutulmasında, kişilerin adres beyan formundaki yazılı 

bilgiler esas alınır
992

. Bildirim, nüfus müdürlüklerine, kurumlara ve dış temsilciliklere 

şahsen yapılır. Adres beyan formundaki bilgiler, aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir 

(AKSY m.13,I). 
993

. Borçlunun yerleşim yeri ile ilgili olarak yanlış bilgiler vermesi 

halinde, cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalır
994

. 

Alacaklı, borçlunun yerleşim yerini soruşturulup araştırılmasına rağmen tespit 

edilemediğini ortaya koymak zorundadır
995

. Borçlunun yerleşim yerinin malum 

olmaması veya tespit edilememesi, alacaklının veya yerleşim yerini bilmek ve tespit 

                                                 
991

  Ticaret şirketleri ticaret sicillerine, amacına ulaşmak için ticari işletme işleten dernekler, 

dernekler Daire Başkanlığında ve Valilikler nezdinde tesis edilen Dernekler Kütüğüne 

kaydolunurlar.  
992

  Kişinin, sürekli olarak, yerleşmek niyetinde olduğu yeri, resmi makamlara bildirerek 

kayda geçirmesi ve üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde bu yerleşim yeri beyan etmesi yeterli 

olacaktır. Zaten, NHK‟ya göre, kişinin yerleşim yeri adreslerinin “nüfus kütüğüne 

kaydedilmesi gerekir (NHK m. 5,I; m. 7/g). Bu adresler, elektronik ortamda tutulurlar 

(NHK m. 7,I; AKSY m. 10). Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında, kişilerin beyanı esas 

alınır. Bu beyan, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere adres beyan formuyla yapılır 

(NHK m. 50,II). Adres beyanı ile yükümlü kişi ve kurumlar yerleşim yeri adreslerine 

ilişkin değişiklikleri yirmi iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle 

yükümlüdür (NHK m. 51,I). Şayet, kişi, resmi makamlara bildirmiş olduğu yerleşim yerini 

kullanmayıp, yaşam ilişkilerini başka bir yerde yoğunlaştıracak olursa, “yerleşim yeri fiili 

olarak kullanma unsuru” gerçekleşmeyeceğinden yerleşim yerinden bahsedilemeyecektir.  
993

  Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, 

adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan yargı makamına bildirmesi 

gerekir. Adresini değiştiren kimse, yenisini bildirmediği ve yeni adres tebliğ memurunca 

da tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın 

kapısına asılır ve asılma tarihi, tebliğ tarihi olarak kabul edilir. Bundan sonra eski adrese 

çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır (TebK m. 35).  
994

  TebK‟ya göre, tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait 

isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında bir milyar liradan üç milyar liraya 

kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Eğer, bu yanlış bildirme yüzünden her hangi bir 

gecikme veya zarar meydana gelirse, verilecek para cezasına üç aydan bir yıla kadar hapis 

cezası da eklenir (TebK m. 55).  
995

  MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1009. 
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etmekle yükümlü kimselerin, sübjektif bir bilgisizliklerine dayanmamalı, yerleşim yeri, 

yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olmalı ve bu konudaki bilgisizlik 

herkes için objektif olarak, aynı anlama gelmelidir
996

. Aksi halde, alacaklı, bu nedene 

dayanarak borçlunun iflâsını isteyemez. Mahkeme, gerektiğinde, alacaklıdan, ilgililer 

nezdinde gereken araştırmayı yaptığına dair resmi bir belge gösterilmesini 

isteyebilir
997

. Bu nedenle, alacaklı, borçlunun yerleşim yerini kendi çabası ile tespit 

edememesi yeterli olmayıp, tespit için yetkili makamlara başvurulmuş ve buna 

rağmen, yerleşim yerinin neresi olduğunun tespit edilememiş olması gerekir
998

. 

Alacaklının, gerekli soruşturmayı yaptırdığı halde, malum yerleşim yeri 

öğrenemediğini ispatlaması
999

, bunun için de muhtarlıklardan, kolluk birimlerinden, 

ticaret odalarından bu konuya ilişkin olarak belge alarak mahkemeye sunması 

zorunludur
1000

. Alacaklının, yerleşim yerinin tespit edilemediği konusunda muhtar 

veya polisten alacağı belge kesin delil teşkil etmez
1001

. Bu belgelerin aksi her zaman 

ispatlanabilir. Şüpheli hallerde veya gerekli görüldüğü takdirde, mahkeme de, yerleşim 

yerinin tespiti için, ticaret odaları, zabıta ve muhtarlık marifetiyle araştırma 

yapabilir
1002

. 

Nüfus Hizmetleri Kanunu‟na göre, yerleşim yeri adreslerinin nüfus kütüğüne 

kaydedilmesi ve adresle ilgili bilgilerin elektronik ortamda tutulması gerektiğinden, 

yerleşim yerinin tespitinde, fazla sorun olmayacağı düşünülebilir. Ancak, pratikte, 

kişiler çoğu zaman, yerleşim yeri edindiklerinde veya değiştirdiklerinde, bu durumu 

resmi makamlara bildirmezler. Yerleşim yeri ile ilgili olarak bir sorun çıktığında, iflâs 

makamları, nüfus müdürlüklerine, muhtarlıklara veya kolluk makamlarına re‟sen 

başvurabilirler. Söz konusu olan, borçlunun yerleşim yerinin malum olup olmadığı 

meselesi ise, iflâs davasına bakan mahkeme, bunu, öncelikle araştırmak zorundadır.  

Borçlunun yerleşim yerinin tespit edilmesini, Medenî Kanun ve İcra ve İflâs 

Kanunu açısından ayrı ayrı incelemek mümkündür: Medenî Kanun açısından tespit 

konusuna bakıldığında, borçlunun daha önce edindiği bir yerleşim yeri varsa, yeni 

yerleşim yeri edininceye kadar, eski yerleşim yerinin, onun geçerli yerleşim yeri 

                                                 
996

  Berkin-İflâs Hukuku, s. 168; Atalay-Anonim Şirketler, s. 15; Olgaç-İcra ve İflâs, s. 1571-

1572. 
997

  Berkin-İflâs Hukuku, s. 168.  
998

  Ammon s. 305.  
999

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 50.  
1000

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2761; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 50. 
1001

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 50; Berkin-İflâs Hukuku, s. 168.  
1002

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2761; MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1009. 
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olmaya devam edeceği (MK m.20, I) yukarıda belirtildi
1003

. Aynı şekilde, kişinin, 

önceden edindiği bir yerleşim yeri yoksa veya kayıtlarda resmi bir yerleşim yerinin 

neresi olduğu gözükmüyorsa, yine, halen oturduğu yer, yerleşim yeri olarak tespit 

edilir (MK m. 20, II). Yerleşim yerinin tek olması kuralının aksine, kişinin birden fazla 

oturma yeri olabilir. Şayet, ortada birden fazla oturma yeri varsa, kişinin yaşam ve iş 

ilişkilerini yoğun olarak topladığı oturma yeri, yerleşim yeri olarak kabul 

edilmelidir
1004

. Ancak, borçlu, yaşam ve iş ilişkilerini, birden fazla oturma yeriyle 

devamlı ve aynı yoğunlukta tutuyorsa, bu oturma yerlerinden hangisinin yerleşim yeri 

olarak kabul edileceği veya bu yerlerin yerleşim yeri edilip edilemeyeceği konusunda, 

takdir yetkisi mahkemeye aittir. Bazen, kişinin iş ilişkileri ve aile gibi yaşam 

ilişkilerini yürüttüğü yer, farklı oturma yerleri arasında dağılmış olabilir. Bu konudaki 

baskın görüşe göre, kişinin aile gibi yaşamsal ilişkilerini yürüttüğü yer, oturma yeri 

olarak kabul edilmelidir.  

Konuyu, icra ve iflâs hukuku açısından değerlendirmek gerekirse, medenî 

hukuktan farklı sonuçlar ortaya çıkar: Bir defa, medenî hukuktaki hususlar, icra ve iflâs 

hukuku için de geçerli kabul edilirse, borçlunun yerleşim yeri hiçbir zaman meçhul 

olmayacaktır. Dolayısıyla, borçlunun bir yerleşim yerinin malum olmadığı 

durumlarda, Medenî Kanun‟daki gibi, “oturma yeri”nin değil, “muamele merkezi”nin, 

borçlunun yerleşim yeri olarak tespit edilmesi gerekir. Borçlunun muamele merkezinin 

neresi olduğu belli değilse veya borçlu muamele merkezini fiili olarak başka yere 

nakletmiş ve bundan resmi makamları haberdar etmemişse, yerleşim yerinin malum 

olmadığı şeklinde tespit edilmesi uygun olacaktır
1005

.  

IV-Malum Bir YerleĢim Yerinin Olmamasının Süreklilik Arzetmesi 

Borçlu, yerleşim yerini, usulüne uygun olarak, doğruluk ve dürüstlük kuralları 

çerçevesinde her zaman değiştirme ve yenisini edinme hakkına sahiptir. Yerleşim 

yerinin geçici olarak malum olmaktan çıkması, doğrudan doğruya iflâs için gerekli 

sebebi oluşturmaz. Örneğin, işletmesini başka bir şehre taşımaya karar veren bir 

borçlu, bulunduğu yerin ticaret sicilinden kaydını sildirmesi ve makul bir süre içinde 

                                                 
1003

  Bkz. yuk. § 8. A. I. 1. a/b; § 8. B. I.  
1004

  Ġmre s. 219.  
1005

  Alacaklı, borç ilişkisi kurulurken, borçlunun yerleşim yerinin malum olup olmadığını 

araştırma veya bunu tespit etme mecburiyeti yoktur. Çünkü, kanun gereği, iflâsa tabi bütün 

borçluların bir yerleşim yeri ve bir muamele merkezinin bulunması gerektiğinden, bu iki 

hususun var olduğu kabul edilir. Alacaklı tarafından, borçluya ait bir yerleşim yerinin 

bulunmadığının ileri sürülmesi halinde, ispat yükü, alacaklıya değil, borçluya düşer.  
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yerleşmek istediği yerdeki sicile kaydını yaptırıncaya kadar geçen zaman aralığında, 

borçlunun yerleşim yerinin malum olmadığı iddiasıyla iflâs davası açılamaz. Çünkü, 

böyle bir durumda oluşmuş bir iflâs sebebi mevcut değildir.  

Borçlunun yerleşim yerinin malum olmamasının bir iflâs sebebi olarak ileri 

sürülebilmesi için, yerleşim yeri hakkındaki bilinmezliğin süreklilik arzetmesi gerekir. 

Örneğin, borçlu, resmi olarak gösterdiği yerleşim yerinde bulunmaması, muamele 

merkezini fiili olarak başka bir yere taşıyarak işlerini oradan yürütmesi ve bunu 

alacaklının alacağının ödenmesini tehlikeye düşürecek şekilde uzatması ve bunun 

devam edeceğine dair kuvvetli belirtilerin ortaya çıkması, iflâs sebebinin oluşması için 

yeterli olarak kabul edilmelidir.  

V-Alacağın Vâdesinde Ödenmesinin Açıkça Tehlikeye DüĢmesi  

Borçlunun malum bir yerleşim yerinin bulunmamasının, doğrudan doğruya iflâs 

sebebi olarak kabul edilmesi, borcun vâdesinde ödenmeyeceği konusundaki bir 

karineye dayanır. Bu bir tehlike karinesi olup, borç muaccel olduğunda, alacaklı 

alacağını kavuşamayacağı konusunda kuvvetli bir ihtimal oluşturmaktadır. Bu 

nedenledir ki, malum yerleşim yerinin olmaması nedeniyle iflâs istenebilmesi için, 

alacağın muaccel olması şart değildir
1006

.  

Borçlunun yerleşim yerini değiştirmesi veya fiilen terk etmesine rağmen, yenisini 

bildirmemesi halinde, eski yerleşim yerinin borçlunun geçerli yerleşim yeri olarak 

kabul etmek, Medenî hukukta önemli bir fonksiyonu olmakla birlikte, İcra ve İflâs 

Kanunu m.177/1 anlamında, alacaklıya bir fayda sağlamayacağı gibi, tam tersine 

alacağının tahsil edilmesini tehlikeye düşürecektir. Borçlunun eski yerleşim yerinin ve 

muamele merkezinin neresi olduğunu bilerek, ona borç veren alacaklı, alacağının 

vâdesi henüz gelmemiş olsa da, yerleşim yerini veya muamele merkezinin bulunduğu 

yeri terk ettiğini görüp, nereye gittiği konusunda bir sonuca ulaşamazsa, alacağının 

tahsili tehlike ile karşı karşıya kalmış olacağından
1007

, iflâs yoluna başvurması için 

gerekli sebep gerçekleşmiş olacaktır.  

Borçlu hukuki ve fiziki olarak bağlı bulunduğu yerde, bulunamadıktan sonra 

telefon, e-mail ve diğer iletişim vasıtalarıyla ona ulaşılması, söz konusu tehlikenin 

varlığını ortadan kaldırmaz. Çünkü, borçluyla bir şekilde iletişim sağlanması, alacak 

                                                 
1006

  Fritzsche/Walder s. 86; Atalay-Anonim Şirketler, s. 15.  
1007

  Özekes s. 150.  
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muaccel olduğunda, onu tahsil etme ve gerektiğinde borçlunun mallarına el koyma 

imkânı vermez.  

Borçlunun, sebebiyet verdiği bu tehlike nedeniyle, iflâsının istenebilmesi için, 

malum bir yerleşim yerine sahip olmama konusunda kötü niyet sahibi olup 

olmamasının bir önemi yoktur. Örneğin, borçlunun ihmal veya unutkanlık gibi 

sebeplerle yerleşim yerini belirlememesi halinde, kötü niyet olmamakla birlikte, vâde 

geldiğinde, borçlu, sözleşmede belirtilen yerde bulunamayacağından, borcun ödenmesi 

tehlikeye girecektir. Borçlu, taahhütlerinden kurtulmak amacıyla, bilerek ve isteyerek, 

yerleşim yerini belirsiz hale getirmişse, bu durumda, borçlunun doğrudan doğruya 

iflâsı, malum bir yerleşim yerine sahip olmaması sebebiyle değil de, taahhütlerden 

kurtulmak amacıyla kaçması sebebiyle istenebilecektir
1008

. 

C-YERLEġĠM YERĠNĠN BENZER KAVRAMLARLA 

KARġILAġTIRILMASI  

I-Adres-Mesken 

Uygulamada, adres, çoğu kez yerleşim yerine karşılık gelmek üzere 

kullanılmaktadır. Doktrindeki bir görüşe göre, oturulan yer, borçlu açısından, 

işlemlerin resmi olmaktan ziyade, fiilen yürütüldüğü adrestir
1009

. Kanaatimizce, 

aralarında sıkı bir ilişki olmakla birlikte, yerleşim yeri ile adres, ayrı anlamlara gelen 

kavramlardır. Yerleşim yeri, yerleşilen yer ile kişi arasındaki bağlantının bir nitelemesi 

iken; adres ise, yerleşim yeri veya oturulan yerin resmi makamlarca belirlenen adıdır. 

NHK m. 3/a‟ya göre adres, “ Herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafî konumu 

ve işlevi açısından tanımlanmasıdır”. Bu toprak parçası, bina, sürekli kalma niyetiyle 

yerleşilen yer, oturulan yer, çalışılan yer olabileceği gibi, kişinin herhangi bir şekilde 

ilişki içinde olduğu (bir arkadaşının evi gibi) bir yer de olabilir. Ayrıca, NHK m. 

48,IV‟e göre, “yerleşim yeri adresi, kişilerin diğer adreslerinde kendilerine hizmet 

verilmesini engellemez; diğer adreslerin kayıtlarda bulunmaması, bu adreslere hizmet 

verilmemesi sonucunu doğurmaz”. Yukarıdaki düzenleme ve açıklamalardan 

                                                 
1008

  Benzer bir durum olarak ihtiyati haciz için bkz. Özekes s. 151. Alacaklı, borçlunun malum 

bir yerleşim yerinin olmadığını bilmesine rağmen, onunla ticari bir muamele yapmışsa, 

doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurabilecektir. Çünkü, herkesin bir yerleşim yerinin 

bulunması kanunun getirdiği bir zorunluluktur. Dolayısıyla, alacaklının bu durumu biliyor 

olması, onun doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurabilme hakkını ortadan kaldırmaması 

gerekir.  
1009

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 15.  
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anlaşılacağı üzere, kişinin birden fazla adresi olabilir; ancak, kişinin birden fazla 

yerleşim yeri olamaz. Örneğin, hastanede çalışan bir doktor yazışma adresi olarak, 

çalıştığı hastaneyi verebileceği gibi, mesai saatleri dışında çalıştığı özel 

muayenehanesinin adresini de verebilir. Hatta, kişi bir arkadaş veya yakının adresini 

kendisi için yazışma adresi olarak kullanabilir. Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici 

süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü gibi konutlar da kişinin talebi 

halinde, “diğer adres” olarak yazılır (AKSY m.9, II). Türk vatandaşları ve yabancıların 

yerleşim yeri adresi ve diğer adresleri elektronik ortamda tutulur (AKSY m. 10)
1010

.  

Yerleşim yeri ile ilişkili olan bir diğer kavram, “mesken”dir. Bir görüşe göre, 

mesken, diğer adıyla konut, yerleşme niyeti olmaksızın fiilen oturulan veya yaşanılan 

yerdir
1011

. Mesken, yerleşim yeri gibi, yeterli derecede devamlılık arzetmez ve kişi 

meskenini sık sık değiştirebilir
1012

. Kişinin birden fazla meskeninin olmasının önünde 

kanuni bir engel mevcut değildir
1013

. Kanaatimizce, bu görüşte yapılan tarif, meskenin 

değil, “oturma yeri”nin tarifidir
1014

. “Oturma yeri” ile “mesken” birbirlerinden farklı 

kavramlardır. Mesken, kişinin yerleştiği veya oturduğu yerde, içinde barındığı ev, bina 

gibi yapılardır. Mesken değişikliği, kira sözleşmesi veya tapu sicilindeki kayıtların 

değiştirilmesi ile mümkündür. Medenî Kanun m.186 ve 194 incelendiğinde, mesken 

veya konutun anlamının oturulan ev veya bina olduğu görülecektir. Medenî Kanun m. 

186,I‟ deki konutun anlamı, eşlerin birlikte yaşamak üzere seçip belirledikleri, ortak 

yaşamlarını sürdürmeyi hedefledikleri konut veya konutlardır
1015

. Bu konut sayısı, 

birden fazla olabilir
1016

. Medenî Kanun m.194‟ te ise, ailenin ortak kullanımına tahsis 

edilen ve aile yaşamının merkezi haline getirilen aile konutundan bahsedilmektedir
1017

. 

Bu konut da, oturulan ev veya bina anlamındadır. Aile konutu, Medenî Kanun 

                                                 
1010

  Yerleşim yeri ve diğer adreslerin tutulmasında kişilerin adres beyan formundaki yazılı 

beyanı esas alınır. Bildirim, nüfus müdürlüklerine, kurumlara ve dış temsilciliklere şahsen 

yapılır. Adres beyan formundaki bildirimler, aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir (AKSY 

m. 13, I).  
1011

  Akipek/Akıntürk s. 447; Saymen s. 168; Havutçu s. 31; Özekes s. 149; MuĢul-İcra ve 

İflâs, s. 1008. 
1012

  Capitant s. 147; Erkün s. 997.  
1013

  Capitant s. 147; Ġmre s. 210.  
1014

  Bu konuda geniş bilgi için bkz. aşa. § 8.C.II. 
1015

  Hasenböhler, Franz: Zur neue rechtlichen Regelung der gemeinschaftlichen Wohnung 

und der Sicherung gefährdeter Vermögensansprüche von Ehegatten in: (Eherecht in der 

praktischen Auswirkung, Fortbildungsseminar der juristischen Fakultät der Universität 

Basel und Basler Juristenvereins vom 19 Oktober 1990, Zürich 1991, s. 7 -22), s. 9.  
1016

  Hasenböhler s. 9; Saymen s. 169.  
1016

  Hasenböhler s. 9.  
1017

  Havutçu s. 41.  
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m.186,I‟deki konuttan farklı olarak, sadece bir tane olabilir
1018

. Kişilerin sahip 

oldukları diğer konutlar ise, aile konutunun karşısında, tali bir niteliğe sahiptirler
1019

.  

Bazı yazarlar ise, konut veya meskeni, yerleşim yeri kavramına karşılık olarak 

kullanmaktadırlar
1020

. Hâlbuki, bu iki kavram anlam ve işlev olarak birbirlerinin 

yerlerine ikame edilmeye müsait kavramlar değildir
1021

. Yukarıda da belirtildiği gibi, 

yerleşim yeri hukuki bir kavram olup, kişinin bir yer ile olan hukuki ilişkisini 

gösterirken, mesken veya konut ise, içerisinde oturulan yapıyı ifade etmektedir.  

II-Oturma Yeri 

Oturma yeri de, yerleşim yerinden farklı bir kavram olup
1022

, bu fark, Medenî 

Kanun m.20, II‟den de anlaşılmaktadır. Oturma yeri (Aufenthaltsort), yerleşme niyeti 

olmaksızın bir yerde fiili olarak oturulan yer olarak tarif edilebilir. Tanımda da 

görüleceği üzere, oturma yeri, sürekli kalma kast ve niyetini içermediği için, sadece bir 

fiili durumdan ibarettir. Yani, kişinin bir yer ile olan fiili ilişkisidir
1023

. Oturma 

yerinden sözedilebilmesi için oturmanın yerleşme niyeti olmaksızın az çok sürekli 

olması gerekir. Eğer, kişide hem yerleşme niyeti yoksa ve hem de orada oturması 

süreklilik arzetmiyorsa, misafir veya turist olmaktan bahsediliyor demektir. 

Yerleşim yeri, maddî bir yer değil, soyut ve hukuki bir kavramdır
1024

. Buna 

karşılık, somut olarak veya fiilen oturulan yer, yerleşim yeri olarak değil, oturma yeri 

olarak ifade edilir. Yerleşim yerinden farklı olarak, fiilen oturulan yer, birden fazla 

olabilir ve kişi bunu sık sık değiştirebilir. Örneğin, Türkiye‟de tarım işçileri, yılın 

birçok ayını yerleşim yerlerinden uzakta geçirirler; bu işçilerin oturdukları yerler, 

mütemadiyen değişmesine rağmen, yerleşim yerleri aynı mahalde bulunur ve 

değişmez. Oturma yerinde, kişi fiilen oturmakla birlikte, oraya yerleşme niyeti yoktur. 

Sezonluk işleri sebebiyle, turizm bölgelerine veya yaylalara gidenler, gittikleri yerde 

dört-beş aylığına ev kiralar ve orada oturur ve sezon sonunda da, yerleşim yerlerine 

geri dönerler. Bu örneklerde belirtilen yerler için, yerleşme iradesi olmadığından, 

oturma yerinden bahsedilir. Görüldüğü üzere, yerleşim yeri, bir şahıs ile bir yer 

arasındaki hukuki bağ iken, oturma yeri ise kişinin fiilen oturduğu yerdir
1025

.  

                                                 
1018

  ġıpka, Şükran: Türk Medenî Kanunu‟nda Aile Konutu İle İlgili İşlemlerde Diğer Eşin 

Rızası, İstanbul 2002, s. 82.  
1019

  ġıpka s. 77.  
1020

  Tekinay, s. 293; Özsunay-Gerçek Kişiler, s. 84. 
1021

  Ataay s. 232; Velidedeoğlu s. 142-143. 
1022

  Ġmre s. 210.  
1023

  Özekes s. 149.  
1024

  Saymen s. 168.  
1025

  Saymen s. 168. Yerleşim yeri ile oturma yeri çoğu zaman çakışırlar; ancak yukarıdaki işçi 

ve sezonluk iş örneklerinde görüldüğü üzere ayrı ayrı da olabilirler.  
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Kanun, bazen oturulan, yani sakin olunan yere de, yerleşim yerinin hüküm ve 

sonuçlarını bağlamıştır. Örneğin, Medenî Kanun m.20,II‟ ye göre “Önceki yerleşim 

yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı hâlde, Türkiye'de 

henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin hâlen oturduğu yer, yerleşim yeri 

sayılır”
1026

. Aynı şekilde, Medenî Kanun m. 21, I, son c.‟ye göre “Diğer hâllerde, 

çocuğun oturma yeri, onun yerleşim yeri sayılır”. Belirtilen bu hallerde, medenî hukuk 

açısından oturma yeri, yerleşim yeri gibi hüküm ve sonuç doğurur. Ancak, iflâs 

hukuku açısından bunu söylemek doğru olmaz. Çünkü, Türkiye sınırları içerisinde 

yaşayan herkesin bir yerleşim yeri olmasa bile, muhakkak bir oturma yeri vardır. Bu 

oturma yerine, Medenî Kanun m.20 anlamında yerleşim yerinin hüküm ve sonuçları 

bağlanırsa, İcra ve İflâs Kanunu m.177/1 deki malum bir yerleşim yerinin olmaması 

sebebine dayalı olarak iflâs istenmesi mümkün olmayacaktır. Somut olaylarda, 

oturulan yerin yerleşim yeri mi, yoksa oturma yeri mi olduğunun tespiti, bazen çok zor 

olabilir. Kural olarak, oturduğu yerin oturma yeri olmayıp yerleşim yeri olduğunu ispat 

etmek, borçluya düşer. Borçlu, bu iddiasını ispatlamak için birtakım karinelere 

dayanabilir
1027

. 

Yerleşim yeri belli olmayan veya yeni bir yerleşim yeri edinmeden, eski yerleşim 

yerini terk edenlerin yerleşim yerinin neresi olduğu, kanun tarafından 

belirlenmiştir
1028

. Bu durumda olan kimseler, aslında, yerleşim yerlerini seçme hakları 

vardır, ancak bazen yerleşim yerlerini tayin etme konusunda iradelerini 

kullanmayabilirler. Herkesin, mutlaka yerleşim yeri sahibi olmaları esas olduğundan, 

bu kimseler, yerleşim yeri tayini yönünde iradelerini kullanmamaları halinde, kanun 

bunların oturduğu yeri, onların yerleşim yeri olarak varsaymıştır. Dolayısıyla, bu 

yerleşim yerine “itibari yerleşim yeri” denir. Medenî Kanun m.21, II‟ye göre “Önceki 

yerleşim yeri belli olmayan veya yabancı ülkedeki yerleşim yerini bıraktığı hâlde, 

Türkiye'de henüz bir yerleşim yeri edinmemiş olan kimsenin, hâlen oturduğu yer, 

yerleşim yeri sayılır”. Doktrinde bazı yazarlar, itibari yerleşim yerini, iradi olmayan, 

yani zorunlu yerleşim yerinin bir çeşidi olarak kabul ederler
1029

. Hâlbuki, itibari 

yerleşim yerinde, kişi oturduğu yeri seçme hak ve iradesine sahiptir. Burada ise, kişi, 

henüz yerleşim yeri edinmediği için, yerleşim yerinden daha zayıf bir durum olan 

“oturma yerini”, kişinin yerleşim yeri olarak kabul etmiş ve yerleşim yerinin hüküm ve 

sonuçlarını “oturma yerine” bağlamıştır.  

                                                 
1026

  Kanun koyucu, bazen, icra dairesinin bulunduğu yeri, yerleşim yeri hükmünde görmüştür 

(bkz. m. 58/1). 
1027

  Bkz. Akipek/Akıntürk s. 447.  
1028

  Havutçu s. 31.  
1029

  Havutçu s. 32.  
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III-ĠĢletmenin Muamele Merkezi-Tacirin Muamele Merkezi 

Tacir sıfatını haiz bütün kişiler, gerçek ve tüzel kişi ayrımı yapılmaksızın, 

yerleşim yerlerinin yanı sıra, muamele merkezi ve işletme merkezleri vardır. Türk 

Ticaret Kanunu‟nda, “işletmenin muamele merkezi”nin ne olduğuna dair bir 

tanımlama mevcut değildir. Doktrine göre, işletmenin muamele merkezinden maksat; 

ticari işletmeye ilişkin tüm idari, hukuki ve ticari faaliyetlerinin toplandığı ve 

yürütüldüğü yerdir
1030

. Kabul edildiği üzere, her ticari işletmenin bir muamele 

merkezinin bulunması gerekir. Tacirin muamele merkezi ile işletmenin muamele 

merkezi, bazen aynı yer olabilir, ancak bu zorunlu değildir
1031

. 

İşletmenin muamele merkezi, daha çok ticari işletmenin şubelerinin bulunması 

halinde, önem kazanır
1032

. Bir merkeze bağımlı olduğu halde, bağımsız sermayesi ve 

muhasebesi olan veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve bağımsız sermayesi 

olmadığı halde, kendi başına ticari işlem yapan yerler “şube” olarak kabul olunur. 

Şubeler, merkeze bağlı olarak faaliyet gösterirler
1033

. Her ticari işletmenin sadece bir 

tane işletme merkezi olur
1034

. Şubelerin iş hacmi ne kadar büyük olursa olsun, merkez 

olarak nitelendirilemezler ve merkeze bağlı olarak çalışırlar. Her tacir, ticari işletmenin 

açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, 

işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur 

(TTK m. 42,I). Merkezi Türkiye'de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de, 

bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur (TTK m.42, III, c.1). Merkezleri 

Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubeleri, kendi memleket 

kanunlarının ticaret unvanı hakkındaki hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, yerli ticari 

işletmeler gibi tescil olunur (TTK m 42,IV, c.1).  

Tacirlerin, işletme merkezlerinden başka, bir de “muamele merkezleri” vardır. 

Yani, tacirlerin muamele merkezi ile işletmenin merkezi birbirinden farklı 

kavramlardır
1035

. Tacirlerin muamele merkezinin de, kanunda herhangi bir tanımı 

                                                 
1030

  Göle, Celal: Ticari İşletmenin Merkez ve Şubesinin Tayini Sorunu (Prof. Dr. E. Hirsch‟in 

Hatırasına Armağan, Ankara 1986, s. 185-206), s. 188; Arkan s. 35, dn. 5, s. 36, dn. 3.  
1031

  Arkan s. 35.  
1032

  Bazı durumlarda, örneğin işletmenin faaliyet alanının genişlemesi gibi durumlarda, ticari 

işletmeyi bir merkezden yönetmek zor olacağından, tacir, ticari işletmenin bulunduğu yer 

dışında, şube adı verilen bazı birimler kurmak mecburiyetinde kalabilir. Bu birimler, 

işletme merkezine bağlı olarak faaliyet gösterir ve ona yardımcı olurlar (Göle s. 186).  
1033

  Göle s. 195.  
1034

  Göle s. 188.  
1035

  Karş. Öztürk, Pınar: İİK m. 154,III Uyarınca İflâs Davasında Yetkili Mahkemenin 



 

 

247 

yapılmamış olmakla birlikte, birçok maddede, tacirin muamele merkezinden 

bahsedilmektedir
1036

. Tacirlerin muamele merkezi, tacirin, tüm idari, hukuki ve ticari 

faaliyetlerinin toplandığı ve yürütüldüğü yerdir. Tacirin birden çok işletmesinin olması 

halinde, her işletme, bir tane olmak üzere
1037

, ayrı ayrı muamele merkezine sahip 

olacaktır
1038

. Buna karşılık, tacirin ticari işletmesinin sayısı kaç olursa olsun, sadece bir 

tane muamele merkezi olabilir. Ticari işletme merkezi ile tacirin muamele merkezi 

çoğu zaman aynı yerde olurlar, ancak bu zorunlu değildir.  

Muamele merkezine sahip olma konusunda, kanunda gerçek ve tüzel kişiler 

arasında bir ayrım yapılmamıştır. Fakat, tüzel kişilerin muamele merkezlerinin yanı 

sıra, şubeleri de bulunabilir. Örneğin, Türk Ticaret Kanunu m. 300,II, anonim şirketin 

şubelerinin, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle, bulundukları yer ticaret 

siciline tescil edilecekleri belirterek, tüzel kişilerin şubelerinin de olabileceğini 

göstermektedir (Ayrıca bkz.: 321,II; TTK m.362,I; 390 vd.). Ayrıca, tüzel kişinin 

şubesi ile ticari işletmenin şubesi de birbirinden farklı kavramlardır. Bu iki şube, 

genelde bir arada bulunduklarından ortada tek bir şube varmış kanaatini 

uyandırmaktadırlar. Ancak, bunlar farklı farklı yerlerde bulunabilirler.  

Tüzel kişiliğe karşı, davalar, şubelerin bulunduğu yerde de açılabilirler. Burada 

sözü edilen şube, ticari işletmenin şubesinin bulunduğu yer değil, tüzel kişinin 

şubesinin bulunduğu yerdir. İstisnai olarak, iflâs davasının mutlaka, tüzel kişinin 

muamele merkezinin bulunduğu yerde açılması gerekir. Gerçek kişi tacirlerin şubeleri 

olmadığından, ilgili davalar, sadece gerçek kişi tacirin muamele merkezinde 

açılabilirler. Buna karşılık, ticari işletmenin şubelerinin bulunduğu yerde bu davalar 

açılamazlar. Doktrindeki karşı bir görüşe göre, ticari işletme merkezi, gerçek kişilerin 

                                                                                                                                          
„Borçlunun İşlem (Muamele) Merkezi‟ne Göre Belirlenmesi (İBD, 1998/1, s. 116 -128), s. 

117. 
1036

  Örneğin, Türk Ticaret Kanunu m. 155/3, kollektif şirketler için, şirketin merkezinin neresi 

olduğunun, şirket sözleşmesine yazılması gerektiği hükme bağlanmıştır. Türk Ticaret 

Kanunu m. 157,I, c. 1‟e göre, kollektif şirketi kuranlar, şirket sözleşmesinin noterlikçe 

tasdikli bir örneğini, tasdik tarihinden itibaren on beş gün içinde, şirket merkezinin 

bulunduğu yerdeki ticaret siciline tevdi ile  şirketin tescilini talep etmek zorundadırlar. 

Anonim şirketler için, Türk Ticaret Kanunu m. 279/1‟e göre, anonim şirketler için, şirket 

sözleşmesine şirketin merkezinin bulunduğu yerin yazılması gerekir. Türk Ticaret Kanunu 

m. 300‟e göre, anonim şirketin kuruluşu genel kurulun yapılmasından sonra 15 gün içinde, 

şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan edilir.  
1037

  Göle s. 186.  
1038

  Ticaret Sicili Nizamnamesinin 22 nci maddesinde, bir tacirin birden fazla ticari işletmeye 

sahip olabileceği açıkça kabul edilmiş ve bunların ayrı ayrı ticaret siciline kaydedilmesi 

gerektiği belirtilmiştir (Göle s. 185).  
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yerleşim yeri gibi hukuki sonuçlar doğurabildiğinden dolayı, gerçek kişi tacir aleyhine 

ticari işletmeninin merkezinin bulunduğu yerde dava açılabilir ve icra takibi 

yapılabilir
1039

. Kanaatimizce, bu görüş, sadece merkezi yurtdışında dışında bulunan 

ticari işletmelerin Türkiye‟de şube açmaları halinde, bunlara karşı yapılacak iflâs takibi 

için doğrudur. Çünkü, m.154,II‟ye göre, “Merkezleri yurt dışında bulunan ticari 

işletmeler hakkında yetkili merci
1040

, Türkiye'deki şubenin, birden ziyade şubenin 

bulunması halinde, merkez şubenin bulunduğu yerdeki icra dairesidir”. 

Medenî Kanun m.51‟e göre, tacirlerin muamele merkezi, söz konusu tacirin tüzel 

kişi olması halinde, kuruluş belgesinde aksi belirtilmiş olmadıkça, onun yerleşim yeri 

olarak kabul edilir (MK m. 51). Gerçek kişi tacirler ise, kural olarak muamele 

merkezlerinin bulundukları yerden başka bir yerde yerleşim yeri edinebilirler. Bu 

maddede sözü edilen muamele merkezi, işletmenin değil, tacirin muamele 

merkezidir
1041

. İcra ve İflâs Kanunu m. 154,III, gerçek kişi ve tüzel kişi tacir ayrımı 

yapmaksızın, iflâs davasının mutlaka borçlunun muamele merkezinde (işletmenin 

değil) açılması gerektiğini hükme bağlamıştır
1042

,
1043

.  

Tüzel kişilerin, muamele merkezlerini ticaret siciline kaydettirme mecburiyetleri 

olduğundan, bunların muamele merkezini tespit etmek kolaydır. Buna karşılık, 

                                                 
1039

  Arslanlı, Halil: Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Umumi Hükümler, İstanbul 1960, s. 100; 

Göle s. 186.  
1040

  Buradaki mercii kavramından maksat, mahkeme veya icra-iflâs daireleri gibi makamlardır.  
1041

  Merkezleri yurt dışında bulunan ticari işletmeler hakkında yetkili merci, Türkiye'deki 

şubenin, birden ziyade şubenin bulunması halinde merkez şubenin bulunduğu yerdeki icra 

dairesinin olduğu, m. 154,II‟de belirtilmiştir (Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2658; Kuru-El 

Kitabı, s. 946). Fakat, muamele merkezi Türkiye‟de bulunmayan yabancı kişiler hakkında 

iflâs davasının nerede açılacağı konusunda bir düzenleme mevcut olmadığından, Türk 

mahkemelerinde iflâs davası açılamayacaktır. Bu borçlulara karşı, Türkiye‟de iflâs 

davasının açılabilmesi için, m. 154‟de bir düzenleme yapılarak, bu şirketin birden fazla 

şubesinin bulunması halinde, merkez şubenin bulunduğu yer mahkemesinde iflâs 

davasının açılabileceğine imkân tanımak gerekir (Öztürk s. 127).  
1042

  “...İcra ve İflâs Kanunu‟nun 154. maddesine göre, iflâs yoluyla takipte yetkili mercii, 

borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesidir. Ancak, icra dairesinin 

yetkisi, kamu düzeninden olmadığından taraflar yetki sözleşmesi ile başka bir yer icra 

dairesinin yetkili olduğunu kararlaştırabilir... İflâs davası ise mutlaka borçlunun muamele 

merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesinde açılmalıdır...” (19. HD, 25. 11. 

2004, 6323/11604: www.kazanci.com; 19. HD, 7. 4. 2005, 1881/3759 (www.kazanci.com).  
1043

  Ancak, 1. 11. 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 

istisnai bir düzenleme yapılmıştır. Bu kanunun, “Görev ve Yetkili Mahkeme” başlığını 

taşıyan 142 inci maddesinin 2 nci fıkrasında Fon, fon bankaları ve faaliyet izni kaldırılan 

bankaların iflâs ve tasfiye idareleri tarafından muamele merkezi veya yerleşim yeri 

İstanbul ili sınırları içinde olan kişiler aleyhine açılacak iflâs  davalarına İstanbul (1) ve (2) 

numaralı Asliye Ticaret Mahkemelerinde bakılacağı öngörülmüştür.  

http://www.kazanci.com.tr/
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kanunda, gerçek kişi tacirler açısından böyle bir zorunluluk getirilmiş değildir. Bu 

nedenle, gerçek kişiler bakımından, muamele merkezinin neresi olduğunu belirlemek 

her zaman kolay olmayabilir. Çünkü, gerçek kişi tacirin, muamele merkezi, 

ticarethanesinin bulunduğu yerde olabileceği gibi, başka bir yerde de olabilir. Ancak, 

gerçek kişi tacirin, ticaret siciline tescil ettirmiş olduğu işletme merkezinin bulunduğu 

yer, gerçek kişi tacirin muamele merkezi için karine oluşturur. Fakat, bu karinenin 

aksi, yani gerçek kişi tacirin ticaret siciline işletme merkezi olarak kayıtlı yerden başka 

bir yerin muamele merkezi olduğu kanıtlanırsa,
1044

bu yerde iflâs yoluyla takip 

yapılabilir. 

Ticareti terkeden ve İcra ve İflâs Kanunu m. 44/II uyarınca, ilân tarihinden 

itibaren bir yıl içinde hakkında iflâs yolu ile takip yapılabilir. Bu kimsenin ticareti 

terketmesiyle, tacir sıfatı sona erdiği gibi, muamele merkezi de ortadan kalkar. Şayet, 

bu kimseye karşı iflâs davası açılacak olunursa, bu kimsenin ticareti terk ettiği andaki 

muamele merkezinin bulunduğu yerdeki icra dairesi, bu kişi hakkında yapılacak iflâs 

yolu ile takipte yetkili icra dairesi sayılır.
1045

 

IV-Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer-Doğum Yeri 

Nüfusa kayıtlı olunan yerden maksat, kişinin ailesi ve kendisine ilişkin kişisel 

bilgilerinin (NHK m. 3/r) kaydedildiği nüfus kütüklerinin (NHK m. 3/ş) bulunduğu 

yerdir. Yerleşim yeri ile kişinin nüfus siciline kayıtlı olduğu yer de, birbirlerinden 

farklı kavramlar olup, bu ikisi arasında esas itibariyle bir ilişki yoktur
1046

. Bunu, 

kanundaki bazı düzenlemelerden de anlamak mümkündür. Medenî Kanun m. 410,I‟e 

göre “Kısıtlama kararı kesinleşince, hemen kısıtlının yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı 

olduğu yerde ilân olunur”. Aynı şekilde, Medenî Kanun m. 421, II‟ye göre 

“Kısıtlamaya ve vasi atanmasına veya kısıtlanan velâyet altında bırakılmışsa buna 

ilişkin karar, kısıtlının yerleşim yerinde ve nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilân olunur”. 

Kanun, bu iki hükümle, yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı olunan yeri birbirinden 

ayırmıştır. Ancak, Yargıtay, birçok kararında, mülga 1587 sayılı Nüfus Kanunu‟nun 

“Her Türk vatandaşı Türkiye'de yerleşim yerinin veya sonradan yerleşim yeri edindiği 

yerin nüfus memurluğuna kendisini yazdırmak mecburiyetindedir” şeklindeki 4 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrasından hareketle, kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yerin, yerleşim 

                                                 
1044

  Bkz. 19. HD, 24. 10. 2002 T. 2893/6890; 11. HD, 17. 10. 1998 T. 7079/5853 (http://www. 

talihuyar.com).  
1045

  Bkz. 19. HD, 7. 4. 2005 T. 1881/5759 (http://www.talihuyar. com).  
1046

  Ataay s. 232; Saymen s. 169; Velidedeoğlu s. 143. 
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yeri için bir karine olduğuna hükmetmiştir
1047

. 1587 sayılı Nüfus Kanunu‟nun mülga 

olmasıyla, Yargıtay‟ın bu yöndeki kararlarının dayanağı ortadan kalkmış değildir. 

Çünkü, bu kanun yerine yürürlüğe giren 25.4.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus 

Hizmetleri Kanunu‟nun (NHK)
1048

 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının 2 nci cümlesi 

“Genel Müdürlük, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adresi bilgilerini nüfus 

kütüklerindeki kişi kayıtları ile ilişkilendirerek elektronik ortamda, yedekleme 

sistemleri ile birlikte güncel olarak tutar”. Yine, Nüfus Hizmetleri Kanunu‟na göre, 

yerleşim yeri adreslerinin bildirimi, kişilerin yazılı beyanı, nüfus müdürlüklerine ve dış 

temsilciliklerine yapılır (NHK m. 50,II), şeklindeki düzenlemelerle eski kanuna paralel 

bir düzenleme yapmıştır. Belirtmek gerekir ki, Yargıtay‟ın dayandığı karine
1049

, çok 

zayıf bir karine olup aksi her zaman ispatlanabilir. Bu nedenle, bir kimsenin yerleşim 

yeri ile nüfus siciline kayıtlı bulunduğu yerin aynı olması gerekmez. Zaten, ülkemizde 

nüfusun büyük bir çoğunluğu, nüfus siciline kayıtlı olduğu yerde ikamet etmemektedir. 

Ayrıca, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile online sisteme geçilmesi sebebiyle, artık nüfus 

kütüklerinin kişinin yeni yerleşim yeri olarak seçtiği yere aktarılması durdurulmuş 

olduğundan, bu karine daha da zayıf hale gelecektir.  

Yargıtay, bazı kararlarında, “nüfusa kayıtlı olunan yeri” karineden öte bir 

noktaya taşıyarak, nüfusa kayıtlı olunan yeri, yerleşim yeri olarak kabul etmiştir. 

Örneğin, Yargıtay‟ın bir kararına göre, “Memur
1050

, öğrenci, işçi gibi kimseler için; 

bulundukları yerde yerleşme niyetleri yoksa, bu kimselerin yerleşim yeri, bulundukları 

yer değil, nüfus siciline kayıtlı bulundukları yerdir”
1051

. Bir başka kararında, “Vesayet 

                                                 
1047

  2. HD, 24. 9. 2003, 10825/11951 (www.kazanci.com); 2. HD, 27. 11. 1947, 7086/6129 

(Tepeci, Kamil: Notlu ve İzahlı Türk Kanunu Medenîsi, C. I, Ankara 1955, s. 32); 2.HD, 

20. 1. 1953, 193/306; 2.HD, 17. 2. 1999, 13802/11212 (YKD, 1999/8), s. 1042; 2. HD, 9. 

3. 1995, 1844/2572 (www.kazanci.com).  
1048

  RG, T. 29. 4. 2006, S. 26153.  
1049

  Karine için bkz: Kuru/Arslan/Yılmaz-Medenî Usul, s. 380 vd.; TaĢpınar, Sema: Fiili 

Karinelerin İspat Yükünün Dağılımındaki Rolü (AÜHFD, 1996/1-4, s. 533,572). 
1050

  “… Memurların görev yerleri, idarî bir tasarrufla ve iradeleri dışında her zaman 

değiştirilebilir. Bu itibarla görev yaptıkları mahal, yerleşim yerleri olamaz. Bu gibilerin 

nüfusta kayıtlı bulundukları yer yerleşim yerleri yönünden karine sayılır. Davalı, 

Karşıyaka'da memur olarak bulunduğuna, az önce belirtilen yerleşim yeri karinesinin 

aksini kabul için, dosyada delil bulunmadığına göre, nüfusta kayıtlı bulunduğu Burdur'un, 

yerleşim yeri olarak kabulü doğrudur” (2. HD, 14. 11. 1983, 7808/8525: 

www.kazanci.com).  
1051

  “ Medenî Yasa‟nın 22 ve HUMY. nın 20. maddelerine göre, öğrenci ve memurun 

ikametgâhı bulundukları yerde yerleşmek niyetine göre belirlenir. Hükümlü, öğrenci olup; 

bu nedenle de ayrıca memur olduğuna göre, Adapazarı‟nda bulunması tahsil müddeti ile 

sınırlıdır; bu halde, nüfusa kayıtlı olduğu yerin asıl ikametgâhı sayılması gerekir” (20. HD, 

6. 4. 1994, 2890/3602: www.kazanci.com).  
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işlerinde, mahcurun yerleşim yerindeki vesayet makamları yetkilidir. Mahcurun 

yerleşim yeri belirlenemediği takdirde ise, nüfusa kayıtlı olduğu yerin vesayet makamı 

yetkili kabul edilmelidir. Uzun süreli de olsa hastanede yatıyor olması, mahcurun o 

yeri yerleşim yeri edindiği anlamına gelmez”
1052

 şeklinde bir sonuca varmıştır. 

Doktrine göre, Yargıtay‟ın nüfusa kayıtlı olunan yerin, yerleşim yeri veya 

yerleşim yeri için bir karine olarak kabul etmesi yönündeki kararlarına katılmaya 

imkân yoktur. Bu içtihatlar, Medenî Kanun‟un 20 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci 

fıkralarına aykırıdır
1053

. Çünkü, Medenî Kanun, yerleşim yeri konusunda, nüfus kaydı 

lehine bir karine koymadığından, yerleşim yerinin tespiti için, kayda değil, yerleşim 

yerinin unsurlarının olup olmadığına bakılması gerekir. Yani, yerleşim yerinin neresi 

olduğu konusunda şüpheye düşülmesi halinde, nüfus kaydının bulunduğu yerin değil, 

ilgili şahsın hayati münasebetlerinin merkezinin nerede olduğunun veya bu mümkün 

olmazsa, oturduğu yerin araştırılması uygun olur. Bir kimsenin yerleşim yeri tespit 

edilemiyorsa, halen oturduğu yer, örneğin, akrabasının yanında oturuyorsa, orası onun 

yerleşim yeri sayılır. Ayrıca, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m.9,I‟ e göre “ 

davalının yerleşim yeri belli değilse, davaya, Türkiye‟de son defa oturduğu yer 

mahkemesinde bakılır”. Yargıtay‟ın, nüfus kayıtlarına dayanan kararları, bu hükme 

aykırılık teşkil etmektedir
1054

. Sonuç olarak, kişinin yerleşim yeri belirlenemiyorsa, 

nüfusa kayıtlı olunan yer değil, oturulan yer, yerleşim yeri olarak kabul edilmelidir
1055

.  

Kanaatimizce, borçlu, yerleşim yerinin malum olmaması sebebiyle, hakkında 

açılan doğrudan doğruya iflâs davasında, bu karineye dayanarak, yerleşim yerinin 

nüfusa kayıtlı yer olması hasebiyle malum olduğunu ileri sürerek iflâs davasının 

reddedilmesini isteyemez. Çünkü, Türkiye‟de, hemen hemen herkesin nüfus sicilinde 

kaydı vardır. Eğer, bu karine ölçü alınırsa, hiç kimsenin yerleşim yeri meçhul 

olamayacağı gibi, yeni bir karine ortaya çıkmış olur. Ayrıca, günümüzde, iç göçler 

sebebiyle, birçok kimsenin, nüfus kayıtlarının bulunduğu yer ile kütüğüne kayıtlı 

olmaları dışında, hiçbir bağlantı ve ilişkileri kalmamıştır. Kişilerin bir ilgilerinin 

kalmadığı, belki de hiç görmedikleri bir yerin, kendilerine yerleşim yeri tayin edilmesi, 

kişi menfaatlerine ve günümüz koşullarına uygun değildir. Dolayısıyla, günümüzde, 

yerleşim yerinin nüfusa kayıtlı olunan yerle aynı olması bir karine olmaktan çıkmış ve 

bir emareye dönüşmüştür. Böyle bir durumda, ispat yükü alacaklıda olmayıp, aksine 

borçlu, yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı yerinin aynı olduğunu ispatlamak zorundadır.  

                                                 
1052

  2. HD, 31. 1. 1995, E. 1994/10030, K. 1995/892 (www.kazanci.com).  
1053

  Ġmre s. 218; Tunçomağ s. 179.  
1054

  Ġmre s. 218.  
1055

  Ġmre s. 219.  
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Doğum yeri ile yerleşim yeri de farklı kavramlardır. Bir kimsenin belli bir yerde 

doğması genelde arızi sebeplere dayanır. Örneğin, kişi babasının görev sebebiyle 

gittiği “A” şehrinde doğmuş olmasına rağmen, farklı bir şehre yerleşebilir. Ancak, bu 

iki yerin çakışmasının önünde bir engel de yoktur
1056

. Örneğin, doğduğu köyü yerleşim 

yeri olarak benimseyen kimse için yerleşim yeri ile doğum yeri çakışmış olur. Kişinin 

doğum yerini seçmesinde iradesi söz konusu olmadığından, doğum yeri fiili bir 

kavramdır; dolayısıyla bu yerin, yerleşim yeri olarak kabul edilmesine imkân 

yoktur
1057

. Yerleşim yerinin söz konusu olabilmesi için, kişinin iradesine ihtiyaç 

vardır.  

D-ĠFLÂS ĠSTEME USULÜ 

Borçlunun yerleşim yerinin malum olması, bir borç ilişkisinde alacaklıya iki 

önemli avantaj sağlar: Bunlardan birincisi, gerekli tebligat ve ihtarları zamanında 

borçluya ulaşmasını sağlamak; ikincisi ise, gerektiğinde borçlunun mallarına el 

koyarak alacağına kavuşmaktır. Dolayısıyla, borçlunun yerleşim yerinin malum 

olmaması, alacaklıyı bu iki avantajdan yoksun hale getirir
1058

. Borçlunun malum bir 

yerleşim yerinin bulunmaması halinde, alacağı muaccel olup olmadığına 

bakılmaksızın, alacaklı olan herkes, bu nedene dayanarak borçlunun iflâsını 

isteyebilir
1059

. Bunun için, yerleşim yerinin malum olmamasının ne gibi sebeplerden 

kaynaklandığının bir önemi yoktur.  

Alacaklı, prosedür olarak, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurabilir. Genel 

kural geeği, ispat yükü alacaklı da olmakla birlikte, borçlunun malum bir yerleşim 

                                                 
1056

  Bkz. Saymen s. 169.  
1057

  Velidedeoğlu s. 143. 
1058

  Bu avantajlardan birincisinin internet üzerinden sağlanması mümkündür. İcra takibine tabi 

olanlardan farklı olarak, iflâsa tabi olan kimseler daha sınırlı sayıda olup, daha nitelikli 

kişilerdir. Dolayısıyla, bu kimselerin çoğunun, günümüzde elektronik posta adresleri 

mevcuttur. Yapılan programlar sayesinde, muhatabın mail adresine ne zaman girmiş 

olduğu, gönderilen mailin ulaşıp ulaşmadığı, okunup okunmadığı rahatlıkla tespit 

edilebilmektedir. Böylece, borçlu söz konusu “adli maili” okumadığını veya kendisine 

gelmediğini iddia edemez. Buna karşılık, yerleşim yerinin sağladığı ikinci avantaj ise 

internet yolu ile sağlanamaz. Çünkü, borçlunun elektronik tebligata cevap vermesi tek 

başına yeterli değildir. Gerektiğinde borçlu veya onun malları ile fiziki olarak temas 

edilebilecek bir adresin de bildirilmesi gerekir.  
1059

  İflâs talebi için başvurulacak olan mahkeme, borçlunun muamele merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesidir. Tacir olmadığı halde, iflâs hükümlerine tabi olan borçluların bir 

muamele merkezi olmadığından, bunlar hakkında iflâs talebinin yapılacağı mahkeme, 

bunların yerleşim yerindeki mahkeme, yerleşim yeri belli değilse, oturma yeri mahkemesi 

olmalıdır.  
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yerinin bulunmaması durumunda;, kanaatimizce, ispat yükü borçludadır. Zira, 

borçlunun yerleşim yerinin veya muamele merkezinin malum olmadığı iddiası doğru 

olsa bile; alacaklının bu konuda bir belge getirmesi, her zaman mümkün değildir. 

Olmayan bir belgenin sunulmasına da imkân yoktur. Lâkin, alacaklının iddiasının tam 

aksine; yerleşim yeri veya muamele merkezinin malum olduğunu ileri süren 

borçlunun, bu konuda belge sunması daha olağan ve kolay olduğunu kabul etmek 

gerekir.  

Borçlu da, hakkında iflâs davası açılması üzerine, mahkemeye başvurarak, 

yerleşim yerinin malum olduğuna dair itirazda bulunabilir ve bu durumu karşı delil 

göstermek suretiyle ispatlayabilir. Fakat, borçlunun bu konuda bir adres göstermesi 

yeterli olmayıp, yerleşim yeri olarak gösterdiği yerde gerçekten ikamet ettiğini 

ispatlamak zorundadır
1060

. Yargıtay, bir kararında, muhtarlar tarafından düzenlenen 

yerleşim yeri belgesini, “yerleşme amacı hakkında açıklama taşımadığı gerekçesiyle, 

bu belgenin tek başına, nüfus kaydının aksine yerleşim yerinin değiştiğine dair bir delil 

olamayacağını belirtmiştir
1061

. Bir başka kararında ise “Muhtar tarafından düzenlenen 

yerleşim yeri belgesi, sadece oturulan yeri gösterir…” demiştir
1062

. Kanaatimizce de, 

muhtarlıktan alınan yerleşim yeri belgesi, yerleşim yerinin ispatı için tek başına yeterli 

değildir. (ancak oturma yeri için bir delil olabilir). Bu belgenin, iflâs sebebinin 

oluşmasını engelleyen bir ispat vasıtası olarak kullanabilmesi, borçlunun belgede 

yazılan yeri, yerleşmek niyetiyle seçmiş ve orada az sürekli olacak şekilde oturuyor 

olmasına bağlıdır
1063

. Bu durumda, yerleşim yeri belgesi, iddia edilen yerin yerleşim 

yeri olduğu konusunda, sadece bir karine vazifesi görür.  

Borçlu, yerleşim yerinin malum olmamasına rağmen, alacaklının alacaklarının 

tehlikede olmadığını, örneğin kendisine yeterli miktarda rehin tesis ettiğini ispatlarsa, 

dava, iflâs sebebinin oluşmadığı gerekçesiyle reddedilecektir. Ancak, iflâs davası 

açıldıktan sonra, borçlunun rehin göstermiş olması, iflâs sebebini ortadan kaldırarak, 

davayı sona erdirmez. Zira, rehin tesis edilmesi, borcu sona erdiren bir yol olmaması 

                                                 
1060

  Berkin-İflâs Hukuku, s. 168; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 50.  
1061

  2. HD, 9. 3. 1995, 1844/2572 (www.kazanci.com); 2. HD, 3. 5. 2002, 4776/5886 

(www.kazanci.com).  
1062

  2. HD, 13. 6. 2002, 6912/7937 (www.kazanci.com).  
1063

  “…Davacının, sunduğu muhtarlıktan alınan ikametgâh ilmühaberi, tek başına yerleşim 

yerini göstermez ise de, bir kimsenin on yedi yıl bir yerde oturuyor olması, yerleşme 

niyetini göstermesi açısından yeterlidir. Bu bakımdan davacının yerleşim yerinin İzmir 

olduğunun kabulü ile işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması  

doğru görülmemiştir” (2.HD, 19. 4. 2005, 4494/6342 (www.kazanci.com).  

http://www.kazanci.com.tr/
http://www.kazanci.com.tr/
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nedeniyle, iflâs sebebini ortadan kaldırmaya elverişli bir yöntem değildir. Bu durumda, 

iflâs sebebinin ortadan kalkması, borcun ödenmesi, iflâs dışı konkordato teklif 

edilmesi veya alacaklıların taleplerini geri almalarıyla
1064

 mümkündür
1065

.  

Borçlu, gerçekte malum olmayan yerleşim yerini, kendisine iflâs davası 

açıldıktan sonra mahkemeye giderek, beyan etmesi halinde, iflâs davası bu beyandan 

etkilenmez. Yani, bu durum, davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle reddi sonucunu 

doğurmaz. Çünkü, borçlunun yerleşim yerinin malum olmamasının ortaya çıkması ile 

borçlunun güvenilir biri olmadığı, dolayısıyla alacağın ödenmesinin tehlikeye düştüğü 

anlaşılmış olduğundan, iflâsa karar verilmesi için, m.177/1 anlamında bir iflâs sebebi 

gerçekleşmiş olur. Mahkemenin de, borçluya malum olmayan yerleşim yerini beyan 

etmesi için bir süre veya hak tanıması konusunda yetkisi yoktur. Fakat, yerleşim 

yerinin malum olmamasının, borçlunun elinde olmayan sebepler sonucunda meydana 

gelmesi halinde, iflâs davasının reddi gerekir. Buna, zorunlu iskân örnek olarak 

verilebilir
1066

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1064

  Buna karşılık, iflâs içi konkordato ve iflâsın kaldırılması, iflâs sebebini değil, iflâs 

kararının hüküm ve sonuçlarını ortadan kaldıran bir nedendir. Çünkü, bu kurumlara, iflâs 

kararı verilmeden önce başvurulmasına imkân yoktur. Halbuki, iflâs sebebinin ortadan 

kaldırılabilmesi, henüz borçlunun iflâsına karar verilmemiş olmasına bağlıdır.  
1065

  Burada, iflâs sebebinin ortadan kaldırılması için belirtilen şart, diğer bütün iflâs sebepl eri 

bakımından da geçerlidir.  
1066

  Çeşitli nedenlerle, kişinin zorunlu iskâna tâbi tutulmuş ve bu yeni yerleşim yerini bildirme 

imkânı bulamamışsa, yerleşim yerinin malum olmadığı gerekçesiyle iflâsı istenemez. 
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§ 9. BORÇLUNUN TAAHHÜTLERĠNDEN KURTULMAK AMACIYLA 

KAÇMASI 

A-GENEL OLARAK 

Borçlunun, para ve teminat borçlarına ilişkin taahhütlerinden kurtulmak amacıyla 

kaçması, bir iflâs sebebi olarak kabul edilmiştir (m.177/1). Taahhütlerinden kurtulmak 

amacıyla kaçmak; borçlunun, muaccel olan veya olmayan borçlarını ödememek ve 

genel ifadeyle, taahhütlerini ifa etmekten kurtulmak ve böylece alacaklılarına zarar 

vermek niyetiyle, gittiği yeri bildirmeksizin, malum yerleşim yerini veya muamele 

merkezini terk ederek ortadan kaybolmasıdır
1067

. Demek ki, burada kaçmaktan maksat, 

malum olan yerleşim yerinin terk edilmesi, borçlunun malum yerleşim yerinde 

bulunmaması veya nerede olduğunun bilinmemesidir. Kaçma nedeniyle, borcun 

ödenmesi tehlikeye düştüğünden, iflâs istenebilmesi için, alacağın muaccel olmasını 

beklemek gerekmez 
1068

. 

Doktrinde bazı yazarlar, kaçmayı, yerleşim yerini değiştirmek olarak kabul 

etmektedirler
1069

. Kanaatimizce, yerleşim yeri değiştirmiş olmak ve değişiklikten 

alacaklıyı ve ilgili makamları haberdar etmemek, kaçmak olarak değil, malum olan 

yerleşim yerinin, belirsiz hale gelmesi anlamına gelir ki, bu durum da, başka bir iflâs 

sebebini oluşturur. Ayrıca, “kaçmak” sadece yerleşim yerinin değiştirilmesi ile sınırlı 

olmayıp, borçlunun, yerleşim yerini değiştirmeden, malum yerleşim yerini 

taahhütlerinden kurtulmak amacıyla terk etmesi; muamele merkezini, fiili olarak başka 

bir yere taşıması da, “kaçmak” olarak kabul edilmesi gerekir.  

Borçlunun malum bir yerleşim yeri bulunmakla birlikte, arandığı halde orada 

bulunamıyorsa, yerleşim yerinin malum olmaması sebebine değil, borçlunun kaçması 

sebebine dayanılarak iflâs istenecektir. Malum bir yerleşim yerinin olmaması” 

sebebinde, borçlunun yerleşim yeri hiç bilinmemektedir. Buna karşılık, kaçmada ise, 

borçlunun yerleşim yeri belli, fakat, kendisi yerleşim yerini terk etmiştir.  

 

                                                 
1067

  Benzer tanımlar için bkz. Leemann s. 56; Gentinetta s. 9; Giroud d. 31; Kuru-

Konkordato ve İflâs, s. 112; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 50.  
1068

  Gentinetta s. 59; Henze s. 41; Blumenstein s. 601; Baumann s. 74; Fritzsche/Walder s. 

86; Giroud s. 33; Jäger Art. 190, N. 1; Leemann s. 63; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 47.  
1069

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 15; Berkin-İflâs Hukuku, s. 169-170; Gentinetta s. 9; 

Giroud s. 31; Henze s. 26; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 112; Leemann s. 56; 

Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 22.  
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İcra ve İflâs Kanunu‟nda, herhangi bir engel olmamasına rağmen, uygulamada, 

sermaye şirketleri ve kooperatiflere karşı, bu nedene dayalı olarak, doğrudan doğruya 

iflâsını isteme durumuna pek rastlanılmamaktadır. Çünkü, bu borçluların, 

taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçmaları, gerçek kişiler gibi olmayıp, sadece 

yukarıda sözü edilen biçimlerde meydana gelmektedir
1070

. Şirketler, genellikle, mali 

olarak kötü duruma düştüklerinde, örneğin borca batık hale geldiklerinde, 

taahhütlerinden kurtulma çabası içine girerler. Ancak, borca batıklık da, sermaye 

şirketleri ve kooperatifler için özel bir iflâs sebebi olarak düzenlendiğinden, alacaklılar, 

borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması sebebine değil de, borca 

batıklık sebebine dayanarak, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurmaktadırlar 

(m.l79)
1071

. 

Kanunda, “taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçmak” bir iflâs sebebi olarak 

düzenlenmişken, kaçmaya teşebbüs etmek için bir düzenleme yoktur. Borçlu, gizlice 

bütün hazırlıklarını yapmış ve kaçmaya hazırlanıyorsa
1072

, kanaatimizce, borçlunun, 

kaçma fiilini gerçekleştirmesini, beklememek gerekir. Çünkü, borçlunun kaçması 

durumunda, borçlu hakkında doğrudan doğruya iflâs davası açıldığında, bu davanın 

semeresiz kalması kuvvetle muhtemeldir. Açılan dava sonucunda, alacaklılar alacağına 

kavuşmadıktan sonra, alacaklılara, tek başına iflâs davası açma imkânın verilmesi, bir 

anlam ifade etmez. Dolayısıyla, kanun hükmüne “teşebbüs etme” ibaresinin de 

eklenmesi isabetli olacaktır
1073

.  

 

 

 

 

                                                 
1070

  Gentinetta s. 11-12; Giroud s. 32; Henze s. 25; Atalay-Anonim Şirketler, s. 17; 

Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 22 
1071

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 18; Gentinetta s. 11-12; Giroud s. 32; Henze s. 26. Borca 

batıklık hakkında geniş bilgi için bkz. aşa. § 17.  
1072

  Borçlu, ticari faaliyetlerini sürdürürken, ani bir kararla işyerini, yeni bir adres beyan 

etmeden kapatması, taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçmaya teşebbüs olarak kabul 

edilebilir.  
1073

  Kaçma ile ilgili benzer bir durum, m. 257/2‟de ihtiyati haciz için düzenlenmiş ve burada 

kaçma hazırlıkları da ihtiyati haciz sebebi olarak kabul edilmiştir (Bu konuda geniş bilgi 

için bkz. Özekes s. 155-164).  
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B-ÖZELLĠKLERĠ 

I-Borçlunun Bir Taahhüdünün Bulunması 

Borçlar hukuku anlamında “taahhüt” kavramı, sözleşmenin taraflarından birisinin 

veya her ikisinin karşılıklı olarak, yapma, kaçınma, verme veya vermeme borcu altına 

girmesini ifade etmektedir. Taahhüt işlemleri ise, hakka doğrudan doğruya bir tesirde 

bulunmayıp, sadece bir borç ilişkisi meydana getiren hukuki işlemlerdir
1074

. Taahhüt 

karşısında, sözleşmenin diğer tarafının, bir edim veya bir menfaat sunma mecburiyeti 

vardır. Bu sunumun konusu, bir eylem olabileceği gibi, karşı bir taahhüt de olabilir. 

Örneğin, bir malın teslimi, taşınmazın tahliyesi, para borcunun ödenmesi, bir portre 

çizilmesi, gürültü yapılmaması, manzaranın kapatılmaması, taahhüde konu olabilir. 

Borçlar hukukunda, taahhüdün tüm konuları, aynı zamanda, ilâmlı icranın da 

konularını oluştururlar. Hatta, ilâmlı icra anlamında taahhüdün konusu, borçlar 

hukukuna göre, daha geniştir. Örneğin, çocuk teslimi, borçlar hukuku anlamındaki 

taahhüde konu olamazken, ilâmlı icradaki taahhüde konu olabilir.  

Borçlar hukukunda, taahhüt işlemlerinin neticesinde “alacaklı” ile ifası “taahhüt 

edilen şey” arasında bir ilişki meydana gelirken, borçlunun diğer malları arasında bir 

ilişki doğmaz
1075

. Ancak, cebri icra hukukunda, bu durum tamamen farklıdır. Zira, 

burada taahhüt işlemi neticesinde doğan borcun yerine getirilmemesi durumunda, 

borçlunun taahhüdünü konu alan şeyle ilgisi olmayan diğer mallarıyla kendiliğinden 

hukuki bir ilişki kurulur. Bu ilişki borçlunun taahhüdünün ifası için, diğer mallarına el 

koyma şeklinde kendisini gösterir.  Alacaklı, bu hukuki ilişkiye dayanmak suretiyle, 

borçlu hakkında cebri icra yollarına başvurabilir. 

İcra ve İflâs Kanunu m.177/1‟de “taahhüt” kavramı, borçlar hukukundan farklı 

ve dar anlamda kullanılmıştır. Buradaki taahhüt kavramı, salt “borç” anlamında 

kullanılmış olup, bunun anlamı, borçlunun vâdesi gelmiş veya vadesi gelecek para ve 

teminat borçlarını ifa etme yükümlülüğüdür. Borçlar hukuku ve ilâmlı icradan farklı 

olarak, iflâsta taahhüde konu olacak edimlerin sayısı para ve teminat ile sınırlıdır. 

Alacaklı, bu iki unsur haricindeki diğer taahhütler bakımından, iflâs yoluna başvurma 

hakkından yoksun olup, konusu para veya teminat olmayan taahhütler için, sadece 

ilâmlı icra yoluna başvurabilir. Görüldüğü üzere, borçlunun, para ve teminat dışındaki 

                                                 
1074

  Ġnan-Borçlar, s. 70.  
1075

  Bu nedenle, alacaklı, sadece taahhüt edilen şeyi isteyebilir. Borçlunun diğer mevcudu bundan 

etkilenmez. 
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borçlarına ilişkin ifa yükümlülüğünü yerine getirmeyerek kaçması, bir iflâs sebebi 

olarak kabul edilmemiştir (m.177/1). Şayet, buradaki taahhüt kavramının anlamı, 

borçlar hukukundaki şekliyle kabul edilirse; alacaklı, haksız fiil ve sebepsiz 

zenginleşmeden doğan borçları ödemeyerek kaçan bir borçluya karşı, bu sebebe 

dayanarak doğrudan doğruya iflâs yoluna gidemeyecektir. Çünkü, borçlar 

hukukundaki taahhüt kavramı, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşmede söz konusu 

olmayıp, sadece sözleşmelere özgüdür
1076

. 

Borçlar hukuku anlamında “taahhüt işlemi” ile onun devamı ve tamamlayıcısı 

olan “tasarruf işlemi”, çoğunlukla birbirlerinden bağımsız kavramlardır. Dolayısıyla, 

yapılan tasarruf işleminin geçersiz olması, taahhüt işlemini geçersiz hale getirmez
1077

. 

Örneğin, şekil şartına uyulmadan, ehliyet ve irade unsuru dikkate alınmadan yapılan 

bir sözleşmede, taahhüt işlemi geçerli olmaya devam eder. Ancak, bunun için, ehliyet 

ve irade unsurunun dikkate alınarak, taahhüt işleminin yapılmış olması gerekir. 

Halbuki, yukarıda da belirtildiği gibi, İcra ve İflâs Kanunu m.177/1‟de taahhüt kavramı 

farklı bir anlamda, yani “borç” anlamında kullanıldığından, taahhütlerden kurtulma 

amacı taşıyan iflâs sebebinin gerçekleşmesi, geçerli olarak kurulmuş bir borç 

ilişkisinin varlığına da bağlıdır. Borcun geçerli olmaması halinde, bir taahhüdün 

varlığından da söz edilemez. Borçlu, açılacak bir alacak davasında veya başlatılacak 

bir takipte, böyle bir borcun varlığına itiraz etme hakkı vardır.  

İlanen yapılan vaadler de, borç doğurma niteliğine sahip olan işlemlerdir. Borçlar 

Kanunu m. 8,I‟e göre, bir edim karşılığında, bir bedel (mükâfat) vâdeden (sözveren) 

kimse, vaadine uygun olarak, o bedeli vermeye mecburdur
1078

. Doktrindeki bir görüşe 

göre, burada, tek taraflı irade beyanı ile doğmuş bir borç vardır
1079

. Diğer görüşe göre 

ise, burada, umuma, yani belli olmayan şahıslara yöneltilmiş bir icap vardır. İcap, 

edimin yerine getirilmesiyle kabul edilmiş sayılacağından, ortada kurulmuş bir 

sözleşme ve bu sözleşmeden doğan bir borç söz konusudur
1080

. Görüldüğü üzere, her 

iki görüş de, ilânen yapılan vaad neticesinde bir borcun doğduğunu kabul etmektedir. 

Dolayısıyla, parasal bir edimi içeren ilânen vaadin gereğini yerine getiren taraf, 

                                                 
1076

  Alacaklı ile borçlu arasında birden fazla borcun mevcut olması halinde, bu borçlardan 

sadece birisinin ifasından kurtulmak amacıyla kaçmış olmak, iflâs istenmesi için yeterlidir. 

Ayrıca, kaçmanın hangi borca yönelik olduğunun bir önemi yoktur.  
1077

  Ġnan-Borçlar, s. 71.  
1078

  Ġnan, Ali Naim: Türk Hukukunda İlan Suretiyle Yapılan Vaâdler, Ankara 1961.  
1079

  Bucher s. 148; Ġnan-Vaadler, s. 26 vd.  
1080

  Oser/Schönenberger, Art. 8, N. 18.  
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alacaklı sıfatını kazanır. Borçlunun, bu vaadini yerine getirmeyerek kaçması halinde, 

doğrudan doğruya iflâsı istenebilir.  

II-Borçlunun Taahhütlerden Kurtulmak Amacıyla Ortadan Kaybolması 

Bu iflâs sebebinin gerçekleşmesi için, borçlunun bir taahhüdünün bulunması 

kadar, kaçma eyleminin varlığı da önemlidir. Borçlu, vâdesi geldiğinde, alacaklıya 

karşı taahhüt ettiği edimi ifa etmek zorunda olmakla birlikte, bazen dürüst 

davranmayarak, taahhütlerinden kurtulmayı hedefleyen bir takım davranışlar içine 

girer. Borçlunun bu şekilde kaçması, “kaçma fiili” ve “taahhütlerinden kurtulma kasdı” 

olmak üzere iki temel unsurdan oluşur. Kaçma, gözle görülebilir birtakım hareket ve 

davranışları gerektirir ki, bu hareket ve davranışlar, “taahhütlerinden kurtulmak 

amacıyla kaçma” şeklinde ortaya çıkan iflâs sebebinin objektif unsurunu oluştururlar. 

Taahhütlerinden kurtulmak amacıyla, sık sık adres veya yerleşim yerini 

değiştirmek
1081

, alacaklıların kendisine ulaşmalarını engellemek için yanlış adres 

beyanında bulunmak, bu fiillere örnek olarak verilebilirler. İkinci olarak, kaçma 

fiilinin, taahhütlerden kurtulmayı hedefleyen bir kasdı taşıması, yani kaçma eyleminin, 

taahhütlerden kurtulma amacına matuf olacak şekilde, bilerek ve istenerek yapılması 

gerekir. Buna kaçmanın sübjektif unsuru denir ki, taahhütlerinden kurtulmak amacıyla 

kaçmak, bu unsur sayesinde, iflâs sebebi teşkil etmeyen diğer kaçma eylemlerinden 

ayrılırlar. 

Borçlunun kaçtığı yerin bilinmesinin, bir önemi olmayıp, taahhütlerinden 

kurtulmak için kaçmış olması yeterlidir. Örneğin, borçlunun, “A” şehrine veya “B” 

ülkesine kaçmış olduğunun, alacaklı veya resmi makamlarca biliniyor olması, onun 

hakkında, doğrudan doğruya iflâs istenmesinin önünde engel teşkil etmez. Burada 

önemli olan, kaçma sebebiyle, borcun vâdesinde ödenmeyeceğine dair bir tehlikenin 

oluşması ve bu konuda kuvvetli bir kanaatin hâsıl olmasıdır.  

Kaçmanın, iflâs sebebi olarak kabul görmesi için, kaçma eyleminin tamamlanmış 

olması şarttır. Daha önce de belirtildiği gibi
1082

, kanun, kaçmaya teşebbüsü, bir iflâs 

sebebi olarak öngörmediğinden; borçlu, kaçmak istemesine rağmen, bunda başarılı 

                                                 
1081

  Yerleşim yerinin değiştirilmesi, her zaman, borçlunun kaçması anlamına gelmez 

(Jäger/Walder/Kull/Kottmann-B. II, Art 190, N. 10). Bu durumun, sıklıkla 

tekrarlanması, kaçma iradesinin varlığı konusunda bir karine oluşturur. Ancak, borçlunun 

taahhütlerinden kaçma amacıyla bunu yaptığının yaklaşık olarak ispatlanması şartı ile bir 

defa yapılmış olması bile, kaçma eyleminin gerçekleşmesi için yeterlidir.  
1082

  Bkz. yuk. § 9. A.  
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olmazsa, kanundaki düzenlemeye göre iflâs için gerekli olan sebep oluşmayacaktır. 

Örneğin, borçlu havaalanında, yurtdışına kaçmak üzere uçağa bindikten sonra geri 

indirilmesi, kaçmaya bir teşebbüstür. Fakat, şu andaki kanuni düzenlemeler karşısında 

bu durumu bir iflâs sebebi olarak kabul etmek mümkün gözükmemektedir
1083

. Ancak, 

burada iki öneri getirilebilir. Bunlardan birincisi, m. 257‟ye göre ihtiyati haciz 

talebinde bulunma imkânıdır. Çünkü, m. 257,II/2‟ye göre borçlunun kaçmaya 

hazırlanması da, bir ihtiyati haciz sebebi olarak kabul edilmiştir. İkinci öneri ise, 

alacaklının ileride mağdur olmaması için, kaçış teşebbüsünün birden fazla tekrarlaması 

halinde, artık, bu niyetini başarılı bir şekilde, sonuca ulaştırması olması beklenmemeli, 

borçlunun bu konudaki kararlılığı dikkate alınarak, durumun, hileli davranış olarak 

değerlendirilmesi suretiyle, hileli muameleye teşebbüs gerekçesiyle, iflâs davasının 

açılabilmesi mümkün olmalıdır. Zira, m.177/1, hileli muameleye teşebbüsleri de, iflâs 

sebebi olarak kabul etmiştir
1084

. 

Borçlunun, “taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması” ile “taahhütlerini ifa 

etmekten kaçınması” farklı kavramlardır. Borçlunun taahhütlerini ifa etmekten 

kaçınması, m.177/1‟de belirtilen iflâs sebebini oluşturmaz. Taahhütlerin ifasından 

kaçınılması halinde, ya borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebeplerine, ya da 

diğer şartları da varsa, m.177/2‟ye göre ödemelerin tatil edilmesi sebebine dayanılarak 

iflâs istenebilir. Ancak, borçlunun taahhüdünü ifa etmekten kaçınması, karşı tarafın 

edimini yerine getirmemesine dayanıyorsa, bu durumda bir ödemezlik def‟inden 

sözedilir ki, bu durumda edimini ifa etmekten kaçınan kişinin iflâsının istenmesine 

imkân yoktur. Borçlunun, taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması halinde ise, 

karşı tarafın yerine getirmesi zorunlu bir ediminin bulunup bulunmamasının bir önemi 

olmayıp, borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçmış olması, iflâs yoluna 

başvurulması için yeterlidir.  

Borçlu kaçarken, geriye, kendisi ile aynı çatı altında yaşayan ve dolayısıyla 

kendilerine tebligat yapılabilecek kimseleri bırakmış olması, kaçma fiilini iflâs sebebi 

olmaktan çıkarmaz. Şayet, borçlu kaçtıktan sonra geri dönmüş ve alacaklı da “kaçma” 

ile “geri dönme” haberini aynı anda öğrenmişse, kaçma gerekçe gösterilerek iflâs 

istenemez. Çünkü, kaçma fiiliyle, borcun ödenmesinin içine düşürüldüğü tehlike, 

borçlunun tekrar dönmesiyle ortadan kaldırılmıştır
1085

.  

                                                 
1083

  Ancak, olması gereken, borçlunun kaçmaya teşebbüsünün de, bir iflâs sebebi olarak kabul 

edilmesidir.  
1084

  Bu konuda geniş bilgi için bkz. aşa. § 10. B. I. 2.  
1085

  Buna karşılık, borçlu kendisine iflâs davası açıldıktan sonra, kaçarak terkettiği yerleşim 
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Kaçma eylemi için, herhangi bir coğrafik alan sınırlaması olmadığından, borçlu 

yurt içinde kaçmış olabileceği gibi, Türkiye‟yi terketmek suretiyle, yabancı bir ülkeye 

de kaçmış olabilir. Borçlunun, yurt içinde kaçması çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir: 

Bunlardan birincisi, borçlu, malum olan yerleşim yeri veya muamele merkezinden 

ayrıldıktan sonra, bir daha veya uzun bir süre geri dönmemesi veya geri 

dönmeyeceğine ilişkin kuvvetli belirtilerin bulunmasıdır. Geri dönmeme iradesi, 

kaçma eylemi ile birlikte oluşabileceği gibi, sonradan da kaçma eylemine dâhil 

olabilir. Örneğin, borçlu kaçma kastı olmaksızın, yerleşim yerini terkettikten sonra, 

gelişen olaylar sebebiyle, yerleşim yerine geri dönmeme kararı alır ve bunu da 

taahhütlerinden kurtulmak kasdıyla yaparsa, kaçmış gibi muamele görür. Borçlunun, 

bir başka alacaklıya karşı olan taahhütlerinden kurtulmak amacıyla, süreklilik 

arzedecek şekilde malum olan yerleşim yerini terkederek kaçması halinde, henüz 

alacağı muaccel olmamış diğer alacaklılar da, bu nedene dayanarak, iflâs isteyebilirler. 

Borçlunun, bir alacaklısının takibinden kurtulmak amacıyla, ticarethanesini kapatarak 

ve hiçbir adres bırakmadan ortadan kaybolması, bu duruma örnek olarak verilebilir
1086

. 

İkinci olarak, kaçma, borçlunun, yeni edindiği yerleşim yerine gitmemesi veya orada 

bulunmaması şeklinde ortaya çıkabilir. Yukarıda da belirtildiği gibi, kişi, ilgili 

merciilere (icra makamları, nüfus idaresi, muhtarlık gibi) ve gerekirse alacaklıya 

bildirmek şartıyla her zaman, yerleşim yerini terk ederek, yeni bir yerleşim yeri 

edinme hakkına sahiptir. Borçlu, bu bildirimi yapmış olmasına rağmen, yeni yerleşim 

yerine gitmemişse veya bir yerde gizlenmişse; yine, borçlunun kaçmış olduğu kabul 

edilmelidir. Ancak, borçlu yeni edindiği yerleşim yerini gizlerse, borçlunun 

kaçmasından değil, malum bir yerleşim yerinin bulunmamasından bahsedilir. 

Borçlu, taahhütlerinden kurtulmak amacıyla, malum yerleşim yerini terk ederek, 

yasal yollarla, yurt dışına çıkıp, bir daha geri dönmemesi, onun taahhütlerinden 

kurtulmak amacıyla, bu yola başvurduğu kabul edilir. Aynı şekilde, yasal olmayan yol 

ve yöntemlerle yurtdışına çıkılması, borçlunun, taahhütlerinden kurtulma amacı 

taşıdığını gösterir. Bu duruma, borçlunun sahte evraklarla gümrüklerden geçiş 

yapması, gizlice, başka bir ülkenin sınırlarından içeri girmesi, hakkında yurtdışına 

çıkma yasağı olmasına rağmen, çeşitli yol ve yöntemlerle ülkeyi terketmesi örnek 

olarak verilebilir. 

Borçlu, yerleşim yerini veya muamele merkezini yurtdışına nakletmiş, yeni 

                                                                                                                                          
yerine geri dönmesi, iflâs davasına devam edilmesini engellemez.  

1086
  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2762.  
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edinilen yerleşim yeri veya muamele merkezi bilinmekle birlikte, burada, borçluya 

karşı takip yapma imkânı yoksa veya bu takibi yapmak oldukça güçse, borçlu, 

taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçmış sayılır. Örneğin, tüzel kişi borçlunun, 

taahhütlerinden kurtulmak amacıyla, yurt içinde, herhangi bir şube bırakmaksızın, 

muamele merkezini yurtdışına nakletmesi halinde
1087

, alacağın tahsili tehlikeye 

girdiğinden ve bu yerde, borçlu hakkında icra takibi yapmak zor olacağından, 

doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurulabilir
1088

. 

Uygulamada, borçlu işletmesini kağıt üzerinde devretmekte ve haciz için 

gidildiğinde borçlu yerine başka birisiyle karşılaşılmakta, bu kişi işletmeyi devraldığını 

ileri sürmektedir. Bu durumun, borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla 

yapıldığı konusunda bir şüphe yoktur. Ancak, borçlu bu devir işlemini yaptıktan sonra, 

ortadan kaybolmamışsa, alacaklı, kaçma eylemini sebep göstererek değil, 

“alacaklıların haklarını ihlal eden hileli muamele yapıldığı” gerekçesiyle iflâs 

isteyebilir. Buna karşılık, borçlu devir işlemini yaptıktan sonra kaçmışsa, alacaklı ister 

“taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçma”ya isterse, alacaklıların haklarını ihlal 

eden hileli muamele”ye dayanarak iflâs talebinde bulunabilir. 

III-Kaçmanın Borçlunun ġahsında GerçekleĢmesi 

1-Genel Olarak 

Hakkında doğrudan doğruya iflâs yoluna gidilebilmesi için, taahhütlerinden 

kurtulmak amacıyla kaçmak isteyen kimsenin, bizzat borçlunun kendisi olmalıdır. 

Kaçan kimsenin, gerçek veya tüzel kişi borçlu değil de, onun kanuni veya iradi 

temsilcisi veya yönetim organını oluşturan kişilerden birisi olması halinde, kaçma 

vakıası, iflâs isteme hakkı vermez
1089

. Bir görüşe göre, borçluyu temsile yetkili kişi 

veya kişilerin veya yönetim organını oluşturan kişilerin tümü kaçar ve kaçarken, 

beraberinde borçluya ait malları da kaçırmaları, borçlunun taahhütlerinden kurtulmak 

amacıyla kaçması anlamına gelir
1090

. Karşı görüşe göre ise, borçlunun temsilci veya 

                                                 
1087

  Borçlu, bunu, tüzel kişinin tabiiyetini değiştirmek (TTK m. 388,I) veya şirket evliliği 

suretiyle de yapabilir.  
1088

  Leemann s. 63; Gentinetta s. 59; Baumann s. 74; Henze s. 41; Blumenstein s. 601; 

Fritzsche/Walder s. 86; Giroud s. 33; Jäger Art. 190, N. 1; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 

2762. 
1089

  Gentinetta s. 9; Leemann s. 59; Baumann s. 34; Giroud s. 31. 
1090

  Siegwart, Alfred: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, B. V, Das 

Obligationenrecht, 5. Teil, Die Aktiengesellschaft (Art. 620-659), Zürich 1945, N. 329, s. 

124.  
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temsilcilerinin bu tür davranışları, borçlunun kaçması gibi hüküm ve sonuç 

doğurmaz
1091

. Sadece, borçlunun, az ortaklı aile şirketi olması durumunda, 

temsilcilerin kaçmış olması, borçlu kaçmış gibi sonuç doğurur
1092

. Kanaatimizce, 

burada üçlü bir değerlendirme yapmak gerekir:  

Birinci olarak, temsilcinin davranışı, kural olarak borçluya ait davranış olarak 

kabul edilir ve temsil nedeniyle sadece menfaatler değil, aynı zamanda, doğan 

sorumluluklar da borçlunun hesabına geçer ve onu bağlar. Fakat, asıl borçlu, malum 

olan yerleşim yerinde bulunuyorsa, borçlu sıfatını haiz olmayan vekilin kaçmış olması, 

borçlunun kaçması anlamına gelmeyeceğinden, m.177/1‟e göre borçlunun iflâsı 

istenemez. İkinci olarak, borçluyu temsile yetkili kişi veya kişiler veya yönetim 

organını oluşturan kişilerden bir veya bir kaçı kaçar ve kaçarken, beraberinde borçluya 

ait malları da kaçırmaları durumunda, yine borçlunun kaçmış olduğu sonucu doğmaz. 

Böyle bir durumda, diğer şartları da varsa, ancak alacaklının haklarını ihlâl eden hileli 

muamelelerde bulunulduğu veya buna teşebbüs edildiği veya borçlunun temsilcilerini 

kullanarak mallarını sakladığı iddiasıyla iflâs davası açılabilir. Üçüncü olarak, tüzel 

kişiyi temsile yetkili yönetim organında yer alan kişilerin tamamının kaçmaları 

durumudur
1093

. Bilindiği üzere, yönetim organının davranışı, kural olarak, tüzel kişi 

borçluya ait davranış olarak kabul edilir. Yönetim organı, borçlunun yerine geçmek ve 

onun iradesini kullanmak suretiyle işlem yapar. Elde edilen menfaatler, tüzel kişinin 

hesabına geçerken, olumsuz davranışlar sonucunda doğan sorumluluk da, tüzel kişiye 

ait kabul edilir ve onu bağlar. Tüzel kişinin organını oluşturan üyelerin tamamının 

kaçmış olması, onların, tüzel kişiliği taahhütlerinden kurtarmak amacıyla yaptıkları 

kabul edilmeli ve buna dayanılarak, tüzel kişi borçlunun iflâsı istenebilmelidir. 

Dolayısıyla, yönetim organındaki bütün kişilerin kaçmalarına, tüzel kişi borçlu kaçmış 

gibi sonuç bağlamak, alacaklıların haklarının korunması bakımından önemlidir. Lâkin, 

yukarıdaki görüşte belirtildiğinin aksine, yönetim organının kaçmasının, tüzel kişinin 

kaçması olarak sayılması için, bu kimselerin ayrıca, tüzel kişiye ait malları da kaçırmış 

olmaları gerekmez.  

Borçlu şirket ortaklarının, taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla kaçmış olmaları 

                                                 
1091

  Gentinetta s. 10-11; Henze s. 25; Giroud s. 31; Atalay-Anonim Şirketler, s. 17. 
1092

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 17.  
1093

  Tüzel kişinin organını oluşturan kişilerin, bireysel olarak kaçması, tüzel kişi borçlunun 

kaçtığı anlamına gelmez. Ancak, bu kişi veya kişilerin kaçması, tüzel kişinin taahhütler ini 

yerine getirmesini zorlaştırmışsa, bu durum, aksi ispatlanıncaya kadar, tüzel kişiye ait ve 

kaçma amacı taşıyan bir iradenin tezahürü olarak kabul edilmelidir.  
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da şirket için bir iflâs sebebi oluşturmaz
1094

. Ancak, kollektif ve komandit şirketlerin 

ortakları, şirketin borç ve taahhütlerinden müteselsilen ve bütün mallarıyla sorumlu 

olduklarından dolayı (TTK m.178), bunların şirketin taahhütlerinden kurtulmak 

amacıyla kaçmaları halinde, şirket alacaklılarının zarara uğrayacakları kuvvetle 

muhtemeldir. Bir görüşe göre, kollektif ve komandit şirket ortaklarının kaçması 

halinde, şirket alacaklılarının Türk Ticaret Kanunu m. 179‟ daki şartların 

gerçekleşmesini beklemeksizin, kaçan ortakların doğrudan doğruya iflâslarını 

isteyebilmeleri mümkün olmalıdır
1095

. Aksi halde, ortakların sınırsız ve müteselsil 

sorumluluklarının şirket alacaklıları için bir önemi kalmaz
1096

. Kanaatimizce, kollektif 

ve komandit şirket ortaklarının doğrudan doğruya iflâsını gerektiren sebepler, Türk 

Ticaret Kanunum.180 ve 182‟deki düzenlemelerle ile sınırlıdır. Ayrıca, 

taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçmanın, bu ortaklar için ayrı bir iflâs sebebi 

olarak kabul edilmesi, mevzuatımız açısından mümkün gözükmemektedir. 

2-Kaçmanın Hem Gerçek Hem de Tüzel KiĢi Tacirler Açısından Mümkün 

Olması  

Gerçek kişi borçlular, hareket kabiliyetine haiz olduklarından, taahhütlerinden 

kurtulmak amacıyla kaçma fiilini en iyi şekilde gerçekleştirmeye elverişli bir yapıya 

sahiptirler. İstedikleri zamanda ve istedikleri yere kaçma, bunun için anlık karar verme 

ve uygulama kabiliyetleri olduğu konusunda bir tereddüt yoktur. Buna karşılık, tüzel 

kişiler ise, hükmi kişilikler olup, cismani bir yapıya sahip değildirler. Bunlar, tüm 

işlevlerini, gerçek kişilerden oluşan organları aracılığıyla yerine getirirler. Kaçma, aktif 

bir eylemi gerektirdiğinden, taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçmanın tüzel kişiler 

tarafından gerçekleştirilemeyeceği ve bu sebebin sadece gerçek kişiler için getirilmiş 

bir iflâs sebebi olarak kabul eden görüş de mevcuttur. Bu görüşe göre, tüzel kişilerin 

gerçek kişiler gibi kaçmalarına imkân yoktur. Ancak, tüzel kişinin muamele 

merkezinin, iflâsın açılma yeri olması sebebiyle
1097

, borçlunun muamele merkezini 

yurt dışına nakletmesi halinde, iflâs yolu ile takip, muamele merkezinin nakledildiği 

yer hukukuna göre yapılacak olması, alacaklının iflâs takibi yapmasını zorlaştıracaktır. 

Bu şekilde, borçlunun muamele merkezini nakletmesi, taahhütlerinden kurtulmak ve 

alacaklıları zarara uğratmak amacıyla yapmışsa, borçlunun doğrudan doğruya iflâsı 

                                                 
1094

  Kuru-Şahıs Şirketleri, s. 9.  
1095

  Moor, Paul: Der Konkurs der Kollektivgesellschaft und ihrer Mitglieder, Bern 1918, s. 9.  
1096

  Kuru-Şahıs Şirketleri, s. 9.  
1097

  İsviçre hukukunda, tüzel borçlunun yurt içinde kaçması durumunda, SchKG m. 54‟e göre, 

İsviçre içerisindeki son yerleşim yerinde iflâs açılabilir (Müller s. 28).  
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istenebilir
1098

. Görüldüğü üzere, bu görüş, tüzel kişilerin kaçma eylemini 

gerçekleştirme konusunda müsait bir yapıya sahip olmadığını savunarak, m.177/1‟deki 

kaçma sebebiyle iflâslarının istenemeyeceğini kabul etmekte ise de, istisnai bazı 

durumların kaçma olarak sayılacağını ve dolayısıyla, tüzel kişinin, bu nedenle iflâsının 

istenebileceğini kabul etmektedir. Bizim de katıldığımız karşı görüşe göre, tüzel 

kişilerin, gerçek kişiler gibi kaçmaları mümkün olmasa da, çeşitli durumlarda, tüzel 

kişinin adına muamele yapan ve borç ilişkilerinde onları temsil eden organların ortaya 

koyduğu davranışlar, tüzel kişinin kaçtığı sonucunu doğurur ve bu nedene dayanılarak, 

tüzel kişi borçlunun da iflâsı istenebilir
1099

.  

Tüzel kişinin kaçması olarak kabul edilecek durumlardan birincisi, yukarıda da 

belirtildiği gibi, tüzel kişi borçlunun, alacaklılarına zarar vermek ve taahhütlerinden 

kurtulmak amacıyla, muamele merkezini (yerleşim yerini) ve eğer varsa, merkezle 

birlikte bütün şubelerini yurtdışına nakletmesi durumudur
1100

. Bu durumun, kaçma 

olarak kabul edilmesi, alacaklılar için tüzel kişinin muamele merkezinin büyük bir 

önem taşımasından kaynaklanır. Bir defa, tüzel kişilere karşı iflâs davası, sadece tüzel 

kişinin muamele merkezinin bulunduğu yerde açılabilir (m. 154, III)
1101

 ve tasfiye 

işlemleri burada yapılır. Burada, iflâs davasının açılması ve tasfiye işlemlerinin 

yapılması, alacaklı için bir kolaylıktır. Borçlunun muamele merkezini yurtdışına 

nakletmesi halinde, iflâs davası açma ve tasfiye yapma konusunda alacaklının işi 

zorlaşacak
1102

 ve alacağına kavuşması tehlikeye girecektir. Borçlunun, bu nakil 

işlemini, alacaklılara sağlanan bu kolaylığı ortadan kaldırmak; iflâs istemek suretiyle 

alacaklarını elde etmelerini zorlaştırmak için yapması halinde, tüzel kişi borçlunun 

kaçmış olduğunu kabul etmek gerekir
1103

. Ancak, tüzel kişinin yurt içinde bir şubesi 

kalmaya devam ederse, iflâs davası, o şubenin bulunduğu yerde açılabileceğinden 

                                                 
1098

  Müller s. 27; Jäger Art 190, N. 7; Locher s. 81. dn. 5; Henze s. 25; Giroud s. 31; 

Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 22.  
1099

  Gentinetta, s. 10,11; Leemann s. 58; Baumann s. 24; Kuru-Şahıs Şirketleri, s. 8, 9; 

Atalay-Anonim Şirketler, s. 15.  
1100

  Henze s. 25; Giroud s,31; Atalay-Anonim Şirketler, s. 16; Pekcanıtez-Anonim 

Ortaklıklar, s. 22 
1101

  Bu yetki kamu düzenine ilişkin olup kesindir.  
1102

  Leemann s. 62; Blumenstein s. 181; Gentinetta s. 10; Atalay-Anonim Şirketler s. 17; 

Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 22.  
1103

  Tüzel kişi borçlunun merkezini ülke içinde bir yere nakletmesi, takibin alacaklılar 

açısından zorlaşması sonucunu doğurmadığından ve bu durum taahhütlerinden kurtulmak 

amacıyla yapıldığı anlamına gelmediğinden, iflâs yoluna başvurulması için bir sebep 

doğmaz. (Blumenstein s. 597; Jäger Art. 190, N. 7; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 

22).  
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(m.154, II), tüzel kişinin kaçmış olduğu ileri sürülemez
1104

. Şayet, tüzel kişinin 

muamele merkezi zaten yurtdışında ise, bu tüzel kişinin kaçmış sayılması için, 

taahhütlerinden kurtulmak amacıyla, yurtiçindeki şubesini veya varsa merkez 

şubesinin faaliyetlerini sona erdirerek, başka ülkeye nakletmiş olması icap eder
1105

,
1106

. 

Tüzel kişi borçlunun muamele merkezinin yurt dışına nakli, taahhütlerden 

kurtulmak amacıyla değil de, stratejik, mali, organizasyon veya yönetim değişikliği 

gibi sebeplerden kaynaklanıyorsa
1107

, bu durumun bir iflâs sebebi oluşturmayacağı 

açıktır
1108

. Aynı şekilde, borçlu tüzel kişinin, muamele merkezini, usulüne uygun 

olarak, örneğin, esas sözleşmede yapılan bir değişiklik veya yapılan bir takım 

anlaşmalar sebebiyle, yurtiçinde başka bir yere nakletmesi de kaçma 

sayılmayacaktır
1109

. Belirtmek gerekir ki, muamele merkezi ve şubelerin yurt dışına 

nakli, kaçma amacı taşımasa da; diğer bir anlatımla usulüne uygun olsa bile, 

alacaklıların alacağının vâdesinde ödenmesi tehlikeye düşmüş olacaktır. Zira, alacağın 

ileride ödenmemesi durumunda, alacaklı başka bir ülkenin iflâs sistemine göre takip 

yapmak zorunda kalacaktır
1110

.  

Tüzel kişinin kaçması anlamına gelen ikinci bir durum, tüzel kişinin, muamele 

merkezini yurt içi veya yurtdışına nakletmeksizin, muamele merkezini terk etmiş ve 

nereye gittiğinin bilinmiyor olması durumudur. İlgili sicilde, borçlu o yerde 

gözükmesine rağmen, fiili olarak orada bulunmayabilir. Örneğin, tüzel kişi bazen, idari 

işlerini yürüttüğü büronun kapısına kilit vurmak suretiyle, alacaklıların kendisine 

ulaşmasını zorlaştırabilir veya imkânsız hale getirebilir. Bunun için, tüzel kişinin 

alacaklılarına adresini vermediği başka bir büroda faaliyetlerine devam etmesi şart 

                                                 
1104

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 16.  
1105

  Leemann s. 59; Atalay-Anonim Şirketler, s. 17. 
1106

  Muamele merkezi yurt dışında bulunan bir tüzel kişi borçlunun iflâsında yetkili mahkeme, 

şubenin yurt içinde bulunduğu yer mahkemesidir. Eğer, yurt içinde birden fazla şubesi 

varsa, merkez şubenin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir (m. 154, II).  
1107

  Giroud s. 31; Atalay-Anonim Şirketler, s. 16. 
1108

  Henze s. 25-26; Atalay-Anonim Şirketler, s. 16. 
1109

  Henze s. 25 dn. 3; Jäger Art. 190, N. 7; Blumenstein s. 597; Berkin-İflâs Hukuku, s. 

170; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 22; Atalay-Anonim Şirketler, s. 17. 
1110

  İşte böyle bir risk ile karşı karşıya kalınmaması için, şubesini veya merkez şubesini veya 

merkezinin kendisini yurtdışına nakli durumunda, müeccel olan alacaklar için teminat 

yatırılması, alacaklıların korunması bakımından isabetli olacaktır. Ayrıca, merkezi 

yurtdışında bulunan bir borçlu tüzel kişinin, yurt içinde, yetkili makamlarca şubesi 

kapatılır veya faaliyetleri yasaklanırsa, böyle durumlarda da, borçludan, müeccel olan 

borçları için teminat yatırması, alacaklının korunması bakımından uygun olacaktır. Her iki 

durumda da teminat yatırılmazsa, kaçma değil, ödemelerin tatili sebebine dayanıla rak 

doğrudan doğruya iflâs istenebilmesi gerekir.  
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değildir. Tüzel kişi, yeni bir büroya taşınmadan faaliyetlerini tamamen durdurmuş ve 

yönetim organına ulaşılamaması durumunda da, tüzel kişinin taahhütlerinden 

kurtulmak amacıyla kaçmış olduğunu kabul etmek gerekir.  

IV-Kaçmanın Süreklilik Arzetmesi ve Alacaklılara Zarar Verme Kasdının 

Bulunması 

Borçlunun, alacağı muaccel olan alacaklılara evinin veya işyerinin kapısını 

açmaması, alacaklıların telefonuna çıkmaması veya alacaklılar geldiğinde, evini veya 

işyerini geçici terk ederek gizlenmesi, m.177/1 anlamında bir kaçma olarak kabul 

edilmemeli ve diğer alacaklıklar buna dayanarak doğrudan doğruya iflâs yoluna 

başvuramamalıdır. Çünkü, bu hallerde, her ne kadar alacaklıyla bir temas 

sağlanamazsa da, ortadaki durum süreklilik göstermediğinden, kaçmaya dayalı iflâs 

sebebi oluşmaz. Ayrıca, borçlunun sezonluk iş yapması sebebiyle, başka yerlere 

gitmesi, ticari faaliyetlerini orada sürdürmesi veya uzun süreli bile olsa, iş seyahatine 

çıkmış olması, onun kaçtığı veya muamele merkezini terk ettiği veya muamele 

merkezini naklettiği anlamına gelmez. Kaçma eyleminin sürekli bir hal alıp 

almadığını, hâkim, doğruluk ve dürüstlük ilkesi, yöresel örf ve adetler ve ticari 

teamülleri dikkate alarak belirler. Hâkim, bu belirlemeyi yaparken, kaçma nedeniyle, 

alacakların karşı karşıya kaldığı tehlikenin yoğunluk derecesini esas alır. Yani, 

alacağın vâdesi gelmiş olsa bile, alacağın artık ödenmeyeceğinin kuvvetle muhtemel 

olmasını kriter olarak kabul eder. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, kaçma nedeniyle, iflâs istenebilmesi için, borçlunun 

somut davranışları tek başına yeterli olmayıp, bu davranışları, taahhütlerinden 

kurtulmak ve dolayısıyla alacaklılara zarar vermek kasdıyla, yani kötü niyetle yapmış 

olmalıdır
1111

. Ancak, zarar verme kasdı
1112

, borçlunun iç dünyasıyla ilgili bir durum 

olup, dışarıdan anlaşılması kolay olmadığından, taahhütlerinden kurtulma amacı 

taşıyan iflâs sebebinin, sübjektif unsurunu oluşturur. Borçlunun, sırf bir tehlikeden 

korunmak için veya alacaklılarla ilgisi olmayan zorunlu haller sebebiyle, yerleşim 

yerini veya muamele merkezini terk etmiş olması “kaçma” sayılmaz. Örneğin, 

borçlunun işlediği bir suç sebebiyle kaçmasında alacaklılara zarar verme kasdı 

bulunmadığından, “taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçma” sebebi gerçekleşmez. 

Fakat, bu tür amaçlarla kaçmak, borçlunun taahhütlerini yerine getirmesini 

                                                 
1111

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 51; Ayrıca bkz. yuk. § 9. A; § 9. B. III. 2.  
1112

  Alacaklıları zarara uğratma ve taahhütlerinden kurtulma kastı olmaksızın, borçlunun 

kaçması sebebiyle ortada alacaklılara verilmiş bir zarar ve mevcudunda meydana gelmiş 

bir azalma olsa bile, kast unsurunun (kötü niyet) eksikliği sebebiyle borçlunun doğrudan 

doğruya iflâsı istenemeyecektir.  
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engelliyorsa, bu durum, kaçma olarak değil de, ödemelerin tatili anlamına gelir ve bu 

nedenle, borçlunun iflâsı istenebilir
1113

.  

Borçlunun alacaklılara zarar verme kasdı, her zaman borçlunun yerleşim yerini 

terk etmesi ile başlamaz. Bu kast, bazen yerleşim yerinin çeşitli sebeplerle terkinden 

sonra gerçekleşebilir. Mesela, borçlu kaçma kastı olmaksızın yurtdışına çıktıktan sonra 

(tatil, iş gezisi gibi) borsada kaybettiği yüklü miktarda para nedeniyle borçlarını 

ödemeyecek duruma geldiğinden, Türkiye‟ye geri dönmekten kaçınması, sonradan 

meydana gelen kast sebebiyle kaçma sayılır. Buna karşılık, borçlu kaçma kasdı 

olmaksızın yurtdışına çıkmış, daha önce işlediği bir suçtan dolayı ceza aldığını 

öğrenmiş ve bu nedenle geri dönmüyorsa, kaçma ve alacaklılara zarar verme kasdı 

olmadığından, kaçma eyleminden söz etmeye imkân yoktur.  

Borçlunun taahhütlerinden kurtulma kastının, kişinin iç dünyasıyla ilgili bir 

durum olması ve bu kastın tespiti için bir ölçü koymanın kolay olmaması nedeniyle, 

kastın varlığını, her somut olaya göre, ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Borçlunun 

somut davranış biçimleri, hayatın genel tecrübeleri, mesleki bilgi ve gelenekler, bu 

kastının varlığı hakkında kanaat verir. Borçlunun kaçması sonucunda, alacaklının 

alacağının ödenmesinin tehlikeye düşmesi ve dolayısıyla, zarara uğraması kuvvetle 

muhtemelse, borçlunun kötü niyetli olduğu, yani kaçma kasdının bulunduğu karine 

olarak kabul edilebilir. 

C-TAAHHÜTLERDEN KURTULMAK AMACIYLA KAÇMANIN 

BENZER KAVRAMLARLA KARġILAġTIRILMASI 

I-YerleĢim Yerinin Malum Olmaması 

Borçlunun malum bir yerleşim yerinin bulunmaması ile ilgili açıklamalar geniş 

olarak yukarıda yapıldı
1114

. Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması ile 

yerleşim yerinin malum olmaması karşılaştırıldığında, her ikisinin de farklı kavramlar 

olduğu görülecektir
1115

: Yerleşim yerinin malum sayılmaması için, borçlunun ortadan 

kaybolması, kaçması ve kötü niyetli davranması gerekmez. Örneğin, alacaklının her 

gün gördüğü borçlunun yerleşim yeri malum olmayabilir. Kişi, bilmeden dahi olsa, 

yerleşim yerinin malum olmamasına sebebiyet vermiş olsa bile, iflâsa tabi olmaktan 

                                                 
1113

  Alacaklıya zarar verme amacı taşımayan kaçma sebebiyle, borçlunun mallarının ortada 

kalması, kaybolması, zarar görmesi, bir iflâs sebebi oluşturmaz.  
1114

  Bkz. yuk. § 8.  
1115

  Brunner Art 190, N. 5; MuĢul-İcra ve İflâs s. 1009.  
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kurtulamaz. Sonuç olarak denilebilir ki; amaç ne olursa olsun, yerleşim yerinin malum 

olmaması, tek başına iflâs sebebini oluşturur
1116

. Kaçmadaki temel unsur ise, mutlaka 

borçlunun taahhütlerinden kurtulma kasdının bulunmasıdır. 

Yerleşim yerinin malum olmaması, kaçmaya göre daha süreklilik gerektiren bir 

durum olması nedeniyle, malum olmamanın arızi olması halinde, iflâs yoluna 

başvurulamaz. Aynı şekilde, yerleşim yeri malum olan bir kimsenin kaçması, pekala 

mümkündür
1117

. Kaçmada, borçlunun yerleşim yeri, her şeyiyle bilinmekte, ancak, 

borçlu yerleşim yerinde bulunamamaktadır. Alacaklının haberi olmaksızın, borçlunun 

kaçması, yine borçlunun haberi olmadan geri dönmesi ve alacaklı da bu durumu 

sonradan öğrenmesi halinde, kaçmaya dayanılarak iflâs istenemez. Çünkü, borçlu, 

kaçarak, borcun ödenmesi konusunda sebebiyet verdiği tehlikeyi, yine dönerek 

bertaraf etmektedir. Buna karşılık, borçlu kendisine karşı iflâs davası açıldıktan sonra, 

kaçarak terkettiği yerleşim yerine geri dönmesi, iflâs davasına devam edilmesini 

engellemez
1118

. Zaten, borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması ve 

yerleşim yerinin belli olmamasının, kanunda ayrı birer iflâs sebebi olarak 

düzenlenmesi de bu sebebin birbirinden bağımsız birer iflâs sebebi olduğunu 

göstermektedir
1119

.  

II-Gaiplik 

1-Genel Olarak 

Borçlunun kaçması ile gaip olması, kurum ve anlam olarak birbirlerinden farklı 

kavramlardır. Kanun, m. 177/1 anlamında iflâs için, borçlunun taahhütlerinden 

kurtulmak amacıyla kaçmasını yeterli görmüş ve buna karşılık borçlunun gaip olmasını 

bir iflâs sebebi olarak görmemiş ve bu konuda herhangi bir düzenleme yapmamıştır 

Ayrıca, borçlu gerçekten de gaip olabileceği gibi, alacaklarının sıkıştırmalarından 

kurtulmak için izlerini kaybettirmek, gaip olduklarına ilişkin kanaati alacaklılarında 

uyandırarak, iflâstan kurtulma yoluna gidebilir. Zaten, bu tür borçluların, mirasçılarına 

geride bırakacakları bir mal genelde olmaz.  

Gerçek kişilerin şahsiyetlerini ve bunların yanı sıra hak ve fiil ehliyetini sona 

                                                 
1116

  Benzer bir durum olarak ihtiyati haciz sebebi için bkz. Özekes s. 160.  
1117

  Benzer bir durum olarak ihtiyati haciz sebebi için bkz. Özekes s. 160.  
1118

  Borçlunun malum yerleşim yerinin bulunmaması ile kaçması, bazen aynı anda 

gerçekleşebilir.  
1119

  Brunner Art 190, N. 5. 
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erdiren temel sebep, ölüm olayıdır. Ölümde, kişinin cesedi ortada bulunduğundan, 

kişiliğin sona ermesi konusunda bir tereddüt oluşmaz. Bazen, kişinin cesedi ortada 

bulunmadığından, ölüm şüphesi doğuran durumlar ortaya çıkabilir. Bu şüpheli 

durumlar, kişinin ölüm tehlikesi doğuran bir olayda kaybolması veya uzun zamandan 

beri kişiden haber alınamamasında söz konusu olur. İşte ölümüne kesin gözle 

bakılacak durumda olmamakla beraber, ölüm tehlikesi içinde kaybolma veya 

kendisinden uzun süredir haber alınamayan durumlarda ölmüş olma ihtimali kuvvetli 

olan kimseye “gaip” denir (MK m.32,I)
1120

. Gaiplik tanımından da anlaşılacağı üzere, 

gaipliğin gerçekleşebilmesi için; bir kimsenin, ya ölüm tehlikesi içinde kaybolması, ya 

da uzun zamandan beri kendisinden haber alınamıyor olmalıdır. Kanun, bu iki 

durumdan birisi ile karşı karşıya kalan kimsenin gaipliğine karar verilmesini ve 

böylece ölüm sebebiyle kişiliğin sona ermesine bağlanan sonuçların (aynen olmasa 

bile, yaklaşık olarak), gaip olan kimse için de uygulanmasını, bir imkân olarak kabul 

etmiştir
1121

. Ancak, ölüme bağlanan sonuçların, gaiplik için de doğabilmesi, mahkeme 

tarafından gaiplik kararı verilmesini gerektirir (MK m. 32,I)
1122

. Gaiplikte, ölüm 

karinesinden farklı olarak
1123

, kişinin hayatta olup olmadığı konusunda bir şüphe 

vardır. Bu şüpheli durumun sürüp gitmesi, aile hukuku, miras hukuku, borçlar hukuku 

ve cebri icra hukuku bakımından birtakım sakıncalar doğurur
1124

. Kanun koyucu, bu 

sakıncaların doğmaması için, söz konusu şüpheli durumu, belli süreler ile 

sınırlandırmış (MK m.33) ve bu sürelerin dolması ile gaibe, ölmüş kişi muamelesi 

yapılması gerektiğini hükme bağlamıştır. Fakat, gaiplik kavramı, ölüm gibi gerçek 

kişilerin kişiliğini sona erdirmekle birlikte, nitelik ve sonuçları itibari ile bir takım 

farklılıklar gösterir.  

                                                 
1120

  Bkz. Zevkliler/Acabey/Gökyayla s. 509-510. 
1121

  Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s.27; Abik, Yıldız: Gaipliğin Nişanlılık Üzerindeki 

Etkisi (AÜHFD, 2005/2, s. 153-181), s. 154.  
1122

  Zevkliler/Acabey/Gökyayla s. 514; Abik s. 153.  
1123

  Ölüm karinesi, kişinin ölümüne kesin gözüyle bakılan bir olayda kaybolması ve cesedinin 

bulunamamasıdır. Kişinin içinde kaybolduğu olay, yaşamın olağan deneyimlerine göre, 

kişinin kurtulmasının mümkün olmadığı olaydır(Zevkliler/Acabey/Gökyayla s. 508). Bu 

nedenle, doğurduğu sonuçlar ve uygulandığı prosedür bakımından ölüm karinesinin 

ölümden bir farkı yoktur (Zevkliler/Acabey/Gökyayla s. 509, 521).  
1124

  Abik s. 153.  
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2-Gaiplik Sürecinin ve Kararının Cebri Ġcra Hukuku Bakımından 

Değerlendirilmesi 

a-Gaiplik Süreci 

Gaiplik süreci, kaybolma vakıası ile gaiplik kararının verilmesi arasında geçen 

zaman aralığıdır. Bu zaman aralığında, gaibin fiil ehliyeti, dava ve takip ehliyeti 

konusunda, kanunda bir düzenleme yer almadığı gibi, bu süre zarfında yaşıyor veya 

ölmüş sayılacağına dair bir karine de kanunda mevcut değildir. Gaip, bu zaman 

aralığında, ne miras bırakan, ne de mirasçı olabilir. Bu evrede, Medenî Kanun 

m.586‟ya göre, gaibe düşmesi gereken miras payı mahkeme aracılığıyla resmen 

yönetilir ve geride kalan malvarlığı için ise, Medenî Kanun m. 427/1‟e göre, vesayet 

makamı tarafından “yönetim kayyımı” atanır
1125

. Kural olarak; kayyım, hakkında 

henüz gaiplik kararı alınmamış kişinin mevcut malvarlığının yönetimi ve gözetimi ile 

görevlendirilir (MK m. 460,I) ve borçlunun mevcut malvarlığı  ile ilgili gerekli 

önlemleri alır (MK m. 427,I)
1126

. Kayyımın, bazı işleri yapabilmeleri için; normalde, 

temsil olunanın vereceği özel yetkiye ihtiyaç vardır; ancak gaibin özel yetki verme 

imkânı olmadığına göre, bu yetki vesayet makamının izniyle alınır (MK m.460,II). 

Vesayet makamının, Medenî Kanun m. 462‟ye göre vereceği izinle, kayyım, dava 

açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması (MK m. 462/8), borç ödemeden aciz 

beyanında bulunma (MK m.462/10) yetkisine sahiptir
1127

. Gaiplik kararı verilinceye 

kadar, gaibe karşı borçlarından dolayı bir iflâs takibi yapılacak olunursa, kayyım 

takiple ilgili işlemleri, gaip adına yapma yetkisine sahiptir
1128

.  

                                                 
1125

  2. HD, 27. 1. 2004, 275/996 (www.kazanci.com).  
1126

  Öztan s. 278.  
1127

  Medenî Kanun‟daki bu düzenlemelerden anlaşıldığı üzere, kayyım, vesayet makamının 

iznini alarak, gaibin acz halinde olduğunu ileri sürerek iflâsını isteyebilecektir. Şayet, 

kayyım, izin almadan bu işlemleri gerçekleştirirse, bu işlemler, vesayet altındaki kişinin 

vasinin izni olmaksızın yaptığı işlemler hükmündedir (MK m. 465). Yani, askıda 

geçersizlik yaptırımına tabidirler. Aynı şekilde, gaiplik süreci içindeki borçlunun ortada 

bulunmaması, onun hakkında iflâs takibi yapmak veya iflâs davası açmaya bir engel teşkil 

etmez. Bu nedenle, gaiplik süreci içerisinde, alacaklıların gaibe karşı yapacakları iflâs 

takibinde veya açılacak iflâs davasında, gözetim ve yönetim görevi çerçevesinde, gaibi 

kayyım temsil edecektir.  
1128

  Gaibin gaiplik kararı verilmesinden önceki durumu, ceninin durumuna benzemektedir. Ceninde 

de, cenin doğmadan kendisine mal bırakılmış ve ceninin menfaatleri de gerekli kılıyorsa, yine 

kanun gereği bu malların yönetilmesi için vesayet makamınca bir kayyım tayin edilir (MK 

m.427/3). 
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Borçlu hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar, borçlu yaşıyormuş gibi; 

borçluya karşı gaiplik kararı verildikten sonra ise, borçlu ölmüş gibi terekeye karşı 

takibin yapılması gerekir. Gaiplik kararının verilmesi için öngörülen süreler (MK 

m.33,I), borçlu hakkında icra veya iflâs takibi yapılması için zorunlu bir erteleme 

durumu teşkil etmez. Gaiplik kararı verilinceye kadar, mallar üzerindeki tasarruf 

yetkisi, hala borçludadır. Eğer, bu dönemde borçlu hakkında takip yapılır, sonradan 

gaipliğine karar verilirse; gerçekte, kişiliği fiili olarak gaiplik kararından önce sona 

ermiş biri hakkında takip yapılmış veya iflâs davası açılmış olması, taraf ehliyeti 

bakımından bir sorun oluşturmaz.  

Elinde olmayan bir nedenden dolayı, gaip durumuna düşen, örneğin, kaçırılan bir 

kimse, geri dönmez ve kendisinden haber alınamazsa; gaipliğine karar verilmeden 

önce, hakkında bir iflâs takibi başlatılarak, gaiplik nedeniyle müflis ilan edilebilir mi? 

Eğer, müflis ilan edilemez denilirse; borçlular, borçlarından uzun bir süre kurtulmak 

amacıyla, kendilerine gaip izlenimi verebilirler. Alacaklılar, gaip borçlu hakkında takip 

yapamamaları durumunda, alacaklarına uzun bir süre alacaklarına 

kavuşamayacaklardır. Çünkü, burada hukuki bir prensip olan “ölmüş kişi hakkında 

takip yapılamaz” kuralı ile alacaklının menfaati çatışmaktadır. Ancak, kanunda, cebri 

icra takiplerinin taliki sebepleri arasında, gaiplik yer almadığından, iflâs takibinin 

ertelemesi de mümkün değildir
1129

.  

b-Gaiplik Kararı 

Gaiplik süreci, kanunda öngörülen bir ve beş yıllık sürelerin (MK m.33,I) 

dolması ile tamamlanır ve sürelerin sonunda ilan verilir. Bu ilanlardan bir sonuç 

alınamadığı takdirde, mahkeme, kişinin gaip olduğuna dair bir karar verecektir. Bu 

kararla birlikte, ölüme bağlı haklar, aynen kişinin ölümü ispatlanmış gibi 

kullanılacaktır (MK m.35,I). Ancak, kişinin gaipliğine karar verilmiş olması, onun 

ölmüş olduğunun mahkeme kararı ile tespit edilmiş olduğu anlamına gelmez. Zira, 

gaiplik, sadece ölüme adi bir karine teşkil eder ve bu karinenin aksi her zaman 

ispatlanabilir
1130

. 

                                                 
1129

  Zaten, böyle bir durumda borçlunun hakkındaki takibi ertelemek çeşitli suiistimallere neden 

olabilir. Örneğin, borçlu gaipliğin şartlarını hazırlayarak iflâstan bir süre kurtulabilir.  
1130

  Akipek/Akıntürk s. 259; Bir görüşe göre, bu durum, gaibin öldüğünü gösteren 

emarelerdir(Saymen s. 53). 
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Gaiplik kararı, geriye etkili olarak hüküm ifade eder
1131

.Çünkü, kanun hükmüne 

göre, gaiplik kararı, verildiği anda değil, ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son 

haberin alındığı günden başlayarak hüküm ve sonuçlarını doğurur (MK m.35,II)
1132

. 

Yani, gaiplik hali, karar tarihi itibari ile değil, gaipliğe neden olan ölüm tehlikesi içinde 

kaybolma veya son haberin alındığı günden itibaren başlatılmaktadır
1133

. Bu durumda 

mahkemenin gaiplik kararı, nitelik itibari ile tespit edicidir. Yani, mahkeme, bir veya 

beş yıl önce vuku bulmuş bir vakıanın varlığını, bir veya beş yıl sonra tespit etmiş 

olmaktadır. Gaiplik kararının verilmesiyle birlikte, gaibin malvarlığı (miras) ve aile 

hukukuyla ilgili çeşitli sonuçlar ortaya çıkar. Ancak, burada sadece gaibin malvarlığı 

ve dolayısıyla takip hukuku ile ilgili sonuçları üzerinde durulacaktır. 

Gaiplik kararına, ölümün hüküm ve sonuçları bağlandığından, gaiplik kararının 

verilmesiyle geçmişe yönelik olarak borçlunun kişiliği
1134

 ve malları üzerindeki 

tasarruf yetkisi sona erer ve malvarlığı hakları da ölüm tehlikesi veya son haber 

tarihinden itibaren gaibin mirasçılarına intikal eder
1135

. Burada tartışılması gereken 

şey, kanun tarafından gaiplik kararının geçmişe etkili olarak kabul edilmiş olmasının 

doğuracağı sorunlardır: Eğer, gaiplik kararı ileriye yönelik hüküm ve sonuç 

doğursaydı, kanaatimizce, gaiplik sürecinde borçlunun kişiliği, gaiplik kararına kadar 

devam edeceğinden, gaip hakkında takip yapılabilecek ve dava açılabilecektir. Buna 

karşılık, gaiplik kararı geçmişe yürür ve borçlunun kendisinden alınan son haberden 

itibaren gaip sayılırsa, gaiplik kararından önce başlatılmış olan takipler ve açılmış olan 

iflâs davasının, taraf şartının eksikliği sebebiyle usulden reddedilmesi gerekecektir.  

                                                 
1131

  
 

Akipek/Akıntürk s. 259; Oğuzman/Seliçi/Oktay-Özdemir s. 32; Abik s. 162; 2. HD, 1. 

11. 1978, 7563/7666 (Yasa Dergisi, 1978/Aralık, s. 2027); karş. HGK. 24. 12. 1982, 1-

43/982 (Yasa Dergisi, 1983/Şubat, s. 273).  
1132

  
 

Zevkliler/Acabey/Gökyayla s. 521; Abik s. 163.  
1133

  Çelik, Cemil: Türk Medenî Kanunu'na Göre Gaiplik (Prof. Dr. Aydın Aybay'a Armağan, 

İstanbul 2004. s. 97-126), s. 114.  
1134

  Gaiplik kararı ile birlikte, kişilikle birlikte şahsa bağlı haklar da sona erer. Örneğin, gaibin 

nesebin reddi, babalık davası, manevi tazminat talep gibi haklar sona ereceği gibi, şahsa 

bağlı intifa hakkı, oturma hakkı gibi mameleki haklar da sona erer. Bu haklar, ya tamamen 

sona erer veya mirasçılarına geçer (Saymen s. 55).  
1135

  Ancak, gaiplik kararı, kişinin kesin olarak öldüğünü göstermediğinden, hakkında gaiplik 

kararı verilmiş bir kimsenin mirasçıları veya mirasında hak sahibi olan  kişiler, tereke 

malları kendilerine teslim edilmeden önce bu malları ileride ortaya çıkabilecek üstün hak 

sahiplerine veya bizzat gaibin kendisine geri vereceklerine ilişkin güvence gösterme 

mecburiyetleri vardır (MK m. 584,I). Bu güvence, ölüm tehlikesi içinde kaybolma 

durumunda beş yıl, uzun zamandan beri haber alınamama durumunda on beş yıl ve her 

hâlde en çok gaibin yüz yaşına varmasına kadar geçecek süre için gösterilir (m. 584,II). 

Beş yıl, tereke mallarının tesliminden; on beş yıl, son haber tarihinden başlayarak 

hesaplanır (m. 4584,III).  
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Gaiplik kararının geriye yürümesi sebebiyle, gaibin mirası, gaiplik kararının 

verildiği tarihte değil, ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde, ölüm tehlikesi taşıyan 

olayın vuku bulunduğu anda; kendisinden uzun süreden beri haber alınamaması 

halinde ise, kişiden alınan en son haber tarihinde miras açılmış sayılacaktır
1136

. Ancak, 

gaibin ölüm tarihi sonradan tespit edilecek olunursa, mirasın açılma tarihi, tespit edilen 

ölüm tarihi olacaktır
1137

. Borçlu hakkında gaiplik kararının verilmesiyle, ölümün 

hüküm ve sonuçları doğacağından, borçlunun malvarlığı tereke olarak nitelendirilir ve 

takip artık terekeye karşı yapılır.  

3-Kaçmanın Gaiplik ve YerleĢim Yerinin Malum Olmamasından Farkı 

Borçlunun gaip olması ile borçlunun kaçması veya yerleşim yerinin bilinmemesi 

farklı kavramlardır. İcra ve İflâs Kanunu m.177/1, borçlunun yerleşim yerinin malum 

olmamasını ve kaçmasını bir iflâs sebebi olarak düzenlemiş olmasına rağmen, 

borçlunun gaip olması halinde ne yapılması gerektiği konusunda bir düzenleme 

içermemektedir. Aynı şekilde, Medenî Kanun, gaiplik konusunu geniş bir şekilde 

düzenlenmekle birlikte, gaibin iflâsla ilişkisi hakkında bir düzenleme yapılmamıştır. 

Yerleşim yerinin malum olmaması ve borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla 

kaçması, kanunda birer iflâs sebebi olarak sayıldıklarından, kaçan bir borçlu hakkında 

iflâs yoluna başvurulabilir. Buna karşılık, gaiplik ise, Medenî Kanun‟da, sadece 

ölümün hüküm ve sonuçlarını doğuracak şekilde düzenlenmiştir. 

İcra ve İflâs Kanunu m. 177/1‟den farklı olarak, gaip borçlunun yerleşim yeri 

belli olmasının yanı sıra, kaçmadaki gibi, yerleşim yerini kasıtlı olarak terk etmiş 

değildir. Borçlunun kaçarak, alacaklılarını zarara uğratma ve dolayısıyla 

taahhütlerinden kurtulma niyeti yoktur. Eğer, kişi gaip hale düşmeseydi, borcunu 

ödeyecek olması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenledir ki, zarar verme kasdı 

içermediği için, sırf gaipliğe dayanılarak, doğrudan doğruya iflâs yoluna gitmeye 

imkân yoktur. Ancak, gaiplik nedeniyle, alacaklılar alacağına kavuşamıyorlarsa, 

ödemelerin tatili sebep gösterilerek doğrudan doğruya iflâs istenebilir.  

D-ĠFLÂS ĠSTEME USULÜ 

Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması, İcra ve İflâs 

                                                 
1136

  Antalya, Gökhan: Miras Hukuku, İstanbul 2003, s. 249; Ġmre, Zahit/Erman, Hasan: 

Miras Hukuku, İstanbul 2003, s. 295.  
1137

  Ġmre/Erman s. 295.  
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Kanunu‟nda doğrudan doğruya iflâs halleri başlığının altında m.177/1‟de 

düzenlendiğinden, alacaklı bu sebebin varlığı halinde, sadece doğrudan doğruya iflâs 

yolu ile alacağını isteyebilir. Bu durumda, takipli iflâs yoluna başvurulamaz. Kaçma 

fiiline dayanılarak iflâs istenebilmesi için, alacağın muaccel olması gerekmeyeceği 

gibi, taahhütlerinden kurtulma amacının, bizzat iflâs davası açacak olan alacaklıya 

yönelmiş olması gerekmez. Borçlunun kaçtığını tespit eden her alacaklı, bu sebebe 

dayanarak iflâs davası açabilir. Doğrudan doğruya iflâs yollarında, iflâs davası için 

herhangi bir süre öngörülmediğinden; burada da, Borçlar Kanunu m.125‟teki on yıllık 

dava zamanaşımı esas alınır. Bu süre, kaçma eyleminin öğrenilmesiyle başlayacaktır. 

Ancak, alacaklının ifâs davası açabilmesi için, kaçma eyleminin halihazırda devam 

ediyor olması gerekir. Borçlu, iflâs davası açılmadan kaçma eylemini sona erdirirse, 

hakkında doğrudan doğruya iflâs yoluna gidilemez. Örneğin, borçlunun dokuz yıl önce 

gerçekleştirip sona erdirdiği bir kaçma eylemine dayalı olarak doğrudan doğruya iflâs 

yoluna gidilememelidir. Ancak, borçlu kaçma eylemlerini sık sık tekrarlıyorsa, o 

andaki kaçma eylemi sona ermiş olsa bile, hakkında iflâs doğrudan doğruya iflâs 

yoluna gidilebilecektir. 

Açılacak iflâs davasında, ispat yükü alacaklının üzerinde olup, borçlunun kaçma 

fiilinin taahhütlerinden kurtulmaya yönelik olduğunu ispatlamak zorundadır. Bunun 

için ispatın yaklaşık olarak gerçekleştirilmesi yeterlidir
1138

. Ancak, alacaklının 

varlığını ileri sürdüğü kaçma fiilinin objektif unsuru, bir belgeyle ispatlanabiliyorsa, bu 

durumda yaklaşık ispat yeterli olmayıp, ilgili belgenin de gösterilmesi gerekir. 

Örneğin, borçlunun yurtdışına çıkması, kaçma fiilinin objektif unsurunu oluşturur. 

Borçlunun yurtdışına çıktığı, gümrüklerden alınacak bir belge ile ispatlanabilir. Buna 

karşılık, kaçmanın sübjektif unsuru olan taahhütlerinden kurtulma kasdının bir belgeye 

dayandırılması her zaman kolay olmadığından, yaklaşık olarak ispat edilebilir
1139

. 

                                                 
1138

  Gentinetta s. 9-12; Favre s. 284; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 51; Altay-İflâs 

Hukuku, s. 468; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 53; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2762.  
1139

  Borçlunun muamele merkezini bütün şubeleri ile birlikte, yurt dışına nakletmesi, taahhüt -

lerden kurtulmak niyetiyle kaçmaya bir karine teşkil eder. Bu karine , hüküm ve 

sonuçlarını, alacaklı lehine doğurmaya yöneliktir. Dolayısıyla, alacaklı, kaçmanın 

subjektif unsuru olan alacaklılara zarar verme kasdını ispatlamak zorunda olmayıp, 

kaçmanın objektif unsuru olarak; borçlunun, merkezinin yanı sıra, tüm şubelerin i 

yurtdışına naklettiği vakıasının alacaklı tarafından ispat edilmesi yeterli olacaktır. Bu 

durumun aksini ispat etme yükü tüzel kişi borçluya aittir. Yani, alacaklı tarafından, 

borçlunun kaçtığı iddiasının ileri sürülmesi durumunda, borçlu, yerleşim yerin i nakil 

sebebinin kaçma amacını taşımadığını ispatlamakla yükümlüdür (Atalay-Anonim 

Şirketler, s. 16; Gentinetta s. 10-11).  
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Bir görüşe göre, borçlunun, taahhütlerinden kurtulmak amacıyla, muamele 

merkezini, yurt içinde bir hiçbir şube bırakmaksızın yurtdışına nakletmesi durumunda, 

borçlunun iflâsı, tüzel kişinin nakilden önceki muamele merkezinin bulunduğu yerdeki 

ticaret mahkemesinden istenebilir ve tasfiye de burada yapılabilir. Açılan davada, Türk 

İcra ve İflâs Kanunu hükümleri uygulanır. Böylece, alacaklılar, yabancı bir ülkede ve o 

ülkenin kanunlarına göre, alacaklarını talep etmek sıkıntısıyla karşı karşıya 

kalmazlar
1140

. Bir başka görüşe göre ise, tüzel kişi borçlunun, muamele merkezini 

yurtdışına nakletmesi halinde, borçlu tüzel kişinin muamele merkezini nakletmeden 

önceki, son merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden iflâs istenebilir
1141

. Ancak, 

alacaklılar bu iflâs taleplerini, Türk hukukuna göre değil, muamele merkezinin 

nakledildiği ülkenin iflâs sistemine göre yapmak mecburiyetinde kalacaklardır
1142

. 

Kanaatimizce, bu durumda, iflâs davasının borçlunun son muamele merkezinde 

açılması gerektiğini kabul edilmesini savunan görüşe göre yapılacak bir düzenleme 

çok katı olur. Zira, borçlunun muamele merkeziyle bir bağı artık kalmamıştır. Zaten, 

iflâs davasında yetkinin kamu düzenine ilişkin olmasının bir sebebi de, borçlu 

hakkında iflâs davasının açılması zorlaştırılarak, borçlu gereksiz yere açılacak iflâs 

davalarından korunmak istenmesidir. Borçlunun yurtdışına kaçması halinde, halen eski 

muamele merkezinin bulunduğu yer mahkemesini yetkili saymak, alacaklının işini 

zorlaştırmaktan öteye bir sonuç doğurmaz. Örneğin, Edirne‟de oturan bir alacaklı, 

muamele merkezi, Hakkari‟ de bulunan, ancak yurtdışına kaçan bir borçluya karşı, 

Hakkari‟de dava açmasının pratik bir yararı yoktur. Aynı şekilde, bu şartların varlığı 

halinde, iflâs davasını Hakkari‟de açmamak kamu düzenini ihlâl etmez. Dolayısıyla, 

böyle bir durumda, alacaklı, borçlunun muamele merkezinin yanı sıra kendi yerleşim 

yeri mahkemesinde de iflâs davası açabilmesi gerekir
1143

. Şayet, borçlunun muamele 

merkezinde malvarlığı varsa, bu malların tasfiyesinin orada yapılması daha kolay 

olacağından, davanın muamele merkezinde açılması faydalı olacaktır. Buna karşılık, 

muamele merkezinde tasfiye edilebilecek bir malvarlığı  yoksa, alacaklının davayı 

kendi yerleşim yerinde açması daha isabetli olacaktır. Davada uygulanması gereken 

hukuk ise, davanın açıldığı yerin hukuku olmalıdır. 

 

 

 

                                                 
1140

  Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 22.  
1141

  Henze s. 26;Gentinetta s. 73; Giroud s. 33; Pekcatnıtez-İflâs, s. 22; Atalay-Anonim 

Şirketler, s. 16. 
1142

  Henze s. 25; Atalay-Anonim Şirketler, s. 16.  
1143

  Böyle bir durumda, iflâsında yetkinin kamu düzenine ilişkin olmaması gerekir.  
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§ 10. BORÇLUNUN ALACAKLILARININ HAKLARINI ĠHLÂL EDEN 

HĠLELĠ MUAMELELERDE BULUNMASI VEYA BUNLARA 

TEġEBBÜS ETMESĠ 

A-GENEL OLARAK 

İcra ve İflâs Kanunu m. 177/1, borçlunun, alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli 

muamelelerde bulunması veya bunlara teşebbüs etmesini bir iflâs sebebi olarak kabul 

etmiştir
1144

. Çünkü, borç ilişkilerinde, temel ve zorunlu olan hususlardan birisi, 

tarafların borçlarını sözleşmeye ve doğruluk ve dürüstlük ilkesine uygun olarak yerine 

getirmeleridir. Ancak, taraflar bazen, borç ilişkisi kurulduktan sonra, yükümlülüklerini 

yerine getirmek istemedikleri gibi, bu yükümlülüklerinden kurtulabilmek için, bir 

takım hileli muamelelere girişirler. Bu hileli muamelelerin yegâne konusunu borçlunun 

malvarlığı oluşturur. Halbuki, borçlunun mal varlığı, her zaman, alacaklı için 

potansiyel teminat durumundadır. Borçlunun, alacaklısına zarar vermek kasdıyla, bu 

malvarlığını ortadan kaldırması, azaltması, değerini düşürmesi, borçlarını artırması, 

alacaklılar arasında mevcut eşitliği bozacak işlemler yapması, birer hileli muamele 

olarak kabul edilir
1145

.  

Cebri icra hukukunda, alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli muameleler, 

genellikle, alacaklılardan mal kaçırmaya yönelik muameleler olarak ortaya çıkarlar. 

Kanun koyucu, m.177/1‟de buna vurgu yapmak için, bilinçli olarak “hileli muamele” 

kavramını kullanmıştır. Çünkü, burada sözü edilen hileli muamele, Borçlar Kanunu 

m.18 anlamındaki, muvazaalı muameleleri, İcra ve İflâs Kanunu m. 278-280‟de sözü 

edilen tasarrufları ve m.311 ile Yeni Türk Ceza Kanunu m. 161‟de sayılan işlem ve 

eylemleri kapsayan bir üst başlık durumundadır.  

Bu nedene dayanılarak iflâs istemek, diğer iflâs sebeplerine göre daha da 

kolaylaştırılmıştır. Zira, kanun, alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli tasarrufları, iflâs 

sebebi olarak kabul etmesinin yanında, bir adım daha ileri giderek bu tür hileli 

davranışlara olan teşebbüsleri de iflâs sebebi olarak saymıştır. Bu düzenleme ile 

borçlunun hileli davranışları sonucu ortaya çıkması muhtemel olan zararlara karşı, 

alacaklıların korunması amaçlanmıştır
1146

. Böylece alacaklılar için öngörülen koruma 

alanı, diğer iflâs sebeplerine göre daha da genişletilmiştir.  

                                                 
1144

  Brunner Art 190, N. 7. 
1145

  Yıldırım-İcra ve İflâs Suçları, s. 1.  
1146

  Leemann s. 81-82; Amonn s. 305; Jäger Art. 190, N. 8; Blumenstein s. 598; Gentinetta 

s. 15-16; Henze s. 26; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 1 13; Atalay-Anonim Şirketler, s. 19; 

Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2762; Berkin-İflâs Hukuku, s. 171; Pekcanıtez-Anonim 

Ortaklıklar, s. 22-23.  
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Doktrinde, alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla yapılan işlemlerin hukuki 

mahiyeti tartışmalıdır: Bu konudaki bir görüşe göre, kişi bir yandan alacaklıların 

takibinden mal kaçırmak amacıyla, mallarını elinden çıkarır gibi davranır, diğer 

taraftan da, mülkiyetin tanıdığı bütün hakları elinde tutmaya devam ederse, bir güven 

veya inançtan bahsetmek mümkün olmaz. Burada borçlu mallarından ciddi olarak 

ayrılmayı veya onları devretmeyi istememekte, sadece alacaklıları zarara uğratmak 

için, mallarını üçüncü bir kişinin himayesine terk etmektedir ki; bu durum, ancak 

muvazaa ile izah edilebilir
1147

.  

Bir başka görüşe göre, “inançlı işlemler”, bazen alacaklıların takibinden mal 

kaçırmak veya kurtarmak amacıyla yapılırlar. Bu tarzda yapılan işlemler, ne muvazaa, 

ne de Borçlar Kanunu m. 20 gereğince batıldırlar. Çünkü, kanun, alacaklılara bu 

şekilde zarar verilmesini, ahlak ve adaba aykırı olarak görmemiş, sadece bu şekilde 

yapılan devirleri, bazı özel hükümlere tabi kılmakla yetinmiştir. Güvene dayalı devir, 

ilk etapta alacaklılara zarar vermez
1148

. Bu görüşten anlaşılan, mal kaçırmaya yönelik 

olarak yapılan işlemlerin, inançlı işlem şeklinde yapılabileceğidir. Yargıtay da, mal 

kaçırmaya yönelik işlemleri, genel olarak, yukarıdaki görüşlere benzer gerekçelerle, 

muvazaalı işlemler olarak değerlendirmekle birlikte
1149

, inançlı işlemler olarak
1150

 

değerlendirdiği de olmuştur.  

Kanaatimizce, alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla yapılan işlemleri, inançlı 

işlem olarak nitelendirmek doğru değildir. Çünkü, inançlı işlem ile inanan, inanılan 

kimseye bir hakkı, belli bir biçim ve amaçla kullanmak ve sonra da bu amaç 

gerçekleşince geri vermek üzere devreder
1151

. İnançlı işlemde mülkiyeti devir 

işleminin taraflarca ciddi bir şekilde istenmesi ve devir olunan şey üzerinde inanılan 

kimsenin tek başına karar alabilme ve tasarrufta bulunabilme sahip kılınması 

gerekir
1152

. Hileli işlemden farklı olarak, inançlı işlemde üçüncü kişileri aldatma amacı 

                                                 
1147

  Postacıoğlu, E. İlhan: Namı Müstear Meselesi-Vekâlet ve İtimat Mukaveleleri İle 

Muvazaanın Karşılıklı Münasebetleri (İHFM, 1947/3, s. 1011-1037), s. 1029; Esener, 

Turhan: Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, İstanbul 1956, s. 170; Yavuz, 

Nihat: Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Yönelik İşlemlerin Hukuki Nitelendirilmesi Sorunu 

ve Bu Amaçla Yapılan Muvazaalı İşlemler Hakkındaki Yargıtay Uygulamasında Örnekler 

(TNBHD, 1999/103), s. 8-9.  
1148

  von Tuhr s. 201, 248 ve dn. 46.  
1149

  1. HD, 21. 11. 1978, 10321/11567 (YKD, 1979/5, s. 616-619); HGK, 30. 3. 1977, 

3265/320 (YKD, 1978/4, s. 501).  
1150

  4. HD, 30. 5. 1977, 11500/3670 (YKD, 1978/8, s. 1284 vd.) 
1151

  Oğuz, Arzu: Roma Ve Türk Hukukunda İnançlı İşlem ve Vekâlet Sözleşmelerinin 

Karşılaştırılması (AÜHFD, 1989/1-4, s. 225-284), s. 239.  
1152

  Özsunay, Ergun: Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, İstanbul 
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bulunmaz. Mal kaçırmak amacıyla yapılan işlemleri, muvazaa olarak değerlendirmeye 

gelince; bu düşünce doğru olmakla birlikte, muvazaanın, hileye göre dar bir kapsama 

sahip olması sebebiyle, hileli muamemeleri izah etme konusunda yeterli değildir. Zira, 

m.278 ve devamında sayılan tasarrufları ile borçlunun mallarının değerini azaltıcı 

fiilleri, muvazaa olarak değerlendirmek mümkün değildir. Muvazaa, sadece mal 

kaçırmanın türü veya yöntemlerinden sadece birisi olabilir. Bu nedenle, borçludan mal 

kaçırmak amacıyla yapılan muameleleri için bir üst kavram düşünülecek olunursa, bu 

işlemleri, “hileli işlemler” olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. 

Gerçek kişiler gibi, tüzel kişiler de, alacaklıların haklarını ihlâl eden işlemlerde 

bulunabilme veya buna teşebbüs edebilme imkânlarına sahip olduklarından, bu iflâs 

sebebi, gerçek kişilerin yanı sıra, tüzel kişiler açısından da söz konusu olabilir
1153

. 

Tüzel kişinin yönetim organının yaptığı hile, yönetim organın değil, tüzel kişinin hilesi 

olarak kabul edilir
1154

. Hileli muamelelerin, iflâs sebebi olabilmesi için, borçlunun 

cebri icra tehdidi altında veya acz halinde bulunması gerekmez. Ayrıca, bu nedene 

dayalı olarak doğrudan doğruya iflâs yoluna gidebilmek için alacağın muaccel olması 

bir şart olarak da aranmaz
1155

. 

Hile, kural olarak, borçlar ve ceza hukuku kavramı olmakla birlikte, İcra ve İflâs 

Kanunu‟nda da, yer yer hile kavramının kullanıldığı görülmektedir
1156

. Bu üç hukuk 

dalında kullanılan hile kavramlarının kesişme noktaları olmakla birlikte, birbirleriyle 

tam olarak örtüşmezler. Bu nedenle, İcra ve İflâs Kanunu m.177/1‟de kullanılan hile 

kavramının içeriğinin anlaşılabilmesi için, borçlar ve ceza hukuku anlamında hile 

kavramının içeriğinin incelenmesi gerekir
1157

. Aynı şekilde, muamele kavramı, kural 

olarak, borçlar hukuku kavramı olmakla birlikte, icra ve iflâs hukukunda da, hatta daha 

geniş bir anlamda kullanılmaktadır.  

 

                                                                                                                                          
1968, s. 227.  

1153
  Brunner Art 190, N. 7; Müller s. 28; Gentinetta s. 12; Jäger Art. 190, N. 8; Leemann s. 

68; Giroud s. 34; Henze s. 26; Locher, s. 81; Atalay-Anonim Şirketler, s. 18; 

Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 22. 
1154

  Müller s. 28. 
1155

  Blumenstein s. 598; Gentinetta s. 14; Leemann s. 77; Locher, s. 81, dn 4; Henze s. 41. 
1156

  Örnek olarak bkz. m. 177/1, 311, 312, 316, 334.  
1157

  Borçlar ve ceza hukuku anlamında hile kavramı için bkz. aşa. § 10.B.I.1.a.aa ve bb. 
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B-ÖZELLĠKLERĠ 

I-Borçlunun Hileli Muamelede Bulunması veya Buna TeĢebbüs Etmesi 

1-Borçlunun Hileli Muamelelerde Bulunması 

a-Hileli Muamele Kavramının Anlamı 

aa-Borçlar Hukukundaki Anlamı 

Borçlar hukuku anlamında hile, Borçlar Kanunu m. 28‟deki hile ve Borçlar 

Kanunu m. 18‟deki muvazaa olmak üzere ikiye ayrılır. Borçlar Kanunu m. 28 

anlamındaki hile, irade fesadı hallerinden birisi olarak düzenlenmiş olup, bir kimseyi 

irade beyanında bulunmaya, özellikle sözleşme yapmaya sevketmek için kasten 

yanılgıya düşürmek veya onda hatalı bir kanı uyandırmak veya esasen var olan hatalı 

bir kanının devam etmesini sağlamaktır
1158

. Hilede, bir sözleşmenin yapılması 

sırasında, taraflardan birisinin iradesinin, yapılan sözleşmenin sağlayacağı fayda ve 

konusu bakımından gerçeğe aykırı şekilde, gerçekte olmayan bazı özelliklerinin varmış 

gibi veya olduğundan başka bir şekilde gösterilerek beyan edilmesi sağlanmaktadır. 

Hileden sözedebilmek için, öncelikle bir kimsenin diğer kimseyi hile kasdı içeren 

davranışıyla, hataya düşürmesi ve bu davranışıyla, kurulan sözleşme arasında illiyet 

bağının bulunması gerekir
1159

.  

Borçlar Kanunu m.28 anlamındaki hile, yapılan hukuki muamelenin iptal 

edilmesi sonucunu doğurmak ve bazen de dolandırıcılık kategorisine girdiğinden ceza 

hukuku anlamında suç teşkil etmekle birlikte
1160

, bir iflâs sebebi olarak kabul 

edilemez. Çünkü buradaki hile, borcun ödenmemesi veya tehlikeye düşürülmesi için 

değil, aksine sözleşmenin kurulması veya bir hukuki işlemin gerçekleşmesi için 

yapılmaktadır. Borçlar hukuku anlamındaki hileyi, alacaklının yanı sıra, borçlu da 

gerçekleştirebilirken, m.177/1 anlamında hile, sadece borçlu tarafından 

gerçekleştirilebilir. Borçlar Kanunu m.28 anlamındaki hilede, alacaklı hukuki işlemin 

bir tarafı durumunda iken; m. 177/1 anlamındaki hilede, hile ile yapılan muamelenin 

                                                 
1158

  Yıldırım, Mustafa Fadıl: Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile, Ankara 

2002, s. 8; 1.HD, 15. 12. 1999, 13233/13316 (www.kazanci.com).  
1159

  KürĢat, Zekeriya: Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, İstanbul 2003, s. 11. 
1160

  Örneğin, sıradan bir tablonun “ünlü bir ressamın tablosudur” denilmek suretiyle satılması, 

borçlar hukuku anlamında hile olmasının yanı sıra, ceza hukuku anlamında ise, 

dolandırıcılık suçunu oluşturur.  
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tarafı olmasına imkân yoktur. Alacaklının, hileli muamelenin tarafı olması halinde ise, 

m.177/1‟deki iflâs sebebinin gerçekleşmesi mümkün değildir. Zira, m.177/1 

anlamındaki hile; alacaklının taraf olmadığı, borçlunun tek veya üçüncü bir kişinin 

taraf olduğu iki taraflı bir işlemle gerçekleştirilir
1161

.  

Muvazaa, borçlar hukuku anlamındaki ikinci hile türü olup, kişilerin, karşılıklı 

olarak gerçek iradelerini gizleyip, üçüncü kişileri yanıltmak amacıyla farklı bir 

beyanda bulunmaları anlamına gelir (BK m.18)
1162

. Muvazaa, Borçlar Kanunu 

m.28‟den farklı olarak, m.177/1 anlamında hile olarak kabul edilir ve borçlunun 

doğrudan doğruya iflâsının istenmesine imkân verir. Muvazaanın mağduru veya 

alacağının ödenmesi tehlikeye giren kimse, muvazaa işleminin taraflarına göre üçüncü 

kişi konumunda bulunan alacaklıdır. Muvazaada, “gerçek iradeleri gizleme unsuru” 

önem arzeder. Zira, gizleme niyeti, ancak üçüncü kişilerin aldatılması yoluyla 

gerçekleşebileceğinden
1163

, muvazaa m. 177/1 anlamında, hile niteliğindedir
1164

.  

Borçlar hukukunda “muamele” denildiğinde, kural olarak, hukuki işlem anlaşılır. 

Hukuki işlem ise, bir veya birden çok kişinin hukuk düzenin öngördüğü sınırlar içinde 

hukuki sonuç doğurmaya yönelmiş irade açıklamalarıdır
1165

. Hukuki işlemler, tek 

taraflı-çok taraflı, sağlararası-ölüme bağlı ve borçlandırıcı işlemler olmak üzere çeşitli 

gruplara ayrılırlar. Örneğin, borçlunun muvazaalı işlemle mallarını devretmesi, borçlar 

hukuku anlamında bir işlemdir. Buna karşılık olarak, borçlunun mallarının 

alacaklarının eline geçmesini engellemek için, onları yok etmesi (örneğin deposundaki 

buğdaylarını yakması) veya değerini azaltıcı (kendi arabasına zarar vermek suretiyle 

satılmasını engellemeye çalışması) müdahalelerde bulunması, borçlar hukuku 

anlamında bir işlem (muamele) olmayıp, sadece haksız fiil durumundadır. Halbuki, 

borçlunun bu tür davranışları, iflâs hukuku anlamında alacaklıyı zarara uğratan birer 

hileli muamele niteliğindedir.  

                                                 
1161

  İstisnai olarak, borçlu sözleşmenin kurulması veya yapılan sözleşmeyi sürdürmek için 

Borçlar Kanunu m. 28 anlamında hile yapmış ve bir yıl içinde, sözleşmenin iptalini 

istememiş, ancak, borçlunun borcunu ifa etmekten kurtulması için benzer hilelere 

başvuracağına yönelik belirtiler oluşmuşsa, alacaklı yeni bir hile yapılmasını beklemeden, 

sözleşmenin kurulması için yapılan eski hileleri, borcun ödenmemesi için yapılacak yeni 

hilelere bir teşebbüs olarak kabul etmek suretiyle borçlunun iflâsını isteyebilmesi gerekir.  
1162

  Bucher s. 146; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altıop s. 408; Oğuzman/Öz s. 108. 
1163

  Yıldırım, M. s. 29.  
1164

  Hile, muvazaayı da kapsaması nedeniyle, daha geniş bir kavramdır. Örneğin, borçlunun, 

sahte evraklarla, mallarını çok önceden elden çıkardığını göstermeye çalışmas ı, bir 

muvazaa olmamakla birlikte, m. 177/1 anlamında bir hiledir.  
1165

  Bucher s. 40; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altıop s. 38; Oğuzman/Öz s. 33. 
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bb-Ceza Hukukundaki Anlamı 

Ceza hukukunda, “hile” kavramına karşılık gelmek üzere, “dolandırıcılık” 

kavramı kullanılmaktadır
1166

. Türk Ceza Kanunu‟nun 157 nci maddesine göre 

dolandırıcılık, “hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına 

olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamaktır”
1167

. Dolandırıcılık suçunda 

korunan hukuki yararın konusu, münhasıran malvarlığıdır
1168

. Bu malvarlığı, taşınır, 

taşınmaz veya bir alacak hakkı olabilir
1169

. Ceza hukukunda hile veya dolandırıcılık 

kavramı, aldatma, hileli davranış, aldatılanı zararı uğratma ve aldatma sonucu bir yarar 

elde etme unsurlarından oluşur. Aldatmak, beklenmedik bir davranışla yanıltmak, 

karşısındakinin dikkatsizliğinden veya ilgisizliğinden yararlanarak, onun üzerinden 

kazanç sağlamak, bir şeyin görünürdeki durumu, o şeyin niteliği bakımından yanlış 

kanı vermektir
1170

. Bunun için, aldatılan kişi, fail tarafından ileri sürülen olguları 

gerçek sanmalı veya en azından, gerçeğe uygun olma ihtimalinden hareket 

etmelidir
1171

. Kişi, aldatmayı ancak hileli bir davranışla gerçekleştirebileceğinden, 

hileli davranışın aldatma kabiliyetine sahip olması gerekir
1172

. Ceza hukuku anlamında 

bir hileli işlemin iflâs sebebi olabilmesi için, alacaklıdan mal kaçırma amacına yönelik 

olması temel şarttır. Yapılan hile, mal kaçırmanın haricinde başka bir amaca yönelik 

ise, m. 177/1 anlamında bir iflâs sebebi oluşturmaz. 

Hile, karşı tarafı veya üçüncü bir kişiyi zarara uğratırken, hileyi yapan veya 

üçüncü kişi de yarar sağlamış olmalıdır. Bu yarar veya zarar, mağdurun malvarlığına 

ilişkin olarak yapmış olduğu tasarrufun doğrudan doğruya bir sonucu olmalıdır
1173

. 

Eski Türk Ceza Kanunu‟nda elde edilen yararın “haksız” olması aranmış iken (ETCK 

m. 503, I), Yeni Türk Ceza Kanunu, yararın haksız olması gibi bir zorunluluğa yer 

vermiş değildir. Bunun sebebi, suçun “bir hukuksal ilişkiye dayanan alacağı tahsil 

amacıyla işlenmesi”ne bu suçta daha az cezayı gerektiren bir durum olarak yer 

verilmiş olmasıdır (YTCK m. 159)
1174

.  

                                                 
1166

  Yıldırım, M. s. 16-17.  
1167

  Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Önok, R. Murat: 5237 Sayılı Türk Ceza 

Kanununa Göre, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Ankara 2006, s. 488.  
1168

  Tezcan/Erdem/Önok s. 488.  
1169

  Tezcan/Erdem/Önok s. 189; Toroslu-Ceza Özel, s. 181.  
1170

  www. tdk. gov. tr/tdksozluk.  
1171

  Tezcan/Erdem/Önok s. 499.  
1172

  Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/Yenidünya, A. Caner: Ceza Hukuku Özel 

Hükümler, Ankara 2006, s. 397.  
1173

  Tezcan/Erdem/Önok s. 499-500.  
1174

  Tezcan/Erdem/Önok s. 501.  
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Ceza hukuku anlamında muameleden maksat, borçlunun hukuki sonuç doğuran 

ve suç teşkil eden her türlü davranışıdır. Hile, icraî bir davranışla 

gerçekleştirilebileceği gibi; karşı tarafın içine düştüğü hatadan, bir konuda yanlış bilgi 

sahibi olmasından yararlanarak, yani ihmalî davranışla da, gerçekleştirilebilir. Fakat, 

bu durumda kişinin, hataya düşen karşı tarafı bilgilendirmek konusunda 

yükümlülüğünün olması gerekir
1175

. Failin, mağduru bu şekilde, aydınlatma 

yükümlülüğü yoksa, hilenin ihmal yoluyla gerçekleştirilmesine imkân yoktur.  

Ceza hukukunda, hileli muameleden, diğer bir ifadeyle, dolandırıcılıktan 

bahsedebilmek için, failin hileli davranışlarla, muhatabını “aldatmış” olması icap eder. 

Dolandırıcılığın izahı için, Yeni Türk Ceza Kanunu‟nda, Eski Türk Ceza 

Kanunu‟ndakinin aksine, mağdurun “hataya düşürülmesi”nden değil, 

“aldatılması”ndan söz edilmiştir. Mülga 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu‟nun 503 

üncü maddesinde yer alan düzenlemeden farklı olarak; “hile ve desise” deyimi yerine 

“hileli davranışlar” ifadesi getirilmiştir. Bu yönüyle, Yeni Türk Ceza Kanunu‟nun en 

önemli bir özelliği, dolandırıcılık suçunun oluşmasının artık daha kolay olmasıdır. Eski 

Türk Ceza Kanunu‟nda, failin yaptığı hileli ve desiseli davranışların mağduru 

kandırabilme niteliğine ulaşması, yani, belirli bir ağırlığa ulaşması beklenmekteyken, 

yeni düzenlemede, dolandırıcılığın oluşması için, hileli davranışların varlığı yeterli 

görülmüştür. Ceza hukuku anlamında bir hileli muamelenin iflâs sebebi olabilmesi, 

sözleşmenin kurulmasına veya devamının sağlanmasına yönelik değil, borcun 

ödenmemesine veya ödenmesinin tehlikeye düşürülmesine yönelik olmasıyla 

mümkündür. Ancak, istisnai olarak, sözleşmenin kurulması veya devamı için yapılan 

dolandırıcılığın, borcun ödenmemesi için tekrarlanma riskine yönelik belirtiler varsa, 

alacaklı yeni bir dolandırıcılık yapılmasını beklemeden borçlunun iflâsını isteyebilir. 

Ceza hukuku anlamında hileli muamele kavramı, borçlar hukukuna göre geniş, icra ve 

iflâs hukukuna göre dar bir anlama sahiptir. 

Borçlar hukukundaki hileye oranla, ceza hukuku anlamındaki hile veya 

dolandırıcılığın uygulama alanı daha dardır. Zira, her dolandırıcılıkta hile söz konusu 

olmasına karşılık, her hile dolandırıcılık sayılmaz
1176

. Borçlar hukukundaki hilede, 

sözleşmenin karşı tarafı, sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal hakkına sahiptir. Ceza 

hukukundaki hile suç teşkil eder ve sadece mahkeme tarafından cezalandırılabilir. 

                                                 
1175

  Tezcan/Erdem/Önok s. 493.  
1176

  Yıldırım, M. s. 18; Tümerkan, Sonay: Dolandırıcılık Suçu, İstanbul 1987, s. 54.  
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cc-Ġcra ve Ġflâs Hukukundaki Anlamı 

Yukarıda da belirtildiği üzere
1177

, ceza hukukunda bir davranışın, hileli sayılması 

için, aynı zamanda suç teşkil etmesi gerekirken, İcra ve İflâs Kanunu m.177/1‟ de sözü 

edilen hileli muamelenin (betrügerische Handlungen) tespiti için, borçlunun yaptığı 

hilenin cezai anlamda bir suç teşkil edip etmediği
1178

 ve bu konuda ceza mahkemesinin 

bir kararının olup olmadığı veya bir ceza davasının açılıp açılmadığının bir önemi 

yoktur
1179

. Yani, iflâs istemek için, hileli muamelenin suç teşkil etmesi zorunlu 

değildir
1180

. Bir davranışın m. 177/1 anlamında hileli muamele sayılması için, 

sözkonusu davranış veya işlemin alacaklılara zarar vermek kasdını taşıması yeterlidir.  

Dolayısıyla, mahkeme, hileli muamelenin, ceza hukuku anlamında suç teşkil edip 

etmediğine bakmaksızın, borçluda zarar verme kasdını tespit etmesi durumunda iflâsa 

karar verir
1181

. Ayrıca, kişinin, alacaklıyı zarara uğratmak için, mevcut malının 

değerini düşürücü yollara başvurması, tahrip etmesi (örneğin, borçlunun kendi 

emeğiyle geliştirdiği yazılım programını bilgisayardan silmesi) de iflâs hukuku 

anlamında, alacaklıya karşı yapılmış bir hiledir. Hâlbuki, kişinin bu şekilde kendi 

malına zarar vermesi, ceza hukuku anlamında hile sayılmaz.  

Görüldüğü üzere, İcra ve İflâs Kanunu m.177/1 anlamındaki hile kavramı; ceza 

hukuku anlamında, cezai müeyyide gerektiren hileler dâhil olmak üzere, daha geniş 

anlama sahiptir. Zira, m. 177/1 anlamında hilenin işlenmesi için öngörülen davranış 

biçimleri, ceza hukukuna göre, çeşit olarak daha fazladır. Fakat, burada, m. 177/1 

anlamında hilenin konusunun ceza hukukuna göre daha dar olduğunu da belirtmek 

gerekir. Çünkü, m. 177/1 anlamındaki hilenin konusu, sadece borçlunun haczi caiz 

olan malvarlığıyla sınırlı iken
1182

, ceza hukukunda, hilenin konusunun malvarlığı 

olması şart olmayıp, bir hakkı veya bir imkânı elde etmek veya bir yükümlülükten 

kurtulmak için de hile yapılabilir. 

                                                 
1177

  Bkz. yuk. § 10.B.I.1.a.cc. 
1178

  Blumenstein s. 599.  
1179

  Jäger/Walder/Kull/Kottmann-B. II, Art 190 N. 11; Gentinetta s. 12; Amonn s. 305; 

Fritzsche/Walder s. 89; Jäger Art. 190, N. 8; Blumenstein s. 599; Fritzsche, Hans: 

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht Zürich 1968, s. 30; Giroud s. 

34; Henze s. 26; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 113; Leemann s. 68-69; Berkin-İflâs 

Hukuku, s. 170; Atalay-Anonim Şirketler, s. 18,19; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 22; 

Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46; MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1010. 
1180

  Ancak, borçlunun ceza hukuku anlamında birtakım hilelerle, alacaklılarının zararına 

olacak şekilde mallarını tasarruf ederse, bu durum İcra ve İflâs Kanunu m. 177/1 

anlamında hile sayılır (Brunner Art. 190, N. 8) ve borçlunun iflâsını gerektirir. 
1181

  Brunner Art. 190, N. 7. 
1182

  Karş. MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1009. 



 

 

285 

Doktrindeki bir görüşe göre, hileli muameleden sözedebilmek için, borçlunun 

acz halinde olup olmadığına (yani, mali durumuna) bakılmaksızın, hilenin bir veya 

birkaç alacaklının zararına sonuç doğurmuş olması yeterlidir
1183

. Bir başka görüşe göre 

ise, hile sebebiyle borçlunun doğrudan doğruya iflâsının istenebilmesi için, borçların 

ödenmesi konusunda, borçlu acz hali içinde bulunmalıdır
1184

. Kanaatimizce, bu iki 

görüş, “acz hali” ve “zarar” şartı olmak üzere iki açıdan değerlendirilmelidir: Bir defa, 

buradaki iflâs sebebi belirlenirken ve bir zararın doğmasının şart olup olmadığı 

tartışılırken, m. 177/1‟deki ifadeyi bir bütün olarak ele almak lazımdır. Kanundaki 

ifade, “alacaklıların haklarını ihlal eden hileli muamelelerde bulunur veya bunlara 

teşebbüs eder” şeklindedir. Dolayısıyla, yukarıdaki görüşte sözü edilen zararın 

varlığının bir şart olarak aranması, hileli muamelenin fiilen tamamlanmış olması 

bakımından doğrudur. Buna karşılık, hileli muameleye teşebbüs halinde, zararın bir 

şart olarak aranması zorunlu olmayıp, zarar tehlikesinin, diğer bir ifade ile borcun 

ödenmesinin tehlikeye düşmüş olması yeterlidir. Borçlunun hilesinin iflâs sebebi 

olabilmesi için, acz haline düşmesinin gerekip gerekmediği sorusuna da cevap vermek 

gerekirse; borçlu, hileli muameleyi, ekonomik olarak çok iyi olduğu bir dönemde 

yapılabileceği gibi, acz hali döneminde de yapılabileceğinden; hile için acz halini bir 

şart olarak aramaya gerek yoktur. Sonuç olarak denilebilir ki, m. 177/1 anlamında 

hilenin varlığının tespiti için, doğruluk ve dürüstlük kuralına aykırı davranılması ve 

borcun ödenmesinin tehlikeye düşürülmüş olması, yeterli iki ölçüttür.  

Hileden sözedebilmek için gerekli bir diğer husus, yapılan hile doğrudan veya 

dolaylı olarak, alacaklılara yönelik olmalıdır. Yapılan hilenin hedefinin, alacaklılar 

değil de, örneğin mirasçılar
1185

 olması halinde, iflâs sebebi sayılacak bir hileden 

bahsedilemeyecektir. Yukarıda da belirtildiği gibi, Yeni Türk Ceza Kanunu‟nun 157 

nci maddesine göre hile, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının 

zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak iken, burada hilenin 

oluşabilmesi için, hileyi yapan alacaklının bu hileden bir menfaat elde etmiş olması 

gerekmez. Alacakların, bu hile sebebiyle tehlikeye düşmüş olması veya alacaklıların 

zarara uğrama ihtimallerinin bulunması yeterlidir. Örneğin, borçlu, mallarına, icra 

makamları aracılığıyla el konulmasını önlemek için, onların değerini düşürücü veya 

                                                 
1183

  Gentinetta s. 12-13; Jäger Art. 190, N. 8; Amonn, s. 305; Leemann s. 68-69; Baumann 

s. 36; Blumenstein s. 598-599; Giroud s. 34; Henze s. 26; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 

113; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2762; Berkin-İflâs Hukuku, s. 170; Pekcanıtez-Anonim 

Ortaklıklar, s. 22.  
1184

  Jäger Art. 190, N. 8.  
1185

  Örneğin, borçlunun muvazaalı işlemlerle mirasçılarından mal kaçırmak istemesi gibi 

durumlarda, hilenin hedefi alacaklı veya onun alacağı değildir.  
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onları yok edici muamelelerde bulunması halinde, kendisine bir menfaat değil, tam 

aksine alacaklılara zarar vermektedir. Bu durum, ceza hukuku anlamında bir hile 

olmamakla birlikte, m.177/1 anlamında hileli bir davranıştır
1186

. 

İcra ve İflâs Kanunu m.177/1‟ deki muamele kavramı da, borçlar hukukundaki 

muamele kavramından farklı ve daha geniş bir anlam içermektedir
1187

. İflâs sebebi 

olarak sözü edilen “muamele” kavramından maksat, borçlar hukuku anlamındaki 

işlemler dâhil olmak üzere, borçlunun mevcudunu azaltan ve alacaklılara zarar veren 

veya her iki duruma ilişkin bir tehlikeyi bünyesinde barındıran ve çeşitli şekillerde icra 

edilebilen davranış biçimleridir. Bu bağlamda, borçlunun mallarını elden çıkarmasının 

yanı sıra, borçlunun mallarını imha etmesi veya onların değerini düşürücü 

müdahalelerde bulunması da m.177/1 anlamında muamele sayılır. Yani, muamelenin 

konusu, sadece hukuki işlemler olmayıp, eylemler de muamelenin kapsamına girerler. 

Borçlu, bu eylemlerle, mevcudunu kasıtlı bir şekilde yok ederek veya onlara, 

değerlerini azaltıcı müdahaleler yaparak, alacaklıları zarara uğratmak ve takibin 

semeresiz kalmasını hedeflemektedir. Kanun koyucu, İcra ve İflâs Kanunu 

m.177/1‟deki “tasarruf” kavramını, ceza hukukundaki “davranış” kavramıyla aynı 

anlamda kullanmıştır. Ancak, Ceza Kanunu, hileye sebebiyet veren tarafın yarar 

sağlamasını şart koştuğu için, bu kavramın çerçevesini, İcra ve İflâs Kanunu‟ndaki 

tasarruf kavramına göre daraltmıştır.  

b-Hileli Muamele ÇeĢitleri 

aa-Genel Olarak 

İcra ve iflâs hukuku anlamında, borçlunun malvarlığını eksilten her türlü 

davranış biçimi, hileli muamele sayılır
1188

. Hileli muamelenin konusunu, tasfiye 

halinde iflâs masasına girecek olan bütün mal ve haklar oluşturur; fakat hilenin, bu mal 

ve hakların tümüne yönelik olması gerekmeyip, bir veya birkaç mal veya hakka 

                                                 
1186

  Aynı şekilde, borçlu lehine hile yapan kimsenin, bu hile nedeniyle, kendisi için bir 

menfaat temin etmeyi amaçlamamış olabilir.  
1187

  İcra ve iflâs hukukunda, maddî hukuk kökenli kavramlara istisnalar hariç olmak üzere, 

genelde maddî hukukun bunlara yüklediği anlamdan daha geniş bir anlam yüklenmiştir. 

Örneğin, icra ve iflâs hukukunda kullanılan borç kavramı, borçlar hukukundaki borç 

kavramından daha geniş bir içeriğe sahiptir. Çünkü, ilâmlı icradaki çocuk teslimi, borçlar 

hukuku anlamında bir borç olmamasına rağmen, icra ve iflâs hukuku anlamında bir borç 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  
1188

  Brunner Art. 190, N. 7; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 51; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 

2762; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46.  
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yönelik olarak yapılması yeterlidir. Her ne kadar, hilenin konusu, borçlunun bütün mal 

ve hakları ise de, hilenin yapılmasındaki asıl amaç, alacaklıları zarar uğratmak veya 

borçlardan kurtulmaktır. 

Hileli muamelelerin kapsamına, iptal davasının konusunu oluşturan tasarruflar 

(m.278-180) ve hileli iflâsa sebebiyet veren işlemler (m.311, 331)
1189

, Türk Ceza 

Kanunu‟nun suç saydığı bazı hileli hareketler, malları eksiltmeye yönelik satış, takas, 

temlik ve bağışlar
1190

; m.62‟ ye göre, defteri yapılmış olan malları aynen veya 

istenildiği zamanki kıymetiyle verilmemesi veya saklanarak ortadan kaldırılması, bazı 

alacaklılarla anlaşarak diğer alacaklıların zararına tasarruflar yapılması (m. 278-

280)
1191

, tebliğ edilen ödeme emrine itiraz edilmemesi, aleyhine açılan davada 

savunma yapılmayarak davanın kaybedilmesi, davanın kabul edilmesi gibi icrai ve 

ihmali muamele ve davranışlar
1192

, alacak muaccel olmadan ihtiyati haciz gerektiren 

hileli işlemler, yanlış yerleşim yeri beyan etmek, ticari işletmesinin mali tablolarını 

olduğundan iyi veya kötü göstermek, işletmenin cirosunu saklamak, stoklar üzerinde 

oynama yapmak, giderleri gerçeğe uygun olmayan şekilde artırmak, gereğinden fazla 

amortisman ve karşılık ayırmak, çeşitli şekillerde kârı azaltmak, zararın fazla 

göstermek ve alacaklılara yanlış bilgi vermek gibi durumlar girer.  

Borçlunun, hacizli bir takip sırasında mallarını saklaması, ayrı bir iflâs sebebi 

olarak kabul edildiğinden, bu tür saklama eylemleri, hileli muamele sayılarak, 

doğrudan doğruya iflâs yoluna gidilemez. Ancak, borçlu, hakkında başlatılmış 

herhangi bir haczi takibi olmaksızın mallarını saklaması veya onları başka bir tarafa 

                                                 
1189

  Leemann s. 73; Gentinetta s. 13; Blumenstein s. 599; Jäger Art. 188, N. 3; Henze s. 26; 

Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 113; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2762; Atalay-Anonim 

Şirketler, s. 20; Berkin-İflâs Hukuku, s. 17; Üstündağ-İflâs, s. 46.  
1190

  “Davacı, borçlu şirket hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip yaptığını, 

davalının haczi kabil malı bulunamadığını, fabrikanın muvazaalı olarak başka bir firmaya 

devredildiğini, davalının alacaklılara zarar vermek amacıyla şirketin mal varlığını elden 

çıkarttığını ileri sürerek iflâsına karar verilmesini istemiştir. Bu talep doğrudan iflâs talebi 

olup, İcra ve İflâs Kanunu`nun 177. maddesinde düzenlenmiştir. Doğrudan iflâs talebinde 

bulunurken daha önce iflâs yoluyla takipte bulunmak gerekmez. Mahkemenin gerekçesi bu 

nedenle yerinde değildir. Davacının ileri sürdüğü hususlar, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 177 

inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre değerlendirilip bu konuda ibraz edilen deliller de 

dikkate alınarak doğrudan iflâs koşulunun bulunup bulunmadığı araştırılarak varılacak 

uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir (19. HD, 30. 10. 1997, 6553/9045: 

www.kazanci.com).  
1191

  Örneğin, borçlunun mallarını eş, çocuk gibi yakınlarına devretmesi veya bağışlaması gibi.  
1192

  Ammon s. 305; Leemann s. 72; Gentinetta s. 13; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 51; 

Berkin-İflâs Hukuku, s. 171; Atalay-Anonim Şirketler, s. 20; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 

2762. 
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nakletmesinin, hileli bir muamele olarak kabul edilmesinde hukuki bir engel mevcut 

değildir
1193

.  

Hileli muameleler, tek taraflı işlem ve fiillerle yapılabileceği gibi, iki taraflı işlem 

veya fiillerle de yapabilir. Ayrıca, bu davranışların aktif yapılması gerekmeyip, pasif 

davranışlarla da gerçekleştirilebilirler. Borçlunun, alacaklılardan mal kaçırmak için 

muvazaalı işlem yapması, gerçeğe aykırı mal beyanında bulunması, borçlarından 

kurtulmak amacıyla malın mülkiyetini devretmesi, çok cüz‟i bir para karşılığında 

satması, hiçbir sebep yokken rehin tesis etmesi, borçlu olmadığı halde borç ikrarı 

içeren senetler vermesi, oturma ve intifa hakkı gibi bir takım yükümlülüklerle 

yüklemesi, “aktif” bir davranış biçimi iken; borçlunun zamanaşımını kesici bir işlemi 

yapmayarak, alacağının zamanaşımına uğramasına sebebiyet vermesi, hak düşürücü 

süreleri geçirmesi, kambiyo senedine bağlı bir alacak için gerektiği halde protesto 

çekmemesi, ödeme emrine itiraz etmemesi, zamanaşımı def‟ini ileri sürmemesi, 

aleyhine yapılan takipte ödeme emrine itiraz etmemesi, kendisine karşı açılan alacak 

davasında, karşı tarafın iddialarına karşı delil göstermemesi; gereği gibi veya hiç 

savunma yapmayarak davayı kaybetmesi “pasif veya ihmali” davranış biçimleridir
1194

. 

Hem aktif, hem de pasif davranışların hileli muamele sayılabilmesi için önemli olan, 

borçlunun borçlarından kurtulmak veya onların ödenmesini tehlikeye düşürmesi ve 

alacaklılara zarar vermek kasdını taşıması, doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı 

davranış olmasıdır.  

Hileli işlemlerin, her zaman, günlük hayatta yapılan bir işlem olması gerekmez. 

Örneğin, bir davanın kazanılması veya borçlunun külli haleflerinin zarara uğratılması 

için yapılan davranışlar da, İcra ve İflâs Kanunu anlamında hiledir. Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu‟nun 445 ve 446 ncı maddelerinde düzenlenen yargılamanın 

iadesi sebeplerinin hileye ilişkin olanları da birer hileli işlem olarak kabul etmek 

gerekir. Bu duruma, hükme esas olan senedin sahte olduğunun sonradan anlaşılması, 

şahadeti hükme esas alınan bir tanığın borçlunun çabasıyla yalan yere tanıklık etmesi 

ve hükümden sonra yalan tanıklıktan mahkûm edilmiş olması, borçlunun çabasıyla 

bilirkişinin kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunması ve bunun da bir mahkeme hükmü 

ile sabit olması, lehine hüküm verilen tarafın, yalan yere yemin ettiğinin kendi ikrarı 

veya yazılı delil ile sabit olmuş bulunması, lehine hüküm verilen tarafın, hükme etkisi 

olan bir hile kullanmış olması, davanın taraflarının, hüküm aleyhine olan tarafın 

                                                 
1193

  Karş. Brunner Art. 190, N. 7. 
1194

  Amonn s. 305; Berkin-İflâs Hukuku, s. 171; Atalay-Anonim Şirketler, s. 20; Kuru-İcra 

ve İflâs III, s. 2762.  
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alacaklılarına veya haleflerine (cuz‟i veya külli) zarar vermek için, anlaşarak hile ile o 

taraf aleyhine hüküm verilmesini sağlamış olması örnek olarak verilebilir. 

İcra ve İflâs Kanunu m. 311‟de sayılan hileli iflâs halleri, İcra ve İflâs Kanunu 

m.278-280‟de ki tasarrufların iptali davası sebepleri, birer hileli muamele biçimidir. 

Bunlardan başka, borçlunun bazı alacaklılarla anlaşarak, diğerlerinin zararına yaptığı 

bir takım muameleler de, hileli işlem sayılır. Görüldüğü üzere, icra ve iflâs hukuku 

anlamında, hileli muameleler çeşitli şekillerde ortaya çıkabilirler. Ancak, aşağıda bu 

hileli muamelelerden sadece bazıları inceleme konusu yapılacaktır.  

bb-Muvazaalı ĠĢlemler 

Yukarıda da belirtildiği gibi, hileli muamelelerin bir kısmını, muvazaalı 

muameleler oluşturur. Muvazaa, Borçlar Kanunu m.18‟ de düzenlenmiş olup, bu 

hükme göre “ Bir akdin şekil ve şartlarını tayininde, iki tarafın, gerek sehven, gerek 

akitteki hakiki maksatlarını gizlemek için kullandıkları tabirlere ve isimlere 

bakılmayarak, onların hakiki ve müşterek maksatlarını aramak lazımdır. Yazılı borç 

ikrarına istinat ile alacaklı sıfatını iktisab eden başkasına karşı, borçlu tarafından 

muvazaa iddiası dermeyan olunamaz”. Bu hükümden hareketle, muvazaa “Bir 

beyanın, karşı tarafın görünürdeki rızası ile yalnız görünürde yapılmasına, yani beyan 

edilen şeyin istenilen şey olmadığı hususunda tarafların anlaşmış olmaları
1195

” şeklinde 

tanımlanabilir. Bu tanıma uygun olarak yapılan işlemlere de “muvazaalı işlemler” 

denilmekte olup, bu işlemler, üçüncü kişileri kandırmak veya zarara sokmak amacı 

güderler
1196

. Örneğin, bir kimsenin alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla, mallarını 

üçüncü bir kişiye satmış gibi göstermesi, muvazaalı bir işlemdir
1197

.  

                                                 
1195

  Oğuzman/Öz s. 108; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s. 408; Kurak, Necat: Muvazaa 

ve Yargıtay Kararları (AD, 1989/4, s. 37-45), s. 37.  
1196

  Erman, Eyüp Sabri: Muvazaa İddialarının İspat Şekilleri (AD, 1942/9 s. 1071 -1086), s. 

1075.  
1197

  “… Haciz tutanağına ve dosya içeriğine göre hak ediş (istihkak) davasına konu edilen 

mallar, işyerinde halen kullanılan büro eşyalarıdır. Bu mallar bürodan çıkarılmadığına ve 

davacı ile borçlu, haciz sırasında aynı işyerinde bulunduklarına ve işyerinin de 

çalıştırıldığı anlaşılmasına göre, bir işyerinin devri söz konusu olmaktadır. İşyerinin devri 

ise İcra ve İflâs Kanunu m. 44 hükmünce birtakım koşullara bağlıdır. Somut olayda, bu 

koşulların yerine getirildiği iddia ve ispat edilmiş de değildir. Kaldı ki satış, icra 

kovuşturmasının dayandığı alacağın doğumundan sonra yapılmış olup, alacaklılardan mal 

kaçırmayı amaçladığı çok belirgindir. Davacının kardeşi olan borçlunun, bu durumunu 

bilebilecek kişi olduğu söz götürmez. İcra ve İflâs Kanunu m. 280 hükmü gereğince, 

alacaklılardan mal kaçırmayı amaçlayan bu tür tasarruflar batıldır. Öyleyse, esas davanın 

reddine ve karşılık davanın kabulüne karar verilmelidir…” (13. HD, 28. 9. 1981, 

5194/6081: www.kazanci.com).  
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Muvazaa, mutlak ve nisbî muvazaa olmak üzere ikiye ayrılır. Mutlak muvazaada, 

taraflar aslında hiçbir işlem yapmadıkları halde, sırf üçüncü kişilere karşı bir işlem 

yapmış gibi görünmek için işlem yapma halidir
1198

. Örneğin, bir kimsenin hakkındaki 

icra takibi sebebiyle alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla, mallarını, anlaştığı birisine 

satmış gibi göstermesi mutlak muvazaadır. Bünyesinde geçerli bir işlem 

bulunmadığından, mutlak muvazaanın, İcra ve İflâs Kanunu m. 177/1 anlamında hileli 

bir tasarruf olduğu konusunda şüphe etmemek gerekir. Nisbî muvazaa ise, tarafların 

aralarında yaptıkları bir işlemin, kendi gerçek iradelerine uymayan ve sırf üçüncü 

kişileri aldatmak için yaptıkları başka bir işlem altına gizlemeleridir
1199

. Nisbî 

muvazaada, mutlak muvazaadan farklı olarak, tarafların ciddi olarak istedikleri, ancak 

mal kaçırma gibi saiklerle, başka bir işlem altına kamufle ettikleri gizli bir işlem vardır 

ve bu işlem geçerlidir
1200

. Borçlar hukuku bakımından ağırlıktaki görüşe göre, Borçlar 

Kanunu‟nda gizli işlemin geçersizliği konusunda bir hüküm olmadığından, gizli 

işlemin, hukuka, ahlaka ve şekil şartların aykırı olmaması, konusunun mümkün olması 

şartı ile geçerlidir
1201

. Her ne kadar, nisbî muvazaada geçerli bir işlem söz konusuysa 

da, nihai amaç alacaklılardan mal kaçırmak olduğundan ve karşı tarafın da borçlunun 

bu niyetini bildiğinden, m.177/1 anlamında, iflâs istemeyi mümkün kılan hileli tasarruf 

olarak kabul etmek gerekir. Nisbî muvazaada işlemlerden birisinin geçerliliği, borçlar 

hukuku anlamında, muvazaalı işlemin tarafları bakımındandır. Fakat, iflâs hukuku 

anlamında, alacaklı muvazaalı işlemin tarafı olmayıp, bilakis, mağduru durumundadır. 

Bu nedenle, alacaklı, borçlar hukuku anlamında, geçerli bir işlemi ortadan kaldırma 

imkânına sahip değilken, iflâs hukuku anlamında, muvazaalı muamelenin tarafı 

olmayan üçüncü bir kişi olarak, ortada hileli bir işlem olduğu gerekçesiyle, m.177/1‟ e 

dayanarak iflâs isteyebilecektir.  

Yargıtay‟ ın, bir kararında, yerel mahkemenin "Davacı akdin tarafı değildir. 

Borçlar Kanunu‟nun 18 inci maddesine dayanarak, muvazaa sebebi ile dava açamaz. 

Bir yıllık hak düşürücü süre geçmiştir. İcra ve İflâs Kanunu‟nun 277 nci maddesine 

göre aciz vesikası alınmamıştır" şeklindeki kararını, "Borçlar Kanunu‟nun 18 inci 

maddesine göre iptal davası, ancak akdin tarafları veya onların külli halefleri bulunan 

kişiler tarafından açılabilir"
1202

 şeklindeki bir içtihadı ile onamış olması yerinde 

                                                 
1198

  Kurak s. 38; Erman-Muvazaa, s. 1073.  
1199

  Kurak s. 38; Erman-Muvazaa, s. 1073.  
1200

  Erman-Muvazaa, s. 1074; Kurak s. 38.  
1201

  Kurak s. 39-40; Erman-Muvazaa, s. 1074.  
1202

  1. HD, 22. 5. 1984, 3005/6104 (Özdil, Zekai: Sözleşmenin Tarafı Olmayan Kişinin 

“Muvazaa” İddiası (YD, 1984/4, s. 439-447, s. 440.  
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değildir
1203

. Doktrindeki baskın görüşe göre, muvazaa, genellikle, gerçek amacı 

üçüncü kişilerden gizlemek ve onlara zarar vermek niyetiyle yapılır. Bu nedenle, 

üçüncü kişilere, işlemin muvazaalı olduğunu her şekilde ispat etmelerine imkân 

tanımak hak ve adaletin gereğidir
1204

. Üçüncü kişi, muvazaalı işlemin tarafı olmamakla 

birlikte, muvazaa üçüncü kişiye yönelmiş bir haksız fiil niteliğindedir
1205

. Ayrıca, m. 

278 ve devamındaki maddeler dikkate alındığında, nisbî muvazaayı da hileli tasarruf 

olarak nitelemek yanlış olmaz. Çünkü, m.278 ve devamı maddelerinde yer alan 

tasarruflar tamamen geçerli olmalarına rağmen, iptale tabi tutulmuşlardır. 

Kanaatimizce, hileli tasarruf sayılması bakımından mutlak muvazaa ile nisbî muvazaa 

arasında bir fark yoktur. Zira, her iki muvazaanın amacı, alacaklılardan mal kaçırmaya 

yöneliktir.  

cc-Hileli Ġflâs ve Tasarrufların Ġptali Sebepleri 

İflâsından önce veya sonra, alacaklılarını zarara sokmak kasdiyle malvarlığını 

eksiltmeye yönelik olarak tasarruflarda bulunan borçlu, hileli müflis olarak kabul edilir 

(m.311; YTCK m.161)
1206

. Bu tasarruflar, m.311 ve Yeni Türk Ceza Kanunu m. 

161‟de; “alacaklıların müşterek rehini durumunda olan mallarını tamamen veya 

kısmen kaçırması, gizlemesi veya tahrip ederek değerini azaltması (m.311/1;YTCK 

m.161/a); mallarını gizlemeye ve alacaklıların zararına yönelik olarak gerçeğe aykırı 

makbuzlar vermesi, ticari defterlerin kayıt ve belgelerin gizlemesi veya yoketmesi 

veya yazı ile borç ikrar etmesi (m.311/2;YTCK m.161/b); muvazaalı satışlar, 

muameleler yahut bağışlamalar yapması (m.311/3)
1207

; evlilik sözleşmesinde, gerçekte 

getirilmemiş bir çeyizi getirilmiş gibi göstermesi ve karı da bu sözleşmeyi kocasının 

alacaklılarına karşı kullanmaya kalkışması (m.311/4); hakikate aykırı borç ikrar etmesi 

                                                 
1203

  Özdil s. 440 vd.  
1204

  Özdil s. 440 vd.; Erman-Muvazaa, s. 1086.  
1205

  Yavuz s. 10.  
1206

  Yıldırım-İcra ve İflâs Suçları, s. 38.  
1207

  “İcra İflâs Kanunu'nun 331 inci maddesi gereğince haciz yolu ile takip talebinden sonra 

veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu, alacaklısını zarara sokmak maksadıyla 

mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak yahut gizleyerek muvazaa yolu 

ile başkasının uhdesine geçirerek mevcudunu suni surette eksiltirse, aleyhine aciz belgesi 

istihsal edildiği veya alacaklının alacağını istifa edemediğini ispat ettiği takdirde, ceza 

öngörüldüğünden sanıkların davranışı sebebiyle aleyhine aciz belgesi alınıp alınmadığı, 

alacağını karşılayacak başka mallarının bulunup bulunmadığı veya alacağın tahsil edilip 

edilmediğinin araştırılması ve dava konusu uyuşmazlıkla ilgili olduğu anlaşılan İzmir 

Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'nin 2002/230 Esas sayılı dosyası da incelenerek muvazaa 

iddiasının değerlendirilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye 

dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması…” (7. CD, 27. 9. 2004, E. 2003/10046, K. 

2004/10172: www.kazanci.com).  
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veya muvazaalı muameleler ve mukaveleler yapmak suretiyle alacaklılarını zarara 

sokması (m.311/5;YTCK m.161/c); borcunun, mevcudu ile alacağının toplamından 

fazla olduğunu bildiği halde, önemli değere sahip ticari mallarını yahut fabrikasının 

mahsullerini hem satış gününün piyasasından, hem de malolduğu veya satın alındığı 

kıymetten pek aşağı bir fiyatla satmak suretiyle mevcudunu israf etmesi (m.311/6); 

konkordato mukavelesi haricinde alacaklıya hususi menfaatler temin etmesi 

(m.311/7;m.306); gerçeğe aykırı muhasebe ve sahte bilançolarla aktifini hakikatte 

olduğundan noksan veya fazla göstermesi (m.311/8;YTCK m.161/d)” şeklinde 

sıralanmışlardır.  

Doktrine göre, kanunlarda sayılan hileli iflâs sebepleri, sınırlı olarak değil, örnek 

olarak sayılmışlardır
1208

. Alacaklıları zarara uğratmak kasdıyla yapılan ve aldatma 

unsuru içeren her türlü davranış biçimi, hileli iflâsa hükmetme neticesini doğurur. İflâs 

sebepleri, kanunlarda sınırlı olarak sayıldıklarından, hileli iflâs sebepleri, direk olarak 

bir iflâs sebebi olarak değil, m.177/1‟ de “alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli 

muamelelerde bulunma veya bunlara teşebbüs etme “ şeklinde düzenlenen iflâs 

sebebinin somut vakıalarını oluştururlar. Ancak, Yargıtay‟ın bazı içtihatlarına göre, 

hileli iflâs halleri, kanunda sınırlı olarak sayılmışlardır
1209

. Kanaatimizce, borçlunun 

malvarlığının alacaklının güvencesi olduğu düşüncesinden hareketle
1210

, bu güvenceye 

zarar vermeye yönelik bütün kasıtlı davranışlar hileye sebebiyet verir. Hileli iflâs için 

birer sebep olarak gösterilen hususlar incelendiğinde, hepsinin bünyesinde, alacaklıyı 

aldatmak suretiyle zarara uğratma kasdı olduğundan, m.177/1 anlamında, iflâsa 

sebebiyet verilir
1211

,
1212

. 

Hileli tasarrufların kapsamına, m. 278 vd. yazılı olan iptale tabi tasarruflar da 

girer
1213

. İcra ve İflâs Kanunu m. 278 vd. maddelerine göre, iptale konu olacak 

                                                 
1208

  Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 72; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2762; Görgün, Şanal: Hileli ve 

Taksiratlı İflâs (AİTİAD, 1972/1 s. 433-451), 440; Yıldırım-İcra ve İflâs Suçları s. 39; 

Erem, Faruk: Taksiratlı ve Hileli İflâs (AD, 1956/10, s. 1063-172), s. 1064.  
1209

  “... her şeyden evvel bir iflâsın hileli addedilmesi, 311. maddede bentler halinde derpiş ve 

tespit edilmiş sebep ve şekillerden birisinin tahakkuku ile mümkün olacağına göre, bu 

bentlerden hiç birisinde yer almayan ve nihayet sanığının hareketlerinin heyeti 

umumiyesinden istidlal edilmiş bir kanaat ve düşünce olarak kabul edilebilecek olan bu 

gerekçeye dayanarak hüküm tesisinde isabet mütalaa edilemez...” (6. CD, 21. 10. 1965, 

4289/5869: Özütürk, Nejat: TCK Şerhi ve Tatbikatı, C. III, Ankara 1966, s. 330).  
1210

  Görgün s. 434.  
1211

  MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1009-1010; Olgaç-İcra ve İflâs, s. 1572. 
1212

  Hileli iflâsa yol açan bütün sebepler ceza hukuku anlamında birer hileli işlem ola rak kabul 

edilebilir.  
1213

  Blumenstein s. 599; Fritzsche/Walder s. 90; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46; MuĢul-İcra 
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muameleler, borçlunun malları üzerinde serbestçe tasarruf etme hakkı olduğu bir 

zamanda cebri icradan beklenen amacı ortadan kaldırmaya yönelik olan 

tasarruflardır
1214

,
1215

.  

dd-Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunulması  

İcra takibine maruz kalan borçlunun yasal süresi içinde, borcu karşılayacak 

miktardaki malını beyan etmesi yeterli olup, diğer mal ve alacaklarını bildirme 

zorunluluğu yoktur (m. 74)
1216

. Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunma, borçlunun 

başkasına ait mal, alacak ve hakları kendisine aitmiş gibi veya kendisine ait olan mal, 

hak ve alacakları başkasına aitmiş göstermesi
1217

 veya mallarını eksik beyan etmesi 

şeklinde ifade edilebilir. Mal beyanında bulunmamadan farklı olarak, gerçeğe aykırı 

mal beyanında, borçlu mutlaka bir mal beyanında bulunmakta, ancak bu beyanı 

gerçeği yansıtmamaktadır
1218

.  

Borçlu, borçlarına karşılamaya yeteceği düşüncesi ile mallarının sadece bir 

kısmını beyan etmiş, ancak icra müdürü, bunların borcu karşılamaya yetmeyeceğini 

tespit etmişse, borçlu gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmuş sayılmaz
1219

. Böyle bir 

durumda, icra müdürü, borçluya, beyan ettiği malların borcu karşılamadığını 

bildirerek, diğer mallarını beyan etmeye davet eder
1220

. Fakat, borçlunun, beyan ettiği 

malların borcunu karşılamaya yetmediğini biliyor olması, mal kaçırma anlamına gelir. 

Borçlunun gerçeğe aykırı mal beyanında bulunması, borçlunun, bilançoda tahrifat, 

yanıltıcı bilgi verme gibi bir takım hukuka aykırı davranışlarını gerektirmesi, 

alacaklıları ve icra makamlarını yanıltma sonucunu doğurduğundan, hile niteliğinde 

olduğu kabul edilebilir.  

Beyan edilen mallar, borcu bütün fer‟ileriyle birlikte karşılıyorsa, borçlunun geri 

kalan mallarının tamamını veya bir kısmını saklamış olması veya beyan etmemesi,  

icra takibini yapan alacaklıya, malların saklandığı gerekçesiyle iflâs isteme hakkı 

vermez. Fakat, henüz takip yapmayan alacaklılar, bu nedene dayanarak iflâs talebinde 

                                                                                                                                          
ve İflâs, s. 1009. 

1214
  Önder, Akil: İptal Davası (AD, 1942/8, s. 931-956), s. 931.  

1215
  Tasarrufların iptali sebepleri daha önceki konularda işlendiğinden, burada inceleme 

konusu yapılmayacaklardır. Bunun için bkz. yuk. § 10. B. I. 1. b. bb.  
1216

  17. HD, 3. 2. 2005, E. 2004/14028, K. 2005/583 (www.kazanci.com).  
1217

  Bıkmaz, Raif: Mal Beyanında Bulunmama Suçları (AD, 2003/17, s. 130 -165), s. 152.  
1218

  Bkz. aşa. § 11. B. II. 2.b. 
1219

  Bıkmaz s. 134; karş. MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1010. 
1220

  Bıkmaz s. 135.  
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bulunabilirler. Şayet, haczedilen mallar, takip yapan alacaklının alacağını tam olarak 

karşılamaya yetmez ve saklama eylemi nedeniyle, ilave  veya tamamlama haczi 

semeresiz kalırsa, takip yapan borçlu da, doğrudan doğruya iflâs talebinde 

bulunabilecektir.  

Kanaatimizce, borçlu, mal beyanında, rehinli ve hacizli ve ihtiyaten haczedilen 

mallarını da bildirmek zorundadır. Çünkü, bunların beyanı, malların paraya çevrilmesi 

halinde, artan paranın, yeni bir takibi yürüten icra dairesi tarafından el konulması 

bakımından önemlidir. Bu mallarını beyan edilmemesi halinde, borçluyu gerçeğe 

aykırı beyanda bulunmuş kabul etmek gerekir. Ancak, Yargıtay‟ın bir kararına göre, 

borçlunun beyan edilmeyen malları üzerinde birden fazla haciz varsa, borçlu gerçeğe 

aykırı mal beyanında bulunmuş sayılmaz
1221

. Yargıtay, büyük ihtimalle, üzerindeki 

haciz sayısının çokluğu sebebiyle, malın satışından geriye bir şey artmayacağı 

düşüncesiyle, bu beyanın pratik bir yararının olmayacağı noktasından hareket etmiştir. 

Fakat, mal beyanına ilişkin kanun hükmü emredici olup, üzerinde birden fazla haciz 

olan bir malı beyan etmenin, alacaklının tatminine yönelik pratik bir faydasının olup 

olmadığını takdir etme yetkisi, borçluya değil, icra müdürüne ait olmalıdır.  

Ticareti terk eden bir tacir, 15 gün içinde, durumu kayıtlı bulunduğu ticaret 

siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini 

gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. Durum, ticaret sicili memurluğunca 

ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazetede ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de 

mutat ve münasip vasıtalarla ilan edilir. İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda 

bulunmamış sayılır (m.44,I)
1222

. Yaptığı mal beyanında, mevcudunu eksik gösteren 

veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini haciz veya iflâs sırasında 

göstermeyen borçlu hileli tasarrufta bulunmuş olur (m.337/a,I) 

ee-Ticari ĠĢletmenin veya Mamelekin Hileli Olarak Devri 

Alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla, ticari işletmenin veya mamelekin hileli 

olarak devrini, önemi sebebiyle ayrıca incelemekte fayda vardır. Bir tacirin ticari 

işletmesini veya mamelekini devretmesinin önünde herhangi bir engel olmamakla 

birlikte, tacirin alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla, ticari işletmesini veya 

                                                 
1221

  16. HD, 8. 4. 2004, 1156/5507 (Hamlan, Çetin, Emine: Açıklamalı-İçtihatlı İcra ve iflâs 

Suçları, İzmir 2007, s. 349).  
1222

  Uyar, Talih: İcra ve İflâs Hukukunda Alacaklılara Zarar Vermek Kasdı ile Yapılan Hileli 

Tasarruflardan Dolayı İptal (Manisa Barosu Dergisi, 1992/41, s. 14 -23), s. 18-19.  
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mamelekini devretmesi de sıkça karşılaşılan bir durumdur. Kural olarak, bir mameleki 

veya bir işletmeyi aktif ve pasifleriyle birlikte devralan kimse, bunu alacaklılara ihbar 

veya gazetelerde ilan ettiği tarihten itibaren, alacaklılara karşı mamelekin veya 

işletmenin borçlarından sorumlu olur; ancak eski borçlu, iki yıl süreyle, işletmeyi 

devralan yeni borçlu ile birlikte müteselsilen sorumlu olmaya devam eder. Buradaki 

sorumluluğun kapsamına iflâs da dâhildir. Yani, kişiler alacaklarına kavuşmak için, 

hem işletmeyi devredene hem de işletmeyi devralana karşı iflâs yolu ile takip 

yapabileceklerdir. Sorumluluk için öngörülen iki yıllık süre, muaccel borçlar için ihbar 

veya ilan tarihinden ve daha sonra muaccel olacak borçlar için de muacceliyet 

tarihinden itibaren işlemeye başlar (BK m. 179,I).  

Borçlu tacirin, alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla ticari işletmesini 

devretmesini, çeşitli ihtimalleri değerlendirerek incelemek lazımdır. Birinci olarak, 

haciz için, borçlunun işletmesine gidildiğinde, icra müdürü, borçlunun yanı sıra üçüncü 

bir kişi ile karşılaşmakta ve bu kişi, işletmeyi devraldığını, borçlunun işletme ile hiçbir 

ilgisinin kalmadığını, işletmenin kendisine devredildiğini, borçlunun ziyaret amacıyla 

burada bulunduğunu beyan etmekte ve usulüne uygun devir yapıldığını gösteren 

belgeleri ve vergi kayıtlarını delil olarak göstererek haciz işlemine karşı çıkmaktadır. 

Böyle bir durumda, devrin, borçlunun alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla yapıldığı 

kuvvetle muhtemeldir
1223

. İkinci olarak, haciz için, borçlunun işletmesine gidildiğinde, 

işletmede borçlunun kendisi yoktur; icra müdürü, üçüncü bir kişi ile karşılaşmakta ve 

bu kişi, işletmeyi devraldığını, borçlunun işletme ile hiçbir ilgisinin kalmadığını, 

işletmenin kendisine devredildiğini beyan etmekte ve bunun için de usulüne uygun 

devir yapıldığını gösteren belgeleri ve vergi kayıtlarını delil olarak göstermektedir. 

Böyle bir durumda, işletmede bulunmayan borçlunun yerleşim yeri de malum değilse, 

alacaklı ister hileli tasarruf, isterse yerleşim yerinin malum olmaması sebebiyle 

doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurabilir
1224

.  

Kanaatimizce, ticari işletmenin alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla, hileli 

olarak devredilmesi halinde, işletmeyi devralan kimsenin de, hileli tasarrufa taraf 

olduğu noktasından hareketle, doğrudan doğruya iflâsının istenebilmesi ve bunun iki 

yıllık süre ile sınırlı olmaması gerekir. Çünkü, iki yıllık süre, hileli olmayan normal 

devirler için öngörülmüştür.  

                                                 
1223

  Selçuk, Rıza Nurettin: Alacaklıdan Mal Kaçırmak Amacıyla Ticari İşletmenin Devri (Mali 

Hukuk, 1986/6, s. 24-30), s. 24-25.  
1224

  Alacaklı, ayrıca isterse, m. 99‟a göre, istihkak davası açmak suretiyle, işletmenin halen 

borçluya ait olduğunu ileri sürebilir. Çünkü, bu durumlarda devir işleminin muvazaalı 

olduğunu ispatlamak oldukça zordur (Selçuk s. 25).  
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Borçlar Kanunu m.179, bir mameleki veya bir işletmeyi aktif ve pasifleriyle 

birlikte devralan kimsenin, iki yıl müddetle devredenle birlikte müteselsilen 

sorumluluğunu, işletmenin borçları ile sınırlamıştır. Buna, işletmeye alınan hammadde 

ve makine bedelleri, örnek olarak verilebilir. Borçlu ile işletmeyi devralan, borçların 

devralana geçmeyeceği yönünde bir anlaşma yapmış olmaları halinde, durumun ne 

olacağı konusu tartışmalıdır: Bir görüşe göre, bu yönde yapılan sözleşme geçerlidir. 

Dolayısıyla, borç, devredilene geçmeyip, borçlunun üzerinde kalır
1225

. Karşı görüşe 

göre ise, Borçlar Kanunu m.179, açık bir şekilde, işletmenin veya mamelekin eski 

borçlarından dolayı, devreden gibi devralanı da sorumlu tutmuştur. Bu hükümde, 

müteselsil sorumluluğun kabul sebebi, alacaklıların zarar görmesini engellemek, hileli 

mal kaçırmalardan korumaktır. Devir sırasında, borç işletmenin ayrılmaz bir parçası 

olarak kabul edildiğinden, devir kapsamından çıkarılamaz. Borcun devralana 

geçemeyeceği yönünde yapılan sözleşmeler, Borçlar Kanunu m.20,I hükmünce “yok 

sayılmalıdır
1226

. Yargıtay‟a göre ise, müteselsil bir borç, ya hukuki bir muameleden, 

yada doğrudan doğruya kanundan doğar. Teselsülün kanun hükmünden doğduğu 

hallerde, kamu düzeni söz konusu olacağından, tarafların iradeleriyle, teselsülün 

ortadan kaldırılması hükümsüzdür. Borçlar Kanunu m.179‟daki teselsül, kanun 

hükmünden doğduğundan dolayı, bu teselsülün sözleşme ile bertaraf edilmesi 

hükümsüzdür
1227

. Kanaatimizce de, borçlu ile işletmeyi devralan kişi arasında, 

müteselsil borçluluğu ortadan kaldıran sözleşme, devreden ile devralan arasında 

geçerli olmakla birlikte, Yargıtay‟ın da belirttiği gibi, alacaklı olan üçüncü kişiler 

bakımından bir hüküm ifade etmemesi gerekir.  

Borçlar Kanunu m.179, müteselsil sorumluluğu iki yıllık süre ile 

sınırlandırmıştır. Bu iki yıllık süre, işletmeyi devreden bakımından önem arzeder. Bu 

sürenin başlangıcı, vâdesi gelmiş borçlar için, ihbar veya ilan tarihidir. İhbar veya ilan 

tarihinde, borcun henüz vâdesi gelmemişse, bu süre, vâdenin geldiği tarihten itibaren 

başlar. Zamanaşımı süresinin dolmasına, iki yıldan daha az bir zaman kalmışsa, bu 

durumda, Borçlar Kanunu m.179‟ daki iki yıllık süre beklenmemeli, kalan zamanaşımı 

süresinin dolması ile müteselsil sorumluluk ortadan kalkmalıdır
1228

. Buna karşılık, 

işletmeyi devralan, borçlunun borçlarına halef olacağından, sorumluluğu iki yıl ile 

sınırlı olmayıp, sorumluluğu, borcun zamanaşımı süresi kadardır
1229

.  

                                                 
1225

  von Tuhr s. 900.  
1226

  Selçuk s. 28.  
1227

  4. HD, 3. 4. 1961, 3748/2879 (Selçuk s. 28-29).  
1228

  Selçuk s. 30.  
1229

  Selçuk s. 29.  
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ff-Dürüstlük Kuralına Aykırı Diğer DavranıĢlar 

Kanunlar, gelişen ve değişen hukuki ihtiyaçları tek başına karşılamaya yeterli 

olmayabilirler Bu durumlarda, hukukun evrensel kuralları devreye girerek hâkime yol 

gösterir
1230

. Dürüstlük kuralı bir ilkelerden bir tanesidir. Medenî Kanun m.2,‟ye göre, 

“Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına 

uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz”. 

Kanundaki bu düzenlemeden hareketle, doktrin dürüstlük ilkesini şöyle tanımlamıştır: 

“Bütün hakların kullanılmasında ve borçların yerine getirilmesinde hukuka, bir 

toplumda genellikle benimsenen ahlak anlayışına, örf ve adet kurallarına ve doğruluk 

ilkelerine uygun davranma, kullanılan hakla ilgili olan diğer hak sahiplerinde veya 

borç ilişkisinin diğer tarafında bulunanlarda varlığı olağan olan güven duygusunu 

zedelememeyi öngören kural olarak nitelendirilebilir”
1231

. Medeni Kanun‟daki 

dürüstlük kuralı, bir birçok kuralcıktan oluşan ana bir kuraldır. Dürüstlüğü oluşturan 

bu kuracıklar, hakkını kullanan veya borcunu ifa eden kişilere için toplum tarafından 

konulmuştur. Toplum karşılıklı ilişkilerde, nasıl davranılacağını dürüstlük kuralını 

ölçüt olarak gösterir
1232

. 

Dürüstlük kuralı, Medenî Kanun m. 2‟de düzenlenmiş olmakla birlikte, icra ve 

iflâs hukuku dahil, hukukun tüm alanlarında uygulama alanı bulur
1233

. Borç 

ilişkilerinde, borçlu sıfatını haiz olan taraf da, borcunu bu ilkenin gereklerine uygun 

olarak ifa etmek zorundadır. Bütün iflâs sebeplerinin özünde, aslında, bu ilkeye 

aykırılık olmakla birlikte, borçlunun alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli 

muamelelerde bulunmasında, bu ilkeye aykırılık daha açık bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Dürüstlük kuralına aykırı bir davranışı, m.177/1 anlamında hile olarak 

değerlendirmek için, mutlaka, icra ve iflâs hukuku anlamında, alacaklının zararına bir 

sonucun ortaya çıkması şarttır. Bu davranışların kapsamına, malın tahrip edilmesi veya 

değerden düşürülmesi, gerçekte olmayan borçlar ihdas edilerek pasifi çoğaltılması, 

borcun ödenmesini tehlikeye düşürülmesi gibi, dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eden 

ve alacaklıları zarara uğratma kasdı taşıyan davranışlar girer.  

 

                                                 
1230

  Arslan-Dürüstlük, s. 25.  
1231

  Arslan-Dürüstlük, s. 23. Diğer tanımlar için bkz. Zevkliler/Acabey/Gökyayla s. 146; 

Kunt s. 205. 
1232

  Kunt s. 205.  
1233

  Arslan-Dürüstlük, s. 135.  
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Dürüstlük kuralının ihlâli sebebiyle, yapılan muamelenin hileli olarak kabul 

edilebilmesi için, söz konusu muamele, alacağın ödenmesini tehlikeye düşürmeye ve 

hukuka aykırı şekilde borçluyu ifa yükümlülüğünden kurtarmaya yönelik olarak 

yapılmalıdır. Borçlunun alacaklılardan birisi veya birkaçının lehine, diğer alacaklı veya 

alacaklıların aleyhine olacak şekilde, borçların ödenmesi konusunda ayrıcalık tanıması, 

onu kayırması, ona çeşitli menfaatler temin etmesi gibi davranışlar da, hileli tasarruf 

tanımlamasına dahil olurlar. Bu durumlara, muaccel olmayan borçların ödenmesi, 

yüksek oranlar üzerinden faiz verilmesi, rehin miktarlarının artırılması örnek olarak 

gösterilebilir.  

2-Borçlunun Hileli Muamelelerde Bulunmaya TeĢebbüs Etmesi 

Yukarıda da belirtildiği gibi
1234

, İcra ve İflâs Kanunu‟nda, diğer iflâs 

sebeplerinden farklı olarak, iflâs sebebi olabilmesi için, hileli işlemin tamamlanmış 

olması gerekmemekte, teşebbüs halinde kalmış olması, örneğin, borçlunun, hile yapma 

hazırlığının içine girmesi, bunun için gerekli şartları oluşturmaya çalışması, iflâs 

yoluna başvurulabilmesi için yeterli bir sebep olarak sayılmıştır
1235

. Dolayısıyla, bir 

muamelenin iflâs sebebi olabilmesi için, hedeflenen amacın gerçekleşmesi şart 

olmayıp, borçlunun, hileli muamele yapma kasdıyla hareket etmiş olması yeterlidir
1236

. 

Ancak, teşebbüs edilen hileli işlem ile alacaklının uğrayacağı zarar arasında illiyet 

bağının varlığına ihtiyaç vardır
1237

. 

Teşebbüs, aslında ceza hukukunda suçların oluşum sürecine ilişkin bir 

kavramdır. Suçlar, düşünce, icra, tamamlanma ve son bulma gibi çeşitli aşamalardan 

oluşur
1238

. Ceza Kanunu‟nda tarif edilmiş olan her suç, bu aşamaları geçmek suretiyle 

ve o suç tipi için öngörülmüş olan unsurların tümünün gerçekleşmesiyle oluşur. Bu 

nedenle, kanunda tanımlanan tipik eylemin, bütünüyle icra edilmiş olması şarttır. 

Fakat, kanun koyucu, hukuki değerlerin, sadece suçların tamamlanması biçiminde 

gerçekleşen ihlâllere karşı değil, suçun tamamlanması aşamasına varmayan belirli 

nitelikteki saldırılara karşı da koruma ihtiyacı hissetmiş ve bu nedenle de teşebbüs 

                                                 
1234

  Bkz. yuk. § 10. B. I. 2.  
1235

  Hileli muameleye teşebbüsün iflâs sebebi olarak kabul edilmesi, hileli işlemlerde, 

borçlunun, alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla, oluşturduğu kötü niyet ve davranışların, 

kamu düzeni, hukuk kurallarının ihlâli ve alacaklılar için meydana getirdiği tehlikenin 

büyüklüğünden kaynaklanmaktadır.  
1236

  Favre s. 255; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46.  
1237

  Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 23.  
1238

  Toroslu, Nevzat: Ceza Hukuku Genel Kısım, Ankara 2007, s. 248.  
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aşamasında kalan suçların da, cezalandırılacağına ilişkin hükümler koymuştur
1239

. 

Ceza hukuku anlamında teşebbüs, “kişinin, işlemeyi kastettiği bir suçu, elverişli 

hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da, elinde olmayan sebeplerle 

tamamlayamayarak eylem aşamasında bırakmasıdır (YTCK m.35,I)
 1240

. Teşebbüs, 

aslında, failin neticesiz kalan hareket veya hareketlerini ifade etmektedir. Bu nedenle, 

teşebbüsten bahsetmek için, suç işleme kasdı ve elverişli hareketlerle fiilin icrasına 

başlamış olmak, ancak neticenin, failin elinde olmayan dış etkenler sebebiyle 

gerçekleşmemiş olması gerekir
1241

. Failin hileli işlemi, objektif olarak, aldatma 

kabiliyetine sahip olmasına rağmen, karşı taraf aldanmamışsa, suçun teşebbüs 

aşamasında kalındığı kabul edilmelidir
1242

.  

İcra ve iflâs hukuku anlamında teşebbüs ise, borçlunun, alacaklılardan mal 

kaçırmak amacıyla, başlattığı hileli tasarrufların, elinde olmayan sebeplerle 

sonuçlanmadan eylem aşamasında kalmasıdır. Taşınmazların, muvazaalı şekilde, 

üzerine devredilmek istenen kişinin tapu dairesinde son anda vazgeçmesi, ticari defter 

ve bilançolarda tahrifat yapılırken, alacaklı tarafından fark edilmesi sebebiyle işlemlere 

devam edilmemesi gibi durumlar, borçlunun hileli tasarruflara teşebbüs etmesine örnek 

olarak verilebilir. Ayrıca, gerçeğe aykırı bilanço düzenlenmesi, olması gerekenden 

fazla kâr payı dağıtılmasının kararlaştırılması, şirket aktiflerinin paraya çevrilmesinin 

zorlaştırılması veya geciktirilmesi gibi işlemlerle şirketin borca batık hale 

gelmesinin
1243

 amaçlanması hileli işleme teşebbüs anlamına gelir. Bu örneklerde, hileli 

işleme teşebbüsten bahsetmek için, borca batıklığın amaçlanmış olması yeterli olup, 

şirketin borca batık hale gelmesi gerekmez. Ayrıca, hileli muameleyi gerçekleştirmeye 

yönelmiş bir eylemin, mutlaka, neticeyi gerçekleştirmeden sona ermiş olması şart 

değildir. Borçlu, hile için icra hareketlerine başlamış ve bu hareketleri halen devam 

ediyor olsa bile, yine de teşebbüsten bahsedilebilir. Borçlunun, mallarını kaçırmak için, 

evin önüne getirdiği kamyona eşyaları yüklemeye devam etmesi, bu duruma örnek 

olarak gösterilebilir.  

                                                 
1239

  Ġçel, Kayıhan/Sokullu-Akıncı, Füsun/Özgenç, İzzet/Sözüer/Adem/Mahmutoğlu, Fatih 

S./Ünver, Yener: İçel Suç Teorisi, İstanbul 2000, s. 299; DemirbaĢ, Timur: Ceza Hukuku 

Genel Hükümler, Ankara 2007, s. 400 vd.  
1240

  Toroslu-Ceza Genel, s. 252; DemirbaĢ s. 400; Balcı, Şakir: Suça Teşebbüsün Eski ve 

Yeni Ceza Kanununa Göre Karşılaştırılmalı İncelenmesi (Legal Hukuk Dergisi, 2005/25, 

s. 115-122), s. 115 vd.  
1241

  DemirbaĢ s. 412; Aygün, A. Nevzat: Ceza Hukukunda Teşebbüs ve Suç ve Cezaların 

İçtimaı (AD, 1986/5, s. 102-109), s. 103-105.  
1242

  Tezcan/Erdem/Önok s. 501. 
1243

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 20; Gentinetta s. 14,15.  
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Ceza hukukunda teşebbüs gerçekleştikten sonra, fail neticenin doğmasından 

vazgeçse bile, hareketin tamam olan kısmı ayrı bir suç oluşturduğu takdirde, 

cezalandırılır (YTCK m.36)
1244

. Kanaatimizce, hileli tasarruflara teşebbüs eden borçlu, 

neticesinin doğmasını, herhangi dış bir etken olmadan kendisi engellerse veya 

neticenin doğmasından kendi hür iradesi ile vazgeçerse, hileli tasarrufa teşebbüs, iflâs 

sebebi olmaktan çıkar.  

Hileli tasarruf, alacaklara karşı zarar doğduğunda veya alacağın ödenmesi 

tehlikeye girdiği anda tamamlanmış olur. Eğer, henüz alacaklılar için bir zarar henüz 

doğmamışsa veya borcun ödenmesi için bir tehlike oluşmamışsa, hileli tasarrufun 

eksik teşebbüs aşamasında kaldığı kabul edilmelidir.  

Borçlunun, hileli muameleye teşebbüs etmiş sayılması için, davranışının aktif 

olması gerekmeyip, pasif kalmak suretiyle de, hileli işleme teşebbüse sebebiyet 

verebilir. Örneğin, üzerinde bozulma işaretleri görülmeye başlayan malları için, sırf 

alacaklılar zarara uğrasınlar diye gerekli önlemlerini almaya başlamaması, bakım 

yapmaması, zararlı dış etkenlerden korumaması gibi durumlar, borçlunun hileli 

muameleye bir teşebbüsü olarak kabul edilebilir. Malın bozulma süreci devam ettiği 

müddetçe, pasif davranışın teşebbüs hali devam eder. Mal tamamen yok olduğunda 

veya değersiz bir hale geldiğinde, hileli muamele tamamlanmış olur. Kanaatimizce, 

İcra ve İflâs Kanunu m.177/1‟ de sözü edilen teşebbüs, tam teşebbüs olup, eksik 

teşebbüsle m.177/1‟deki iflâs sebebi gerçekleşmez. Aynı şekilde, iflâs sebebinin 

oluşabilmesi için, teşebbüs edilen eylemin tekerrür etmesi gerekmeyip, bir defa 

yapılmış olması yeterlidir. 

İflâs sebebi olabilecek hileye teşebbüsün tespiti kolay değildir. İflâs gerektiren 

bir teşebbüsün belirlenmesinde temel sorun, hilenin yapılması için gerekli hazırlık 

hareketleri ile icra hareketlerinin birbirinden nasıl ayırt edilebileceğidir. Bunun 

yapılması, failin dışa yansıyan hile kasdının hangi andan itibaren iflâs sebebi olarak 

kabul edileceğinin tespiti bakımından önemlidir. Hilenin gerçekleşmesi için, mutlaka 

bir icra aşaması ve her zaman gerekli olmamakla birlikte, bir de hazırlık aşamasına 

ihtiyaç vardır
1245

. Ancak, hazırlık hareketleri, tek başına teşebbüsün oluşması için 

yeterli olmayıp, bu hazırlıkların icraya dönüştürülmesi gerekir
1246

. Çünkü, hazırlık 

                                                 
1244

  DemirbaĢ s. 418.  
1245

  Suçun aşamaları için bkz. Ersoy, Yüksel: Ceza Hukuku Genel Hükümler; Ankara 2002, s. 

117.  
1246

  Bkz. Soyaslan, Doğan: Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 2005, s. 262.  
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hareketlerinde, henüz olgunlaşmış bir hile kasdı yoktur. Borçlunun hileli muamelede 

bulunmaktan vazgeçme ihtimali, sonraki aşamalara göre daha yüksektir
1247

. Örneğin, 

borçlunun bir konuşmasında, işlerinin iyi gitmediğini, alacaklıların yakında icra 

takipleri başlatabileceklerini, dolayısıyla, elindeki mallarını bir arkadaşına satmış gibi 

göstermek suretiyle elden çıkarmak istediğini söylemesi sadece bir düşüncedir. 

Borçlunun bu muvazaalı satışı yapmak için, birisine vekâlet vermesi, arkadaşını buna 

ikna etmeye çalışması ise, bir hazırlık hareketidir. Buna karşılık olarak, borçlunun 

arkadaşı ile birlikte satış için notere veya tapu siciline gitmeleri veya malların 

bulunduğu şehre seyahat etmeleri, malların konulması için depo kiralanması ise, 

muvazaalı işlemin yapılması için birer icrai hareket, yani teşebbüstür. Satış 

işlemlerinin tamamlanarak satışın yapılması ise, muvazaalı işlemin kendisidir. Hile 

düşüncesi, teşebbüs (icrai hareketler) ve hileli muamele aşamalarının nerede başlayıp 

nerede bittiğini, yani bunlar arasındaki ince çizgiyi takdir etme yetki ve görevi hâkime 

aittir. Bunlar için, önceden hâkimin önüne kanunla bir ölçüt koymak, hâkimin yanlış 

karar kurmasına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla, hâkim deneyimi, vicdani kanaati ve o 

günkü bilimsel olanaklar ve olayın niteliğini dikkate alarak, iflâsa sebebiyet 

verebilecek bir teşebbüsün ortaya çıkıp çıkmadığına karar vermesi icap eder. 

Hileli bir muamelenin, söz konusu olabilmesi için, maddî konusunun bulunması 

gerekir ki
1248

, bu da, borçlunun haczedilebilir mevcududur. Borçlunun haczedilebilir 

mevcudu yoksa, borçlunun hile için yapacağı hiçbir muamele veya bu muameleye 

teşebbüsler iflâsa sebebiyet vermeyecektir. 

Borçlu, hileye teşebbüs aşamasında, hedeflediği hileli muameleden vazgeçmiş 

olması, alacaklının doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurma hakkını ortadan kaldırır 

mı? Ceza hukukunda buna “gönüllü vazgeçme” denir
1249

 ve buna göre, borçlu teşebbüs 

aşamasında suç işlemekten gönüllü olarak vazgeçer ve suçun oluşmasını veya 

neticelerin meydana gelmesini engellerse, teşebbüsten dolayı cezalandırılmaz (TCK m. 

m. 36). İflâs hukukunda borçlu da gönüllü vazgeçme ile hilenin meydana gelmesini ve 

alacaklının zarara uğramasını engellediğinden, iflâsının da istenememesi gerekir. 

Çünkü, borçlunun vazgeçmesi ile hileli muamele, niteliği gereği oluşamayacaktır. 

Gerçi, ceza hukukunda, borçlunun gönüllü olarak vazgeçmekle birlikte, teşebbüsle 

tamam olan kısım esasen bir başka suç oluşturduğu takdirde, sadece o suça ait ceza ile 

cezalandırılır (TCK m.36). Ceza Kanunu‟muz, teşebbüs derecesinde kalan suçlarla, 

                                                 
1247

  Bkz. Toroslu-Ceza Genel, s. 257.  
1248

  Toroslu-Ceza Özel, s.93,181.  
1249

  Toroslu-Ceza Genel, s. 266-269; DemirbaĢ s. 418. 
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tamamlanmış suçlar arasında yaptırım bakımından, bir ayrım yapmış ve teşebbüs 

derecesinde kalan suçlara, tamamlanmış suçlara oranla, daha az ceza verilmesini 

öngörmüştür (TCK m.35). Ancak, İcra ve İflâs Kanunu, böyle bir ayrıma gitmemiş, 

hem hileli tasarrufa, hem de hileli tasarrufa yapılan teşebbüslere de aynı yaptırım olan 

iflâsı öngörmüştür.  

Teşebbüs aşamasında, bir zararın doğmuş olması şart olmayıp, borcun 

ödenmesinin tehlikeye girmesi ve zararın çok yakın bir süre içinde doğacağı kuvvetle 

muhtemel olması yeterlidir. Dolayısıyla, kanun koyucu, nasıl ki, iflâs hukukundaki 

genel kuraldan saparak, teşebbüsü de bir iflâs sebebi saymışsa; aynı şekilde, teşebbüse 

dayalı bu iflâs sebebinin oluşabilmesi için, gerekli olan zarar unsurunun hali hazırda 

gerçekleşmesini şart olarak aramak yerine, yakın bir gelecekte doğmasının kuvvetle 

muhtemel olmasını yeterli saymıştır.  

3-Hileli Muamelenin veya Hileli Muameleye TeĢebbüsün Yapılma Zamanı 

Borçlunun hileli tasarrufu sebebi ile doğrudan doğruya iflâs yoluna 

başvurulabilmesi, yani bu tür eylem veya teşebbüsleri iflâsa dayanak yapabilmesi için, 

bu muamele veya teşebbüslerin yapılma zamanı oldukça önemlidir. Ancak kanunda 

hileli tasarrufun veya buna teşebbüsün hangi zaman aralıklarında yapılmış olması 

gerektiği konusunda, bir düzenleme yoktur. Halbuki, İcra ve İflâs Kanunu m.331,I‟e 

göre, borçlunun, alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir 

kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette 

yahut gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirerek veya asıl olmayan 

borçlar ikrar ederek mevcudunu suni surette eksiltilmesi sebebiyle cezalandırılması 

için, bu fiil ve muamelelerin, haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten 

önceki iki yıl içinde yapılmış olmaları şarttır (m.331,I)
1250

,
1251

. Görüldüğü üzere, 

m.331‟de, borçlunun suç sayılan muamele ve fiillerinin cezalandırılabilmeleri için, 

haciz halinde geriye doğru iki yıllık süre öngörmüşken, bu hileli fiiller nedeniyle iflâs 

talebinde bulunmak için, bu fiillerin gerçekleşme zamanına ilişkin olarak, geriye doğru 

herhangi bir süre öngörmüş değildir. 

                                                 
1250

  İcra ve İflâs Kanunu m. 331 hakkında geniş bilgi için bkz. Sunar, Gülcan: Hacizdeki Borç 

Ödemeden Aciz Vesikasının Ceza Hukuku Bakımından Hüküm ve Sonuçları (MTÜHFD, 

2005/1, s. 241-275), s. 242-254.  
1251

  Aynı şekilde, iflâs durumunda, borçlunun, bu fiil ve muameleler sebebiyle 

cezalandırılması için, bu muamele ve fiillerin iflâs talebi veya iflâs takibinden önce 

yapılmış olmaları gerekir (m. 331,II).  
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Doktrindeki bir görüşe göre, alacaklının bu sebebe dayanarak, mahkemede iflâs 

isteyebilmesi için, hileli muamelenin, alacaklılık sıfatının kazanılmasından önce 

yapılmış olması gerekir. Şayet, borç ilişkisi, hileli muamelenin sonucunda doğmuşsa, 

alacaklı bu hileli muameleye dayanarak iflâs isteyemez
1252

. Kanaatimizce, böyle bir 

durumda, bir hileli muamelenin iflâs sebebi olabilmesi için, yapılan hileli tasarruf veya 

buna teşebbüs ile alacaklının alacağının ödenmemesi veya ödenmesinin tehlikeye 

düşmesi arasında bir illiyet bağının varlığını aramak en uygun yol olacaktır. Hileli 

muamele, iflâs talebinden ne kadar önce yapılırsa yapılsın, alacaklının alacağına 

kavuşmasına engel olunması amacıyla gerçekleştirilmişse, yani, borcun ödenmesinin 

tehlikeye düşürülmesi ile hileli muamele arasında bir illiyet bağı mevcutsa, bu hile 

sebebiyle borçlunun iflâsının istenebilmesi gerekir. Hileli tasarruf veya buna teşebbüs 

sebebiyle, iflâs yoluna başvurulabilmesi için, kural olarak, hileli tasarrufun borcun 

doğumundan sonra ki bir zaman aralığında yapılması gerektiği, bir düşünce olarak, ilk 

görünüşte akla yatkın gelebilir. Ancak, borçlu, borcun doğumundan önce hilenin 

şartlarını oluşturduktan sonra, borçlanması pekâlâ mümkündür. Borçlunun, devamlı 

borç aldığı ve ödemesini de düzenli olarak yaptığı birisinden, son defa borç almadan 

bir gün önce mallarını muvazaalı işlemlerle başkalarının üzerine geçirerek zarara 

uğratması, buna örnek olarak verilebilir.  

II-Hileli Muamelenin veya Buna TeĢebbüsün Alacaklıların Haklarını Ġhlâl 

Sonucunu Doğurması 

İhlâl, borçlunun, hukuka aykırı işlemlerde bulunması veya hukukun kendisine 

tanımadığı hak ve yetkileri kullanarak alacaklıların haklarını çiğnemesidir. Bir hileli 

işlemin, alacaklıların haklarını ihlâl edici, yani zarar verici sonuç doğurabilmesi veya 

bu şekilde değerlendirilebilmesi için; borçlunun malvarlığını doğrudan veya dolaylı 

olarak etkileyici
1253

, mevcudunu azaltıcı
1254

 ve muacceliyet tarihinde, alacağın 

ödenmeme tehlikesini doğuracak nitelikte olması gerekir. Böyle bir riskin varlığından 

söz edebilmek için, ihlâlin kapsamının malvarlığının tümüne yönelik olması zorunlu 

değildir. Borçlunun bir veya birkaç malına yönelik olarak yapılan ihlâller de, iflâs 

istenmesi için gerekli zemini oluşturmaya yetecek güçtedir. Yapılan hile, alacaklıların 

alacağını ödenmesini tehlikeye düşürmüyorsa veya düşürmeyecek kadar düşük hacimli 

bir işlemse, bu hile sebebiyle borçlunun doğrudan doğruya iflâsı istenemez. 

                                                 
1252

  Brunner Art 190, N.8. 
1253

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 20; Leemann s. 71.  
1254

  Brunner Art. 190, N. 7; Berkin-İflâs Hukuku, s. 171; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 113; 

Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2762; Leemann s. 72.  
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Alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli muamelenin iflâs sebebi olarak 

gösterilebilmesi için, yukarıda da belirtildiği üzere
1255

, mutlaka maddî bir zararın 

doğmuş olması gerekmeyip, zarar verme kasdıyla hareket ederek
1256

, “zarar verme 

tehlikesi”ne sebebiyet vermiş olmak yeterlidir. Buna göre, zarardan bahsetmek için, 

alacaklının hileli işlemden fiilen zarar görmüş olması gerekmez
1257

. Zarar, hileli 

işlemin maddî bir unsuru, yani hilenin dış dünyada, alacaklılara karşı meydana 

getirdiği mameleki bir sonuçtur. Ancak, burada, zarar geniş anlamda yorumlanmalıdır. 

Buna göre, hileli muamelenin iflâs takibini semeresiz bırakması kadar, iflâs takibini 

güçleştirmesi ve geciktirmesi de, bir zarar olarak kabul edilmelidir. Şayet, hileli olduğu 

iddia edilen işlemin yapılması veya buna teşebbüs edilmesi ile borçlunun mevcudu 

azalmıyor veya azalmayacaksa, işlemin iflâsa sebebiyet verecek derecede hileli 

olduğundan söz edilemez
1258

. Aynı şekilde, hileli bile olsa, yapılan muamele borçlunun 

mevcudunu artırıyorsa, bu işlemlere dayanılarak iflâs istenemez. Borçlunun, başkasına 

ait bir araziyi, hile ile kendi adına tapulaması bu duruma örnek olarak verilebilir
1259

.  

Zararın yanı sıra, “zarara uğrayan kişiler” kavramı da de geniş yorumlanmalıdır. 

Buna göre, hileli muamelenin, mutlaka, iflâs talebinde bulunan kişiye karşı yapılmış 

olması gerekmeyip, diğer alacaklılara karşı yapılmış olması halinde de iflâs 

istenebilir
1260

. Aynı şekilde, borçlunun yaptığı hileli işlem, tüm alacaklıların, aleyhine 

zarar doğurabileceği gibi, bazılarının aleyhine, bazılarının lehine de sonuç doğurmuş 

olabilir
1261

. Örneğin, alacaklılardan bir veya birkaçına, diğerlerinin zararına olacak 

şekilde menfaat temin edilebilir
1262

. Her halükârda, ortada bir zarar olduğundan dolayı, 

işlem hileli olarak kabul edilir. Söz konusu zarar veya tehlikenin, alacağın tümüne 

yönelik olması gerekmeyip, zararın, alacağın bir kısmının ödenmesini tehlikeye 

düşürmeye yönelik olması yeterlidir. Hileli muamele sebebiyle doğan zararın, maddî 

olması gerekmekte olup, manevi zararlar sebebiyle iflâs istenemez.  

 

                                                 
1255

  Bkz. yuk. § 10. B. I. 1. a. cc. 
1256

  Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46.  
1257

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 21; Berkin-İflâs Hukuku, s. 171; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 

46.  
1258

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 20.  
1259

  Bu gibi durumlar, borçlunun dürüst birisi olmadığını göstermekle birlikte, yapılan hile, 

alacağın ödenmesini tehlikeye sokmadığından, sırf bu nedenle iflâs istenemez.  
1260

  Blumenstein s. 599; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46.  
1261

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 18; Blumenstein s. 598; Gentinetta s. 14; Jäger Art. 190, N. 

8; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 23; Üstündağ-İflâs, s. 46.  
1262

  Jäger Art 190, N. 8.  
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Zarar, hâlihazırda ve somut olarak ortaya çıkabileceği gibi, soyut veya bir zarar 

tehlikesi olarak da ortaya çıkabilir. Zararın somut olarak ortaya çıkmasına, borçlunun 

mallarını tahrip etmesi, yakması, yok etmesi, malların değerini azaltıcı müdahalelerde 

bulunması, muvazaalı işlemlerle mallarını üçüncü kişilere devretmesi, borçlunun iptal 

davasına konu olan işlemlerle mallarını elden çıkartması; soyut veya bir zarar tehlikesi 

olarak ortaya çıkma durumuna, alacaklının alacağına kavuşmasının güçleşmesi ve bu 

yolla hukuki durumunun kötüleşmesi veya bir takım hileli işlemlere teşebbüs etmek 

suretiyle zarar görme ihtimalinin doğmuş olması örnek olarak verilebilir
1263

. Yaptığı 

hileli muamele sebebiyle, alacaklılara yönelik bir zarar veya zarar tehlikesi 

doğmamışsa, bu sebebe dayanılarak iflâs istenmesi mümkün değildir
1264

.  

Borçlunun hileli muamelesi, doğrudan bir zarar veya zarar tehlikesine sebebiyet 

verebilmesinin yanı sıra, dolaylı olarak da zarar veya zarar tehlikesinin doğmasına 

sebebiyet verebilir. Örneğin, alacaklılarla herhangi bir ilgisi olmaksızın, sırf 

mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla, hileli muameleler yapılmış ve alacaklılar da 

dolaylı da olsa bundan zarar görmüşlerse, borçlunun iflâsının istenebilmesi gerekir. 

Aynı şekilde, alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli muamelelere teşebbüs edilmesi 

halinde, borçlunun malvarlığında bir azalma meydana gelmez veya istediği sonuç 

gerçekleşmemiş olsa bile, borçlunun iflâsına karar verilebilir. Çünkü, borçlunun bu tür 

davranışları ortaya koyması, alacaklı için bir tehlikenin bulunduğunu göstermesi için 

yeterlidir.  

III-Borcun Ödenmesini Tehlikeye DüĢürme Kasdının Bulunması 

Borçlunun hileli bir tasarrufta bulunduğunun kabul edilebilmesi, alacaklılarına 

karşı, kusurlu olarak hareket etmiş olmasına bağlıdır. Kusur, hileli muamelenin manevi 

unsuru
1265

 olup, kast ve taksir olmak üzere ikiye ayrılır. Ancak, hilenin, taksirli şekilde 

yapılmasına imkân olmadığından, hileli tasarruflar, sadece kast ile 

gerçekleştirilebilir
1266

. Hilenin yapılmasında belli bir amaç veya niyet olduğundan, 

                                                 
1263

  Leemann s. 72. Zarar, somut olarak doğmuş ise, bunun tespit edilmesi ve gerekli bilgi ve 

belgelerin mahkemeye sunulması gerekirken; zarar tehlikesinin mevcut olması halinde, bu 

tehlikenin varlığının yaklaşık olarak ispat edilmesi yeterlidir.  
1264

  Örneğin, on bin dönüm arazisi olan bir borçlunun, bunun on dönümünü muvazaalı işleme 

konu ederse, alacaklının böyle bir durumda, alacağının ödenmesinin tehlikeye düştüğü 

bahisle iflâs isteyememesi gerekir. Çünkü, borçlunun geriye kalan malvarlığı, alacağın 

ödenmesi için yeterli bir teminatı oluşturduğundan, alacaklı için herhangi bir zarar 

doğmadığı gibi, alacağın ödenmesi de tehlikeye düşmemektedir.  
1265

  Hileli iflâs açısından bkz. Yıldırım-İcra ve İflâs Suçları, s. 27-30.  
1266

  Brunner Art. 190, N. 7; İcra ve İflâs Kanunu m. 177/1 anlamında, iflâs sebebinin 
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bilerek ve isteyerek, doğrudan veya dolaylı olarak alacaklıların tatmin edilmesini 

zorlaştırmak veya engellemek
1267

, onları zarara uğratmak veya onların alacaklarını 

tehlikeye düşürmek kasdıyla hareket edildiğinde, hile gerçekleşebilir
1268

. Örneğin, 

bilançoların yanıltıcı olarak düzenlenmesi, başka bir anlatımla gerçeği yansıtmaması, 

alacaklıları veya devleti, zarara uğratma amacına yöneliktir. Bu durumlarda, vergi 

matrahları da, düşük gösterilerek, yükümlü fazla vergi ödemekten kurtulmak veya 

diğer alacaklılarını yanıltmak ister.  

Zarara uğratma kasdı, doğrudan alacaklıların birisine, birkaçına veya tamamına 

yönelik olabilir
1269

. Kasdın, doğrudan borçlunun kasdı olması gerekmeyip, temsilcinin 

(kanuni veya iradi) kasdı borçlunun kasdı sayılır
1270

. Aynı şekilde, borçlunun bilmesi 

halinde, üçüncü kişinin kasdı da, borçlunun kasdı anlamına gelir. Bu üçüncü kişi, 

herhangi bir kimse olabileceği gibi, alacaklılardan birisi de olabilir. Çünkü, bazen, 

borçlu alacaklılardan bir veya bir kaçı ile anlaşarak, diğer alacaklıları zarara uğratmak 

için, hile ya da muvazaalı işlem yapma yoluna gidebilmektedir.  

Doktrindeki bir görüşe göre, hilenin gerçekleşmesi için, manevi unsur olarak 

aranan kusur kavramının kapsamına, sadece kast değil, aynı zamanda, ağır ihmal de 

girer
1271

. Kanaatimizce, bu görüş, hileyi, haksız fiil sorumluluğuna benzetmektedir. 

Ancak, hile niteliği gereği, ağır bile olsa, ihmal ile gerçekleştirilmesine imkân yoktur. 

Ceza hukukunda da, ihmal veya taksirle hilenin yapılmasına imkân ve ihtimal yoktur. 

Kasd dışındaki bir kusur çeşidi ile yapılan muameleler, ne ceza hukuku, ne de borçlar 

ve takip hukukunda hileli muamele olarak kabul edilebilirler. Zira, bilme ve isteme 

iradesi olmadan hile gerçekleşemez
1272

. 

                                                                                                                                          
gerçekleşmesi için borçlunun veya onu temsile yetkili kişilerin veya üçüncü kişinin hileli 

işleminin alacaklılara zarar verme kasdıyla yapılmasının yanı sıra, ortaya çıkan zarar ile 

hileli işlem arasında illiyet bağının olması bir zorunluluktur (Gentinetta s. 19; Baumann 

s. 39; Giroud s. 35; Leemann s. 70; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 23; Atalay-

Anonim Şirketler s. 18).  
1267

  Brunner Art 190, N. 8. 
1268

  Hauser, Robert: Der Schutz von Schuldbetreibung und Konkurs durch das Strafrecht, 

Festschrift 100. Jahre SchKG, Zürich 1989, s. 31 vd.; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46.  
1269

  Gentinetta s. 16-17; Leemann s. 69, 72; Giroud s. 34; Jäger Art, 190, N. 8; Henze s. 26; 

Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 113; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2762; Berkin-İflâs Hukuku, s. 

170; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 23; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46; Atalay-

Anonim Şirketler, s. 17; Olgaç, Senai: İçtihatlarla Tatbikatımızda İcra ve İflâs Kanunu, 

C.II, İstanbul 1974, s. 1290.  
1270

  Müller s. 28. 
1271

  Gentinetta s. 17; Jäger Art. 190, N. 8; Leemann s. 75-76.  
1272

  Nasıl ki, ceza hukukunda, işlenemez suçun bir yaptırımı yoksa, iflâs hukukunda da, hileli 

muamelenin, haczi caiz olmayan mallara yönelik olması durumunda, borçlunun kasdı olsa 
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Alacaklıları zarara uğratma kastı olmaksızın, borçlunun yaptığı bir takım 

tasarruflar sebebiyle, alacaklılara verilmiş bir zarar ve mevcudunda meydana gelmiş 

bir azalma olsa bile, kast unsurunun (kötü niyet) eksikliği sebebiyle borçlunun 

doğrudan doğruya iflâsı istenemeyecektir. Örneğin, ülkede yaygınlaşan ekonomik bir 

kriz sebebiyle, borçlunun iş hacmini daraltması, işletmesini küçültmesi, bir veya birkaç 

işletmesini, fazla zarar etmeden elden çıkarması veya sağlık sorunları sebebiyle 

işletmesini devretmesi veya kapatması, hileli birer tasarruf olarak kabul edilemez. Tam 

aksine, alacaklıları koruyucu ve daha fazla zarara uğramalarını önleyici birer tasarruf 

olarak kabul edilmelidir. 

Kanunda veya doktrinde m.177/1‟deki hileli muameleler için, aranacak kasdın 

niteliği, yani genel veya özel kast olup olmadığı konusunda bir açıklama yoktur
1273

. 

Ancak, benzer bir durum olarak m.311‟de hileli iflâs suçlarını oluşturan muameleler 

konusunda doktrinde ileri sürülen bir görüşe göre, hileli muamele için aranan kast, 

genel bir kasttır
1274

. Bu yöndeki diğer görüşe göre, hileli muamele için, gayrimuayyen 

kasdın varlığı yeterlidir
1275

. Karşı görüşe göre ise, kanunun hileli muamelenin belirli 

bir maksatla işlemiş olmasını şart olarak aradığı hallerde, özel kasttan söz edilir ve 

dolayısıyla, failin özel kastının bulunması gerekir. Failin hedeflediği amacın meydana 

gelip gelmediğinin bir önemi olmayıp, iradenin bu amaca yöneltilmiş olması 

yeterlidir
1276

. Kanaatimizce, m.177/1‟deki hileli muamele ile zarar verme kasdının 

belli bir alacaklıya yönelmiş olması, yani kasdın muayyen olması gerekmez. Çünkü, 

m.177/1‟de sözü edilen alacaklılar, belli olmayıp herhangi bir alacaklı veya 

alacaklılardır. Dolayısıyla, buradaki iflâs sebebinin gerçekleşmesi için, alelade bir 

kasdın varlığı yeterlidir. Fakat, borçlu hileli muameleyi yaparken veya buna teşebbüs 

ederken, borçlu olduğunu, ödemesi gereken borçlarının bulunduğunu, hileli tasarrufa 

konu ettiği malın ekonomik bir değer taşıdığını, haczinin mümkün olduğunu ve bu 

                                                                                                                                          
bile, m. 177/1 anlamında bir iflâs sebebi gerçekleşmeyecektir.  

1273
  Genel kast, failde olması gereken suç işleme kasdı olup, hareketin ve sonucun, fail 

tarafından bilinmesi ve istenmesidir. Özel kast ise, hareketin ve sonucun, fail tarafından 

bilinmesi ve istenmesinin yanı sıra, suçun oluşumu için, failin, özel bir amaçla, kanunda 

belirtildiği şekliyle hareket etmesini sağlayan saiktir (Toroslu-Ceza Genel, s. 188-189; 

DemirbaĢ s. 342; Özbek, Veli Özer: İzmir Şerhi (Yeni Türk Ceza Kanunu‟nun Anlamı, 

C.I, Ankara 2006, s. 282-283; Parlar, Ali/Hatipoğlu, Muzaffer: Kast ve Taksir, Ankara 

2005). Özel kast aranan durumlarda, suçun tamamlanması için, amacın gerçekleşmesi şart 

değildir (DemirbaĢ s. 342).  
1274

  Ceza hukukundaki ağırlık görüşe göre ise, dolandırıcılık suçu (TCK m. 157), genel kastla 

işlenen bir suçtur (Toroslu-Ceza Genel, s. 189; DemirbaĢ s. 342). 
1275

  Yıldırım-İcra ve İflâs Suçları, s. 48-49; Önder, Akil: Şahıslara ve Mala Karşı Cürümler 

ve Bilişim Alanındaki Suçlar, İstanbul 1994, s. 404.  
1276

  MuĢul, Timuçin: İflâs Suçları, İstanbul 1998, s. 58-59.  
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malın kendisine ait olduğunu, yaptığı muamele ile malın tahrip olacağını veya 

değerinde bir azalma meydana geleceğini biliyor olması veya en azından orta zekâlı bir 

insan gibi düşünseydi ve araştırsaydı, bunu bilecek idi ise, hileli muamele için aranan 

sübjektif unsur olan zarar verme kasdı gerçekleşmiş olacaktır.  

IV-Hilenin (veya Hileye TeĢebbüsün) Bizzat Borçlu Tarafından 

Yapılmasının Gerekmemesi  

Hile yapan borçlu tüzel kişi olabileceği gibi gerçek kişi de olabilir. Bu konuda 

borçlular arasında bir ayrım yapılmamıştır
1277

. Borçlunun kaçmasından farklı olarak, 

burada hileyi borçlunun bizzat kendisi yapabileceği gibi, onun temsilcisi olan organ 

veya kişi
1278

 veya borçlunun bilgisi dâhilinde üçüncü bir kişi tarafından da yapılabilir 

veya hileye teşebbüs edilebilir
1279

. Ancak, borçluyu temsile yetkili olmayanların, 

örneğin pay sahiplerinin ve temsil yetkisi bulunmayan ortakların
1280

 yaptıkları veya 

teşebbüs ettikleri hileli işlemler, borçlunun bilgi ve rızası dâhilinde yapılmadıkça, iflâs 

için bir sebep meydana getirmezler
1281

. Buna karşılık, borçlunun vekili veya 

temsilcisinin işlemleri, borçlunun işlemleri olarak kabul edildiğinden, bu kimseler 

tarafından yapılmış olan hileli işlem veya bunlara teşebbüslerin bir iflâs sebebi teşkil 

edeceği konusunda bir tereddüt yoktur
1282

. Bu temsilci veya vekiller, yönetim kurulu, 

müdür (TK m.342), murahhas üye, murahhas müdür (TTK m.319)
1283

 olabileceği gibi, 

şirket işlerinin görülmesi için yönetim kurulunca tayin edilen ticari mümessil veya 

ticari vekil
1284

 gibi yardımcı kimseler de olabilir
1285

. Hileli işlem yapma kasdı sadece 

temsilcide olup, borçlunun bundan haberi yoksa, iflâs sebebi gerçekleşmez. Fakat, 

                                                 
1277

  Brunner Art 190, N. 7. 
1278

  Gentinetta s. 19; Jäger Art. 190, N. 2; Giroud s. 35; Henze s. 27; Kuru-Şahıs Şirketleri, 

s. 9; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 23; Atalay-Anonim Şirketler, s. 19.  
1279

  Benzer bir durum olarak hileli iflâs için bkz. Yıldırım-İcra ve İflâs Suçları, s. 26.  
1280

  Ancak, ortaklar hileli işlemler ile şirketin mallarının kendilerine geçmesini t emin 

etmişlerse, şirket alacaklıları istihkak davası (m. 96 vd.) ve iptal davası yoluyla (m. 277 

vd.) bu malların iadesini temin edebilirler (Kuru-Şahıs Şirketleri, s. 9).  
1281

  Kuru-Şahıs Şirketleri, s. 9; Atalay-Anonim Şirketler, s. 19; Pekcanıtez-Anonim 

Ortaklıklar, s. 23.  
1282

  Leemann s. 76; Gentinetta s. 18; Henze s. 27; Giroud s. 35; Atalay-Anonim Şirketler, s. 

19.  
1283

  Ansay, Tuğrul: Anonim Şirketler Hukuku, Ankara 1982, s. 106-107; Yıldırım-İcra ve 

İflâs Suçları, s. 40.  
1284

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 19; Ansay T. -Anonim Şirketler, s. 107.  
1285

  Ticari mümessil veya vekilin yaptığı işlemin, borçlu için iflâs sebebi olarak kabul 

edilebilmesi için, borçlunun bu kimselere söz konusu işlemin icrası yönünde yetki 

vermesinin yanı sıra, alacaklılara zarar verme kasdını da taşıması gerekir. Bunun için, 

ticari mümessil veya vekilin de, bu zarar verme kasdını bilmesi veya onun da aynı kasıtla 

davranmış olması şart değildir (Gentinetta s. 18; Jäger Art. 190, N. 4). 
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borçlunun, bu durumu bildiği halde işleme icazet vermesi, iflâs sebebi olarak kabul 

edilmelidir
1286

.  

İradi temsilci, kendisine verilen temsil yetkisinin dışına çıkmak suretiyle, bir 

takım hileli işlemler yapar veya buna teşebbüs ederse, bu durum, yetkisiz temsil 

kapsamında değerlendirilir ve doğan zarardan, tümüyle temsilci sorumlu olur. Çünkü, 

borçlu, temsilcinin, kendisi adına yaptığı işlemleri denetleme imkânına sahip 

olduğundan, temsilci üzerindeki denetim yetkisini iyi kullanmış olması gerekirdi. 

Yani, borçlu, gerekli dikkat ve özeni gösterseydi, temsilcinin yaptığı bu hileyi 

anlayacak idiyse, borçlunun iflâsı istenebilecektir
1287

. Aksi halde, borçlular haberleri 

yokmuş gibi davranmak suretiyle, temsilcilerini hileli muamelelerde kullanmalarının 

yolu açılmış olur.  

Borçluyu temsile yetkili kimsenin kanuni temsilci olması halinde, temsil edilen 

kimsenin gayrimümeyyiz, mümeyyiz küçük ve mümeyyiz kısıtlı olması sebebiyle 

hukuki işlem ehliyet ve iradesi olmadığı için (MK m.14), işlemler kanuni temsilci 

tarafından yapılır. Bu işlemlerde, kâr ve zarar temsil edilene ait olmakla birlikte, temsil 

edilen kişinin kanuni temsilcinin tasarruflarını denetleme ve dolayısıyla kanuni 

temsilciyi kolayca engelleme imkânı yoktur. Türk Ticaret Kanunu m.15‟ e göre 

“Küçük ve mahcurlara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten veli ve vasi, tacir 

sayılmaz. Tacir sıfatı, temsil edilene aittir. Şu kadar ki; kanuni mümessil ceza 

hükümleri bakımından tacir gibi mesul olur”. Bu hükümden anlaşıldığı üzere, küçük 

ve mahcurlar, tacir sıfatını haiz olduklarından, iflâsa da tabi olacaklardır. Buna karşılık, 

kanuni temsilciler iflâsa tabi olmadıkları, ancak ceza hükümleri bakımından sorumlu 

tutulacakları anlaşılmaktadır. Kanaatimizce, olması gereken hukuk açısından, küçük ve 

mahcurların, kanuni temsilcilerinin muamelelerini denetleme imkânları zor 

olduğundan, kanuni temsilcinin m.177, 178 ve 178‟daki durumlar sebebiyle, küçüğün 

veya mahcurun iflâsına sebebiyet vermeleri halinde, bankaların yönetici ve denetçileri 

gibi, kanuni temsilci de iflâsa tabi olması gerekir.  

Üçüncü kişinin hileli muamelesini, borçlu biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, bu 

durum, borçlunun hileli muamelesi olarak kabul edildiğinden, iflâsı istenebilir. Bunun 

için, ayrıca üçüncü kişinin, iflâsa tabi kişilerden olması bir şart olarak aranmaz. 

Şirketlerin ortakları da, şirket bakımından üçüncü kişi durumundadırlar. Kural olarak, 

                                                 
1286

  Leemann s. 71; Gentinetta s. 16, 18; Giroud s. 35. 
1287

  Bu konuda, borçlunun, temsilciye rücu hakkı saklıdır.  
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ortakların hileli muameleleri, şirketin iflâsına sebebiyet vermez. Fakat, şirket 

organlarının bilgisi ve rızası dâhilinde, ortaklar tarafından yapılan hileler, şirketin 

hilesi olarak kabul edilir. Üçüncü kişi, iflâsa tabi kimselerden olsa bile, borcun tarafı 

olmadığından, yaptığı hile borçlunun iflâsını gerektirirken, kendi iflâsını gerektirmez. 

V-Sürekliliğin Bir ġart Olarak Aranmaması 

Alacaklıların haklarını ihlâl elen hileli muamelelerde bulunma veya bunlara 

teşebbüs etmenin iflâs sebebi olabilmesi için, bu tasarruf ve teşebbüslerin sürekli 

yapılması veya tekrarlanmış olması gerekmeyip, bir defa yapılmış olmaları yeterlidir. 

Ancak, sürekli tekrarlanan bir hileli muameleye bir noktadan sonra son verilerek 

yapılmaması, borçluyu iflâstan kurtaramazken, hileli teşebbüse son verilerek, doğan 

zararın da ortadan kaldırılması halinde, kanaatimizce borçlunun iflâsı 

istenemeyecektir. Bu duruma, borçlunun, mallarına değerini azaltıcı müdahalelerde 

bulunmaya başladıktan bir süre sonra vazgeçmesi ve doğan zararı ortadan kaldırması 

örnek olarak verilebilir. 

Hileli muamelelerde, süreklilik şartının aranmaması, hileli tasarrufun tabiatından 

kaynaklanır. Çünkü, hileli tasarruflarda, borçlunun kötü niyetinin anlaşılması için, bu 

muamelelerin (veya teşebbüslerin), bir defa yapılması yeterli olup, tekrar edilmesi 

gerekmez. Halbuki, süreklilik şartının kabul edildiği iflâs sebeplerinde, borçlunun 

davranışının, az çok süreklilik arzetmesi halinde, kötü niyetin varlığı ortaya 

çıkarılabilir.  

Süreklilik gerektiren iflâs sebeplerinin objektif unsuru, hareketler bütününden 

oluşur. Yani, çeşitli hareketler bir araya gelerek, iflâsa sebebiyet veren asıl hareketi 

meydana getirirler. Örneğin, borçlunun yerleşim yerinin malum olmaması, malum 

olmamanın gerçekleştiği ilk andan itibaren her an tekrarlanırlar ve zincirin halkaları 

şeklinde birleşmek suretiyle, m. 177/1‟deki iflâs sebebini oluştururlar. Bu an veya 

hareketlerden her birisi, tek başına yerleşim yerinin malum olmadığı sonucunu 

doğurmaya yeterli olmadıklarından, belli süre boyunca, borçlunun yerleşim yerinin 

malum olmadığı kanaatini uyandıracak şekilde devam etmeleri gerekir. Buna karşılık, 

hileli muamelelerin her biri, birbirlerinden bağımsız ve iflâs istenebilmesi için gerekli 

kanaati doğurabilme kabiliyetine sahip hareketlerden oluştuklarından, 

tekrarlanmalarına veya başka bir hileli muameleyle desteklenmelerine ihtiyaç 

duymazlar.  
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C-ĠFLÂS ĠSTEME USULÜ 

Kural olarak, borçlunun hileli işlem sebebiyle iflâsını isteme hakkı sadece 

borçlunun alacaklılarına aittir. Alacaklı sıfatını haiz her alacaklı, borçlunun iflâsını 

isteyebilir. Ancak, hileli işlemin yapıldığı veya buna teşebbüs edildiği tarihte, kişinin 

alacaklı sıfatını haiz olmasının gerekip gerekmediği tartışmalı olup, bu konuda farklı 

görüşler vardır: Bir görüşe göre, iflâs talebinde bulunacak kimse, hileli işlemin 

yapıldığı sırada, alacaklı sıfatını kazanmış olmalıdır. Hileli işlemle veya bundan 

sonraki bir dönemde alacaklı sıfatını kazananlar, bu nedene dayanarak, iflâs 

isteyemezler. Zira, daha önce yapılan bu hileli işlem, kişilerin hukuki durumunda, bir 

kötüleşme meydana getirmez
1288

. Diğer görüşe göre, burada iflâs sebebinin 

oluşabilmesi için, bu tarihin bir önemi yoktur. Çünkü, borçlu, kimlerin alacaklı 

olduğunu ve bunlardan hangilerinin yapılacak hileden veya bu hileye teşebbüsten zarar 

görebileceklerini bilmeden de işlem yapabilir
1289

. Kanaatimizce, burada her şeyden 

önce hileli işlem ve hileli işleme teşebbüs kavramlarını ayrı ayrı incelemek gerekir. 

Yapılan husus, hileli işleme teşebbüs niteliğinde iken, kişi henüz alacaklı sıfatını 

kazanmamış ve kişi alacaklı sıfatını kazandıktan sonra, bu teşebbüs zamana yayılan bir 

teşebbüs olup, varlığını devam ettiriyorsa, bu duruma dayalı olarak iflâsın 

istenebilmesinin önünde bir engel yoktur. Zira, kişi alacaklı sıfatını kazandığı 

dönemde, hile bir teşebbüs olarak devam edebileceği gibi, tüm unsurları tamamlanmış 

bir muameleye de dönüşebilir. Dolayısıyla, teşebbüs devam ettikçe, tehlike de var 

olmaya devam eder. Buna karşılık, hileli muamelenin tamamlanması durumundaki 

ölçü, alacaklı sıfatının kazanılmasından önce yapılan hileli işlemin sebep olduğu 

zararın doğduğu zaman aralığı veya doğan zararın devam edip etmediğidir. Söz konusu 

muamele, zararlarını alacaklı sıfatının kazanılmasından sonra doğurmaya başlamışsa 

veya önceden doğmakla birlikte kesintisiz bir şekilde devam ediyorsa, alacaklı sıfatının 

doğduğu tarih dikkate alınmaksızın iflâs istenebilir. Ancak, alacaklı sıfatının 

kazanılmasından önce yapılan hileli işlem, zararlarını, yine bu sıfatın kazanılmasından 

önce doğurarak sona ermişse, artık, borçlunun bu nedenle iflâsı istenemez. Aksi halde, 

borçlunun geçmişinde yapmış olduğu bütün hileler sebebiyle iflâsını istemek mümkün 

hale gelir ki, bu da hukuka aykırı olur. Belki burada, tıpkı tasarrufların iptali davasında 

olduğu gibi
1290

, alacaklı sıfatının kazanılmasından başlayıp geriye doğru, örneğin bir 

                                                 
1288

  Brunner Art 190, N. 8; Atalay-Anonim Şirketler, s. 21; Baumann s. 36; Giroud s. 36.  
1289

  Gentinetta s. 14; Berkin-İflâs Hukuku, s. l7; Leemann s. 77.  
1290

  İcra ve İflâs Kanunu m. 277 ve devamı anlamında tasarrufların iptali süresi: Alışılmış 

hediyeler müstesna olmak üzere, son iki yıl içinde yapılmış olan bütün ivazsız tasarruflar, 

bağışlamalar ve bazı ivazlı tasarruflar iptale tabidir. Bu iki yıllık süre aciz belgesinin 

verilmesinden veya iflâsın açılmasından itibaren geriye doğru gidilerek hesaplanır. Aynı 

şekilde, acz halinde yapılan kimi tasarruflar da iptale tabidir. Bu acz hali süresi ise, icrada 
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yıllık süre konulabilir ve bu süre zarfında yapılan hileli işlemler sebebiyle borçlunun 

iflâsı istenebilir. Zaten, doktrindeki bir görüşe göre de, hileli muamele 

gerçekleştirildikten sonra, alacaklı sıfatını kazananların, hileli muameleyi sebep 

göstererek iflâs yoluna başvurabilmeleri için, hileli muamelenin yapıldığı tarih ile iflâs 

talebi arasında, hile nedeniyle alacaklıların menfaatlerine zarar verilemeyecek kadar 

uzun bir zaman aralığının oluşmaması lazımdır
1291

. 

İflâs isteyecek kimsenin, hileli muamele ile kendisine zarar verilmesi hedeflenen 

alacaklı olması gerekmez
1292

. Hileli işlem, alacaklılardan birisini hedeflemekle birlikte, 

başka alacaklılar da zarar görüyorsa veya en azından onlar için böyle bir tehlike 

doğuyorsa, bunlar da (veya bunların cüz‟i ve külli halefleri) iflâs isteyebilirler
1293

. 

Hileli muameleyi yapan borçlunun banka olması halinde, bankanın birçok işleminin 

alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli muameleler niteliğinde olması, bilançonun hile 

ile kârlı gösterilmesi gibi hallerde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu iflâs isteme 

hakkına sahiptir (BankK.m. 106,III)
1294

. Aynı şekilde, borçlunun sermaye piyasası 

kuruluşu olması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu da iflâs yoluna başvurabilir (SPKa. 

m. 46/h)
1295

. 

Alacaklılardan birisi, borçluyla anlaşmak suretiyle, hileli tasarrufu vasıta kılarak, 

alacağı haricinde, bir menfaat temin ederse, yani hileli muamelenin bir tarafı durumuna 

gelirse, hileli muameleyi gerekçe göstererek iflâs isteyemez. Aynı şekilde, borçlunun 

hileli muamelesine karşı, alacaklı da hileli muamelelerde bulunmuşsa veya borçlunun, 

alacaklının hileli muamele yapmasına kızması nedeniyle, karşı hileli bir muamele icra 

etmiş olsa bile, borçlu hakkında iflâs istenebilir. 

                                                                                                                                          
aciz belgesinin verilmesinden ve iflâsta, iflâsın açılmasından geriye doğru bir yıldır.  

1291
  Jäger Art. 190, N. 8.  

1292
  Gentinetta s. 59; Blumenstein s. 601; Leemann s. 77; Fritzsche/Walder s. 86; Jäger 

Art. 190, N. 1; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 23; 

Atalay-Anonim Şirketler, s. 21. Başka bir alacaklıya karşı yapılan h ile sebebiyle de, 

borçlunun doğrudan doğruya iflâsı istenebilir. Çünkü, böyle bir davranış, borçlunun 

güvenilir biri olmadığı, diğer alacaklıların da alacağının tehlikede olduğu sonucunu 

doğurur.  
1293

  Hileli muamele sebebiyle iflâs isteme yetkisi, kural olarak alacaklıya ait olmakla birlikte, 

kanaatimizce alacaklı veya borçlu kendi haleflerine (cüz‟i veya külli) zarar vermek için, 

anlaşarak hileli muamele ile o taraf aleyhine hüküm verilmesini sağlamış olmaları da, bir 

iflâs sebebi olarak kabul edilmesi gerekir. Örneğin, yargılamanın iadesi yoluna, ancak 

davanın tarafları olanlar başvurabilir. Ancak, bu durumun varlığı halinde, hüküm aleyhine 

olan tarafın halefleri ve alacaklıları, istisnaen kendi haklarına dayanarak yargılamanın 

iadesine gidebilirler.  
1294

  19. HD, 17. 11. 1995, 7299/9852 (www.kazanci.com).  
1295

  19. HD, 20. 06. 1995, 4595/5616 (www.kazanci.com).  
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Hileli bir işlemin, mutlaka alacaklıların zararına yapılmış olduğu konusunda 

istisnai durumlar hariç olmak üzere, bir karine mevcut olmadığından
1296

 hileli 

işlemlerin sebep gösterilerek, borçlunun iflâsının istenebilmesi için, alacaklının, hileli 

bir işlemin varlığını, borçlunun bu konudaki bilinçli iradesini (işlemi bilerek ve 

isteyerek yaptığını), yani zarar verme kasdını ve varsa zararı ispatlaması lazım 

gelir
1297

. Bir görüşe göre, hem zararın, hem de kasdın, tam ve kesin olarak ispatlanmak 

yerine, zarar koşullarının oluştuğunu yaklaşık olarak (Wahrscheinlichkeitsbeweis) 

veya gerçeğe yakın (kanaat uyandırma= Glaubhaftmachung) bir şekilde ispatlanması 

yeterlidir
1298

. Ayrıca, alacağın varlığı konusunda da, ispatın yaklaşık olarak yapılması 

yeterli olup, bu konuda ayrıntılı bir inceleme yapılmaz
1299

. Kanaatimizce, bu görüş, 

sadece zarar doğma tehlikesi, zararın somut olarak doğmadığı haller ve kasd 

unsurunun ispatı bakımından doğrudur. Dolayısıyla, bu sebebin ispatı için üçlü bir 

ayrım yapmak gerekir: Birinci olarak, hile yapılmış ve zarar şüpheye mahal 

vermeyecek şekilde somut olarak doğmuşsa, alacaklı zararın doğmuş olduğunu, tam 

olarak ispatlaması zorunlu olup, yaklaşık ispat kafi gelmez. Örneğin, borçlunun el 

konulacak olan evini veya harmanını ateşe vermesi gibi durumlarda, yangın vakıası ve 

uğranılan zarar tam olarak ispatlanmadıkça, iflâs için gerekli sebep doğmuş olmaz. 

İkinci olarak, hileye başlanmış, ancak henüz işlem tamamlanmadığından, ortada henüz 

bir zarar olmamakla birlikte, bir zarar tehlikesi varsa, alacaklı bu işlem 

tamamlandığında, zarar doğurmaya müsait hale geleceği konusunda mahkemede 

yaklaşık ispat ile kanaat uyandırması yeterlidir. Üçüncü olarak, kişi, alacaklı olduğunu, 

her zaman tam olarak ispat etmek zorundadır. Tam olarak alacaklı olduğunu 

ispatlayamayan bir kimsenin bu sebebe dayanmasına imkân yoktur.  

İcra ve İflâs Kanunu‟nun 280 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, borçlunun yakın 

hısımları aleyhine bir karine konmuş olup, maddede saptanan derecede yakınlığı 

bulunanların, borçlunun zarar verme kastını bildiği varsayılır
1300

. Yasa koyucu, 280 

inci maddenin 3 üncü fıkrası ile alacaklı yararına iki yönlü bir karine getirmiş, bir 

taraftan borçlunun alacaklılarına zarar verme kasdı ile hareket ettiğini ve diğer taraftan 

                                                 
1296

  Gentinetta s. 62; Atalay-Anonim Şirketler, s. 21.  
1297

  Leemann s. 77-78;; Gentinetta s. 62; Atalay-Anonim Şirketler, s. 20. 
1298

  Favre s. 284; Gentinetta s. 62; Leemann s. 78; Fritzsche/Walder s. 88-89; Kuru-İflâs 

ve Konkordato, s. 113; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2762-2763; Atalay-Anonim Şirketler, s. 

21; Üstündağ-İflâs, s. 48.  
1299

  Jäger Art 190, N. 2; Fritzsche s. 35; Blumenstein s. 601-602.  
1300

  15. HD, 31. 1. 2006, E. 2005/8010, K. 2006/364 (www.kazanci.com).  



 

 

314 

da üçüncü kişinin bu kasdı bildiğini kabul etmek suretiyle alacaklıyı ispat külfetinden 

kurtarmıştır
1301

.  

İspat konusu, teşebbüs açısından tetkik edildiğinde, bir takım tereddütler hasıl 

olmaktadır. İflâs davası açılıncaya kadar, borçlunun hileli muamele yapma teşebbüsü 

halen devam ediyorsa, bu teşebbüse dayanılarak iflâs davası açılabilir. Alacaklının bu 

teşebbüsün hâlihazırda devam ettiğini, yaklaşık olarak ispat etmesi gerekli ve 

yeterlidir. Buna karşılık, dava açıldıktan sonra, borçlu bu teşebbüsünden pişmanlık 

duymuş ve muameleyi sona gerçekleştirmekten tamamen vazgeçmişse, bunu nasıl 

yorumlamak gerekecektir? İcra ve İflâs Kanunu m.177/1‟deki düzenleme dikkate 

alındığında, borçlunun teşebbüste bulunmasıyla, iflâs davası açmak için gerekli sebep 

gerçekleşmiş olacaktır. Ancak, kanaatimizce, burada borçlulara ceza hukukunda 

olduğu gibi, faal nedamette bulunabilmeleri için bir şans tanımak mümkün olmalıdır. 

Eğer, bu teşebbüs neticesinde herhangi bir zarar henüz doğmamış ve doğması 

muhtemel zararı engellemiş ve borcun ödenmemesi tehlikesini de borçlu pişman olarak 

ortadan kaldırmışsa, hâkimin davayı reddetmesi hakkaniyete daha uygun olacaktır.  

Kural olarak, bütün hile ve hileli tasarrufların varlığı, her türlü delil ile 

ispatlanabilir
1302

. Şu var ki, hile bir belgenin üzerinde yapılmışsa, hilenin yapıldığının 

belge ile ispatlanması zorunlu olup (HUMK m. 290), bu konuda tanık dinletilemez
1303

. 

Örneğin, borçlu şirketin defteri ve bilançolarının üzerinde oynama yapmışsa, ispat, 

ancak, bu defter ve bilançoların gösterilmesi suretiyle mümkündür
1304

. Buna karşılık, 

hile, sözlü bir anlaşma, bir fiil veya somut bir olayla gerçekleştirilmişse, tanık veya 

emarelerle ispat mümkün olabilecektir. Örneğin, borçlunun, mallarını azaltıcı 

eylemlerde bulunduğunu iddiası, tanıkla; borçlu, alacaklılarına zarar verme kasdıyla 

bir işlem yapıyorsa, bu durum emarelerle (m.280,I)
1305

 yaklaşık olarak ispatlanabilir. 

                                                 
1301

  15. HD, 4. 2. 1997, 257/598 (www.kazanci.com).  
1302

  Kurak s. 42; 1. HD, 15. 12. 1999, 13233/13316 (www.kazanci.com) 
1303

  Erman-Muvazaa, s. 1077-1081; Kurak s. 42; Güze, Beyhan: Muvazaa (Bursa Barosu 

Dergisi, 1986/28 s. 22-28), s. 22. 
1304

  “Sanıklar hakkında paravan şirket kurarak, alacaklıları zarara sokmak amacıyla müflis 

şirketin mallarını kaçırmak ve hileli bir şekilde iflâsını paravan şirketlere aktardığı iddia 

edilerek dava açılmış olmasına göre; müflis şirketin iflâstan önce ve sonraki muameleleri, 

ticari defterleri, muhasebe kayıtları, makina parkı hususlarında ceza hukuku, icra iflâs 

hukuku ve muhasebe alanında uzman bilirkişiler aracılığı ile yeniden bilirkişi incelemesi 

yaptırılmadan eksik soruşturma ile hüküm kurulamaz (6. CD, 13. 9. 1994, 7616/7536: 

www.kazanci.com).  
1305

  “…borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafı 

olan 3. kişi tarafından bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulund uğu da 

ispat edilmiş değildir… Bu durumda ispatlanamayan davanın reddine karar verilmesi 
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Bir görüşe göre, muvazaalı işlemin tarafı olmayan, fakat bu tasarruftan menfi olarak 

etkilenen üçüncü kişilerin muvazaalı işlemi ispat yükümlülüklerinde, işlem bir senede 

bağlı olsa bile, senetle ispat istenmemelidir. Çünkü, üçüncü kişi, bu işlemin tarafı 

olmaması nedeniyle, çoğu zaman işlemin yapıldığından haberi bile olmayacağından, 

ispat için yazılı belge temin etmesi imkânsızdır. Dolayısıyla, üçüncü şahıslara resmi 

veya adi bir senede bağlı bir işlemin, alacaklılardan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı 

yapıldığını, her türlü delil ispat etme imkânının verilmesi gerekir
1306

. Bu görüşe 

katılıyor olmamızla birlikte; yazılı bir belgeye bağlı işlemin muvazaalı olduğunu iddia 

eden bir alacaklının, ispat için bir belgeye ulaşması imkân dâhilinde ise veya işin 

doğası gereği belge gösterilmesi gerekiyorsa, yazılı belge ispat için mutlaka 

gösterilmelidir. Örneğin, borçlunun gerçekte borcu olmadığı halde, borcu varmış gibi, 

kambiyo senedi imzalayıp verdiğini iddia eden alacaklının, yazılı belge olarak, tacir 

olan borçlunun ticari defterlerini veya bunlara benzer belgeleri göstermesi zorunludur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması 

gerekmiştir” (15. HD, 13.4.2004, 1152/2104: www.kazanci.com).  
1306

  Erman-Muvazaa, s. 1086; 2. HD, 24. 12. 1970, 6309/6894 (Olgaç, Senai: Kazai ve İlmi 

İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu Şerhi, C.I, Ankara 1976, s. 199 -200).  
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§ 11. BORÇLUNUN HACĠZ YOLU ĠLE YAPILAN TAKĠPLER 

SIRASINDA MALLARINI SAKLAMASI 

A-GENEL OLARAK 

Borçlunun haciz yoluyla yapılan takip sırasında mallarını saklaması, bir iflâs 

sebebi olarak kabul edilmiştir (m. 177/1)
1307

. Hukukumuzda, İsviçre‟den farklı 

olarak
1308

, iflâsa tabi olan kişiler, iflâsla takibin yanı sıra haciz yoluyla da takip 

edilebilirler. İflâsa tabi bu kişiler, haklarında yapılan hacizli takip sırasında, mallarını 

saklamaları halinde, bu saklama fiili sebebiyle, m.177/1‟e göre doğrudan doğruya 

iflâsları istenebilecektir. Şayet, borçlu iflâsa tabi kişilerden değilse, haciz yoluyla takip 

sırasında, mallarını saklamış olsa bile, m. 177/1 anlamında herhangi bir iflâs sebebi 

oluşmayacağından, doğrudan doğruya iflâsı da istenemeyecektir (m.43). Bizdeki bu 

düzenleme İsviçre hukuku ile karşılaştırıldığında tamamen farklı bir yapı olduğu 

görülecektir. Bir defa, İsviçre cebri icra hukukunda, iflâsa tabi olabilmek için  kişinin 

ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişi olması gerekir. İflâsa tâbi bu kişiler hakkında 

gidilebilecek cebri icra yolu, sadece iflâs ile sınırlandırılmıştır (SchKG Art. 41). 

Dolayısıyla, iflâsa tâbi kişilere karşı haciz yoluyla takip yapılmasına imkân yoktur. Bu 

özelliği ile haciz yolunun, kural olarak, sadece ticaret siciline kayıtlı olmayan borçlular 

için uygulama alanı bulduğu söylenebilir (SchKG Art. 42)
1309

. Ancak, istisnai olarak, 

borçlunun, hakkında yapılan takip sırasında mallarını saklaması durumunda, iflâsa tabi 

olmadığı (yani ticaret sicilinde kaydı bulunmadığı) halde, bu eylemi nedeniyle iflâsa 

tâbi hale gelecektir (SchKG Art. 191/1).  

Alacaklıların alacağı, borçlunun malvarlığı bedelinden karşılandığından, 

borçlunun malvarlığı, alacakların tahsili için bir teminat teşkil eder
1310

. Alacaklılar da 

bu malların varlığına güvenerek, borçluyla hukuki işlem yaparlar. Borçlunun, takip 

sırasında mallarını saklaması, bu güveni zedeler. İşte, Türk hukukunda, bu iflâs 

sebebinin düzenlenme amacı, iflâsa tabi borçluları, haciz yolu ile yapılan takipler 

sırasında alacaklılarına karşı, doğruluk ve dürüstlük ilkesine uygun davranmaya 

zorlayarak, takibin semeresiz kalmasını önlemektir.  

                                                 
1307

  Amonn s. 305. 
1308

  İsviçre‟de bu sebebin konulma amacı, normalde, iflâsa tabi olmayan borçluları dürüst 

davranmaya zorlamak ve gerekirse, iflâslarını sağlamaktır. Bu konuda yuk. bkz. § 2. A. 

II.1.  
1309

  Leemann s. 84-85; Gentinetta s. 24. 
1310

  Karş. MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1009. 
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İsviçre iflâs sisteminden farklı olarak; alacaklılar, iflâsa tabi borçlularına karşı, 

para ve teminat alacakları için, ister icra takibi, isterlerse iflâs takibi yapabilirler. Fakat, 

alacaklıların iflâs yolunu tercih etmeyerek, icra takibi yapmış olmaları, aynı zamanda 

borçlunun lehine bir durumdur. Dolayısıyla, borçlu alacaklıların bu jest ve iyi 

niyetlerini suiistimal etmeyerek, ödeme emrinin kendisine tebliğinden, itibaren süresi 

içinde ve gerçeğe uygun olarak mal beyanında bulunması ve takibi semeresiz 

bırakacak davranışlar içine girmemesi gerekir.  

Malların saklanması, borçlunun mallarını bir başkasına devretme düşüncesi 

olmaksızın, ancak dürüstlük kurallarına aykırı olarak, tek taraflı davranışlarıyla, 

mallarına herhangi bir zarar vermeksizin, alacaklıların veya icra makamlarının 

göremeyecekleri veya ulaşamayacakları bir durumda bulundurması olarak 

tanımlanabilir. Malların saklanmasına, hacizli takip sırasında, malların tamamen beyan 

edilmemesi (m. 75, 337, 338, 339), mal beyanından kaçınılması, mülkiyeti kendisine 

ait olduğu halde, gizlenmesi, ortadan kaldırılması ve başka bir yere nakledilmesi, 

örnek olarak verilebilir
1311

. Kanun koyucu, alacaklının tahsiline, bu kadar yaklaşıldığı 

bir zamanda, borçlunun, dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eden ve takibi semeresiz 

bırakan tür davranışlarını, ağır bir yaptırıma tabi tutarak, hakkında doğrudan doğruya 

iflâs yoluna gidilebileceğini belirtmiştir
1312

.  

Belirtmek gerekir ki, borçlunun, hacizli takip sırasında, borcun ödenmesini 

tehlikeye düşürecek şekilde, mallarıyla ilgili olarak yaptığı her olumsuz davranış, 

malların saklandığı anlamına gelmez. Bu davranışlardan bazıları, mal kaçırmak, 

bazıları da, alacaklıyı zarara uğratmak amacıyla yapılan birer hileli muamele olabilir. 

Özellikle, malların kaçırılması, malların saklanmasına benzemekle birlikte, farklı 

anlam ve unsurlara sahiptirler. Bir defa malların kaçırılması, borçluluk sıfatı devam 

ettiği müddetçe yapılabilirken, malların saklanmasında, borçluluk sıfatının, hacizli 

takip sırasında doğmuş veya önceden doğmuş olsa bile, hacizli takip sırasında devam 

ediyor olması şarttır. Aynı şekilde, malların kaçırılması, fiillerin yanı sıra, hukuki 

işlemlerle de yapılabilirler. Malların kaçırılması için yapılan hukuki işlemler, hileli 

muamele olarak kabul edilirler. Buna karşılık, malların saklanması, ancak fiillerle 

gerçekleştirilebilirler. Ancak, bu fiiller, hiledekilerden farklı olarak, malı yok etme, 

                                                 
1311

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 51; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2763; 12. HD, 24. 5. 1975, 

2809/3937 (Olgaç-İcra ve İflâs, s. 1579-1580). 
1312

  Kanun borçlunun mal saklamasına yönelik olarak başka yaptırımlar da düzenlemiştir. 

Bunlardan birisi cezai yaptırımdır. İcra ve İflâs Kanunu m. 311/1 ve 331‟e göre 

cezalandırılırlar.  
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değerini azaltma amacı taşımazlar. Yani, borçlunun, saklanan mala zarar verme 

düşüncesi yoktur. Sadece, alacaklının veya icra makamlarının bu mallara erişiminin 

engellenmesi söz konusudur.  

Doktrindeki bir görüşe göre, malların sebepsiz olarak rehin verilmesi, 

bağışlanması, gerekmediği halde harcama yapılması, üçüncü kişilerdeki mal ve 

alacakların gizlenmesi, saklama anlamına gelir
1313

. Karşı görüşe göre ise, borçlunun, 

haciz sırasında, İcra ve İflâs Kanunu m.277-280‟de sözü edilen iptale tabi işlemlerle, 

örneğin, bağış, ivazsız tasarruf yapılması, rehin tesis edilmesi gibi yollarla elden 

çıkarılan malların bildirilmemesi, m.177/1 anlamında saklama sayılmaz
1314

. 

Kanaatimizce, bu görüşleri yorumlayabilmek için, saklama kavramının unsurlarından 

hareket etmekte fayda vardır: Buna göre, “saklama” denilen eylemin; takip sırasında 

gerçekleşmiş olması
1315

, borçlunun mevcudunu azaltmadan taahhütlerinden kurtulmayı 

sağlaması
1316

, takibin semeresiz kalmasını hedeflemesi ve borçlunun mallarını konu 

alan
1317

 tek taraflı eylemlerden oluşması gerekir. Bu unsurlar çerçevesinde yukarıdaki 

görüşler dikkate alındığında, verilen örnekler, saklama eyleminden çok, hileli birer 

muamele olarak ortaya çıkmaktadırlar. Hileli muameleler için, saklama gibi bir zaman 

kısıtlaması olmadığından, alacak zamanaşımı süresi içerisinde her her zaman ileri 

sürülebilirler.  

İcra ve İflâs Kanunu m. 177/1 anlamındaki “malların saklanması” kavramı ile 

gündelik hayatta kullanılan “malların gizlenmesi” ifadeleri de birbirinden farklı 

kavramlardır. Gizlemekten maksat, icra makamlarının bir malı göremeyecekleri 

şekilde kamufle etmek veya gözle görünmez hale getirmektedir. Buna karşılık, 

saklama, içerisinde gizlemeyi de barındıran daha geniş bir kavramdır. Saklama, bir 

malın, ona zarar vermeden değerini düşürmeden icra makamlarının eline geçmesini 

engelleyen, tek taraflı fiiller ve davranış biçimleridir. Örneğin, borçlunun mallarını 

gizleme çabasına girmeksizin, hiç mal beyanında bulunmaması, malların saklanması 

anlamına gelirken, malların gizlenmesi anlamına gelmez. Aynı şekilde, borçlunun 

                                                 
1313

  Leemann s. 87; Atalay-Anonim Şirketler, s. 22.  
1314

  Berkin-İflâs Hukuku, s. 172.  
1315

  Borçlunun mal kaçırmaya yönelik eylemleri, takipten önce veya takip sona erdikten sonra 

gerçekleşirse, borçlunun hileli muamelesinden bahsedilecektir.  
1316

  Bu durum, borçlar hukuku anlamında ise, sebepsiz zenginleşme olarak ifade edilebilir.  
1317

  Saklama eyleminin konusu, borçlunun davranışlarından ziyade, onun mallarıdır. 

Borçlunun, salt bir davranışı, örneğin takip sırasında kaçması, yerleşim yerinin malum 

olmamasının temel konusu, borçlunun malları olmadığından, saklamadan söz edilemez. 

Buna karşılık, borçlu hiçbir çaba göstermeden, yani birtakım davranışlarda bulunmadan, 

malları ulaşılmaz veya bulunamaz hale gelmesi, saklamanın gerçekleşmesi için yeterlidir.  
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evinde açık bir yerde, bir malı, icra müdürünün fark etmemesi, borçlunun da bu 

dalgınlıktan faydalanarak icra müdürünü uyarmaması, malların saklanması anlamına 

gelir. Saklamada, malların bulunduğu yer sır olmayıp, o yer hakkında, alacaklının veya 

icra makamlarının genel bir fikir veya tahminleri vardır. Ancak, yer sadece genel 

koordinatları ile belli olduğundan mala ulaşılamamaktadır. Gizlemede ise, malların 

nerede olduğu belli değildir, o yer bir sır durumundadır.  

Hileli muamelelerde, hileli muameleye teşebbüs de, bir iflâs sebebi olarak kabul 

edilmişken, malların saklanmasına teşebbüs bir iflâs sebebi olarak düzenlenmemiştir. 

Kanaatimizce, malların saklanmasına teşebbüs edilmenin de bir iflâs sebebi olarak 

kabul edilmesi isabetli olacaktır. Çünkü, malları saklamaya teşebbüs halinde olduğu 

belirlenen borçlunun bu eylemini tamamlamasını beklemek, cebri icranın amacıyla 

bağdaşmayacağı gibi, alacaklının menfaatleriyle de çelişir. 

B-ÖZELLĠKLERĠ 

I-Borçlu Hakkında Haciz Yolu Ġle Takip Yapılması 

1-Genel Olarak 

Alacaklı, cebri icra hukukunda, borçluya ait mal ve hakların aynından tatmin 

edilemez. Alacaklının tatmini, borçluya ait mal ve hakların paraya çevrilerek elde 

edilen paraların alacaklıya alacağı oranında verilmesiyle gerçekleştirilir. Bu tatminin 

sağlanabilmesi, öncelikle borçlunun mallarının haczedilmesiyle mümkündür. Arapça 

kökenli bir sözcük olan “haciz”, kelime olarak, el koyma anlamına gelir
1318

. Haczin 

hukuktaki anlamı ise, kesinleşmiş bir ödeme emrinin konusunu oluşturan bir para 

alacağının tahsilini sağlamak amacıyla, borçlunun rızasına bakılmaksızın, alacaklının 

talebi üzerine, onun alacağını karşılayacak tutar ve yeterlikte, borçluya ait kanunda 

belirlenmiş mal ve haklara icra dairesi aracılığıyla, hukuken veya fiilen el 

konulmasıdır
1319

. 

Haciz, tek başına bir takip yolu olmayıp, haciz yoluyla anılan takiplerin üçüncü 

aşamasını oluşturur. Haczin, bu takiplere kendi adını vermesinin sebebi, bu takipleri, 

külli icra yolu olan iflâstan ayırt etmek içindir. Çünkü, iflâsta haciz aşaması mevcut 

değildir. Bu nedenle, İcra ve İflâs Kanunu m.177/1‟deki “haciz yoliyle yapılan takip 

                                                 
1318

  Yılmaz-Sözlük, s. 436. 
1319

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 229; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin 

Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 238; MuĢul-İcra ve İflâs s. 415. 
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sırasında mallarını saklarsa” ifadesini, “haciz sırasında mallarını saklarsa” şeklinde 

anlamamak gerekir. Kanunda, saklama eylemi için sözü edilen aşama, haciz 

aşamasıyla sınırlı olmayıp, tam aksine takibin bütün aşamalarını kapsar. Dolayısıyla, 

kanuna göre, takibin her aşamasında malların saklanması iflâs sebebini oluşturur.  

Doktrindeki bir görüşe göre, ihtiyati haciz sırasında mal saklanması doğrudan 

doğruya iflâs sebebi teşkil etmez
1320

. Zira, ihtiyati haciz, bir takip türü olmayıp, tedbir 

mahiyetinde geçici bir haciz türüdür. Dolayısıyla, borçlunun mallarını saklaması, haciz 

aşamasıyla sınırlı olmayıp, takibin her aşamasında borçlunun mallarını saklaması bu 

iflâs sebebin oluşması için yeterlidir. Ayrıca, ihtiyati hacizde borçlunun mal beyanında 

bulunma zorunluluğu bulunmadığından, bu halde borçlunun mallarını saklaması, 

takipsiz iflâs sebebi teşkil oluşturmaz
1321

. Kanaatimizce, bu görüşü iki açıdan 

eleştirmek mümkündür. Birincisi, borçlunun mallarını saklaması, sadece mal 

beyanında bulunması ile gerçekleşmez. Kaldı ki, mal beyanında bulunmama, yüzde 

yüz olarak malların saklandığı anlamına gelmeyip, malların saklanmış olabileceği 

yönünde bir karine oluşturur. İkinci olarak, ihtiyati haciz, bir takip yolu olmamakla 

birlikte, haciz yoluyla yapılan takiplerden tamamen bağımsız bir aşama olmayıp, 

üçüncü sırada olan haciz aşamasının, daha önceye çekilmiş veya tedbire 

dönüştürülmüş halidir. Şayet, devam eden bir haciz yoluyla takip sırasında ihtiyati 

hacze başvurulmuşsa, zaten ortada bir takip olduğundan, borçlunun bu takip devam 

ederken mallarını saklaması, zaten iflâs sebebi oluşturacaktır. Buna karşılık, henüz bir 

takip başlatılmadan ihtiyati hacze başvurulmuşsa, alacaklının, haczin tatbikinden, haciz 

yokluğunda yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde 

haciz yoluyla takip başlatmak şartıyla (m. 264,I), ihtiyati haciz sırasında malların 

saklanmasını gerekçe göstererek, borçlunun m.177/1‟e göre borçlunun iflâsını 

isteyebilmesi gerekir
1322

. 

Saklama eyleminin, bir iflâs sebebi olabilmesi için, borçlu hakkında başlatılmış 

hacizli bir takibin varlığı zorunlu olup, icra makamlarının dahli olmaksızın alacaklı 

                                                 
1320

  Jäger/Walder/Kull/Kottmann-B. II, Art. 190, N. 15; Gentinetta s. 21; 

Fritzsche/Walder s. 90, dn. 14; Leemann s. 85; Atalay-Anonim Şirketler, s. 23; 

Belgesay-İİK Şerhi, s. 345; Berkin-İflâs Hukuku, s. 172; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 

114; Kuru-İcra ve İflâs III s. 2764; EriĢ, Gönen: Uygulamalı İflâs ve Konkordato 

Hukuku-Açıklamalar ve İçtihatlar, Ankara 1991, s. 387.  
1321

  Berkin-İflâs Hukuku, s. 172; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2764; Berkin-İflâs Hukuku 

Rehberi, s. 52; EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 387; Olgaç-İcra ve İflâs, s. 1572.  
1322

  Normalde, ihtiyati haciz konulduktan sonra, alacaklının başvurabileceği iflâs prosedürü 

takipli iflâstır. Ancak, ihtiyati haciz prosedürü devam ederken, borçlunun mallarını 

saklaması halinde, doğrudan doğruya iflâs yoluna gidilebilmesi gerekir.  
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tarafından borçluya yöneltilmiş bir cebri icra tehdidinin varlığı tek başına yeterli 

değildir. Bu duruma, alacaklının noter veya vekili aracılığıyla borçluya borcunu 

ödemesi için ihtar çekmesi örnek olarak verilebilir. Bu tür ihtarlar üzerine borçlunun 

mallarını saklaması durumunda, alacaklı malların saklandığı gerekçesiyle iflâs davası 

açamaz.  

İflâsta haciz prosedürü olmadığı için, borçlunun iflâs takibi sırasında mallarını 

saklaması halinde, m. 177/1 anlamında bir iflâs sebebi doğmayacaktır. Dolayısıyla, 

buradaki sebebin borçlu için ifade ettiği anlam, iflâs takibinden tamamen 

bağımsızdır
1323

.  

2-Hacizli Takip ÇeĢitleri 

Bu nedene dayanılarak borçlu hakkında iflâs yoluna başvurmak için borçlunun 

önceden haciz yolu ile takip edilmiş olmasının zorunlu olduğu yukarıda belirtildi
1324

. 

Haciz yolu ile takipler, ilâmlı ve ilâmsız takipler olmak üzere ikiye ayrılırlar
1325

. İlâmlı 

icra, haciz yoluyla takiplerden birisi olmakla birlikte, ilâmlı icranın konusu, ilâmsız 

icraya göre çeşitli taleplerden oluşabilir. Buna göre, ilâmlı icranın konusu, para ve 

teminat alacağı olabileceği gibi, para haricindeki bir talep de olabilir. Haciz, sadece 

konusu para olan ilâmlı taleplerde söz konusu olabilir. Dolayısıyla, ilâmlı icrayı, bir 

ayrıma tâbi tutmadan bir bütün olarak, haciz yolu diye adlandırmak doğru olmaz. İcra 

ve İflâs Kanunu m.177/1‟deki saklama fiiline dayanılarak borçlunun iflâsının 

istenebilmesi için, bir defa takibin konusunun para olması şarttır. Borçlunun, teslimi 

gerekli malı teslim etmemesi sebebiyle, ilâmlı icra yoluna başvurmak mümkün 

olmakla birlikte, bu durum, borçlunun iflâsını gerektirmez. Çünkü, malın teslimi için, 

borçlunun mallarının haczedilmesi söz konusu olmaz. İcra emrine rağmen, borç 

ödenmemişse, alacaklının iflâs isteme yetkisinin bulunduğu, ancak bu hakkını 

kullanmayarak, ilâmlı icraya devam etmesi halinde, iflâs isteme hakkını kaybedeceği 

yukarıda belirtilmişti
1326

. Fakat, borçlu kendisine gönderilen icra emrine rağmen, mal 

beyanında bulunmaması, mallarını icra makamlarının bulamayacağı yerlere gizlemesi 

halinde, alacak zamanaşımı süresince, borçlunun iflâsı istenebilmelidir. İlâmsız icra 

ise, ilâma bağlı bulunmayan alacakların tahsili için öngörülmüş bulunan cebri icra yolu 

                                                 
1323

  Müller s. 28. 
1324

  Bkz. yuk. § 11.B.I.2. 
1325

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2763. Takipli iflâs yolunda, takip aşamasında haciz 

olmadığından, borçlunun mallarını saklaması, doğrudan doğruya bir iflâs sebebi olmaz.  
1326

  Bkz. yuk. § 6. B. I. 6. a.  
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olup, genel haciz yolu, kambiyo senetlerine mahsusu haciz yolu ve kiralanan 

taşınmazların ilâmsız icra yoluyla tahliyesi olmak üzere üç biçimde ortaya çıkmakla 

birlikte, haciz, sadece genel haciz yolu ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda 

söz konusu olmaktadır. 

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte, haciz aşaması bulunmadığından, 

rehinli takip, hacizli takiplerin arasından yer almaz. Dolayısıyla, rehnin paraya 

çevrilmesi yolu ile takip sırasında, alacaklı, borçlunun mallarını sakladığını öğrenmiş 

olması, ona iflâs isteme hakkı vermez. Ancak, rehinli takip devam ederken, borçlu 

mallarını saklar ve bu takip sonucunda, alacaklı alacağını tam olarak alamazsa, 

alacağın tahsil edilemeyen kısmı için, haciz yoluyla takip yapabilir. Bu takipte de, 

alacağın tam olarak alınamayacağının anlaşılması halinde, alacaklı, rehinli takip 

sırasında yapılan saklama eylemine dayanarak, doğrudan doğruya iflâs isteyebilmesi 

gerekir
1327

. Aksi halde, kötü niyetli borçlulara, takip sırasında, mallarını saklamak 

suretiyle, sonradan yapılacak hacizli takibi semeresiz bırakma imkânı verilmiş olur.  

Rehin hakkı sahibi, kural olarak, ilk önce rehni paraya çevirerek alacağını tahsil 

etmekle yükümlüdür. “Alacağın rehinle temin edilmiş olması” ile “rehnin paraya 

çevrilmesi yolu ile takip yapmak” ifadeleri aynı anlama gelmez ve aynı sonucu da 

doğurmazlar. Çünkü, alacak, rehinle teminat altına alınmış olmakla birlikte, aynı 

zamanda kambiyo senedine bağlı ise, alacaklı isterse, kambiyo senetlerine mahsus 

haciz yoluyla takip yapabilir. Kanunun lafzı dikkate alındığında, alacak, rehinle 

teminat altına alınmış olmasına rağmen, kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolunun 

seçilmesi halinde, borçlu mallarını saklarsa, alacaklı saklama eylemini gerekçe 

göstererek iflâs isteyebilecek ve buna karşılık, borçlu, söz konusu alacağın rehinle 

temin edildiğini, dolayısıyla, iflâs istemede, borçlunun herhangi bir menfaatinin 

bulunmadığını ileri süremeyecektir. Kanaatimizce, pratikte, burada olması gereken, 

alacağın tamamı, rehinle teminat altına alınmışsa, borçlunun mallarını saklamış 

                                                 
1327

  Borçlu, rehinli takip sırasında mallarını saklamış, ancak rehnin paraya çevrilmesinden elde 

edilen para, alacaklının alacağını karşılamaya yetmemişse veya alacaklı, borçluya karşı 

haciz yoluyla takip başlatmış ve haczedilecek mal bulunamamışsa, alacaklı daha önce 

yapılmış olan saklama eylemleri sebebiyle de iflâs yoluna başvurabilmesi gerekir. 

Dolayısıyla, malların ne zaman saklandığı önemli değildir. Önemli olan, haciz yoluyla 

takip sırasında, malların saklı tutulmaya devam etmesidir. Çünkü, saklama eylemi, mallar 

ortaya çıkarılmadıkça, tıpkı ceza hukukundaki, hürriyeti tahdit suçları gibi her an kendisini 

tekrarlamaya devam ederler. Ancak, alacaklı, rehinli takip sırasında, borçlunun mal 

sakladığını öğrendikten sonra, haciz yolu ile takip yapmaksızın, borçlunun iflâsını 

isteyebilmesine imkân yoktur. Bunun için hacizli yollardan birisini başlatmış olması 

gerekir.  
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olmasının, rehin sahibine iflâs isteme hakkı vermemesidir. Fakat, rehin hakkı sahibi 

olmayan diğer alacaklılar, iflâs isteyebileceklerdir. 

II-Hacizli Takip Sırasında Malların SaklanmıĢ Olması 

1-Mal Kavramı ve Kapsamı 

Medenî hukuk anlamında maldan maksat, somut gözle görülebilir, maddî taşınır 

ve taşınmazlardır. Bir varlığın mal olarak kabul edilmesi için, ekonomik değer taşıması 

ve buna bağlı olarak da para ile değerlendirilebilir olması şarttır. 5237 sayılı yeni Türk 

Ceza Kanunu‟nda mala ilişkin olarak, 141 ile 169 uncu maddeleri arasında 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu hükümlerden anlaşıldığı üzere, ceza hukukunda 

malvarlığı kavramı, medenî hukuka kıyasla daha geniş olup
1328

, kapsamına, medenî 

hukuka göre mal sayılanların yanı sıra, ekonomik değer taşımamakla birlikte salt 

duygusal veya manevi değeri olan şeyler de girer. Örneğin, bir tutam saç, bir fotoğraf, 

mektup medenî hukukta mal olarak kabul edilmezken, ceza hukuku anlamında mal 

olarak kabul edilirler.  

İcra ve İflâs Kanunu m.177/1 anlamında mal kavramı, medenî hukuktan daha 

geniş, ancak ceza hukukuna göre daha dar anlamdadır. Buna göre, icra ve iflâs 

hukukunda, haczi caiz olan bütün mal ve haklar, mal olarak kabul edilirler. Çünkü, İcra 

ve İflâs Kanunu‟na göre bazı haklar da, mal gibi haczedilerek paraya çevrilebilmekte 

ve iflâs masasına dâhil olabilmektedirler. Yani, burada bir şeyin mal sayılmasının 

ölçütü, onun paraya çevrilebilir olup olmamasıdır. Dolayısıyla, haczi tamamen (m.82) 

veya kısmen (m. 83) caiz olan bütün taşınırlar, taşınmazlar, alacaklar ve ekonomik 

değeri olan hakların yanı sıra, rehinler, mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan 

sözleşmelerden doğacak olan haklar
1329

, m.177/1 anlamında mal kavramının 

kapsamına dâhildir
1330

. Buradaki mal kavramı, niteliği gereği, sadece mevcudu 

(aktifleri) kapsar. Ayrıca, icra ve iflâs hukukunda, özellikle taşınmaz kavramı, medenî 

                                                 
1328

  Malvarlığı kavramının kapsamı, yeni Ceza Kanunu ile genişletilmekle birlikte, toplumsal 

adalet duygusuna aykırı düşmeyecek şekilde, özellikle çok düşük değere sahip 

malvarlığına yönelik suçlarda cezalandırmama yolu da açılmıştır. Bazı suçlar yasadan 

çıkartılırken, hayatın değişen koşulları nazara alınarak, yeni suç tipleri yasaya konmuştur.  
1329

  Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda, borçlu (alıcı), henüz malın mülkiyetini 

kazanmamış olmakla birlikte, onun bu sözleşmeden doğan haklarının, bilançonun ak tif 

tarafında yer aldığı, dolayısıyla haczinin caiz olduğu kabul edilmektedir.  
1330

  İcra takibinde, bu mallardan, sadece borçlunun borcuna yetecek kadarlık kısmının beyanı 

söz konusu iken, iflâsta ise borçlunun haczi caiz olan bütün malları iflâs masasına dâhil 

olurlar.  
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hukuka göre, daha geniş bir anlama sahiptir. Örneğin, medenî hukukta, gemi siciline 

kayıtlı gemiler taşınır olarak kabul edilirken, icra ve iflâs hukukunda (m. 23,IV) 

taşınmaz olarak kabul edilirler
1331

. 

2-Malların Saklanması ve Saklama Biçimleri 

a-Malların Saklanması 

Alacaklının alacağını tahsil edebilmesi için kanuni yollara başvurması halinde, 

malların el konulamayacak veya ulaşılamayacak bir şekilde tutulması, malvarlığını 

sayısal olarak azalmış veya yok gibi gösterilmesi ve meydana gelen artışların 

bildirilmemesine yönelik aktif ve pasif tüm davranışlar, malların saklanmasına imkân 

veren davranışlar olarak kabul edilir
1332

. Borçlunun bu davranışlarının, iflâs sebebi 

olarak görülebilmesi için, söz konusu takibin semeresiz kalması, henüz takip 

başlatmamış alacaklıların alacağın vâdesinde ödenmesini tehlikeye düşürecek nitelikte 

olması yeterlidir
1333

.  

Saklamadan söz edebilmek için, borçlunun mallarının tamamını saklaması şart 

mıdır, yoksa sadece bir kısmının saklanmış olması yeterli midir? Doktrindeki bir 

görüşe göre, saklamadan söz edebilmek için borçlunun mallarının bir kısmını saklamış 

olması yeterlidir
1334

. Aynı şekilde,  benzer bir durum olarak, ihtiyati haciz konusunda 

ileri sürülen bir görüş de
1335

, malların saklanması sebebiyle ihtiyati haciz isteyebilmek 

için, malların tamamının saklamış olması şart olarak görmemekte, bunların sadece bir 

kısmının saklanmış olmasını yeterli saymaktadır. Bu durum, borçlunun kötü niyetli 

olduğu ve taahhüdünü yerine getirmek istemediğinin bir işaretidir. Ayrıca, borçlu, bu 

tür davranışlara devam ederek, alacaklının mevcut veya müstakbel takibini semeresiz 

bırakma tehlikesine sebebiyet vermiştir
1336

.  

                                                 
1331

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 109, 238, dn. 26. 
1332

  İhtiyati hacizde benzer durumlar için bkz. Ansay-İcra ve İflâs, s. 314; Berkin-İhtiyati 

Haciz, s. 31,32; Arar, Kemal: İcra ve İflâs Hükümleri, C. I, Ankara 1944, s. 371; Özekes 

s. 163.  
1333

  Acaba, borçlunun salt olarak mallarını saklaması mı iflâs sebebidir, yoksa, bu saklama 

fiilinin yanında alacaklının alacağının ödenmesinin tehlikeye düşmesi de gerekir mi? 

Kanaatimizce, burada iflâs istenebilmesi için, bu saklama fiili sebebiyle icra takibinin 

semeresiz kalmasının kuvvetle muhtemel olması, yani borcun ödenmesinin tehlikeye 

düşmüş olması gerekir.  
1334

  Brunner Art. 190, N. 9. 
1335

  Bilindiği üzere, borçlunun mallarını gizlemesi,  ihtiyati haciz sebebi olarak kabul 

edilmiştir (bkz. m. 257/2). 
1336

  Özekes s. 164.  
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Kanaatimizce, yukarıdaki soruya cevap verebilmek için birkaç ihtimalden 

hareket edilebilir: Birinci olarak; borçlu mallarının bir kısmını saklarken, alacaklının 

alacağının tahsili için bir miktar mal bırakmış, fakat kendisince önemli gördüğü bazı 

mallara el konulmasına gönlü razı olmadığı ve durumu icra müdürünün takdirine 

bırakmak yerine, en kötü ihtimali göz önüne alarak saklama gereği duymuş olması 

halinde, m.177/1 anlamında iflâs sebebi gerçekleşmiş olacaktır. İkinci olarak ise; 

borçlu, hakkında takip yapan alacaklının alacağına karşılık olarak yeteri miktarda mal 

beyan etmiş, ancak diğer alacaklıların takip ihtimaline karşı geri kalan mallarını 

saklamışsa, alacağı için yeterli mal bırakılan alacaklının m.177/1‟e göre iflâs yoluna 

gidememesi gerekir. Çünkü, bu kimsenin alacağının ödenmesi tehlikeye düşmüş 

değildir. Şayet, borçlunun gösterdiği malın alacağı karşılamaya yetmeyeceği 

konusunda tereddütler varsa, örneğin, tamamlama haczi veya ilave haciz söz konusu 

olduğunda başka mal bulunamayacaksa, takip yapan bu alacaklı da iflâs isteyebilir. 

Henüz, bir takip başlatmayan diğer alacaklılar için, alacaklarının vâdesinde ödenmesini 

tehlikeye düşüren bir saklanma fiili gerçekleştiğinden, bunlar her halükârda doğrudan 

doğruya iflâs davası açabilirler. 

b-Malların Saklanma Biçimleri 

aa-Mal Beyanında Bulunmamak 

Borçlu hakkında, cebri icra takibi başlatan alacaklı, ödeme veya icra emrine 

rağmen alacağını elde edemezse, borçlunun mallarının satışından elde edilen para ile 

alacağına kavuşmak ister. Ancak, alacaklı, çoğu zaman borçlunun ne gibi mallarının 

bulunduğunu ve bu malların nerede olduğunu bilemez. Bu nedenledir ki, kanun, 

borçluya borcuna yetecek kadar malını icra dairesine bildirme yükümlülüğü getirmiştir 

(m. 74,75)
1337

. Gerçi, alacaklının haciz yaptırabilmesi için, borçlunun mal beyanında 

bulunmuş olması şart olmayıp, alacaklı mal beyanını beklemeksizin, borçlunun 

mallarının bulunduğu veya bulunması muhtemel olan yerlere giderek, haciz 

yaptırabilir. Fakat, icra takibinin çabuk neticelenmesi ve alacaklının menfaatleri gereği, 

borçlunun kendisine verilen süre içerisinde mal beyanında bulunma mecburiyeti 

vardır
1338

. Mal beyanı, borçlunun, gerek kendisinde ve gerekse üçüncü şahıslar elinde 

bulunan mal, alacak ve haklarında, borcuna yetecek miktarın, çeşit ve mahiyet ve 

vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını 

                                                 
1337

  Bıkmaz s. 130.  
1338

  Yılmaz-İcra İflâs Suçları, s. 500.  
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ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya sözlü olarak icra 

dairesine bildirmesidir (m.74). 

Haciz yolu ile takip edilen borçlu, ilâmsız icra takibinde, genel haciz yolunda 

ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün (m.60/4), kambiyo senetlerine mahsus 

haciz yolunda on gün (m.168/6); ilâmlı icrada ise, icra emrinin tebliğinden itibaren 

yedi gün içinde borcunu ödemek veya mal beyanında bulunmak mecburiyetindedir. 

İlamsız icrada, borçlunun ödeme emrine yaptığı itirazın kaldırılması  veya itirazının 

iptali halinde mal beyanında bulunma süresi üç gündür (m. 75,I). Bir görüşe göre, 

borçlunun,  belirtilen bu süreler içinde bilerek ve isteyerek
1339

 borcuna yetecek 

miktarda hiç mal beyanında (m.74) bulunmaması
1340

 veya mallarının varlığını inkâr 

etmesi, m.I77/1 anlamında "malların saklanması" anlamına gelir
1341

. Ayrıca, bu iflâs 

sebebinin oluşabilmesi için, saklanan malların varlığı, alacaklılar tarafından da 

bilinmemelidir
1342

. Kanaatimizce, bu görüşe ilaveten, saklanma eyleminin 

oluşabilmesi için, malın yeri bilinmesine rağmen, gerek alacaklıların, gerekse icra 

makamlarının ona ulaşması imkânsız hale getirilmiş veya alacaklılarca bilinen bu 

malların, sonradan borçlu tarafından gizlenmiş olmasını da, malların saklanması olarak 

kabul etmek mümkündür. Ancak, borçlunun mallarının varlığını inkâr etmesi, malların 

saklanmasından ziyade, gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmaya girer ki, bu da 

borçlunun hileli bir muamelesini oluşturur. Bu durumda, malların saklanması nedenine 

dayalı olarak değil de, borçlunun hileli muamelesine dayanılarak iflâs istenebilir.  

Doktrindeki bir başka görüşe göre, borçlunun bazı mallarını beyan ederken, bazı 

mallarını beyan etmemesi veya beyan ettiği malların borcu karşılayacak miktarda 

olmaması da m. 177/1 anlamında malların saklanması anlamına gelir
1343

. 

Kanaatimizce, borçlunun mallarını eksik beyan etmesi veya bazı mallarını beyan 

etmemesi, mal beyanında bulunmama olarak değil, gerçeğe aykırı beyanda bulunma 

anlamına gelir. Mal beyanında bulunmamaktan sözedebilmek için, borçlunun kanunda 

gösterilen süreler içinde hiçbir surette mal beyanında bulunmamış veya bu beyanı 

yapmaktan kaçınmış olması gerekir.  

                                                 
1339

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 22; Giroud s. 36.  
1340

  Kanaatimizce, borçlunun gerçeğe aykırı mal beyanında bulunması, malların saklanması 

olarak değil, alacaklıları zarara uğratacak hileli muamele olarak değerlendirmek gerekir. 

Bunun için bkz. yuk. § 10. B. I. 1. b. dd.  
1341

  Gentinetta s. 21, 22; Leemann s. 86-87; Giroud s. 36-37; Jäger Art. 190, N. 9; Berkin-

İflâs Hukuku, s. 171-172; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 113; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 

2763-2764; Atalay-Anonim Şirketler, s. 22.  
1342

  Berkin-İflâs Hukuku, s. 172; Gentinetta s. 22; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2763: Atalay-

Anonim Şirketler, s. 22.  
1343

  MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1010. 
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Borçlunun “herhangi bir borç ödeme kabiliyetim yoktur" şeklindeki beyanı, İcra 

ve İflâs Kanunu‟nun 74 üncü maddesi anlamında geçerli bir mal beyanı değildir
1344

. 

Böyle bir beyan yapılmamış sayılır. Yargıtay, bir kararında, borçlunun “benim 

herhangi bir malvarlığım, taşınır ve taşınmaz malım yoktur”, şeklindeki mal beyanını, 

borçlunun geçimini ne şekilde sağladığını beyan etmediği gerekçesiyle, geçersiz bir 

mal beyanı olduğunu ve m.74‟ e uygun olmadığını belirtmiştir
1345

. Mal beyanının, 

m.74‟e uygun olmaması halinde, borçlu mal beyanında bulunmamış sayılacak
1346

 ve 

bu durum malların saklanması anlamına gelebileceğinden, iflâs yoluna gidilebilecektir. 

Ayrıca, borç tutarının azlığı, mal beyanında bulunmak zorunluluğunu da ortadan 

kaldırmadığından
1347

, borçlunun iflâsı istenebilecektir. Beyan edilmesi gereken malın, 

o anda borçlunun uhdesinde olması şart olmayıp, üçüncü kişilerdeki mal ve alacakların 

beyan edilmemesi de
1348

, malların saklanması anlamına gelir. 

Kural olarak, borçlunun hiç malı olmasa bile, mal beyanında bulunması 

zorunludur. Borçlu, hiç malı olmadığı için mal beyanında bulunmamışsa, bu durum 

malların saklanması anlamına gelir mi? Kanaatimizce, borçlunun her ne kadar beyanda 

bulunma mecburiyeti varsa da, bu durumun cezai yaptırımları bulunmakta ise de, 

olmayan bir malın saklanmasının mümkün olmayacağından, borçlunun iflâsının 

istenmesi de mümkün olmayacaktır. Aslında, malın beyan edilmemesi, bir borçlu için 

dürüstlük testidir. Ancak, burada, borçlunun dürüst davranmasının önemli olması 

kadar, mallarının bulunması da önemlidir. Borçlu, hiç mal beyanında bulunmamak 

yerine, eksik beyanda bulunmuşsa (m. 75,337,338), bu konudaki bir görüşe göre, bu 

durum, malların saklanması olarak kabul edilir
1349

. Kanaatimizce, borçlunun mallarını 

kasden eksik beyan etmesi, gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak anlamına 

geldiğinden, borçlunun “alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli muamele” olarak kabul 

edilmesi gerekir.  

Belirtmek gerekir ki, borçlunun mal beyanında bulunmamış olması, her zaman 

malların saklandığı anlamına gelmez. Borçlu, bazen, mallarını saklama kasdı 

olmaksızın veya ihmal nedeniyle mal beyanında bulunmamış olabilir. Borçlu, hiç bir 

özrü olmaksızın beyanda bulunmaması, onun malvarlığını sakladığına dair, sadece bir 

karine teşkil eder. Yoksa, bu durumlarda, borçlunun malını kesin olarak gizlediği 

                                                 
1344

  16. HD, 16. 3. 2004, 810/4309 (www.kazanci.com).  
1345

  8. HD, 1.11.1996, 12824/13520 (Bıkmaz s. 135).  
1346

  8. CD, 16. 10. 1996, 11519/12529 (Bıkmaz s. 135).  
1347

  İBK, 8. 7. 1936, 16/21 (www.kazanci.com).  
1348

   Gentinetta s. 22; Atalay-Anonim Şirketler, s. 22;  
1349

  Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 23; Atalay-Anonim Şirketlerin İflâsı, s. 22.  
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anlamı çıkarılamaz. Çünkü, borçlunun, gerçekte hiç malı olmayabilir. Borçlunun 

yeterli malvarlığı olmasına rağmen; bunları borcuna yetecek şekilde beyan etmemesi 

ve bu nedenle, icra takibi semeresiz kalması, malların saklanması değil, hileli muamele 

anlamına gelir
1350

,
1351

.  

Borçlunun, sadece borcuna yetecek kadar malvarlığını beyan etmesi yeterli olup 

(m. 74), bütün servetini beyan etmek mecburiyeti yoktur
1352

,
1353

. Borçlunun beyan 

ettiği malların borcu karşılamaya yetip yetmeyeceğini icra müdürü takdir eder. Borçlu, 

borçlarına yeteceği düşüncesiyle bir miktar malını beyan etmiş, ancak bunlar alacağı 

karşılamaya yetmemişse, alacaklılara zarar verme kasdı bulunmadığından dolayı, 

borçlunun iflâsı istenemez. Bir görüşe göre, borçluya karşı iflâs davası açılabilmesi 

için gizlenen malın, haczi caiz bir mal olup olmamasının bir önemi yoktur
1354

. 

Kanaatimizce, borçlu, haczi caiz olmayan mallarını beyan etmemesi onun iflâsını 

gerektirmez. Az önce de belirtildiği gibi, borçlu servetini beyan etmek zorunda 

değildir. Bunun anlamı, borçlu haczi caiz olmayan mallarını beyan etmesi gerekmediği 

gibi, haczi caiz olan mallarının da tamamını beyan etmesi gerekmez. 

Takip borçlularının, birden fazla olması halinde, ödeme veya icra emrini alan her 

borçlu, ayrı ayrı mal beyanında bulunmak zorundadır
1355

. Borçlulardan birisinin, 

yeterli miktarda mal beyanında bulunması, diğerlerini sorumluluktan kurtarmaz
1356

. Bu 

durumda, mal beyanında bulunmayanlara karşı, mallarını sakladıkları gerekçesiyle 

iflâs yoluna gidilebilir. 

Ticareti terk eden bir tacirin, on beş gün içinde, kayıtlı olduğu ticaret siciline 

durumunu bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini 

gösteren bir mal beyanında bulunma zorunluluğu vardır (m.44,I). Bu şekilde mal 

beyanında bulunmayan veya aktifinde yer almış malı veya yerine kaim olan değerini, 

haciz veya iflâs sırasında göstermeyen borçlu da mallarını saklamış olur (m.337/a,I) 

 

                                                 
1350

  Eriş‟e göre bu durum malların saklanması anlamına gelir. Bu görüş için bkz. EriĢ-İflâs ve 

Konkordato, s. 387.  
1351

  Borçlu, karinenin aksini ispatlamak suretiyle, örneğin hiç malının bulunmadığını, 

dolayısıyla, olmayan malın saklanmasına imkân olmadığını ileri sürerek hakkında iflâs 

kararı verilmesinden kurtulabilir.  
1352

  İBK, 8. 7. 1936, 16/21 (www.kazanci.com).  
1353

  Borçlunun acz hali nedeniyle iflâsını istemesi halinde, buradaki durumun aksine haczi caiz 

bütün mallarını beyan etmek zorundadır. 
1354

  Jäger/Walder/Kull/Kottmann-B. II, Art. 190, N. 15; Altay-İflâs Hukuku, s. 470-471.  
1355

  Uyar, Talih: İcra ve İflâs Hukukunda Suç Sayılan Fiiller, Manisa 1987, s. 53.  
1356

  8. CD, 19. 9. 1996, 9801/11116 (Bıkmaz s. 134).  
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İcra dairesine yapılan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek 

mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu, sonradan kazandığı malları 

ve kazancında ve gelirinde meydana gelen artışları, yedi gün içinde icra dairesine 

taahhütlü mektupla veya sözlü olarak bildirmek zorundadır (m.77). Bildirmediği 

takdirde, mal beyanında bulunmamış kabul edilir ve bu durum, m.177/1 anlamında, 

saklama eylemi anlamına gelir.  

Borçlu yeterli miktarda mal beyanında bulunmuş veya icra müdürü takip 

başlatan alacaklının alacağına yetecek kadar mal haciz etmişse, borçlunun geri kalan 

mallarını çeşitli saiklerle saklamış olması, takip alacaklısı için bir iflâs sebebi 

oluşturmaz
1357

. Ancak, henüz takip başlatmamış olan alacaklılar bu duruma dayanarak 

iflâs isteyebilirler. Rehinli veya başka bir takip sebebiyle haczedilen malların 

saklanması, borçlunun iflâsının istenmesine engel teşkil etmez. Çünkü, borçlu borcuna 

yetecek kadar malı olmadığı takdirde, rehinli ve hacizli mallarını da beyan etmek 

zorundadır
1358

.  

Mal beyanında bulunmamanın, m.177/1 anlamında saklama eylemi olarak 

sayılması ve bu nedenle de iflâs istenebilmesi için, borçlunun yeterli malının 

haczedilmemiş olması gerekir. Bir yandan yeterli miktarda mal haczedilmiş, diğer 

yandan borçlu bir takım mallarını saklama yoluna gitmişse, kendisi için takibin 

semeresiz kalma ihtimali bulunmayan alacaklı (hacze iştirak olsa bile), mal beyanında 

bulunulmadığını ve dolayısıyla, malların saklandığını gerekçe göstererek iflâs 

isteyemez
1359

. Fakat, takip yapmayan veya yapılan takibe iştirak etme imkânı 

bulunmayan alacaklılar, bu nedenle iflâs talebinde bulunabilirler.  

 

                                                 
1357

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2764.  
1358

  Mal beyanında bulunmamak, malların saklanması anlamına gelmesinin yanı sıra, aynı 

zamanda bir suçtur. İcra ve İflâs Kanunu m. 337,I‟e göre, haklı bir sebep olmaksızın, 

süresinde mal beyanında bulunmayan borçlu, alacaklının şikâyeti üzerine, on gün disiplin 

hapsi ile cezalandırılır. Alacaklının alacağını karşılayacak miktarda malın haczedilmesi 

veya borcun ödenmesi hâlinde, bu ceza düşer ve borçlu serbest bırakılır. Acaba, borçlu, 

mallarını saklamak amacıyla, süresinde mal beyanında bulunmamış, ancak sonradan mal 

beyanında bulunmaya karar vermişse, burada malların saklanması anlamına gelen, mal 

beyanında bulunmama, iflâs sebebi olmaktan çıkar mı? Kanaatimizce, iflâs yoluna 

başvurmanın amacı, borçluyu cezalandırmak değil, alacağın tahsilini sağlamak olmalıdır. 

Borçlunun sonradan pişman olarak mal beyanında, bulunması halinde, borçlu hakkında 

iflâs istemek için bir neden kalmayacaktır.  
1359

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2764.  
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bb-Diğer Saklama Biçimleri 

Borçlunun mallarını saklaması, sadece mallarını beyan etmemek suretiyle 

gerçekleşmez. Tam aksine, çeşitli biçimlerde malların saklanması söz konusu olabilir. 

Malların saklanması, örneğin, borçlunun değerli eşyalarını bir yere gömmesi 

şeklindeki aktif davranışlarıyla gerçekleşebileceği gibi, mallarının bulunduğu yeri icra 

makamlarına göstermemek şeklindeki pasif davranışlarla da gerçekleşebilir. Bütün bu 

davranışlarda önemli olan, borçlunun saklama ve takibi semeresiz bırakma kasdının 

bulunmasıdır.
1360

. Malların, başka bir mekâna aktarılması, gizlenmemiş olmakla 

birlikte, bulunduğu mekânın icra müdürüne bildirilmemesi, iyi niyetli üçüncü kişiye 

tevdi edilmesi
1361

, haciz sırasında malların görevli memurun göremeyeceği bir yere 

konulması
1362

, malların saklanmasına örnek olarak verilebilir. Ancak, bir mal, beyan 

edildikten veya haczedilip borçluya yediemin olarak bırakıldıktan sonra, borçlunun 

malları ortadan kaldırması, saklama değil, malların kaçırılması olarak nitelemek doğru 

olacaktır. Yukarıdaki bütün açıklama ve örneklerden anlaşılacağı üzere, saklamadan 

söz edilebilmek için, malların bulundukları mekânlarının değiştirilmesi şart olmayıp, 

malların alacaklı ve yetkili mercilerin bilmedikleri bir yerde tutulmaya devam 

edilmeleri, malların saklanması anlamına gelir.  

III-Saklama Eyleminin Takip Sırasında Devam Ediyor Olması 

Kanun koyucu, saklama fiilinin yapılma zamanını, hacizli takibin süresi ile 

sınırlamıştır. Ancak, saklama fiili, takip sırasında devam etmek şartıyla, takip 

talebinden önceki bir tarihte başlamış olması, iflâs talebi için bir engel teşkil etmez. 

Şayet, mal, takip talebi başlamadan önce saklanmış ve bu saklanma, takip sırasında 

devam ediyorsa, mal zaman olarak, takip sırasında saklanmış sayılmalıdır. Çünkü, 

yukarıda belirtildiği gibi
1363

, saklama fiili, mal ortaya çıkarılmadığı sürece, hüküm ve 

sonuçlarını, her an doğurmaya devam etmekte ve böylece saklama eylemi tekrarlanmış 

olmaktadır. Ayrıca, semeresiz kalan takibin sona ermesinden sonra, borçlu kazandığı 

malları m.339,I‟e göre yedi günlük süre içinde icra makamlarına bildirmek zorundadır. 

                                                 
1360

  Doktrindeki bir görüşe göre, borçlunun, gerçekte kendisine ait olan bir malın, kendisine ait 

olmadığını ileri sürerek inkâr etmesi, malın saklanması anlamına gelir (Kuru-İcra ve İflâs III, s. 

2764; Atalay-Anonim Şirketler, s. 22). Kanaatimizce, bu durum malların saklanması 

değil, hileli muamele olarak kabul edilmelidir.  
1361

  Üçüncü kişi, borçlunun saklama kasdını biliyorsa, bu malın kaçırılması anlamına gelir ve 

saklama olarak değil, hileli muamele olarak kabul edilmesi gerekir.  
1362

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 22; Berkin-İflâs Hukuku, s. 172; Gentinetta s. 22; Kuru-

İflâs ve Konkordato, s. 113; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2763.  
1363

  Bkz. yuk. § 11.B.I.2. 
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Borçlu, bu malları kazandığını, icra makamlarına bildirmemesi, malların saklanması 

anlamına gelir. Fakat, bu mal, takibin sona ermesinden sonra kazanıldığı için, alacaklı, 

doğrudan doğruya iflâs yoluna başvuramaz. Bunun için, alacaklının, önceki takibinden 

bağımsız olarak yeni bir takip başlatması başlatılması gerekir. Şayet, saklanan mallar, 

takip talebinden önce veya takip sırasında kazanılsaydı, borçlu, takip sona erdikten 

sonra, yeni bir hacizli takip yapmaya ihtiyaç duymaksızın, doğrudan doğruya iflâs 

yoluna gidebilecekti.  

Hacizli bir takibin süresi, takip talebi ile başlar ve alacaklılara borç ödemeden 

aciz belgesinin verilmesiyle sona erer. Saklama fiili, süre olarak, takibin ömrü ile 

sınırlı olmayıp, takip talebinden önce başlayabileceği gibi, borç ödemeden aciz 

belgesinin verilmesinden sonra da devam edebilir. Burada önemli olan, saklama 

eyleminin takip sırasında var olmasıdır. Saklama eyleminin, takip talebinden önce son 

bulması veya takibin sona ermesinden sonra gerçekleşmesi, bu iflâs sebebinin 

gerçekleşmesine imkân tanımaz. Bu durumlar, ancak alacaklıların haklarını ihlâl elen 

hileli muameleler veya bunlara teşebbüs sayılır ki, bu da başka bir iflâs sebebi 

oluşturur. Takip sona erdikten sonra da, saklama eyleminin halen devam etmesi 

durumunda, saklama sebep gösterilerek, borçlunun iflâsı istenebilir. Aynı şekilde, 

saklama eylemi takiple birlikte sona ermiş olması da, saklama sebebiyle borçlunun 

iflâsının istenmesini engellemez. 

IV-Saklanan Malların Bulunmasına veya Bunlara UlaĢılmasına Ġmkân 

Olmaması 

Borçluya ait malların saklanmış olduğunun ileri sürülebilmesi için, icra 

müdürünün veya alacaklıların, bu malların nerede olduğunu bilemiyor veya borçluya 

ait olduklarını tespit edemiyor olmaları gerekir
1364

. Borçlunun sakladığını düşündüğü 

veya beyan etmediği mallar, kolaylıkla görülebiliyor veya bulunabiliyorsa, borçlunun 

mallarını sakladığı kabul edilemez. Buna karşılık, borçlunun malları sakladığı yer 

biliniyor olmakla birlikte, bu malların bulunmasının, uzun bir zaman, büyük bir çaba 

ve masrafı gerektirmesi, malların saklanması olarak kabul edilmelidir. 

Bir görüşe göre, borçlu haciz sırasında, kapalı ve kilitli yerlerini açmaması da 

malların saklanması anlamına gelir. Dolayısıyla, bu duruma dayanılarak borçlunun 

iflâsı istenebilir.
1365

 Kanaatimizce, borçlunun bu şekilde davranması, saklama olarak 

                                                 
1364

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 22; Altay-İflâs Hukuku, s. 471.  
1365

  EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 387.  
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kabul edilmekle birlikte, bu duruma dayanılarak borçlunun iflâsı istenemez. Çünkü, 

m.80,III‟e göre, icra müdürünün talebine rağmen, borçlu kilitli yerleri ve dolapları 

açmaz ve içindeki eşyaları göstermezse, icra müdürünün, bunları zorla açtırabilme 

yetkisi vardır. Aynı şekilde, m.80,IV‟e göre, icra müdürü, haciz sırasında, borçlunun 

üzerinde para, kıymetli evrak, altın veya gümüş veya diğer kıymetli şeyleri sakladığını 

anlar ve borçlu bunları vermekten kaçınırsa, borçlunun şahsına karşı kuvvet kullanma 

yetkisine de sahiptir. Dolayısıyla, icra müdürünün yetkisini kullanarak kapalı yerleri 

açtırması ve borçlunun üzerinde mal saklaması durumunda, ona karşı kuvvet 

kullanması mümkün olduğundan, malların saklandığı gerekçesiyle borçlunun iflâsının 

istenmesine imkân yoktur. Ancak, borçlu sadece kendisinden başka bir kimsenin 

çözemeyeceği şifrelerle, bilgisayarında malvarlığına ilişkin bilgiler yüklemişse, bütün 

çabalara rağmen, şifrelerin çözümü mümkün olmaması veya borçlu üzerini aranacağını 

fark ederek, haciz mahallinden kaçması gibi durumlarda, borçlunun mallarını sakladığı 

kabul edilir ve iflâsı istenebilir.  

V-Saklama ve Zarar Verme Kasdının Bulunması 

Saklama fiili gerekçe gösterilerek iflâs istenebilmesi için, saklama saikiyle 

hareket edilmesi şarttır. Malları saklama eylemini, gerçek kişiler yapabileceği gibi, 

tüzel kişiler de yapabilir. Yönetim kurulu, müdür veya murahhas üyenin iradesi, borçlu 

tüzel kişinin iradesi sayıldığından, saklama eylemi, tüzel kişi tarafından yapılmış 

sayılır
1366

. Dolayısıyla, saklama eyleminin tüzel kişinin bilgisi veya rızası dahilinde 

olup olmadığının bir önemi yoktur. İradi temsilci, vekil ortaklar, tacir yardımcıları, 

çalışanlar
1367

 veya üçüncü bir kişinin mal saklaması durumunda, borçlunun açık veya 

zımni muvafakatine ihtiyaç vardır. Aksi halde, iflâs sonucunu doğuracak bir iflâs 

sebebi gerçekleşmez. Kanuni temsilcinin malları saklaması, küçük veya mahcur 

durumda olan tacirin saklama eylemi olarak kabul edilir. Aynı şekilde, borçlunun, bazı 

alacaklılarının alacağının karşılanması için mallarını saklaması halinde, lehine saklama 

eylemi gerçekleştirilen bu alacaklılar iflâs talebinde bulunamazlar. Ancak, bu durum 

diğer alacaklıların aleyhine (zararına) olduğundan, onlar iflâs talebinde bulunabilirler. 

Doktrindeki bir görüşe göre, borçlunun, mallarını saklanmasının, alacaklılara 

zarar vermek maksadıyla yapılmış olması ve bu maksadın ispat edilmesi şart değildir; 

                                                 
1366

  Giroud s. 38. Atalay-Anonim Şirketler, s. 23. 
1367

  Borçlunun çalışanlarından birisinin, borçluya faydalı olmak düşüncesiyle, borçludan 

habersiz olarak mal saklaması, doğrudan doğruya iflâs sebebi oluşturmaz (Atalay-Anonim 

Şirketler, s. 23).  
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buradaki iflâs sebebinin gerçekleşmesi için, borçlunun mallarını saklama iradesi ile 

davranmış olması, tek başına yeterlidir
1368

. Kanaatimizce, bu iflâs sebebinin 

gerçekleşmesi için borçlunun, mallarını salt saklamak iradesi ile davranması tek başına 

yeterli olmayıp, ayrıca, hâlihazırdaki takibi semeresiz bırakma veya takip başlatmamış 

alacaklıların alacağının ödenmesini tehlikeye düşürme amacıyla yapmış olması 

gerekir. Örneğin, borçlunun bazı mallarını, mirasçılarından kaçırmak amacıyla 

gizlemesinin aynı zamanda alacaklılara yönelik olarak yapıldığı anlamına gelmez. 

Aynı şekilde, borçlunun ekonomik olarak daraldığı günlerde, kullanmak amacıyla, bir 

miktar para veya değerli eşyayı saklamış olması, m. 177/1 anlamında iflâs isteme 

hakkı vermez. Ancak, sonradan hakkında başlatılan takip nedeniyle icra makamlarına 

bunları beyan etmemesi saklama anlamına gelir.  

Borçlunun, mallarını beyan etmemesi, onların varlığından haberdar olmaması 

veya onları unutmasından kaynaklanıyorsa
1369

 veya borçlu, borçlarına yeteceği 

düşüncesiyle bir miktar malını beyan etmiş, ancak bunlar alacağı karşılamaya 

yetmemişse; bu tür durumlarda, alacaklılara zarar verme kasdı bulunmadığından, 

malların saklanmasından söz edilemez. İflâs sebebi olabilecek saklama eylemi için bir 

ölçü koymak gerekirse, söz konusu eylemin, haciz yolu ile takibi, semeresiz kılacak 

güç ve nitelikte olması yeterlidir. Dolayısıyla, borçlunun malları saklamadaki 

amacının, takibi semeresiz bırakmak olması; sakladığı veya beyanda bulunmayarak, 

sakladığı varsayılan malın kendisine ait olduğunu bilmesi, saklama bakımından iki 

temel unsurdur.  

C-ĠFLÂS ĠSTEME USULÜ 

Hacizli takip sırasında, malların saklanması sebebine dayanılarak iflâs 

istenebilmesi için, öncelikle, alacaklının iflâs talebine ihtiyaç vardır. Hacizli takip 

sırasında borçlunun mallarını yukarıda belirtilen şekillerde saklaması halinde, 

borçlunun iflâsa tabi kişilerden olması şartıyla, alacaklı hacizli takipten vazgeçerek, 

doğrudan doğruya ticaret mahkemesinde iflâs davası açabilir. Ancak, belirtmek gerekir 

ki, hacizli takip sırasında malların saklanması sebebine dayanılarak, iflâs isteyebilecek 

olan kimsenin mutlaka hacizli takibi başlatan alacaklı olması gerekmeyip, henüz takip 

                                                 
1368

  Amonn s. 306; Gentinetta s; 23; Leemann s. 90; Jäger Art. 190, N. 9; Kuru-İflâs ve 

Konkordato, s. 113-114; Berkin-İflâs Hukuku, s. 172; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2764. 

Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 23; Atalay-Anonim Şirketler, s. 23; Altay-İflâs 

Hukuku, s. 471.  
1369

  Leemann s. 87; Gentinetta s. 23; Atalay-Anonim Şirketler, s. 23.  
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yapmamış olan alacaklılar da, bu sebebe dayanarak borçlunun iflâsını 

isteyebilirler.
1370

. Daha doğrusu, bu sebep, takip başlatan alacaklıdan ziyade, borçlu 

aleyhine henüz bir takip yapmamış olan alacaklılar bakımından bir iflâs sebebi teşkil 

etmektedir
1371

. Lâkin, bu alacaklılar, alacaklarını düzenli olarak tahsil ediyorlarsa, salt 

bir saklama eylemini gerekçe göstererek iflâs isteyemezler. Yani, bu kimselerin 

saklama eylemi nedeniyle, alacaklarının ödenmesinin tehlikeye düşmüş olması 

zorunludur. Ödenmesi tehlikeye düşürülen alacak müeccel olabileceği gibi, şarta da 

bağlanmış olabilir
1372

. 

Borçlu, haczi mümkün olan mallarını, henüz icra takibi başlamadan 

saklayabileceği gibi, takip sırasında da saklayabilir. Fakat, iflâs talebi için, takipten 

önce yapılan saklama eylemlerinin takip sırasında da devam etmesi şarttır. Şayet, 

mallar, henüz takip başlamadan saklanmışsa, alacaklı en erken, takip başladıktan sonra 

iflâs talebinde bulunabilir. Yani, saklama sebebine dayalı olarak iflâs talebinde 

bulunabilmek, borçluya karşı bir icra takibi başlatılmış ve saklama fiili sebebiyle, bu 

takibin semeresiz kalmış olmasına bağlıdır. Alacaklı, haciz yolu ile takip başlatmadan 

salt saklama fiili sebebiyle, m. 177/1 anlamında iflâs isteyemez. 

Ortada bir saklama eylemi olmakla birlikte, borçlunun yeterli miktarda malının 

haczedilmiş olması halinde, takibi yapan alacaklının açacağı iflâs davası 

dinlenmez
1373

. Şu var ki, hacze iştirak sebebiyle, hacizli malın satışından elde edilen 

paralar, takip alacaklısının alacağını karşılamaya yetmez ve ilave haciz sonucunda 

yeterli bulunamazsa, saklama sebebiyle, borçlunun iflâsı istenebilir. Takip yapmamış 

olan alacaklılar ise, saklama fiili sebebiyle, her zaman, borçlunun iflâsını isteyebilirler.  

Alacaklı, takip devam ederken, saklama eylemini öğrenmişse, en geç, başlattığı 

takip sona erene kadar; takipten sonra öğrenmesi halinde ise her zaman; ancak takip 

sırasında öğrenilmekle beraber, saklama eylemi takipten sonra da devam ediyorsa, 

saklama fiili devam ettiği müddetçe, yeniden bir icra takibi başlatmaksızın, iflâs 

istenebilir. Takip yapan alacaklının iflâs isteyebilmesi için, saklama eyleminin, takibin 

devam ettiği bir anda var olması zorunlu iken, henüz takip yapmamış diğer 

                                                 
1370

  Leemann s. 82, 89; Amonn s. 306; Baumann s. 76; Fritzsche/Walder s. 90, dn. 14; 

Jäger Art. 190, N. 9; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 114; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2764; 

Berkin-İflâs Hukuku, s. 172; Atalay-Anonim Şirketler, s. 23; EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 

387.  
1371

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2764.  
1372

  Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 47; Atalay-Anonim Şirketler, s. 23.   
1373

  Altay-İflâs Hukuku, s. 471.  
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alacaklıların, başkasına karşı yapılan saklama fiiline dayanarak iflâs yoluna 

başvurmaları için, hacizli takibin devam ediyor olması gerekmez. Bu alacaklılar, haciz 

yoluyla takip sona erdikten sonraki bir tarihte de, doğrudan doğruya iflâs yoluna 

başvurabilme hakkına sahiptir. Fakat, iflâs isteme süresi, alacak zamanaşımı ile 

sınırlıdır. Aynı şekilde, saklama eylemine takibin sona ermesi ile birlikte son 

verilmişse, saklama eylemi sebebiyle takip semeresiz kalmış olduğundan, alacaklı 

doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurabilir
1374

.  

Alacaklının iflâs sebebi olarak gösterdiği durumun, mahkeme tarafından iflâs 

kararına dayanak yapılabilmesi için, bu sebebin alacaklı tarafından ispat edilmesi 

gerekir. Doktrindeki bir görüşe göre, mahkemeden doğrudan doğruya iflâs talebinde 

bulunan alacaklının, borçlunun, haciz yoluyla takip sırasında mallarını saklanmış 

olduğu konusunda, hâkimde bir kanaat uyandırması yeterli olup, ayrıca, borçlunun 

alacaklılara zarar vermek kasdıyla hareket ettiğini ve bir zararın doğduğunu 

kanıtlanmasına gerek yoktur
1375

. Bu konuda da yaklaşık ispat, yani gerçeğe yakınlık 

ölçüsü içinde kanaat verici belirtiler ve karineler yeterli sayılır
1376

. Kanaatimizce de, 

borçlunun mallarının miktarının önceden bilinmesi, her zaman mümkün olmadığından, 

mallarını saklayıp saklamadığını anlamak kolay değildir. Bu nedenle, borçlunun 

saklama fiilinin yaklaşık olarak ispat edilmesi ve bir takım karinelerin ortaya 

konulması yeterli olacaktır. Örneğin, borçlu icra dairesine süresinde malını beyan 

etmediği halde, alışverişlerinde yüklü paralar harcaması, tatil için lüks otellerde 

kalması veya kumarda yüklü paralar kaybetmesi, beyan edilmemiş saklı mallarının 

bulunduğuna karine oluşturur.  

 

 

 

 

 

                                                 
1374

  Kanun koyucu, saklama eylemini, hacizli takibin süresiyle sınırladığından, haciz yoluyla 

takipten sonra malların saklanmış olması, m. 177/1 anlamında bir saklama değil, m. 177/1 

anlamında hileli bir muamele olarak kabul edilmesi gerekir.  
1375

  Leemann s. 90; Blumenstein s. 601-602; Jäger Art. 190, N. 2; Üstündağ-İflâs Hukuku, 

s. 48; Berkin-İflâs Hukuku, s. 172; Atalay-Anonim Şirketler, s. 23.  
1376

  Blumenstein s. 601-602; Altay-İflâs Hukuku, s. 471.  
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§ 12. ÖDEMELERĠN TATĠL EDĠLMESĠ 

A-GENEL OLARAK 

Ödemelerin tatil edilmiş olması (Zahlungseinstellung), m.177/2‟ de bir iflâs 

sebebi olarak sayılmış olmasına rağmen
1377

, tanımı ve özellikleri kanunda yer almış 

değildir
1378

. Bir tanıma göre, ödemelerin tatili, genel ve sürekli bir ödeme imkânsızlığı 

iken
1379

, bir başka tanıma göre, borçlunun muaccel ve çekişmesiz olan borçlarının 

ödenmesini, genel ve devamlı (geçici olmayan) bir şekilde, tatil etmiş olmasıdır
1380

. 

Bir diğer tanıma göre ise, borçlunun belli bir süreklilik ve kararlılık arzedecek şekilde, 

vâdesi gelmiş olan ihtilafsız borçlarını ödeyememesidir
1381

. Bu tanımlardan hareketle, 

ödemelerin tatili şu şekilde tanımlanabilir: Borçlunun, muaccel olan borçlarını, 

düştüğü acz durumu, mali durumun bozulması sebebiyle veya herhangi bir sebep 

olmaksızın; açık beyanı veya bir takım davranışlarıyla zımni olarak, genel, devamlı ve 

kararlı bir şekilde ödemek istemediğini veya ödeyemeyeceğini alacaklılara 

göstermesidir
1382

. 

Ödemelerin tatilinin, “hangi gerekçeyle, borcun ödenmemesinden kaynaklanan 

iflâs sebepleri arasında değil de, borcun ödenmeme tehlikesinden kaynaklanan iflâs 

sebepleri arasında sayıldığı” şeklinde bir soru sorulabilir. Belirtmek gerekir ki, her iflâs 

sebebinin temelinde borcun ödenmeme tehlikesi vardır. Ancak, bu tehlike, derece veya 

oran olarak bazı sebeplerde az, bazılarında ise daha yüksek düzeyde ortaya çıkar. 

Borcun ödenmeme tehlikesinin daha az yoğun olduğu sebeplerde, daha başka 

unsurların ağırlığı öne çıkmaktadır. Ödemelerin tatili, borcun ödenmeme tehlikesinden 

kaynaklanan iflâs sebeplerinin içine konulmamasının temel sebebi olarak, borcun 

ödenmeme tehlikesinin, burada daha ağır basan bir unsur durumunda olmasıdır. 

                                                 
1377

  Ödemelerin tatili İsviçre İcra ve İflâs Kanunu‟nda m. 190/2‟de düzenlenmiştir.  
1378

  Alman kanununda ödemelerin tatili tarif edilmemiş olmakla beraber, acz hali iflâsın genel 

sebebi, ödemelerin tatili de, acz halinin bir karinesi olarak kabul edilmiştir (Bkz. InsO § 

17).  
1379

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 52.  
1380

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2765; Kuru-Şahıs Şirketleri, s. 10; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve 

İflâs, s. 491.  
1381

  Amonn s. 306; Altay-İflâs Hukuku, s. 471.  
1382

  Diğer tanım ve açıklamalar için bkz. von Overbeck, Alfred: Schuldbetreibungs und 

Konkurs nach schweizerischem Recht, Zürich 1940, s. 155;  Gentinetta s. 26; Leemann s. 

102; Blumenstein s. 600; Giroud s. 39; Baumann s. 76; Jäger Art. 190, N. 11; 

Fritzsche/Walder, s. 91; Kuru-El Kitabı, s. 983; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2765; Kuru-

İflâs ve Konkordato, s. 114; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46-47; Umar-Genel Teori, s. 29; 

Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 24; Ansay-İcra ve İflâs, s. 211; Belgesay-İcra ve İflâs 

Hukuku, s. 51-52; Berkin-İflâs Hukuku, s. 173-174; Atalay-Anonim Şirketler, s. 24.  
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Çünkü, borçlunun ödemelerini tatil etmesi, icra takibi yapan ve yapmayan bütün 

alacaklıların alacağının tamamen veya kısmen ödenmeyeceği anlamına gelir ki, bu da 

alacaklılar için bir tehlikedir. “Borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebepleri” 

incelendiğinde, hepsinin ortak özelliği, borçluya borcun ödenmesi için bir emrin 

gönderilmesidir. Hâlbuki, ödemelerin tatilinde, borçlunun davranışlarının, alacak için 

doğurduğu tehlike nedeniyle kanun koyucu, böyle bir emrin gönderilmesini istememiş 

ve buna gerek de görmemiştir. Borcun ödenmemesinden kaynaklanan sebeplerde, 

borcun ödenmemesi, ferdi bir hadise durumundadır. Dolayısıyla, diğer alacaklılar, bu 

durumlara dayanarak, borçlunun iflâsını isteme yetkileri yoktur. Ancak, gönderilen 

emirlere rağmen (ödeme, icra, depo) borcun ödenmemesi yaygın bir hal almışsa, yani 

hiçbir alacaklının talebi üzerine gönderilen emrin gereği yerine getirilerek borç 

ödenmiyorsa, işte o zaman ödemelerin tatilinden bahsedilir ve diğer alacaklılar da bu 

duruma dayanarak, borçlunun doğrudan doğruya iflâslarını isteyebilirler.  

Ödemelerin tatilinin gerçekleşmesi, her şeyden önce, doğmuş birden fazla borcun 

varlığına bağlıdır. Buna karşılık, alacaklı sayısının birden fazla olması gerekmez. Yani, 

borçlunun sadece bir alacaklısı olmakla birlikte, ödenmeyen birden fazla alacağı varsa, 

ödemelerin tatili gerçekleşebilir. Ayrıca, ödemelerin tatili, bu borçların bir kısmına 

yönelik olabileceği gibi tamamına da yönelik olabilir. Fakat, söz konusu borçlunun 

sermaye şirketi ve kooperatifler dışındaki bir borçlu olması halinde, ödemesi tatil 

edilen borçların sayı ve miktarlarının mevcuda oranının ne olduğunun bir önemi 

yoktur. Buna karşılık, söz konusu borçlunun sermaye şirketi veya kooperatif olması 

halinde, ödemelerin tatilinden bahsedebilmek için, borç miktarının mevcudun 

miktarından fazla olmaması gerekir. Aksi halde, ödemelerin tatilinden değil, borca 

batıklıktan sözedilir(m. 179). 

Bir alacaklının birden fazla alacağı olmakla birlikte, bunlardan bir kısmı muaccel 

olduğu halde, ödenmiyorsa, alacaklı hem muaccel, hem de muaccel olmayan alacakları 

için, ödemelerin tatil edildiği gerekçesiyle iflâs davası açabilir. Alacaklı, müeccel 

alacaklarını iflâs davasına konu yaparken, muaccel alacaklarının ödenmediğini, 

dolayısıyla, müeccel olanların ödenmesinin de tehlikeye düştüğünü sebep olarak 

gösterebilir. Muaccel alacağın ödenmemesi, diğer müeccel alacak sahipleri için de, 

tehlike anlamına geldiğinden, bunlar da, muacceliyet tarihi beklemeden iflâs talebinde 

bulunabilirler.  
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Bir borçlunun mali durumu ne kadar kötü olursa olsun, bir şekilde, para tedarik 

edip borçlarını ödeyebiliyorsa
1383

, ödemelerin tatilinden söz edilemez. Buna karşılık, 

borçlunun acz halinde olması, alacaklarını tahsil edememesi veya mevcudunu para 

çevirememesi gibi durumların sonucunda oluşan likidite sıkıntısı sebebiyle 

ödemelerini yapma kabiliyetini kaybetmesi halinde, ödemelerin tatilinden 

sözedilebilir
1384

.  

Ödemelerin tatilinin niteliği konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. 

Birinci görüşe göre, ödemelerin tatili, acz halinin bir emarelerinden birisidir
1385

. 

Alman hukukunda da, ödemelerin tatili, acz haline adi bir karine olarak kabul 

edilmiştir (InsO §. 17)
1386

. İkinci görüşe, ödemelerin tatili, acz haline değil de, acz 

halinin kendisi, ödemelerin tatiline karine teşkil eder
1387

. Üçüncü görüşe göre, 

ödemelerin tatili, mali durumun bozulmasının bir dış görüntüsü olarak ortaya 

çıkar
1388

. Mali durumunda kötüleşme olmayan bir borçlunun da, ödemelerini tatil 

etmesi mümkün olmakla birlikte, ödemelerin tatili, özellikle acz hali ve borca 

batıklık halinin bir görüntüsü olarak kendisini gösterir; ancak her ikisinden de ayrı 

bir anlama sahiptir
1389

.  

Bu görüşler hakkında bir değerlendirme yapmak gerekirse, ödemelerin tatil 

edilmesi, genel itibariyle, mali durumun bozulduğu, borçlunun borçlarını ödeme 

konusunda zorlandığı hallerde ortaya çıktığı doğrudur. İleride de inceleneceği gibi, 

mali durumun bozulması çeşitli şekillerde kendisini göstermekle birlikte
1390

, iflâs 

sebebi teşkil eden türleri, borca batıklık ve borçlunun acz haline düşmesidir. Borca 

batıklık halinde, alacaklıların da iflâs isteme hakkı olduğundan, ödemelerin tatili 

sebebiyle, iflâs istemek ikinci derecede bir kuvvete sahiptir. Buna karşılık, borçlunun 

                                                 
1383

  Buna karşılık, borçlu, borca batık olmasına rağmen, muaccel olan borçlarını ödemeye 

devam ediyorsa, yine de, borca batık olduğunu mahkemeye bildirmek suretiyle iflâsını 

istemek zorundadır.  
1384

  Lent, Friedrich/ Jauernig, Othmar: Zwangsvollstreckungs und Konkursrecht, 

München/Berlin 1963, § 53, I, 4; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46; Pekcanıtez-Anonim 

Ortaklıklar, s. 24.  
1385

  Umar-Genel Teori, s. 29; Umar, Bilge: Acz hali-Borca Batıklık Kavramlarının Farkı ve 

Bu Yönden Yeni MK Metninin Düştüğü Yanlışlık (YTÜHFD, 2004/1, s. 317 -324), s. 322; 

Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46; Atalay-Anonim Şirketler, s. 24. Alman Acziyet Kanunu § 

17‟ de ödemelerin tatilini, acz hali için bir karine olarak kabul etmiştir.  
1386

  Temme s.38. 
1387

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 6; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 26.  
1388

  Kayar, İsmail: Anonim Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve Alınacak Tedbirler, 

Konya 1997, s. 119.  
1389

  Kayar-Mali Durum, s. 120.  
1390

  Bkz. aşa. § 15. B.  
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acz haline düşmesi durumunda, alacaklıklıların, acz haline dayanarak iflâs isteme 

hakları mevcut değildir. Bu durumda, alacaklıların başvuracakları tek yol, ödemelerin 

tatil edildiği gerekçesiyle iflâs davası açmaktır. O halde, sonuç olarak denilebilir ki, 

mali durumun bozulmasının iki önemli tarafı vardır: Bunlardan birincisi acz hali 

durumu olup, bu durum tamamen borçluyu ilgilendirir ve sadece borçluya iflâs isteme 

yetkisi verir. İkinci tarafı ise, ödemelerin tatilidir. Ödemelerin tatili ise, yansımalarını 

alacaklılar tarafında gösterir ve sadece onlara iflâs isteme hakkı verir. Demek ki, 

m.178,I‟de yer alan acz hali, her ne kadar, borçlu bakımından ihtiyari iflâs sebebi 

olarak görülse de, alacaklının ödemelerin tatilini neden göstererek iflâs isteme hakkına 

sahip olması, borçlunun keyfi davranmasını engellemektedir. Ancak, ödemelerin tatili 

yaygın olarak, borçlunun mali durumunun bozulması, halinde, ortaya çıkmakla birlikte 

bu şart değildir. Borçlunun, mali durumu bozuk olmadığı halde, sırf bankaya vâdeli 

olarak yatırdığı paraların faizini bozmak istememesi, paralarını repoya yatırarak 

günlük kazanç elde etmek istemesi ve bu nedenle alacaklıların alacağını ödemeyi 

geciktirmesi veya kasdi olarak alacaklılarını zarara uğratmak istemesi gibi durumlarda 

da ödemelerin tatili söz konusu olabilir.  

Ödemelerin tatil edilmesi, ancak, borçlu ile alacaklı arasında çekişmesiz olan 

alacaklar için söz konusu olabilir
1391

. Yani, taraflar arasında, alacak konusunda 

herhangi bir ihtilaf mevcutsa ve bu nedenle ödeme yapılmaktan kaçınılıyorsa, 

ödemelerin tatil edildiği ileri sürülemez. Örneğin, borçlu borcun doğmadığını veya 

daha önce borcu ödediğini ileri sürüyorsa, ödemelerin tatili sebep olarak gösterilerek 

borçlunun iflâsı istenemez. Fakat, bir borcun hukuki alamda çekişmeli sayılması, 

borçlunun, resmi makamların huzurunda, örneğin icra dairesinde veya mahkemede, 

borçlu olmadığını ileri sürmesiyle mümkündür. Yoksa, tarafların kendi aralarında 

tartışmış olmaları, borcun hukuki anlamda çekişmeli olduğunu göstermez. Alacaklı 

veya borçlu, resmi makamların önünde iddiasını ileri sürdükten sonra, bu konuda ilgili 

merci karar verinceye kadar, alacak çekişmeli olmaya devam eder.  

 

 

 

 

                                                 
1391

  Brunner Art 190, N. 11; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2765; Altay-İflâs Hukuku, s. 471.  



 

 

340 

B-ÖZELLĠKLERĠ 

I-Borcun Muaccel Olmasının Gerekmemesi  

Ödemelerin tatilinin gerçekleşmesi ile ödemelerin tatili nedeniyle iflâs istenmesi 

farklı kavramlardır. Ödemelerin tatilinin gerçekleşmesi için, ödenmesi tatil edilen 

alacakların muaccel olması gerekir
1392

. Ödemelerin tatili için, yukarıda yapılan 

tanımdaki muacceliyet kavramı buna işaret etmektedir. Zira, ödemelerin tatilinin 

gerçekleşmesi, yeteri miktarda muaccel borcun ödenmemesine bağlıdır. Borçlunun, 

hâlihazırda, ödenmemiş muaccel bir borcu olmadığı halde, müeccel borçlarını, 

gelecekte ödemeyeceğini beyan etmesi, ödemelerin tatilinin fiilen gerçekleşmesine 

imkân vermez. Buna karşılık, ödemelerin tatili nedeniyle iflâs istenebilmesi, yani iflâs 

sebebinin gerçekleşmesi için, alacağın muaccel olması gerekmez
1393

. Çünkü, alacağı 

henüz muaccel olmayan alacaklı, başka alacaklıların ödemelerinin tatili nedeniyle, 

doğrudan doğruya iflâs isteyebilir. Bunu izahını da iki ihtimale göre yapmak gerekir:  

Birinci olarak, ödemelerin tatil edildiği, genellikle, alacaklılar, vâde tarihinde, 

alacaklarının ödenmesi için, borçluya başvurduklarında (icra takibi olmaksızın) 

öğrenirler. Bu durumlarda, alacağın muacceliyeti konusunda bir tartışma yaşanmaz. 

Ödemelerin tatil edilmesinin genel ve sürekli olması şartıyla, alacaklılar, doğrudan 

doğruya iflâs yoluna başvurabilir. İkinci olarak, alacaklılar, alacakları muaccel 

olmadan önceki bir tarihte, başka alacaklıların ödemelerinin tatil edildiğini öğrenmiş 

olabilirler. Bu öğrenme, ya borçlunun beyan ve davranışlarından veya kendilerinden 

önce başka alacaklıların alacağının ödenmemesiyle veya borçlu hakkında yapılan icra 

takiplerinin semeresiz kalmış olmasıyla mümkün olabilir. Bu durumlarda, alacak 

muaccel olmamakla birlikte, alacağın ödenmesi tehlikeye düştüğünden, iflâs yoluna 

başvurmak için, alacağın muacceliyet tarihini beklemeye gerek yoktur.  

 

 

                                                 
1392

  Brunner Art 190, N. 11; Gentinetta s. 29; Leemann s. 102; Amonn s. 306; Baumann s. 

51; Giroud s. 39; Jäger Art. 190, N. 11; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 114; Berkin-İflâs 

Hukuku s. 173; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 24; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46; 

Atalay-Anonim Şirketler, s. 27; Kayar-Mali Durum, s. 119; Altay-İflâs Hukuku, s. 471.  
1393

  Baumann s. 51; Blumenstein s. 601; Leemann s. 110; Lanz, Rudolf: Kapitalverlust, 

Überschuldung, Sanierungsvereinbarung (Diss.), Zürich 1985, s. 39; Fritzsche/Walder s. 

86; Gentinetta s. 59; Henze s. 41, 50; Jäger Art. 190, N. 1.  
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II-Ödemeleri Tatil Etme Kasdının Bulunması 

Yukarıda da incelendiği üzere
1394

, genel iflâs sebebi olan “ödeme emrine rağmen 

borcun ödenmemesi”nde, borcun, hangi saik ve nedenle ödenmediğinin bir önemi 

yoktur
1395

. Borçlu, borcunu bilerek ödememiş olabileceği gibi, unutması veya ihmali 

nedeniyle de ödememiş olabilir. Dolayısıyla, her halükârda, iflâs istenebilmesi için 

“kusur” unsuru gerçekleşmiş olur. Halbuki, ödemelerin tatilinden bahsedebilmek için, 

ödemelerin kusurlu tatil edilmiş olması yeterli olmayıp, bu kusurun “kast” derecesinde 

olması gerekir. Ancak, bu kasdın kötüniyet veya hileli  olarak ödeme yapmaktan 

kaçınma şeklinde gerçekleşmesi şart değildir
1396

. Zira, “borçlunun alacaklıların 

haklarını ihlal eden hileli muamelelerde bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi” 

şeklinde bir iflâs sebebi zaten düzenlenmiştir. Kötüniyetli ve hileli durumların varlığı 

halinde, bu sebebe dayanılarak iflâs istenebilecektir.  

III-Borç Ödemelerinin Tatil EdilmiĢ Olması 

1-Ödemelerin Tatil Edilme Biçimi 

Borçlu, ödemelerini tatil ettiğine ilişkin iradesini, yüz yüze açıklama yaparak, 

alacaklılara bir sirküler göndererek veya bir ilan vererek, açık bir irade beyanı ile 

belirtebileceği gibi, aktif veya pasif bazı davranışları ile de gösterebilir
1397

. Bu 

açıklamadan da anlaşıldığı üzere, ödemelerin tatil edildiği, alacaklılar tarafından iki 

şekilde anlaşılabilir: Bunlardan birincisi yapılacak açık bir irade beyanı ile ödemelerin 

tatil edilmesidir. Bu duruma, ödemelerin tatil edildiği, borçlu veya onun temsilcisi 

tarafından, mektup, gazete ilanı, faks, e-mail gibi yollarla açık bir şekilde alacaklılara 

bildirilmesi örnek olarak verilebilir. Bu bildirimin bütün alacaklılara yapılması zorunlu 

olmayıp, alacaklılardan bir veya birkaçına yapılmış olması yeterlidir
1398

.  

İkinci olarak da, ödemelerin tatil edildiği, bazen borçlunun aktif ve pasif bazı 

davranışlarından veya içinde bulunduğu durumdan, yani zımnen anlaşılabilir. Borçlu 

                                                 
1394

  Bkz yuk. § 4. 
1395

  Bunun içindir ki, genel anlamda borcun ödenmemesi, şeklî bir iflâs sebebi olarak kabul 

edilmektedir. 
1396

  Alman ceza hukukundaki bir görüşe göre, kötü niyetli ve hileli olarak borcun 

ödenmesinden kaçınılması halinde, ödemelerin tatilinden sözedilir (Dreher, 

Eduard/Tröndle, Herbert: Strafgesetzbuch und Nebengesetze, München 1995, § 283, 

Rdnr. 13. 
1397

  Amonn s. 306; Jäger Art. 190, N. 11; Belgesay-İİK Şerhi, s. 346. 
1398

  Olgaç-İcra ve İflâs, s. 1572, dn. 5; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2765.  
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veya onun temsilcisinin yaptıkları işlemlerden, içine girdiği davranış biçimlerinden ve 

borçlunun karşı karşıya kaldığı durumlardan, ödemelerin artık tatil edildiği sonucuna 

varılabilir
1399

. Bu duruma, borçlunun işyerini kapatması, işyerini kilitleyerek ve yerine 

bir vekil bırakmadan uzun bir yolculuğa çıkması, birçok senedinin ödenmesi için 

protesto çekilmesi, borçluya karşı yapılan cebri icra takiplerin çoğalması ve bunların 

semeresiz kalması, mallarının büyük bir kısmına haciz konulması, alınan kredilerin 

ödenmemesi sebebiyle, yurtiçi ve yurt dışı kredi kurumları nezdinde uğradığı itibar 

kaybı nedeniyle kredi alamıyor olması, küçük meblağlı borçlarını dahi ödeyemez hale 

gelmesi, alacaklıların tatmin edilmemesi
1400

, bankanın gişelerini kapatarak ödeme 

yapmaması veya işlemlerini durdurması
1401

 ödeme araçlarının eksikliği, örnek olarak 

verilebilir Ayrıca, borçlunun alacaklılarıyla anlaşarak borcun ödenme tarihini 

ertelemeye çalışması (örneğin mahkeme dışı-resmi olmayan konkordato teklif etmek 

gibi)
1402

, iflâs dışı olarak yapılan resmi konkordato teklifinin icra mahkemesince 

yerinde görülmeyerek reddedilmesi, zımni olarak ödemelerin tatili olarak kabul 

edilmektedir
1403

. Buna karşılık, borçlunun mahkeme içi (resmi) resmi konkordato 

teklifinde bulunması, ödemelerin tatili anlamına gelmez
1404

. Zira, iflâs içi konkordato, 

ödemelerin tatili olarak kabul edilirse, borçlunun borçlarını konkordato yolu ile tasfiye 

etme hakkı reddedilmiş olur ki; bu da konkordatonun iflâsı önleme işlevi ile 

                                                 
1399

  Brunner Art 190, N. 11; Leemann s. 103-104; Blumenstein s. 600; Gentinetta s. 27; 

Jäger Art. 190, N. 10; Henze s. 28; Berkin-İflâs Hukuku, s. 174; Kuru-İflâs ve 

Konkordato, s. 1 14; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2765; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 

24; Üstündağ-İflâs, s. 46; Atalay-Anonim Şirketler, s. 27; Altay-İflâs Hukuku, s. 471.  
1400

  Brunner Art 190, N. 11; Gentinetta s. 27; Blumenstein s. 600, dn. 17; Jäger Art. 190, N. 

11; Leemann s. 104; Amonn s. 306; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 114; Kuru-İcra ve 

İflâs III, s. 2765; Olgaç-İcra ve İflâs Kanunu, s. 1291; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 

23; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 52; Belgesay-İİK 

Şerhi, s. 346; Atalay-Anonim Şirketler, s. 27; EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 388; 

Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 55; 11. HD, 11. 6. 1990, 3819/4632 (EriĢ-İflâs ve 

Konkordato, s. 397-398). 
1401

  Brunner Art 190, N. 14. 
1402

  Borçlunun, iflâsın ertelenmesi için başvuru yapması, ödemelerin tatili için bir karine 

oluşturmakla birlikte, iflâsın ertelenmesi, sadece borca batıklıkta söz konusu olduğundan, 

alacaklı, borçlunun iflâsın ertelenmesi imkânından faydalanmasını engellemek için, borca 

batıklık nedeniyle değil, ödemelerin tatili sebebine dayanarak, iflâs istemesinin önünde bir 

engel yoktur.  
1403

  Leemann s. 104-105; Jäger Art. 190, N. 11; Gentinetta s. 27-28; Henze s. 30; Berkin-

İflâs Hukuku, s. 175; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2767; İİD, 12. 1. 1957, 201/260 

(Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 55, dn. 135).  

 
1404

  Amonn/Gasser s. 305; Fritzche s. 31; Gentinetta s. 27-28; Leemann s. 104-105; Henze 

s. 30; Jäger Art. 190, N. 11; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 52; Berkin-İflâs Hukuku, s. 

175; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2767; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 114; İİD, 12. 1. 1957, 

201/260 (Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 55, dn. 135); Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46-47; İİD, 

12. 1. 1957, 7201/260 (Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2767); Kayar-Mali Durum, s. 121.  



 

 

343 

bağdaşmaz
1405

. Konkordatonun tasdik edilmemesi, konkordato mühletinin 

kaldırılması, konkordatonun tamamen feshedilmiş olması, diğer şartlarının varlığı 

halinde, ödemelerin tatili anlamına gelebilmekle birlikte, bunlar aynı zamanda başka 

bir iflâs sebebini teşkil ettiklerinden, konkordato ile ilgili iflâs sebepleri kısmında 

inceleneceklerdir
1406

. 

Borçlu hakkında yapılan takiplerin, haczi mümkün mal ve alacaklarının 

bulunmaması sebebiyle semeresiz kalması veya takipten önce yapılan araştırma 

sonucu borçlunun borçlarını ödeyecek hiçbir mal varlığının bulunmadığının tespit 

edilmesi de ödemelerin tatili anlamına gelir
1407

. Peki, borçlu, sözlü olarak ödemelerini 

tatil ettiğini söylemesinin bir iflâs sebebi olarak bir kıymeti var mı? Kanaatimizce, 

alacaklı, borçlunun böyle bir beyanda bulunduğunu mahkeme önünde 

ispatlayabilirlerse, ödemelerin tatili bir iflâs sebebi olarak gerçekleşmiş olur. Ayrıca, 

borçları için istenen teminatı yatırmayan borçlunun ödemelerini tatil ettiği kabul 

edilmelidir
1408

.  

Bir durumun, genel olarak, borcun ödenmemesi mi, yoksa ödemelerin tatili mi 

olduğunu, borçlunun davranış ve beyanlarından anlamak mümkündür. Ödemelerin tatil 

edilmiş olduğu, noterden çekilecek bir ihtarla tespit edilebilir. Yukarıdaki şartların 

varlığı halinde, borçlu bu ihtara itiraz etmez veya ödemede bulunmazsa, ödemelerini 

tatil etmiş olduğu kabul edilmelidir. Bu ihtarların, birden fazla alacaklı tarafından 

çekilmiş olması, borçlunun ödemelerini tatil ettiği iddiasını güçlendirecektir. Acaba, 

borçlunun temerrüdü ve temerrüd sebebiyle çekilecek bir ihtar borçlunun ödemelerini 

tatil etmiş olduğu sonucunu doğurur mu? Yukarıdaki şartların varlığına ek olarak, 

borçlunun temerrüde düşmüş olması, onun ödemelerini tatil etmiş olduğuna bir karine 

oluşturacağını söylemek mümkündür. Temerrüd sebebiyle ihtar çekilmesi halinde, bu 

ihtara rağmen borç ödenmezse, artık ödemelerin tatil edildiği sonucuna varılabilir. 

Kanaatimizce, borçlar hukukundan farklı olarak, ihtar çekilmeye gerek olmayan 

hallerde bile, ödemelerin tatilinin tespiti için ihtar çekmek isabetli olacaktır
1409

. 

                                                 
1405

  Fritzche s. 3; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 52; Belgesay-İİK Şerhi, s. 346. 
1406

  Bkz. aşa. § 13.  
1407

  19. HD, 20. 6. 1995, 5427/5626 (www.kazanci.com).  
1408

  Kanaatimizce, bir borçlu, taahhütlerinden kurtulmak amacıyla olmaksızın, yerleşim yerini 

veya bir tüzel kişi muamele merkezini; yabancı ise, Türkiye‟de açmış olduğu şubesini 

yurtdışına nakletmesi halinde, müeccel olan borçları için teminat yatırması gerekir. Eğer, 

bu teminat yatırılmazsa, borçlunun ödemelerini tatil ettiğini kabul etmek, alacaklıların 

korunması bakımından uygun olur.  
1409

  Kayar-Mali Durum, s. 119.  

http://www.kazanci.com/
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2-Ödemelerin Tatil Edilmesinin Temel Sebepleri 

a-Acz Hali 

Ödemelerin tatilinin sebeplerinden birisi, borçlunun acz haline düşmüş olma 

durumudur
1410

. Bu acz hali, ödeme araçlarının ve imkânlarının azlığından veya 

yokluğundan kaynaklanır
1411

. Örneğin, borçlunun, borçlarını karşılayacak kadar, hatta 

daha fazla mevcudu olmasına rağmen; bu mevcudunu, kolayca nakde çevirmesi 

mümkün değilse, ödemelerin tatili ile karşılaşılabilir
1412

. Ödemelerin tatili, borçlunun 

acz haline dayanmakla birlikte, ayrı bir iflâs sebebi olarak kabul edilmiştir. Ancak, bu 

acz hali, borçlunun m.178,I‟deki acz sebebiyle ihtiyari olarak iflâsını istemesinden 

anlam olarak değil, teknik olarak farklıdır. Borçlu, acz halinde olduğu için iflâsını 

isterse, m.178,I‟ deki acz hali gerçekleşir. Şayet, acz halinde olmasına rağmen, iflâsını 

istemezse; alacaklıların acz halini sebep göstererek iflâs isteme hakları olmadığından, 

acz halini bir iflâs sebebi olarak mahkemenin önüne götürme tekniği değişir. Bu 

durumdaki acz hali, alacaklılar açısından ödemelerin tatili anlamına geldiğinden, 

alacaklılar bu nedene dayanarak borçlunun iflâsını isteyebilirler
1413

. Doktrinde de, 

ödemelerin tatili, borç ödemeden acz halinin bir belirtisi (emaresi) veya acz halinin, dış 

dünyaya yansıma biçimi olarak kabul edilmektedir
1414

. Doktrinin bu görüşü, aslında 

hem mehaz kanun olan İsviçre İcra ve İflâs Kanunu'nun (SchKG) hazırlanışı sırasında, 

borç ödemeden acz halinin ispatını kolaylaştırmak için, iflâs sebebi olarak, ödemelerin 

tatili sebebine yer verilmesine (SchKG Art.190/2)
1415

, hem de Alman Acziyet 

Kanunu‟ndaki acz halini düzenleyen § 18,II‟ye dayanmaktadır. Alman hukukunda, 

                                                 
1410

  Gentinetta s. 25; Jäger Art. 190, N:11. Giroud s. 39; Atalay-Anonim Şirketler, s. 24.  
1411

  Ödeme araçlarından maksat, borcu sona erdiren ve piyasa ve tedavülde işlem gören, para, 

kıymetli maden ve hisse senedi gibi değerlerdir. Ödeme imkânlarından maksat ise, borcu 

sona erdiren, takas, tecdit ve zaman aşımı gibi hususlardır.  
1412

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 27.  
1413

  Ödemelerin tatili ile acz hali arasında böyle sıkı bir ilişki olmasına rağmen, ödemelerin 

tatili ile acz hali eş anlamlı ve eş fonksiyonlu kavramlar değildir. Çünkü, acz hali, 

ödemelerin tatilinin sebeplerinden sadece bir tanesidir. Dolayısıyla, ödemelerin tatili, acz 

haline göre daha geniş anlamı olan bir kavramdır.  
1414

   Leemann s. 93, 97; Gentinetta. s. 26; Baumann s. 50; Lanz s. 38; Blumenstein s. 600; 

Fritzsche/Walder s. 91; Giroud. s. 39; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 114; Berkin-İflâs 

Hukuku, s. 173; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46; EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 387; Kuru-

İcra ve İflâs III, s. 2765; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 24; Atalay-Anonim Şirketler, 

s. 24.  
1415

  Leemann s. 97-99; Gentinetta s. 25. Alman hukukunda ise, acz hali, genel bir iflâs sebebi 

olarak yer almıştır (InsO § 17). Ödemelerin tatili gerçekleştiğinde, borç ödemeden acz 

halinin varlığı, özellikle kabul edilir. Yani, Alman kanun koyucusu, ödemelerin tatilini, 

acz hali için, bir emare olarak değil, kesin bir karine olarak kanunda düzenlenmiştir.  
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borçlunun ödemelerini tatil etmesi durumunda, acz haline düştüğü kabul edilir
1416

. 

Borçlunun, artık ödeme kabiliyetinin kalmadığını açıklaması, ücret, maaş ve 

bankalardan çektiği krediyi ödeyememesi, kaçması veya tutuklanması, kendisine 

kambiyo senetlerine ilişkin çok sayıda protesto çekilmesi, işletmenin mallarını 

değerinin altında temlik etmesi, mal rehni ve banka hesaplarının haczi gibi cebri icra 

önlemlerinin semeresiz kalması, § 17,II anlamında ödemelerin tatili olarak kabul 

edilir
1417

. 

Borçlu, mevcud ve borçları dikkate alındığında, gerçekte acz haline düşmüş 

olmakla birlikte, aldığı kredilerle borçlarını kapatarak, hakkında doğrudan doğruya 

iflâs yoluna başvurulmasını engelleyebiliyor ve bu şekilde, ticari hayatını sürdürme 

imkânı elde edebiliyorsa
1418

, m.177/2 anlamında ödemelerin tatili de 

gerçekleşmeyecektir
1419

. Ancak, doktrindeki bir görüşe göre, borçlunun mali durumu 

gittikçe kötüleşiyor ve iyileşme ümidi de kalmamışsa, borçluya, borçlarını borçla 

kapatma yöntemi ile ticari faaliyetini sürdürme imkânı verilmemelidir
1420

. Aksi halde, 

iflâs ettirilmesi gereken borçlu, hak etmediği bir şekilde, iflâs etmekten kurtarılmış 

olur ki, bu durum borçlu ile borç ilişkisine girmiş ve girecek herkesin zararına sonuç 

doğuracaktır; çünkü daha sonraki evrelerde, borca batması ihtimal dâhilinde olan böyle 

bir borçlunun alacaklıları, bu durumun m.177/2‟ uygun bir şekilde oluşmasını 

beklemeleri gerekecek ve bu nedenle alacaklarını elde etmeleri çok zorlaşacak, hatta 

imkân dâhilinden çıkacaktır
1421

. Bu şekilde, ortaya çıkacak olumsuz bir sonucun, 

alacaklılar lehine önceden engellenmesi için, borçlunun, borçlarını ödeme konusunda 

acz haline düşeceği, şüpheye yer vermeyecek şekilde açık olduğu hallerde, m.177/2'nin 

lafzi anlamı dikkate alınarak, alacaklılar aleyhine sonuç doğması yerine, amaçsal bir 

yorum yapılarak, alacaklılar lehine daha adil bir çözüm sağlanmış olacaktır. Bu tür 

hallerde, alacaklılara artık, ödemelerin tatili yerine, borç ödemeden acz halini, iflâs 

talebi için bir dayanak yapmaları ve bu şekilde doğrudan doğruya iflâs yoluna 

başvurabilme imkânların verilmesi daha doğru olur
1422

,
1423

. Kanaatimizce, bu görüş 

                                                 
1416

  Schmerbach § 17 Rdnr. 6; Temme s. 38. 
1417

  Schulz/Bert/Lessing s. 27. 
1418

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 25.  
1419

  Henze s. 29; Belgesay-İİK Şerhi, s. 346; Atalay-Anonim Şirketler, s. 25.  
1420

  Ancak, borçlu borcunu kapatmak için aldığı para, bir hibe veya devlet desteği ise, bu görüş 

uygulama alanı bulmayacaktır.  
1421

   Leemann s. 99; Atalay-Anonim Şirketler, s. 25.  
1422

   Leemann s. 99-100; Henze s. 29; Atalay-Anonim Şirketler, s. 25.  
1423

  Her ne kadar ne kadar, borç ödemeden acz hali ile ödemelerin tatili sebepleri, iç içe 

geçmiş olsalar da, acz hali, m. 178‟de iflâsa tabi her borçlunun kendi iflâsını 

isteyebilmesine imkân veren bağımsız bir iflâs sebebi olarak ayrıca düzenlenmiştir. Bu 
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doğru olmakla birlikte, katı bir şekilde savunmak doğru olmaz. Bir defa, iflâs, tabiatı 

itibariyle borçlular hakkında ağır sonuçlar doğuran bir kurum olmasının yanı sıra, 

alacaklıların birçoğu da, tasfiye sonucunda alacaklarını tam olarak alamazlar. Bu 

riskler bilindiğinden, iflâsa karar vermek yerine, iflâsın önlenmesi için, konkordato, 

iflâsın ertelenmesi ve şirket kurtarma (yeniden yapılandırma) gibi kurumlar kabul 

edilmiştir. Özellikle, şirket niteliğinde olan borçlulara mali durumlarını düzeltici 

imkânlar tanınarak, onların yeniden ekonomiye dâhil olmaları hedeflenmelidir. 

Borcun, borçlunun kendi öz sermayesi ile mi, yoksa aldığı kredi ile mi ödendiği önemli 

değildir. Burada önemli olan, alacaklıların bir şekilde tatmin edilmesidir. Borçlunun 

iflâsının istenmesi, alacaklılar için bir avantaj değil, çoğu zaman bir risktir. Tatmin 

edilen her alacaklı için, borçlunun iflâsını isteme riski ve bu riske katlanma sorunu 

ortadan kalkacaktır. Günümüzde, uzun vâdeli krediler alma imkânı mevcut 

olduğundan, borçlu, borçlarını daha geniş zaman dilimlerine yayacak ve üzerindeki 

yükü de hafifletmiş olacaktır. Eğer, borçlunun iflâsı istenirse, kredi alma şansını da 

yitirmiş olacaktır. Ayrıca, unutmamak gerekir ki, acz hali ile karşı karşıya kalan 

kimsenin kredi bulması da kolay değildir. Bu kimseler, ancak, yakınları gibi 

kimselerden kredi sağlayabilirler. Acze düşen bir borçlu, bu haline rağmen kredi temin 

edebiliyorsa, onların iflâsını istemek yerine, onlara, ayakta kalma şansı verilmesi 

günümüzün iflâs anlayışına daha uygun bir tercih olacaktır
1424

.  

Acz hali, ödemelerin tatilinin bir sebebi olmakla birlikte, ödemelerin tatili de, acz 

halinin bir belirtilerinden birisidir. Buna göre, borçlu ödemelerini tatil etmişse, bu 

durum, onun acz haline düştüğünün bir belirtisi olarak kabul edilebilir. Ancak, sonuç 

olarak, her ikisi de, birbirlerinden farklı kavramlardır. Bir defa, hiçbir neden 

olmaksızın, ödemeler tatil edilebilirken, borçlunun hiçbir neden olmaksızın acz haline 

düştüğünü söylemeye imkân yoktur. Borçlu, genelde ödeme araçları konusundaki 

meydana gelen sıkıntı sebebiyle acz haline düşer. Ödemelerin tatilinin, acz hali ile olan 

ilişkisi değerlendirildiğinde, ödemelerin tatili, acze düşmenin bir sonucu olarak ortaya 

çıkar.  

 

                                                                                                                                          
konuda daha geniş bilgi için bkz. aşa. § 17.  

1424
  Hukuk sistemimizde, sermaye şirketleri ve kooperatifler dışındaki borçlular için, 

konkordato haricinde, iflâstan kurtulma şansı veren kurumlar mevcut değildir. 

Kanaatimizce, yeniden yapılandırma kurumunun, diğer borçluları da kapsayacak şekilde, 

düzenlenmesi gerekir.  
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b-Borca Batıklık 

Borca batıklık, hem kavram
1425

, hem de iflâs sebebi olarak
1426

, ödemelerin 

tatilinden farklı olmakla birlikte, ödemelerin tatilinin sebeplerinden bir tanesi 

durumundadır. Yani, ödemelerin tatil edilmesinin sebeplerinden birisi de borca batıklık 

durumudur. Borca batıklıkta, borçlunun borçları, mevcudundan fazla hale geldiğinden, 

bu durumdaki bir borçlunun elinde yeterli ödeme aracı da muhtemelen 

olmayacağından, borçlarını ödeme konusunda zorlanacak, hatta bir noktadan sonra 

ödeme yapamayacak duruma düşecektir
1427

. Bu durum, borca batıklık olarak ifade 

edilmesine rağmen, ödemelerin tatil edilmesi sonucunu da doğurmaktadır. Görüldüğü 

üzere, ödemelerin tatili ile borca batıklık bir arada olabilirler. Bu durumlarda, 

ödemelerin tatil edilmesi, zaten, borca batık hale gelmenin bir sonucudur. Alacaklı, 

iflâs davası açarken, borca batıklığı sebep olarak gösterebileceği gibi, ödemelerin tatil 

edilmesini de iflâs sebebi olarak gösterebilir
1428

. Belirtmek gerekir ki, borca batıklığın 

mevcudiyeti her zaman, ödemelerin tatiline sebebiyet vermez. Örneğin, kişi borca 

batık olmasına rağmen, muaccel borçlarını ödemek için kredi alabilirse, ödemelerin 

tatili ortaya çıkmaz; ancak, borca batıklık hali devam eder
1429

,
1430

. Buna karşılık, 

borçlunun, borçlarını karşılayacak kadar kredi temin edemezse, , ödemelerin tatili ile 

karşılaşılabilir. 

 

                                                 
1425

  Leemann s. 96; Lanz s. 39; Berkin-İflâs Hukuku, s. l73; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 

114; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 24; Atalay-Anonim Şirketler, s. 28.  
1426

  Borca batık olma hali, sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler için özel olarak 

düzenlenmiş olup (m. 179), pasiflerin aktifleri geçmesi halinde söz konusu olan doğrudan 

doğruya bir iflâs sebebidir. Buna karşılık, ödemelerin tatili bütün borçlular için bir iflâs 

sebebi olarak ileri sürülebilir. Ödemelerin tatiline, borçlunun birtakım işlem ve 

davranışları sebep olurken, borca batıklığa ise, borçlunun pasiflerinin aktiflerini geçmesi 

durumunda söz konusu olur. Ödemelerin tatili için, yaklaşık ispat yeterli iken, borca 

batıklık için, ispatın tam olarak yapılması gerekir. Ödemelerin tatili söz konusu 

olduğunda, borçlunun iflâsını istemek zorunlu değilken, borca batıklıkta, borçlu iflâsını 

istemek zorundadır. Ödemelerin tatiline dayanarak, sadece alacaklı veya alacaklılar iflâs 

isteyebilir. Buna karşı borca batıklığa dayanarak, hem alacaklılar, hem de borçlular iflâs 

isteyebilir.  
1427

  İleri de inceleneceği gibi, borca batıklık, mali durumunun bozulmasının bir diğer türüdür 

(bkz. aşa. § 15 ve § 17).  
1428

  Ancak, alacaklının borca batıklığı değil de, ödemelerin tatilini iflâs sebebi olarak 

göstermesi, borçlunun borca batıklık sebebiyle iflâsını, arkasından da, iflâsın ertelenmesini 

istemesine engel teşkil etmez.  
1429

  Lanz s. 39; Fritzsche/Walder s. 91; Henze s. 30; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 24; 

Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46; Atalay-Anonim Şirketler, s. 27; Gürdoğan-İflâs Hukuku, 

s. 54, dn. 134.  
1430

  Bu konuda geniş bilgi için bkz. aşa. § 15 ve § 17.  
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Ödemelerin tatilinin, m.178,III‟teki sermaye şirketi ve kooperatifler dışındaki 

borçluların borca batıklığıyla da yakın ilişkisi vardır. İcra ve İflâs Kanunu m. 178,III‟e 

göre; borçlu, mallarının yarı mevcudunun haczi halinde, geri kalan yarı mevcudunun, 

bir yıl içinde muaccel olacak olan borçlarını karşılamaya yetmemesi durumunda, 

iflâsını istemek zorundadır. Buna rağmen, borçlu iflâsını istemezse, alacaklıların bu 

nedene dayanarak borçlunun iflâsını isteme hakları olmadığından, onlar ödemelerin 

tatil edilmesi sebebine dayanarak, iflâs talebinde bulunabilirler. 

c-Diğer Sebepler 

Ödemelerin tatili, her zaman, acz hali ve borca batıklık gibi, mali durumun 

bozukluğundan kaynaklanmaz. Bazen, borçlu, mali durumu gayet iyi olduğu halde, 

bilerek ve isteyerek, ödemelerini tatil etmiş olabilir. Ayrıca, borçlunun, işyerini kapatıp 

uzun bir yolculuğa çıkması, vâdeli olarak yatırdığı paraların faizini bozmak 

istememesi, hiçbir sebep yokken borçlarını ödemekten kaçınması da diğer sebeplere 

örnek olarak verilebilir. 

IV-Ödemelerin Tatilinin Genel ve Sürekli Olması 

Doğrudan doğruya iflâs sebebi olan ödemelerin tatilinin bir diğer unsuru 

ödemelerin tatilinin genel ve sürekli olmasıdır
1431

. Birinci olarak, ödemelerin tatili, 

genel bir durum arzetmiyorsa, alacaklı için, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurma 

imkânı oluşmaz. “Genellik”, ödeme yapılmayan alacaklıların ve ödenmeyen borçların 

sayısı ve miktarı ile ilgili bir kavramdır. Ancak, ödemelerin tatilinin, genel olması 

bakımından, kaç alacaklıya ödeme yapılmamış ve kaç borcun ödenmemiş olması 

gerektiği konusunda bir sayı veya belirlenmiş herhangi bir ölçüt yoktur. Genellik 

unsurunun oluşup oluşmadığı, borçlunun davranışları
1432

, mevcudu ve borçları, iş 

hacmi, ödenmeyen borçların tüm borçlarına oranla önemli bir bölümünü teşkil edip 

etmediği
1433

, borcun türü, tarafların durumu, sözleşmenin şartları, yerel ve ticari 

teamüller, doğruluk ve güven ilkesi dikkate alınarak ve her somut olay kendi içinde ve 

                                                 
1431

  Gentinetta s. 29-30; Leemann s. 108-109; Giebeler Norbert: Die Feststellung der 

Überschuldung einer Unternehmung unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen 

zur Zahlungsunfähigkeit, Frankfurt 1982, s. 10; Henze s. 29; Lanz s. 39; Kuru-Şahıs 

Şirketleri, s. 10; Atalay-Anonim Şirketler, s. 25; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 114; Kuru-

İcra ve İflâs III, s. 2765; Berkin-İflâs Hukuku, s. 173-174; Pekcanıtez-Anonim 

Ortaklıklar, s. 24; Umar-Genel Teori, s. 29; Olgaç-İcra ve İflâs Kanunu, s. 1291. 
1432

  Fritzsche/Walder s. 90, dn. 14; Jäger/Walder/Kull/Kottmann-B. II, Art 190, N. 15.  
1433

  Gentinetta s. 29-30; Leemann s. 103-109; Baumann s. 51; Blumenstein s. 601; Atalay-

Anonim Şirketler, s. 26; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 46.  
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şartlarına göre değerlendirilerek, mahkeme tarafından belirlenmelidir. Ödemelerin 

tatilinin, genel bir boyutta sayılması için, borçların mutlaka tümünün ödenmiyor 

olması zorunlu olmayıp, bir kısmının ödenmemesi de “genellik” kavramının oluşması 

için yeterlidir
1434

. Yani, ödemelerin tatilinin, genel hale gelip gelmediği, ödenmeyen 

borçların sayı ve miktarlarıyla ölçülmez
1435

; Burada şunu da ifade etmek gerekir ki; bir 

veya bir kaç borcun ödenmemesi de, ödemelerin tatili anlamına da gelmez
1436

. Daha 

önce de belirtildiği gibi, ödemelerin tatilinden sözedebilmek için, ödenmeyen borçların 

birden fazla alacaklıya ait olabileceği gibi, bir tek alacaklıya da ait olabilir. Fakat, tek 

bir alacaklıya ait birden fazla borç nedeniyle, ödemelerin tatilinin gerçekleşmesi için, 

borçların ödenmemesinin, alacaklı ile borçlu arasındaki özel problemlerden 

kaynaklanmaması gerekir. Borçlunun muaccel hale gelmiş borçları, onun bütün 

borçları içinde bir yekûn teşkil ediyorsa ve bunların hiçbiri arızi bir nedene 

dayanmaksızın ödenmiyorsa, ödemelerin tatil edildiği şüphe götürmez. Ayrıca, 

ödemelerin tatilinin kısmen olması veya bir veya birkaç alacaklıya yönelik yapılması, 

ödemelerin tatilinin genel olmadığını göstermez. Doktrindeki bir görüşe göre ise, 

ödemelerin tatili, ancak bütün borçların ödenmiyor olmasıyla mümkündür
1437

. 

Görüldüğü üzere bu görüş, genellik ilkesinin gerçekleşmesinin, borçlunun ancak bütün 

borçlarını ödememesi halinde mümkün olduğunu söylemektedir ki, bu görüşe 

yukarıdaki sebeplerle katılmaya imkân yoktur. 

İkinci olarak, ödemelerin tatilinin, yani, borçlunun muaccel ve çekişmesiz olan 

borçlarını ödememesi konusunda, az çok bir sürekliliğin olması gerekir
1438

. 

“Süreklilik” ise, borcun ödenmeyerek geçirilen zamanın uzunluğu ile ilgili bir 

kavramdır. Tıpkı, genellik gibi, sürekliliğin tayininde konulmuş bir ölçüt yoktur. Bu 

süreklilik, borçlunun açık beyanı, verdiği bir ilan veya borçlarını ödemeyeceği 

yolundaki süreklilik gösteren davranışlarından da anlaşılabilir
1439

.  

Muaccel olan alacaklarda, sürekliliğin varlığından bahsetmek için, vâde tarihi 

üzerinden, hal ve durumun icabına göre makul sürenin geçmiş olması yeterlidir. Bu 

sürenin tayini için o bölgedeki veya meslekteki uygulamalar, örf ve adetler ve taraflar 

                                                 
1434

  Leemann s. 109; Jäger Art. 190, N. 11; Gentinetta s. 29; Giroud s. 39; Atalay-Anonim 

Şirketler, s. 26.  
1435

  Leemann s. 109; Atalay-Anonim Şirketler, s. 26.  
1436

  von Overbeck s. 155; Baumann s. 44; Atalay-Anonim Şirketler, s. 26; Berkin-İflâs 

Hukuku, s. 173; Altay-İflâs Hukuku, s. 472.  
1437

  Lanz s. 39; Umar-Genel Teori, s. 29-30.  
1438

  Temme s. 39. 
1439

  Blumenstein s. 600; Altay-İflâs Hukuku, s. 471.  
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arasındaki anlaşmalardan faydalanılabilir. Bazen, vâde günü üzerinden çok süre 

geçmemiş olmakla birlikte, hal ve icaba göre, yakın bir zamanda alacaklılara ödeme 

yapılması imkân dâhilinde görünmüyorsa, yani ileriye doğru bir süreklilik şimdiden 

öngörülüyorsa, ödemeler tatil edilmiş sayılır. Bazen de, ödemelerin yapılacağı zaman 

konusunda, keskin bir belirsizlik oluşmuşsa veya ödemenin ne zaman yapılacağı 

konusunda, borçlu bir tarih veremiyorsa veya verdiği tarih makul değilse, ödemelerin 

tatil olunduğu kabul edilir. Muaccel olmayan alacaklarda ise, borçlunun davranışları ve 

mali durumunun o günkü verileri, ödemelerin tatilinin sürekli olup olmadığı 

konusunda önemli ip uçları verebilir.  

Borçlunun, makul bir süre içinde, geçici bir neden olmaksızın borcunu 

ödemiyorsa, ödemelerin tatili için aranan süreklilik unsuru gerçekleşmiş demektir
1440

. 

Aynı şekilde, borçlunun, ödemelerini uzun bir süre ertelediğini beyan etmesi veya 

böyle bir beyanı olmamakla birlikte, ödemelerin tatilinin ne zaman sona ereceğinin 

belli olmaması
1441

, ödemelerin tatilinin sürekli hale geldiğini gösterir. Şayet, borcun 

ödenmemesi konusunda geçici veya arizi bir durum varsa, ödemelerin tatilinden değil, 

ödemelerin kesintiye uğramasından söz edilir
1442

.  

Doktrindeki bir görüşe göre, ödemelerin tatil edilmiş sayılması için, muaccel ve 

çekişmesiz olan para borçlarının, ödeme araçlarından süreklilik arzeden bir yoksunluk 

sebebiyle ödenmiyor olması şarttır
1443

. Kanaatimizce, bu görüşteki ifade, sadece acz 

halinden kaynaklanan ödemelerin tatili için geçerlidir. Çünkü, ödeme araçlarından 

sürekli yoksunluk, sadece acz halinde söz konusu olmaktadır. Halbuki, ödemelerin tatil 

edilmiş sayılması için, acz haline düşmek şart olmayıp, yukarıda da belirtildiği gibi, 

başka nedenlerden dolayı da ödemeler tatil edilebilir
1444

. Yine, katılmadığımız bir 

başka görüşe göre, m.177/2‟nin kastettiği anlamda bir iflâs sebebinin gerçekleşmesi 

için, ödemelerin tatili borçlunun eseri olmalı ve süreli bir iktidarsızlığa işaret etmelidir. 

Böyle olunca, borçlunun bütün ödemelerini değil, sadece bazılarını durdurmuş olması 

halinde dahi, ödemelerin tatili gerçekleşmiş olur
1445

.  

                                                 
1440

  Kayar-Mali Durum, s. 119.  
1441

  Altay-İflâs Hukuku, s. 472.  
1442

  Bkz. aşa. § 12. C. II.  
1443

  Leemann s. 102; Amonn s. 306; Gentinetta s. 29; Giroud s. 39; Baumann s. 51; Jäger 

Art. 190, N. 11; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 42; Kuru-lflas ve Konkodato, s. 114; Atalay-

Anonim Şirketler, s. 24; Berkin-İflâs Hukuku, s. 173; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 

24;  
1444

  Bkz. yuk. § 12. B. II. 2. c.  
1445

  Umar-Genel Teori, s. 29-30.  



 

 

351 

V-Ödemelerin Tatilinin Bizzat Borçlu Tarafından Yapılmasının 

Gerekmemesi 

Ödemelerin tatilinin bizzat borçlu tarafından yapılmış şart değildir. Ödemelerin 

tatil edildiğini gösteren işlem ve davranışlar, borçlu tarafından yapılabileceği gibi, 

onun kanuni veya iradi temsilcisi veya üçüncü bir kişi tarafından da yapılabilir
1446

. 

Bunun için, ödemelerin tatil edilmesinin, borçlunun izni veya rızası dahilinde olup 

olmamasının bir önemi olmayıp, her halükârda, temsil edilen borçlunun iflâsı 

istenebilir
1447

. Ancak, borçlunun bilgi ve rızası dahilinde yapılmayan, üçüncü kişilerin 

veya borçluyu temsile yetkili olmayan kimselerin işlem ve davranışları, m.177/2 

anlamında ödemelerin tatiline sebebiyet vermez. Örneğin, ticari vekilinin (BK m.453-

459) özel bir yetkisi olmaksızın, bu konuda içine girdiği tutum, borçlu tacirin acz 

halinde olduğunu göstermeyeceğinden, doğrudan doğruya bir iflâs sebebi oluşmaz
1448

. 

Birçok iflâs sebebinden farklı olarak, ödemelerin tatili amacıyla yapılan 

davranışların, alacaklılara zarar verme kasdı taşıması gerekmez. Ödemeleri, bilinçli 

olarak tatil eden bir iradenin varlığı, “zarar vermek” gibi başka bir saike ihtiyaç 

duymaksızın, tek başına, iflâs istenmesi için yeterlidir. Buna göre, borçlunun, bazı 

borçlarını ödemeyi unutmuş olması, borcun ödenmeme sonucunu doğurmakla birlikte, 

ödemelerin tatili anlamına gelmezken, zarar verme amacı gütmese bile, borcunu genel 

ve sürekli bir şekilde ödememesi, ödemelerin tatili anlamına gelir.  

VI-Ödemelerin Tatilinin Ġflâsa Tabi Bütün Borçlular Ġçin Geçerli Bir Sebep 

Olması 

Ödemelerin tatiline dayanılarak, hem gerçek kişi borçlular, hem de tüzel kişi 

borçlular için iflâs istenebilir
1449

. Bu bakımdan kişiler arasında bir farklılık mevcut 

değildir. Ancak, tüzel kişi borçluların gerçek kişilerden farklı olarak, ticari 

faaliyetlerini bizzat kendilerinin yürütmesinin yanı sıra, şubeleriyle de yürütebilirler. 

Bu şubeler, yurt içinde olabileceği gibi, yurt dışında da olabilir. Bir tüzel kişinin 

merkezi yurt dışında olup, Türkiye‟de sadece şubeleri bulunuyor ve bu şubelerden 

birisinin, işlem ve davranışlarıyla zımni veya açık şekilde ödemelerini tatil etmesi, 

                                                 
1446

  Jäger Art. 190, N. 11; Gentinetta s. 31; Atalay-Anonim Şirketler, s. 28.  
1447

  Buna karşılık, iradi temsilci durumunda olduğu için, ticari mümessilin (BK m. 449) bu 

türden davranışları, ödemelerin tatili olarak kabul edilebilir.  
1448

  Gentinetta s. 31; Jäger Art. 190, N. 11; Atalay-Anonim Şirketler, s. 28. 
1449

  Gentinetta s. 41; Jäger Art. 190, N. 2; Giroud s. 40; Henze s. 28; Pekcanıtez-Anonim 

Ortaklıklar, s. 24; Atalay-Anonim Şirketler, s. 24.  
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merkezin ödemelerini tatil ettiği anlamına gelir ve bu nedenle merkeze karşı doğrudan 

doğruya bir iflâs yoluna başvurulabilir
1450

. Buna karşılık, merkezi Türkiye'de bulunan 

bir tüzel kişi borçlunun şubesinin ödemelerini tatil ettiğini açık veya zımni olarak 

beyan etmesi, merkez aleyhine doğrudan doğruya bir iflâs sebebi teşkil etmez
1451

. 

Çünkü, şubenin bir tüzel kişiliği bulunmadığından, alacaklılar, dava ve takiplerinde, 

şubeye değil tüzel kişinin kendisini muhatap almak zorundadırlar. Dolayısıyla, şubenin 

ödemelerini tatil etmiş olması, tüzel kişinin ödemelerini tatil ettiği anlamına gelmez.  

Doktrinde, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin borca batık olduğu bilançodan 

anlaşıldığı anda, yönetim kurulunun, derhal şirketin iflâsını istemesi gerektiğinden 

(m.179; TTK m.324, II), ödemelerinin tatilinin, bu borçlular açısından bir iflâs sebebi 

teşkil etmesinin pek mümkün olamayacağı belirtilmiştir
1452

. Bu görüş, borca batık 

olmasına rağmen, temin ettiği krediler yardımıyla borçlarını ödemeyi sürdürebilen 

şirketler için doğrudur. Ancak, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin, borca batık 

olmadan da, ödemelerini tatil etmelerinin mümkün olduğu gözardı edilmemelidir. 

Dolayısıyla, ödemelerin tatilinin, tüzel kişi borçlular için de iflâs sebebi 

oluşturabileceği konusunda bir engel yoktur
1453

.  

C-ÖDEMELERĠN TATĠLĠNĠN BENZER KAVRAMLARLA 

KARġILAġTIRILMASI 

I-Ġflâs Ödeme Emrine Rağmen Borcun Ödenmemesi 

Türk ve İsviçre doktrininde, genel bir iflâs sebebi olarak kabul edilen “iflâs 

ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi” de ödemelerin tatili olarak 

adlandırılmakla birlikte
1454

, bu iki kavram birbirlerinden farklı anlam ve içeriğe 

sahiptirler. Bir defa, m.177/2 „deki ödemelerin tatili maddi; ödeme emrine rağmen 

borcun ödenmemesi ise, şeklî bir iflâs sebebidir
1455

. İcra ve İflâs Kanunu m.177/2‟deki 

bu maddî iflâs sebebi, borçlunun bir davranışına veya içinde bulunduğu mali durumun 

                                                 
1450

  Jäger Art. 190, N. 11; Gentinetta s. 31; Atalay-Anonim Şirketler, s. 28.  
1451

  Ancak, şubenin, ödemelerini tatil edildiğini gösteren tutum ve davranışlarına paralel 

olarak, merkez de acz halinde ise, merkezin doğrudan doğruya iflâsı istenebilir 

(Gentinetta s. 31).  
1452

  Henze s. 29-30; Atalay-Anonim Şirketler, s. 28; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 24-

25.  
1453

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 28.  
1454

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 5, 114; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 24; Kuru-El 

Kitabı, s. 923; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 454. 
1455

  Leemann s. 92; Gentinetta s. 24; Henze s. 28; Atalay-Anonim Şirketler, s. 24.  
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bozuk olmasına dayanmaktadır
1456

. Ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi, genel 

bir iflâs sebebi iken, ödemelerin tatili, özel bir iflâs sebebidir. Çünkü, ödemelerin 

tatilinin gerçekleşme şartları, daha fazla ve daha zordur. Böyle bir durumun, genel iflâs 

sebebi olarak kabul edilmesi, borçlu hakkında, iflâs takibi yapılmasını 

zorlaştıracağından, alacaklıların menfaatine aykırı sonuçlar doğurur. Kavram 

karışıklığına neden olması sebebiyle, ödemelerin tatilinin bu anlamda kullanılmaması 

daha uygun olacaktır. 

Genel iflâs sebebi olarak, ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesinde, 

borcun, hangi saik ve nedenle ödenmediğinin bir önemi yoktur. Bunun içindir ki, genel 

anlamda borcun ödenmemesi, şeklî bir iflâs sebebi olarak kabul edilmektedir. Buna 

karşılık, ödemelerin tatilinde, borcun ödenmemesinin sebebi, kural olarak, borçlunun 

acz haline düşmüş, yani mali durumunun bozulmuş olmasından kaynaklanır. Bundan 

dolayı da, ödemelerin tatil edilmiş olması, maddî bir iflâs sebebi olarak kabul 

edilmektedir
1457

. Daha önce de belirtildiği gibi, maddî sebepten maksat, borçlunun bir 

davranışının veya içinde bulunduğu mali durumun ön planda olmasıdır
1458

.  

Hem, “ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi”nde, hem de “ödemelerin 

tatili”nde, “borcun ödenmemesi” ortak unsur olmakla birlikte, ödemelerin tatili 

nedeniyle doğrudan doğruya iflâs istenebilmesinin sebebi, borcun ödenmesinin 

tehlikeye düşürülmüş olmasından kaynaklanır. Bu nedenle, ödeme emrine rağmen 

borcun ödenmemesinden farklı olarak, ödemelerin tatilinde alacağın muaccel olması 

gerekmez. Ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesinde, alacaklının başvuracağı yol 

ise, takipli iflâstır. 

Ödemelerin tatilinin gerçekleşebilmesi için, borcun ödenmemesinin genel ve 

sürekli olması gerekirken, ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesinde, ödemenin 

bir defa ve sadece bir alacaklının alacağının ödenmemiş olması, iflâs istenmesi için 

yeterlidir. Ancak, her iki sebep de, gerçek ve tüzel kişi ayrımı olmaksızın, iflâsa tabi 

herkes için, iflâs sebebi oluşturur. Ayrıca, ödemelerin tatil edildiği konusunda, yaklaşık 

ispat yeterli iken, ödeme emrine rağmen borcun ödenmediğinin tam olarak ispat 

edilmesi gerekir.  

                                                 
1456

  Gentinetta s. 24; Baumann s. 31;Blumenstein s. 545; Giroud s. 17; Amonn s. 284; 

Atalay-Anonim Şirketler, s. 24; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 6-7.  
1457

  Gentinetta s. 24; Henze s. 28; Leemann s. 92.  
1458

  Baumann s. 31; Gentinetta s. 24; Blumenstein s. 545; Amonn s. 284; Giroud s. 17; 

Atalay-Anonim Şirketler s. 24; Üstündağ-İflâs Hukuku s. 6-7.  
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II-Ödemelerin Kesintiye Uğraması ve Duraklatılması 

Borçlu, borçlarını sadece geçici olarak yerine getiremezse, ödemelerin kesintiye 

uğramasından (Zahlungsstockung) söz edilir. Ödemelerin kesintiye uğramasında, 

ödeme güçlüğü geçici karekterlidir
1459

. Borçlunun elinde, borçlarını karşılayacak 

kadar, ödeme araçları olmasına rağmen, bir süreliğine, gerek isteyerek, gerekse 

dikkatsizlik ve ihmal nedeniyle borcun ödenmemesi; ödeme araçlarının ani, ancak 

geçici kaybı veya beklenmeyen durumlar sebebiyle, ödemelerin kısa bir süre için 

yapılmayarak gecikmesi; talep edilen borcun çekişmeli olması; elde yeterince 

malvarlığı olmakla birlikte, bunun hemen veya kısa süre içinde paraya çevrilememesi, 

ödemelerin tatili olarak değil, ödemelerin kesintiye uğraması olarak nitelendirilir
1460

. 

“Geçicilik” unsuru dikkate alınmadığı takdirde, ödemelerin tatili ile ödemelerin 

kesintiye uğraması arasında bir fark kalmaz
1461

. Ödemelerin kesintiye uğraması, 

borçlunun isteyerek yaptığı davranışlarla gerçekleşebileceği gibi, elinde olmayan 

nedenlerle de gerçekleşebilirler. Örneğin, borçlunun sattığı malların parasını, bankadan 

kaynaklanan problemler gibi, elinde olmayan nedenlerle alamadığı için, işçi aylıklarını 

bir süreliğine, örneğin yirmi gün ödememesi halinde, ödemelerin tatilinden değil, 

ödemelerin kesintiye uğramasından söz edilir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, ödemelerin tatilinin temel unsurlarından birisi, 

borcun ödenme zamanıyla ilgili bir kavram olan “süreklilik” unsurudur
1462

. 

Ödemelerin kesintiye uğramasının, “süreklilik” unsurundan yoksun olma özelliği, onu 

ödemelerin tatilinden ayırır
1463

. Ödemelerin kesintiye uğramasında, ödemelerin 

yapılamaması, sadece bir süreliğine söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla, buradaki 

durumun, gerek bir acz hali özelliğinde olmaması, gerekse süreklilik içermemesi, onun 

ödemelerin tatili olarak nitelendirilmesine imkân vermediği için doğrudan doğruya 

iflâs yoluna gidilemez. Fakat, bu durum, genel iflâs sebebi olan “ödeme emrine 

rağmen borcun ödenmemesi” olarak nitelendirilebilir
1464

 ve bu gerekçeyle takipli iflâs 

istenebilir. 

                                                 
1459

  Eilenberger, Guido: Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, München 2001, § 17 

Rdnr. 21 ff.; Kuhn, Georg/Uhlenbruck, Wilhelm: Konkursordnung, Kommentar, 

München, 1994, § 102 Rdnr. 2 b.; Temme s. 39. 
1460

  Temme s. 39; Leemann s. 108; Gentinatta s. 108; Atalay-Anonim Şirketler, s. 26.  
1461

  Temme s. 39. 
1462

  Bkz. yuk. § 12. B. III.  
1463

  Gentinetta s. 30; Amonn s. 306; Henze s. 29; Lanz s. 39; Berkin-İflâs Hukuku, s. 173; 

EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 387; Umar-Genel Teori, s. 29-30, dn. 85; Atalay-Anonim 

Şirketler, s. 26; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 52.  
1464

  Ödemelerin kesintiye uğraması nedeniyle, doğrudan doğruya iflâs yoluna gidilememekle 

birlikte, takipli iflâs yoluna başvurmasının önünde bir engel mevcut deği ldir. Ancak, 

ödemelerin kesintiye uğramasına sebebiyet veren durumlardan bazıları, m. 52 -56 

hükümlerine göre, takip için bir talik nedeni niteliğinde olduklarından, erteleme 

müddetince, borçluya karşı takipli iflâs yoluna da başvurulamayacaktır.  
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Şimdiye kadar yapılan açıklamalar da dikkate alınarak, ödemelerin kesintiye 

uğramasının, dört şekilde gerçekleşebileceği söylenebilir: Bunlardan birincisi, borçlu, 

elinde borçlarını ödemeye yetecek kadar ödeme araçları olmasına rağmen, bilerek ve 

isteyerek, bir süreliğine borcunu ödemek istemeyebilir. Borçlu, elinde borçlarını 

ödeyecek kadar yeterli miktarda ödeme araçlarına sahip olmakla birlikte, alacaklılara 

zorluk çıkarmak, onları oyalamak gibi amaçlarla, geçici olarak ödemelerini yapmaması 

veya onları sürekli olmayacak şekilde geciktirmesi, ödemelerin tatili değildir
1465

. İşte, 

elde yeterli miktarda ödeme aracı olmasına rağmen, borçlu çeşitli bahanelerle, ancak 

bir süreliğine borcunu ödemezse, bu durum, ödemelerin tatili olarak değil, ödemelerin 

kesintiye uğratılması olarak kabul edilir. Çünkü, böyle durumlarda, borçlunun elinde 

yeteri miktarda, ödeme araçları olması sebebiyle, ödemelerin tatilinin, “süreklilik” ve 

“acz hali” unsurları gerçekleşmiş olmaz. Hâlbuki, ödemelerin tatilinin doğrudan 

doğruya bir iflâs sebebi olmasındaki temel düşünce, ödemelerin tatilinin alacaklılara 

karşı oluşturduğu riskin büyüklüğüdür. İkinci olarak, ödemelerin kesintiye uğraması, 

borçlunun dikkatsizliği, ihmali veya ani olarak ödeme araçların kaybı, gecikmesi gibi 

geçici olarak ödeme araçlarından yoksunluk sebebiyle, ödemelerin kısa bir süre için 

yapılamamasına dayanabilir
1466

. Bu durumlarda, ödemeleri tatil etme kasdı 

bulunmadığından, ödemelerin tatili de söz konusu olmaz. Üçüncü olarak da, talep 

edilen borcun çekişmeli olması sebebiyle borcun ödenmemesi halinde de, ödemelerin 

kesintiye uğramasından söz edilir
1467

. Bu belirsiz durum, alacak üzerindeki ihtilaf bir 

çözüme kavuşturuluncaya kadar devam ettiğinden dolayı, borcu ifa etmekten kaçınma 

iradesi, ödemelerin kesintiye uğraması olarak nitelendirilebilir. Dördüncü olarak da, 

borçlunun elinde, yeteri kadar malvarlığı olmakla birlikte, muaccel borçlarını, geçici 

olarak hasıl olan nakit sıkıntısı sebebiyle ifa edememesi, ödemelerin kesintiye 

uğramasının bir başka biçimi olarak nitelendirilebilir. Örneğin, borçlunun 

mevcudunun, kolayca paraya çevrilemeyen birtakım ekonomik değerlerden oluşması 

nedeniyle, geçici nakit sıkıntısı doğması halinde
1468

, ödemelerin tatilinden
1469

 veya acz 

halinden değil
1470

, ödemelerin kesintiye uğramasından bahsedilir
1471

. 

Ödemelerin duraklatılması ise, kavram ve içerik olarak, ödemelerin tatili ve 

                                                 
1465

  Gentinetta s. 25; Amonn, s. 306; Atalay-Anonim Şirketler, s. 24; Berkin-İflâs Hukuku, 

s. 175.  
1466

  Gentinetta s. 30; Leemann s. 108. 
1467

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 26.  
1468

  Bu nakit sıkıntısının sürekli bir hal alması durumunda, artık acz halinden bahsedilir.  
1469

  Henze s. 29; Atalay-Anonim Şirketler, s. 26.  
1470

  Gentinetta s. 26; Atalay-Anonim Şirketler, s. 26.  
1471

  Henze s. 29; Atalay-Anonim Şirketler, s. 26.  
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ödemelerin kesintiye uğramasından farklıdır. Alacaklıya verdikleri sıkıntı ve içinde 

düşürdükleri zor durum bakımından bu üç kavramı bir sıraya koymak gerekirse, 

ödemelerin tatili en başa, ödemelerin kesintiye uğraması en sonda; ödemelerin 

duraklatılması ise, ödemelerin tatilinden sonra ikinci sırada yer alır. Ödemelerin 

kesintiye uğramasında, birden fazla borcun geçici olarak, ancak bir defaya mahsus 

olarak ödenmemesi sözkonusudur. Ödemelerin tatilinde ise, borçların ödenmemesi 

süreklilik kazanmıştır. Buna karşılık, ödemelerin duraklatılması ise, borç ödemelerinin 

birden fazla defa kesintiye uğramasından oluşur. Bu açıklamaları araç trafiğini örnek 

vererek somutlaştırmak mümkündür. Ödemelerin tatili, trafiğin tamamen ve sürekli 

durmasına, ödemelerin kesintiye uğraması, yolda meydana gelen bir kaza nedeniyle, 

tatili trafiğin bir defalığına geçici olarak durmasına, ödemelerin duraklatılması ise, 

trafikteki sıkışıklık nedeniyle trafiğin yer yer durması, yer yer akmasına benzetilebilir. 

Sonuç olarak denilebilir ki, borçlu ödemelerini kesintiye uğratmayı tekrarlayarak, borç 

ödeme trafiğini aksatıyorsa, ödemelerin duraklatılmasından söz edilir. Ödemelerin 

duraklatılması, kanunda doğrudan doğruya bir iflâs sebebi olarak düzenlenmediğinden 

dolayı, alacaklı ancak ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi sebebine dayanarak, 

takipli iflâs yoluna başvurabilecektir.  

III-Üretimin Kısmen veya Tamamen Tatil EdilmiĢ Olması 

Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak faaliyet gösteren ticari işletmeler, zaman 

zaman piyasanın olumsuz koşullarından etkilenir ve bu nedenle de, üretimlerini 

düşürmek, hatta durdurmak zorunda kalabilirler. Bir ticari işletmenin üretimin tatil 

etmesi, sermaye erezyonu sonucunda olabileceği gibi, başka saik ve kaygılarla da 

olabilir. Sermaye erozyonu, ekonomik krizler, talep yetersizliği, teknik arızalar, 

basiretli bir tacir gibi davranmama, üretim türü ve biçimine ilişkin değişiklik, kötü 

gidişat sebebiyle daha fazla zarar etmeme veya alacaklıları zarara uğratmak amacıyla 

bir takım hileli davranışlar sonucunda gerçekleşebilir.  

Ödemelerin tatili ile üretimin tatili arasında sıkı bir ilişki olmasına rağmen, her 

ikisi de farklı kavramlardır. Üretimin tatil edilmiş olması, farklı sebeplerle 

gerçekleşebileceğinden, bu durum, her zaman, alacaklıların alacağının da 

ödenmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü, üretim tatil edilmiş olmasına rağmen, 

borçlunun elinde yeteri miktarda ödeme aracı bulunabilir ve bu araçlarla borcunu 

ödeyebilir. Ancak, üretimin tatili, ödemelerin tatili ve acz halini tetikleyen bir unsur 

olabilir. Bu haliyle, ödemelerin tatili ile aynı anlama gelmese bile, ona karine 

oluşturduğu da muhakkaktır. Aynı şekilde, üretimin tatili, ekonomik bir krizden veya 
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kötü bir yönetimden kaynaklanıyorsa, üretimi kriz öncesi konumuna yeniden 

kavuşturmak üzere işletmenin rehabilitasyonu" mümkünse, bu durum beklenmelidir. 

Bu mümkün görünmüyorsa, üretimin tatili, borçlunun yakın gelecekte, ödemelerini 

tatil etmek durumunda kalacağına dair bir karine oluşturacaktır. Üretimin kötü niyetli 

olarak, yani alacaklılara zarar verme kasdıyla tatil edilmesi, dolaylı olarak ödemelerin 

yapılmasını engelleyeceğinden, ödemelerin tatil edilmesi sonucunu doğuracaktır. 

D-ĠFLÂS ĠSTEME USULÜ 

Ödemelerin tatil edildiği kanaatine varan her alacaklı, doğrudan doğruya iflâs 

talebinde bulunabilir
1472

. Yani, iflâs yoluna başvurmak isteyen alacaklının, mutlaka 

ödemeleri tatil edilen alacaklı olması gerekmez. Açılacak iflâs davasında, ödemelerin 

tatil edildiğinin, alacaklı tarafından kanıtlanması gerekir. Ancak, ödemelerin tatil 

edildiği konusunda, hâkimde bir kanaat uyandırılmış olması, yani yaklaşık ispat 

yeterlidir.
1473

. Kanaatimizce, belge gösterilmesi gereken durumlarda, alacaklı yaklaşık 

ispat ile yetinemez ve ilgili belgeleri göstermek zorundadır. Örneğin, borçlu 

hakkındaki icra takiplerinin semeresiz kaldığını iddia ediyorsa, icra makamlarından bu 

durumu gösteren belgeleri temin ederek mahkemeye sunmakla yükümlüdür. Alacaklı, 

alacağının ödenmesi için, noter aracılığıyla borçluya ihtar çekildiği, buna rağmen 

borcun ödenmediğini mahkemede bir delil olarak ileri sürülebileceği gibi, borçludan da 

ödemelerin tatil edildiğine yönelik olarak sadır olan mektup, sirküler gibi belgeleri de 

sunulabilir. Mahkeme de, alacaklının ileri sürdüğü, vakıaların, ödemelerin tatili 

niteliğinde olup olmadığını, her somut olaya göre değerlendirecektir
1474

.  

Ödemelerini tatil eden borçlu, bu nedene dayanarak kendi iflâsını istemesi 

mümkün olmamakla birlikte, şartları varsa, acz hali ve borca batıklığa dayanarak 

iflâsını isteyebilir. Çünkü, acz hali ve borca batıklığın bulunduğu durumlarda, genelde 

ödemelerin tatili de söz konusu olur. Borçlunun, acz halini gerekçe göstererek 

mahkemeden iflâsını istemesi halinde, alacaklılar da, bu iflâs talebinin ilanından 

itibaren on beş günlük süre içinde, iflâs davasına dahil olarak, borçlunun ödemelerini 

tatil ettiğini ileri sürerek, iflâsına karar verilmesini isteyebilirler (m.178,II).  

Alacaklı, ödemelerin tatil edildiğini öğrendiği andan itibaren, borçlunun iflâsı 

                                                 
1472

  Umar-Genel Teori, s. 30.  
1473

  Gentinetta s. 62; Leemann s. 52; Atalay-Anonim Şirketler, s. 28.  
1474

  Gentinetta s. 30; ; Leemann s. 103; Blumenstein s. 601; Amonn s. 306; Baumann s. 51; 

Giroud s. 40.  
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için doğrudan doğruya mahkemeye başvurabilir. Ödemelerin tatil edildiği anının ne 

zaman olduğunu kanıtlama yükü alacaklıya düşer. Ancak, ödemelerin tatili sebep 

gösterilerek, iflâs isteme süresi, alacağın zamanaşımı süresiyle sınırlıdır.  
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§ 13. KONKORDATODAN KAYNAKLANAN ĠFLÂS SEBEPLERĠ  

A-GENEL OLARAK 

Konkordato (Nachlassvertrag; Vergleich; Concordat), mali durumu bozulmuş bir 

borçlunun talebinin, kanunda öngörülen çifte çoğunlukla alacaklılar tarafından kabulü 

ve yetkili makamca tasdik edilmesi sonucunda oluşan, borçluya, borçlarını tam olarak 

ödemesi kaydıyla süre verilmesini veya kararlaştırılan miktarda, bütün adî borçlarında 

indirim yapılmasını veya mevcudunu alacaklılarına terk etmek suretiyle bütün 

borçlarından kurtulmasına imkân tanıyan zorlayıcılığı hafifletilmiş cebri icra 

yoludur
1475

,
1476

 

                                                 
1475

  Benzer tanınm ve açıklamalar için bkz. Hüssy, Othmar: Der Nachlassvertrag und die 

Stundung als Grundlagen der rechtlichen Sanierungsmassnahmen nach schweizerischem 

Recht, Zürich 1944, s. 13; Blumenstein s. 891; Schmid, Markus L.: Überschuldung und 

Sanierung (Diss.), Freiburg (Schweiz) 1984, s. 88; Papa, Gildo :Die Analoge Anwendung 

der Konkursnormen auf den Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung (Diss.), Bern 19 41, 

s. 1; Kuru-El Kitabı, s. 1230; Postacıoğlu, İlhan E.: Konkordato, İstanbul 1965, s. 12; 

Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 627-628; Tanrıver, Süha: Konkordato Komiseri, 

Ankara 1993, s. 3; Tanrıver, Süha: Konkordato Prosedürünün Islahı ile İlgili Bazı  

Düşünceler (AÜHFD, 2001/3, s. 1-9), s. 1; Tercan/Tercan s. 233; Berkin-Konkordato, s. 

28; Ercan, İbrahim: İcra ve İflâs Hukukunda Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato, 

Konya 2008, s. 43. 
1476

  Konkordatonun icra organlarının katılımı ile yapılması esastır. Ancak, resmi organların 

katılımı olmaksızın da, konkordato yapılmasının önünde bir engel yoktur. İcra organlarının 

katılımı olmaksızın, borçlu ile alacaklıların ayrı ayrı anlaşması suretiyle yapılan 

konkordato, mahkeme dışı konkordato (der ausgerichtliche Vergleich) olarak 

adlandırılmaktadır (Amonn s. 431-432; Üstündağ-İflâs Hukuku s. 228; Tanrıver-

Komiser, s. 8-10; Ulukapı, Ömer: Konkordatonun Feshi, Konya 1998, s. 13-14; 

Deliduman, Seyithan: Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato (İBD, 2004/3, s. 1032-

1058), s. 1038; Altay, Sümer: Konkordato ve Yeniden Yapılanma Hukuku, C.I, İstanbul 

2005, s. 16; Erdem, Murat: Mahkeme Dışı Konkordato (MTÜHFD, 2005/1, s. 225-240), s. 

232). Bu konkordato, nitelik itibari ile bir özel hukuk sözleşmesi olup, bu konuda her hangi 

bir tereddüt yoktur (Üstündağ-İflâs Hukuku s. 228; Tanrıver-Komiser s. 9; Ercan-

Konkordato, s. 44; Erdem s. 234). Burada asıl inceleme konusu yapılacak olan 

konkordato, icra makamlarının katılımı ile yapılan ve mahkeme içi konkordato olarak 

adlandırılan konkordatodur. Ancak, bu konkordatonun niteliğinin ne olduğu konusu 

tartışmalıdır. Bir görüşe göre, konkordato bir sözleşme olup, borçlunun teklifi ve 

alacaklıların kabulü ile gerçekleşir (Pagenstecher, Max/Grimm, Max: Der Konkurs, 

München 1968, s. 144; Arar, Kemal: İcra ve İflâs Hükümleri, C. II, Ankara 1945, s. 256 -

257). Bir başka görüş ise, konkordatonun sözleşme olarak açıklanamayacağını görerek, 

mahkemenin tasdik işlemini ön plana çıkarmış ve konkordatoyu bir mahkeme hükmü 

olarak nitelemişlerdir (Schultze‟nin “Das deutsche Konkursrecht in einem juristischen 

Grundlagen”, isimli ve 1880 tarihli eserinin 11. sayfasındaki görüşü için bkz. (Önen, 

Ergun: İflâstan Sonra Konkordato (BATİDER, 1976/3, s. 77-100), s. 79; Umar-Genel 

Teori, s. 24-25). Bir başka görüş ise, konkordatoyu, kanuni bir işlem olarak görmüştür. Bu 

görüşe göre, konkordato, kanundaki hükümler gereği, kendisine taraf durumunda olan 
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Konkordatodan, iflâsa tabi olan ve olmayan her borçlu faydalanabilmekle 

birlikte, asıl amaç, iflâsa tabi borçlunun iflâsını önleyerek
1477

, konkordato projesinin, 

ekonomik gücüne göre sağlayacağı elverişli şartlar altında ödeme yaparak borcundan 

tamamen kurtulmasını sağlamaktır
1478

. Ancak, konkordato doğru ve kurallarına uygun 

olarak kullanıldığında, iflâsı engelleyici, yanlış ve kurallarına uygun olarak 

kullanılmadığında ise, iflâsa sebebiyet verici bir niteliğe sahiptir. Bu özelliğiyle 

konkordato, iki tarafı keskin bir kılıca benzemekte olup, yanlış kullanıldığında, 

kendisini kullanana zarar vermekte ve bu zararın boyutu, en büyük risk olan iflâsına 

açılmasına kadar varmaktadır
1479

. İflâsa tabi olsun olmasın her gerçek ve tüzel kişi 

borçlu konkordato teklifinde bulunabilir
1480

. Fakat, borçlunun konkordato teklif 

etmesi, şartlarına göre ödemelerin tatilinin
1481

 ve acz halinin bir çeşidi, bazen de bir 

emaresi durumundadır.  

Konkordato, kural olarak, borçluyu, iflâstan ve iflâsın kamu ve özel hukuktan 

kaynaklanan sonuçlarından koruma özelliğine sahiptir
1482

. Ancak, bazı durumların 

gerçekleşmesi halinde, konkordato ile önlenmek istenilen iflâsa sebebiyet verilmiş 

olunur. Yani, bu durumlarda, teklif edilen konkordato, doğrudan doğruya iflâs ile 

sonuçlanabilmektedir. Zira, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 177 nci maddesinin atfıyla, 

                                                                                                                                          
borçluya ve kendisini kabul etsin etmesin bütün alacaklılara, kendisine uyma mecburiyeti 

getiren kanuni bir işlemdir. Bu mecburiyet, kanun gereği, kendilerine yükletilmekte ve 

yolla taraflara kanundan doğma borçlar meydana getirilmektedir (Bu konuda von Etker‟in 

görüşü için bkz. Blumenstein s. 896). Doktrinde çoğunlukla kabul edilen ve bizim de 

katıldığımız bir başka görüşe göre ise, konkordato, borçlu ile alacaklıları arasında, özel 

hukuk sahasında, serbestçe yapılan bir sözleşme olmayıp, bir çeşit, ancak zorlayıcılığı 

hafifletilmiş bir cebri icra kurumudur. Konkordatonun, icra makamlarının denetimi ve 

tasdikine tabi bulunması, bu kuruma bağlanan cebriliğin ilk görünüş biçimleridir. Her ne 

kadar, konkordatonun tasdiki için, alacaklıların, belli bir çoğunlukla onu kabul etmeleri 

gerekiyorsa da, konkordatoya evet oyu vermeyen alacaklıları da zorla bağladığından, bir 

cebrilik karakterine haizdir. Ayrıca, konkordato bir sözleşme olmadığından dolayı da, 

Borçlar Kanunu m. 28‟e göre hükümsüz bırakılamaz, sadece m. 308 uyarınca mahkeme 

tarafından feshedilmesi istenebilir (Jäger Art 293, N. 2; Amonn s. 433; Blumenstein s. 

897; Favre s. 356; Fritzsche s. 30; Ansay, Sabri Şakir: Konkordato (Adliye 

Ceridesi,1940/3, s. 158-178), s. 159; Kuru-El Kitabı, s. 1230; Kuru-İflâs ve Konkordato, 

s. 404-405 dn. 2; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 156; Berkin, Necmeddin M.: Konkordato 

Akdi ve Konkordatonun Hukuki Mahiyeti (İBD, 1949/4, s. 193-213), s. 203; Önen-

Konkordato, s. 80; Tanrıver-Komiser, s. 7; Ulukapı s. 67-76).  
1477

  Gildo s. 1; Ansay-Konkordato, s. 159.  
1478

  Blumenstein s. 918; Jäger Art. 311, N. 3. Bu konuda ayrıca bkz. Vollmar  Art. 293, N. 1. 
1479

  Evvelki bir konkordato şartlarını ifa etmeden, yeniden borçlunun iflâsına hükmolunursa, 

borçlu taksiratlı müflis sayılır (m. 310/9; YTCK m. 162).  
1480

  Amonn s. 437; Favre s. 399; Berkin-Konkordato, s. 31; Postacıoğlu-Konkordato, s. 18. 
1481

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 29-30.  
1482

  Gildo s. 1. 
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m.301'de belirtilen konkordato mühletinin icra mahkemesince kaldırılması, 

konkordatonun ticaret mahkemesince tasdik olunmaması ve m.308, II'nin m.301‟ e 

yaptığı atıf gereği, m.308, I'deki, konkordatonun ticaret mahkemesince tamamen feshi, 

doğrudan doğruya iflâs için birer neden olarak kabul edilmişlerdir. Bu sebeplerin üçü 

de, iflâs dışı konkordatoda
1483

 söz konusu olabilmekte iken, iflâs içi konkordatoda
1484

, 

sadece konkordatonun feshi iflâs sebebi olabilmektedir. Çünkü, iflâs içi konkordatoda 

konkordato mühleti olmadığından, konkordatonun tasdik edilmemesi halinde ise, 

ortada verilmiş bir iflâs kararı ve devam eden bir iflâs prosedürü bulunduğundan, bu 

iki sebebin, iflâs içi konkordatoda iflâs sebebi olabilme ihtimali mevcut değildir. 

B-KONKORDATODAN KAYNAKLANAN ĠFLÂS SEBEPLERĠNĠN 

ÇEġĠTLERĠ 

I-Konkordato Mühletinin Kaldırılması 

1-Genel Olarak 

Konkordato mühletinin kaldırılması, sadece iflâs dışı konkordatoda doğrudan 

doğruya bir iflâs sebebidir
1485

. Yukarıda da belirtildiği gibi, iflâs içi konkordatoda, 

konkordato mühleti olmadığından, böyle bir neden de söz konusu değildir. Zaten 

konkordato mühletinin verilmesinin amacı, bu süre zarfında, borçluya karşı icra veya 

iflâs takibi yapılmasını yasaklayarak, borçluya, yine bu süre içinde, alacaklılarıyla 

konkordato yapabilmek ve bu konkordatoyu mahkemede tasdik edilmesini sağlamak 

için gerekli girişimlerde bulunmasına imkân tanımaktır
1486

. Bu sürenin verilmemesi 

halinde, konkordatodan beklenen sonucun alınmasına imkân yoktur.  

Konkordato teklifi uygun görülürse, icra mahkemesinin borçluya vereceği 

                                                 
1483

  İflâs dışı konkordato, alacaklıların veya iflâsa tabi olmayan borçlularla iflâsa tabi olmakla 

birlikte henüz iflâs etmemiş olan borçluların teklif ettiği konkordatodur (Bkz. Gildo s. 3; 

Tanrıver-Komiser, s. 14).  
1484

  İflâs içi konkordato, iflâs tasfiyesi devam ederken, teklif edilen konkordatoya denir (Gildo 

s. 14; Tanrıver-Komiser, s. 15).  
1485

  Bu iflâs dışı konkordato, adi konkordato olabileceği gibi, malvarlığının terki suretiyle 

konkordato da olabilir (Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda mühlet için bkz. Ercan-

Konkordato, s. 214 vd.).  
1486

  Bünzli, Kurt: Leitfaden zum SchKG, Zürich 1994, s. 156; Amonn s. 439; 

Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 633; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 170; Tanrıver-

Komiser, s. 30; Postacıoğlu-Konkordato, s. 53; Erman, Eyüp Sabri :Konkordato 

Mühletinin Kapsamı ve Takibi Önleyici, Zamanaşımı Durdurucu Sonuçları (AD, 1975/5 -6, 

s. 430-442), s. 432; Altay-Konkordato ve Yapılanma-I, s. 231.  
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sürenin miktarı, en fazla üç aydır (m. 287,II). Ancak, işin niteliği gerekli kılıyorsa, 

komiserin teklifi üzerine, alacaklılar da dinlendikten sonra, bu mühlet, en fazla iki ayı 

geçmemek üzere uzatılabilir (m. 287,VI)
1487

. Bu süre zarfında, borçlu, konkordatonun 

tasdik edilmesi için gerekli olan işlemleri yapmasının yanı sıra, konkordato 

komiserinin direktiflerine uymak ve kanunun öngördüğü yükümlülükleri
1488

 yerine 

getirmek zorundadır.  

Konkordato mühleti içinde imtiyazlı alacaklıların ve rehin hakkı sahiplerinin 

yapacakları takipler, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip ve haciz yolu (ilâmlı veya 

ilâmsız) ile takiptir
1489

. Bu kimseler tarafından, borçluya karşı iflâs yolu ile takip 

istenemez. Zira, iflâs, konkordatonun amacıyla çelişen bir cebri icra kurumudur. 

Ayrıca, rehin hakkı sahibinin alacağı, aynı zamanda kambiyo senedine bağlı ise, 

rehinli takip yolunu seçmemesi durumunda, seçim hakkını iflâs takibi yapmak 

yönünde de kullanamaz. Rehin hakkı sahiplerinin, konkordato mühleti içinde borçluya 

karşı rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatabilmeleri için, rehnin konkordato 

mühletinin verilmesinden önce tesis edilmesi gerekir. Çünkü, konkordato mühletinin 

verilmesi ile borçlu için rehin tesis etme yasağı başlar (m.290, II). 

Konkordato, en geç beş aylık (3 ay+iki ay) süre içinde tamamlanmak zorundadır. 

Bu süre zarfında, konkordato ile ilgili işlemler tamamlanamazsa, mühlet kaldırılmış 

değil, sona ermiş olacaktır. Acaba, sona eren konkordato mühleti sebebiyle, borçlunun 

iflâsının istenmesi mümkün müdür? Kanaatimizce, burada, ikili bir ayrım yapmak 

gerekir: Bunlardan birincisi, konkordato tasdik aşamasında iken, sürenin sona ermesi 

halinde, tasdik talebi, mahkeme tarafından incelemeye tabi tutulurken, borçlu veya 

alacaklıların, beş aylık sürenin dâhilinde karar verilmesi konusunda, icra makamlarına 

                                                 
1487

  Altay-Konkordato ve Yapılanma-I,s. 191; Ayrıca  bkz. Gildo s. 3. 
1488

  İcra ve İflâs Kanunu m. 290, II‟de sayılan yasak işlemleri yapmamak gibi.  
1489

  Konkordato mühleti içinde, borçlu aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun‟a göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere, hiçbir  takip yapılamaz ve 

evvelce başlamış takipler durur (m. 289,I). Ancak, konkordato mühleti içinde, borçluya 

karşı taşınır veya taşınmaz rehni ile temin edilmiş alacaklar sebebiyle rehnin paraya 

çevrilmesi yolu ile takip (m. 23; 145 vd.) yapılabilir ve daha önce başlamış olan rehnin 

paraya çevrilmesi yolu ile takiplere devam edilebilir. Ancak, bu takip (veya takipler) 

sebebiyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez (m. 

289,1I). Ayrıca, m. 206'nın birinci sırasında yazılı alacaklar için alacaklının borçluya karşı 

konkordato mühletinden önce başlamış oldukları haciz yolu ile takipler mühlet kararı ile 

durmaz ve bu alacaklar için konkordato mühleti sırasında borçluya karşı haciz yolu ile 

yeni takip yapılabilir (m. 289,III). Bu alacaklar için yapılan takiplerde, rehinli 

alacaklardan farklı olarak, borçlunun malları üzerinde muhafaza tedbirleri alınabilir ve 

haczedilen mallar satılabilir.  
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baskı yapmalarına imkân olmadığından, beş aylık sürenin, tasdik için mahkemeye 

başvuru yapılmasından itibaren durması isabetli olacaktır. Böylece, beş aylık süre 

içerisinde konkordatonun sonuçlanma ihtimali daha da kuvvetli hale gelecektir. İkinci 

husus ise, konkordato teklifi tasdik için mahkemeye sunulmadan beş aylık sürenin 

sona ermesidir ki, böyle bir durumda, mühlet kaldırılmış gibi, m.301 anlamında 

borçlunun iflâsı istenebilmelidir. 

2-Mühletin Verilme ġartları 

Konkordato mühletinin verilmesinin birinci şartı, icra mahkemesine sunulan 

konkordato teklifinin başarı ihtimalinin mevcut olması; bunun için de teklifin 

uygulanabilir nitelikte bulunmasıdır
1490

. Buradaki uygulanabilirliğin ölçütü, borçlunun 

mali durumu, piyasanın ekonomik koşulları, borçlunun basiretli bir tacir gibi davranma 

kabiliyetine bağlıdır. Mahkemenin, bunun tespiti için, bilirkişiye başvurması uygun 

olur
1491

. Şayet, mahkeme, konkordato teklifinin başarılı olmasının ihtimal dâhilinde 

olmadığını tespit ederse, bu teklifi reddetmek zorunda kalacaktır. Kanaatimizce, 

buradaki ihtimalin derecesi, kuvvetle muhtemel seviyesinde olmalıdır. Şayet, bir başarı 

ihtimali olmakla birlikte, bu ihtimal zayıf bir seviyede ise, mahkemenin teklifi 

reddetmesi icap eder.  

İkinci şart ise, teklifin alacaklıları zarara uğratma kasdından arî olmasıdır
1492

. 

Burada zarar verme kasdını, alacaklıları almaları gereken alacaklarının bir kısmından 

mahrum bırakmak veya bazı alacaklıları, diğerlerinin zararına olacak şekilde tatmin 

edilmesi olarak anlamak lazımdır. Borçlunun, konkordato teklifinden kısa bir süre 

önce, bazı alacaklıların alacağını tam olarak ödemesi, diğer alacaklılar için ise, 

konkordato teklif etmiş olması, teklifin, bu alacaklıları zarara uğratma kasdı taşıdığı 

anlamına gelir.  

Konkordato mühletinin kaldırılması ile konkordato mühleti talebinin reddi, 

birbirlerinden farklı kavramlardır. Mühlet talebinin reddi, m.177/3 anlamında bir iflâs 

sebebi olarak kabul edilmediğinden, diğer şartları varsa, ancak, m.I77/2'deki 

ödemelerin tatili sebebine dayanılarak iflâs talep edilebilir
1493

. Aynı şekilde, 

                                                 
1490

  Altay-Konkordato ve Yapılanma-I, s. 112. 
1491

  TaĢpınar, Sema: Adi Konkordato Hakkında İcra Ve İflâs Kanununda Yapılan 

Değişiklikler (BATİDER, 2003/2, s. 49-92), s. 61.  
1492

  Altay-Konkordato ve Yapılanma-I, s. 112. 
1493

  Berkin-İflâs Hukuku, s. 178; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 417, dn. 30; Atalay-Anonim 

Şirketler, s. 29; Postacıoğlu-Konkordato, s. 43.  
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konkordato teklifinin reddedilmesi haline de, kanun koyucu açıktan bir iflâs yaptırımı 

bağlamış değildir. Kanaatimizce, borçlu bu konkordato ile borçlarının yüzde elliden az 

bir miktarını ödemeyi teklif etmişse, bu durum, onun m.178,III anlamında borca batık 

olduğunu gösterir ve bu nedenle zorunlu olarak iflâsını istemek zorundadır.  

3-Mühletin Kaldırılması ve Geri Alınması  

Konkordato mühleti, hükümlerini, borçlunun konkordato mühleti talebinde 

bulunduğu tarihten itibaren değil; aksine, mühlet kararının verildiği tarihten itibaren, 

hatta borçlunun tasarruf yetkisine getirilecek sınırlama açısından, bu kararın ilânı 

tarihinden itibaren doğurmaya başlar (m.290, I)
1494

. 

Kanun tarafından, mühleti kaldırma yetkisi, icra mahkemesine; konkordato 

mühletinin kaldırılmasını isteme yetkisi ise, sadece konkordato komiserine 

verilmiştir
1495

. Dolayısıyla, alacaklılar, doğrudan doğruya icra mahkemesine 

başvurmak suretiyle, mühletin kaldırılmasını isteyemeyecekleri gibi
1496

, icra 

mahkemesi de, re‟sen mühletin kaldırılmasına karar veremez
1497

. Alacaklılar, 

yukarıdaki sebeplerin varlığı halinde, komiserden mühletin kaldırılması için, icra 

mahkemesine başvurmasını isteyebilirler
1498

. Bu talebin reddedilmesi veya 

sürüncemede bırakılması durumunda, alacaklılar, icra mahkemesi nezdinde şikâyette 

bulunmak suretiyle, komiseri, mühletin kaldırılması talebinde bulunması için harekete 

geçmeye zorlayabilirler
1499

.  

İcra ve İflâs Kanunu m.287 ve m.290‟da belirtilen sebeplerden birisinin varlığı 

halinde, mühletin kaldırılması yönünde komiserin düzenlediği rapor üzerine, icra 

mahkemesi mümkün ise, borçluyu ve gerektiğinde alacaklıları dinledikten sonra, 

borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisini veya mühleti kaldırabilir (m.287,VII; 

m. 290,III).  

                                                 
1494

  Tanrıver-Konkordato Prosedürü, s. 2.  
1495

  Tanrıver-Komiser, s. 256; Tanrıver-Konkordato Mühleti, s. 321.  
1496

  Kuru-El Kitabı, s. 1243, dn. 14; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 172; Postacıoğlu-

Konkordato, s. 66; Berkin-İflâs Hukuku, s. 542; Tanrıver, Süha: Konkordato Mühletinin 

Kaldırılması (Makalelerim-I, Ankara 2005, s. 317-324), s. 321.  
1497

  Tanrıver-Komiser, s. 256, dn. 43; Tanrıver-Konkordato Mühleti, s. 322.  
1498

  Kuru-El Kitabı, s. 1243, dn. 14; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 172; Postacıoğlu-

Konkordato, s. 66; Berkin-İflâs Hukuku, s. 542; Tanrıver-Konkordato Mühleti, s. 321; 

Altay-Konkordato ve Yapılanma-I, s. 331.  
1499

  Kuru-El Kitabı, s. 1243, dn. 14; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 172; Postacıoğlu-

Konkordato, s. 66; Berkin-İflâs Hukuku, s. 542; Tanrıver-Komiser, s. 256; Tanrıver-

Konkordato Mühleti, s. 321; Altay-Konkordato ve Yapılanma-I, s. 331.  
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İcra mahkemesi, borçluya konkordato mühletini verdikten sonra, mühlet verme 

konusunda hataya düştüğünü fark ederse, örneğin sonradan projenin uygulanabilir 

olmadığına kanaat getirirse, verdiği mühleti geri alabilmelidir. Lâkin, bu durum, 

mühletin kaldırılmasından farklıdır. Bir defa, mühletin verilmesi, nitelik olarak 

mahkemenin bir idari işlemi konumundadır. Mahkemenin, ilk başta bu şekilde mühlet 

vermiş olması, borçlu için bir müktesep hak teşkil etmez. Dolayısıyla, icra mahkemesi, 

sonradan projenin uygulanabilir olmadığını (takdirde hata etmesi nedeniyle) görmesi 

halinde, alacaklıların zarar görmesini engellemek için yapacağı işlem, konkordato 

mühletini kaldırmak değil, “mühleti geri almak” şeklinde olmalıdır. Demek ki, 

konkordato teklifinin kabul edilmesi, mahkemenin takdirde hata yapmasından 

kaynaklanıyorsa ve borçlunun da bu yönde herhangi bir hilesi mevcut değilse, bu 

mühletin geri alınması, mühletin kaldırılmasından farklı olarak, iflâsa sebebiyet 

vermeyecektir. Şayet, mahkemenin konkordato mühleti vermesinde borçlunun bir 

hilesi varsa, bu durumda mahkeme, mühletin geri alınmasına değil, mühletin 

kaldırılması yoluna gitmesi icap eder ki, bu da iflâs için bir sebep oluşturur. Aynı 

şekilde, m. 287,VI‟e göre konkordato mühletinin iki ay daha uzatılma talebinin icra 

mahkemesi tarafından reddedilmesi, konkordato mühletinin kaldırılması anlamına 

gelmeyeceği gibi, iflâs talebinde bulunabilmek için, herhangi bir sebep oluşturmaz. 

Ancak, konkordato normal üç aylık süre içinde tamamlanamamışsa, konkordato 

tasdikle sonuçlanamayacağı için, konkordatonun tasdik edilmediği gerekçe 

gösterilerek borçlunun iflâsı istenebilecektir. 

Konkordato mühletinin verilmesi ile borçlu hakkında, iflâs takibi dahil olmak 

üzere, hiçbir takip yapılamaz (m. 289,I)
1500

. Dolayısıyla, konkordato mühletinin 

verilmesi ile tasdik tarihi arasında konkordato prosedürü devam ederken, borçlu, 177 

inci maddesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerindeki iflâs sebeplerinden birisine neden olsa 

bile, alacaklı bu sebeplere dayanarak, iflâs isteme yetkisine sahip olmayıp, sadece 

mühletin kaldırılması yönündeki talebini konkordato komiserine iletebilir (m. 290,III). 

Mühlet kaldırıldıktan sonra, alacaklı, ister bu sebeplere, isterse mühletin kaldırılmasına 

dayanarak doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurabilir. Ancak, mühletin kaldırılması 

nedenine dayanılarak, on gün içerisinde iflâs talebinde bulunulması halinde (m. 301,I), 

derhal borçlunun iflâsına karar verildiğinden, m.301,I‟e dayanmak, m.177‟deki 

nedenlere göre, daha avantajlıdır. Bu on günlük sürenin geçirilmesi durumunda, 

alacaklı, varsa m.177/1,2 ve 4‟teki sebeplere dayanarak iflâs isteminde bulunabilir.  

                                                 
1500

  Gildo s. 4. 
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Konkordato mühletinin kaldırılmasını gerektiren sebepler, kanunda, borçlunun 

konkordato komiserinin ihtarlarına aykırı davranması, icra mahkemesinin izni olmadan 

m.290,II‟de belirtilen yasak işlemlerden birisini yapması, iyi niyetinden şüphe 

edilmesini haklı gösterir bir harekette bulunması olarak belirtilmişlerdir (m.290,III). 

Bu sebepler, sınırlı sayıda olmayıp, örnek olarak verilmiştir. Mühletin kaldırılmasına 

sebebiyet veren “yasak işlemlerin” sınırlı olarak sayılmış olması, mühletin 

kaldırılmasına sebebiyet veren diğer sebeplerin sınırlı olarak sayıldıkları anlamına 

gelmez. Ayrıca, borçlunun malvarlığının muhafaza edilmesi için gerekli ise veya 

konkordatonun gerçekleşmeyeceği açıkça anlaşılıyorsa, konkordato mühleti, komiserin 

talebi üzerine mühletin sona ermesinden önce kaldırılabilir
1501

. Dolayısıyla, 

konkordato mühletinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin sebebin oluşup oluşmadığı, 

hâkimin takdir yetkisinde olup, bu yetki, her somut olay için ayrı ayrı 

değerlendirilmelidir. Fakat, hâkim bu yetkisini, İcra ve İflâs Kanunu ve diğer 

kanunlara uygun olarak kullanmak zorundadır
1502

. 

4-Mühletin Kaldırılma Sebepleri 

a-Borçlunun Ġcra Mahkemesinin Ġzni Olmadan m.290,II’de Belirtilen Yasak 

ĠĢlemlerden Birisini YapmıĢ Olması 

Konkordato mühleti verilmesinin önemli sonuçlarından birisi, borçlunun tasarruf 

yetkisiyle ilgilidir
1503

. Mühletin verilmesiyle, iflâsın açılmasından farklı olarak, 

borçlunun tasarruf yetkisinin tamamen kısıtlanması sözkonusu değildir
1504

. Ancak, 

borçlu faaliyetlerini, konkordato komiserinin denetimi altında veya onun da katılımı ile 

sürdürmek zorundadır (m. 287,II; 290)
 1505

. Dolayısıyla, burada borçlunun tasarruf 

                                                 
1501

  Bu takdirde, borçlu ve alacaklılar dinlenir. 299, 300 ve 301 inci maddeler kıyas yoluyla 

uygulanır (m. 287,VII).  
1502

  “Konkordato mehline itiraz eden duruşmaya gelmemiş; komiser dinlenmiş, mehlin 

kaldırılmasını gerektiren herhangi bir durum tespit edilmemiştir. İcra ve İflâs Kanunu`nun 

285. maddesindeki şart mevcut bulunmuş; projenin alacaklıları zarara sokmak kastında 

olduğu, keza tespit edilmemiş hesaplarında da, mehlin kaldırılmasını gerektirir bir durum 

tespit edilmemiş olduğu halde, yıllık ortalama kâr durumunun ödeme projesini 

gerçekleştirmeyeceği kanaati ile mehlin kaldırılmasına karar verilmiştir. Konkordato 

şartlarını ihlâlinden dolayı fesih, İcra ve  İflâs Kanunu`nun 307. ve 308. maddelerinde 

düzenlenmiştir. Konkordato şartlarını yerine getiremeyeceği gerekçesine dayanarak 

merciin mehli kaldırması görevi dışındadır…” (12. HD, 3. 10. 1988,10257/10720: 

www.kazanci.com). 
1503

  Stockmann, Henrich: Der Schuldnerschutz im schweizerischen Vollstreckungs und 

Sanierungsrecht (Diss.), Freiburg (Schweiz), 1940, s. 118.  
1504

  Favre s. 363; Karş. Gildo s. 5. 
1505

  Ercan-Konkordato, s. 218; Tercan, Erdal: Medeni Usul Hukukunda (Kesin Sürelerin 
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yetkisinin üzerindeki denetim, iflâsın açılması sonucunda ortaya çıkan tasarruf 

yetkisinin kısıtlanmasına benzemez. Fakat, öyle bazı işlemler vardır ki, borçlu icra 

mahkemesinin iznini almadan o işlemleri yapamaz. Buna göre, borçlu, mühletin 

verilmesine ilişkin karardan itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve 

işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez ve takyit edemez ve ivazsız 

tasarruflarda bulunamaz (m. 290,II)
1506

. Bu yasak işlemler, kanunda sınırlı sayıda 

belirtilmişlerdir
1507

. Belirtmek gerekir ki, borçlunun yapmasının yasak olduğu 

işlemlerin sınırlı şekilde sayılmış olması, onun geri kalan işlemleri serbestçe 

yapabileceği anlamına gelmez. Borçlunun, geri kalan işlemleri, konkordato 

komiserinin ihtarlarına aykırılık teşkil ediyorsa veya borçlunun kötü niyetine 

dayanıyorsa, bu durumlar da konkordato mühletinin kaldırılmasına sebebiyet 

verecektir
1508

. Örneğin, borçlunun menkul mallarını elden çıkarması veya konkordato 

mühleti verilmesinden önce doğan borçlarından bazılarını ödemesi, yasak tasarrufların 

kapsamında sayılmamıştır. Ancak, öyle taşınır mallar vardır ki, taşınmazlardan daha 

yüksek bir değere sahiptirler. Kişinin, çok para etmeyen çorak bir arazisini satması 

yasak iken, altın, mücevher, antika gibi kıymetli taşınırlarını elden çıkarmasının yasak 

olmaması veya borçlarını ödemesinin mümkün olması, konkordatonun amacıyla 

bağdaşmayacağı açıktır. Bu durum doktrinde haklı olarak eleştirilmiştir
1509

.  

                                                                                                                                          
Kaçırılması Halinde) Eski Hale Getirme-Hali Sabıka İrca, Ankara 2006, s. 123. 

1506
  İİK m. 290,II‟ deki bu düzenlemeden anlaşıldığı üzere, bu işlemler için getirilen yasak, 

mutlak bir yasaklama biçimi değildir. Çünkü, icra mahkemesi, izin verdiği takdirde bu 

işlemler yapılabilmektedir (Tanrıver-Değişiklikler, s. 360; Ercan-Konkordato, s. 221). 
1507

  Amonn s. 441; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 206; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 175; 

Tanrıver-Konkordato Mühleti, s. 317-324), s. 317; Postacıoğlu-Konkordato, s. 65; 

Berkin-İflâs Hukuku, s. 541.  
1508

  Verilen mühletin etkisi, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda farklılık arzetmez. Adi 

konkordato için doğan sonuçlar, malvarlığının terkis suretiyle konkordato için de doğar 

(bkz. Amonn s. 442; Jäger/Walder/Kull/Kottmann-B. III, Art 298, N. 3; Tanrıver-

Komiser, s. 81; Ercan-Konkordato, s. 219) 
1509

  İcra ve İflâs Kanunu m. 290‟da sayılan yasak tasarruflar arasında, borçlunun, konkordato 

mühleti verilmesinden önce doğmuş olan borçlarını ödemesi ile menkul mallarının tümünü 

veya değer itibarıyla önemli bir kısmını ya da parasal olarak büyük kıymete haiz olanlarını 

devretmesi, birer yasak olarak yer almadığından, borçlunun bu borçlarını ödemesi veya bu 

menkullerini devretmesinin önünde hukuki bir engel yoktur. Ancak, bu durumun, 

konkordatonun amacına aykırı olmasının yanı sıra, konkordatodan beklenen yararın 

gerçekleşmesini önlediği ve konkordatoda alacaklıların eşit işlem göreceği yönündeki 

temel ilkeyle de bağdaşmadığı açıktır. Bu nedenle, yasak tasarrufların kapsamına, 

kanundaki istisnalar hariç olmak üzere, mühlet verilmesinden önce doğmuş bulunan 

borçlarını ödeme, menkullerinin tamamını veya önemli bir meblağ tutanları devretme 

işlemleri” de alınmalıdır. Konkordato komiseri de, vereceği talimatlar ile bu tasarrufları 

engelleyebilmeli ve talimatına uyulmaması halinde, mühletin kaldırılmasını icra 

mahkemesinden istemeli (Tanrıver-Konkordato Prosedürü, s. 5; Postacıoğlu-Konkordato, 

s. 65; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 175, dn. 4893; Tanrıver-Konkordato Mühleti, s. 319; ).  
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Yasak işlemlerin sınırlı olarak sayılmaları, bu yasak işlemlere bağlanan 

yaptırımların ağır olması bakımından önem arzeder. Kanun, bu yasak işlemlere ikisi 

doğrudan, birisi de dolaylı olmak üzere üç yaptırım bağlamıştır. Doğrudan olan 

yaptırımların birincisi, yapılan işlemlerin hükümsüz olmasıdır
1510

. Bu yaptırım, 

m.290,II‟de açıkça düzenlenmiştir
1511

. Bu nedenle, borçlu ile yasak işleme taraf olan 

bir hak elde edemez. İkincisi ise, konkordato mühletinin kaldırılmasıdır (m. 290,III). 

Bu da, başlatılan konkordato prosedürünün başarısız olarak sona ermesi anlamına 

gelir. Yoksa, konkordato mühleti kaldırıldıktan sonra, konkordato prosedürü devam 

etmez. Dolaylı ve ağır olan üçüncü yaptırım ise, borçlu hakkında doğrudan doğruya 

iflâs yoluna başvurabilmesi olup, konkordato mühletinin kaldırılması neticesinde 

ortaya çıkar. Kanunda sayılan yasak işlemlerden birisinin yapılmış olması, mutlak 

olarak batıldır. Yasak işlemler, konkordato komiserinin izin veya icazeti ile geçerli 

hale gelmeyeceği gibi
1512

, alacaklıların da izin ve icazeti ile geçerli hale gelmez
1513

. 

İcra mahkemesi, bu işlemler için icazet vermek suretiyle, onları geçerli hale getiremez. 

Fakat, yasak işlemler yapılmadan önce izin alınırsa, geçerli olurlar.  

Yasak işlemin yapılması ile hükümsüzlük kendiliğinden ortaya çıkar. Ancak, 

yasak işlemlerden birisi yapıldı diye, icra mahkemesinin, konkordato mühletini 

kaldırma mecburiyeti yoktur. Yapılan işlemin mutlak olarak batıl olduğunun tespiti 

yapıldıktan sonra, konkordatoya devam edilebilir. İcra mahkemesinin konkordato 

                                                 
1510

  Fritzsche s. 318; Amonn s. 441; Kuru-El Kitabı, s. 1248,1254; Üstündağ-İflâs Hukuku, 

s. 206; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 175; Tanrıver-Konkordato Mühleti, s. 318; 

Postacıoğlu-Konkordato, s. 58-59.  
1511

  Kanundaki “hükümsüzdür” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği doktrinde tartışmalıdır. 

Bir görüşe göre, buradaki “hükümsüzdür” ifadesinden maksat, yapılan yasak işlemin 

mutlak butlan olduğudur (Jäger/Walder/Kull/Kottmann-B. III, Art 298, N. 19; Kuru-El 

Kitabı, s. 1254; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 625-

626). Ancak, bizim de katıldığımız karşı görüşe göre, yasak işlemlerin izinsiz olarak 

yapılmış olması, işlemin mutlak olarak batıl olmasını gerektirmez. Mühletin sonuna kadar, 

izin alınabildiği takdirde, bu işlemler geçerli olacaktır. Dolayısıyla, burada mutlak butlan 

değil, takip hukukuna özgü bir geçersizlik mevcuttur (Vollmar, Alexander: (Hrsg. Adrian 

Staehelin/Thomas Bauer/Daniel Staehelin; Kommentar zum Bundesgesetz über 

Schuldbetreibung und Konkurs unter Einbezug der Nebenerlasse, SchKG III, Art 221-352, 

Basel/Genf/München 1988, Art 298, N. 14). Kanaatimizce de, bu işlemlerin geçerliliğinin, 

icra mahkemesinin iznine tabi tutulmuş olması, onların mutlak olarak batıl sayılmalarını 

engellemektedir. Çünkü, bu işlemler, izinli olarak yapıldıkları takdirde, geçerli 

olmaktadırlar. Halbuki, yaptırımı mutlak butlan olan işlemler, ölü olarak doğduklarından 

herhangi bir makam veya merciinin izni olsa daha geçerli olarak yapılamazlar. Yasak 

işlemler, bu özelliği ile sınırlı ehliyetsizlerin yaptığı işlemlere benzemektedir.  
1512

  Fritzsche s. 318; Tanrıver-Konkordato Mühleti, s. 318.  
1513

  Postacıoğlu-Konkordato, s. 58; Tanrıver-Konkordato Mühleti, s. 318.  
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mühletini kaldırabilmesi için, ilk önce konkordato komiserinin, hazırladığı raporla icra 

mahkemesine başvurması ve eğer mümkün ise borçluyu ve gerektiğinde alacaklıları 

dinlemesi gerekir (m.290,III). Mahkeme, bu prosedüre uyduktan sonra, mühletin 

kaldırılmasına karar verip vermeme konusunda takdir hakkına sahiptir. Yasak 

işlemlerin yapıldığının, komiser tarafından icra mahkemesine bir rapor halinde 

bildirilmesi, görevi gereği ortaya çıkan bir zorunluluktur.  

Aslında, İcra ve İflâs Kanunu m.290,II‟deki mevcut düzenlemede yer alan 

işlemlerin mutlak butlan olarak kabul edilmesi, alacaklı ve borçlunun menfaatler 

dengesine uygun değildir. Kanaatimizce, buradaki tasarrufların yaptırımı, belli bir 

süreye bağlı olmak üzere “askıda geçersizlik” şeklinde olmalıdır. Yani, işlem geçersiz 

olarak doğmuştur; ancak, icazet vermek suretiyle işlem geçerli hale getirilebilecektir. 

Çünkü, yapılan tasarruf, yasak olmasına rağmen, alacaklıların lehine olabilir. Tasarruf, 

icazet verilmek suretiyle geçerli hale getirilebilecek bir tasarruf olsaydı, alacaklıların 

icazeti ile geçerli hale getirilebilecek ve alacaklıların menfaatleri zarar görmeyecekti. 

Ayrıca, buradaki icazet sahibi, icra mahkemesi değil, alacaklıların kendisi olmalıdır. 

Mevcut düzenleme, yasak işlemlere karşı mutlak butlan yaptırımı öngördüğünden, 

yapılan yasak işlem, alacaklıların lehine bir işlem bile olsa, geçerli bir işlem olarak 

kabul edilmeyecektir. Batıl işlemler, ölü doğan işlemler olup, sonradan geçerli hale 

getirilmesi mümkün olamadıklarından, yasak işlemin yapılması ile mühletin kaldırılma 

sebebi gerçekleşmiş olacaktır. Fakat, daha önce de belirtildiği üzere, yasak işlemin 

yapılmış olması, konkordato mühletinin mutlak olarak kaldırılmasını gerektirmez. 

Yapılan işlem, yasak olması sebebiyle, bir sonuç doğurmayacağından, konkordato 

prosedürü işlemeye devam edecektir. Ancak, borçlu veya alacaklılar yasak da olsa, 

yapılan işlemin lehlerine olduğu konusunda ısrar ediyorlarsa, söz konusu işlemi, 

mahkemenin iznini almak suretiyle yeniden yapmaları gerekir. Ancak, bir görüşe göre 

ise, konkordato mühleti içinde yapılan yasak işlem ile bütün alacaklıların ve borçlunun 

son derece yararına sonuç meydana getirmiş ve komiser de olumlu durumu dikkate 

alarak, yapılan yasak işleme icazet vermişse, alacaklıların veya borçlunun yapılan 

işlemin, m.290‟da sayılan işlemlerden birisi olduğunu ve bu nedenle mutlak butlan ile 

sakat olduğunu ileri sürememeli; sürmüşlerse, böyle bir tutumun hakkın kötüye 

kullanımı olarak nitelendirilip, butlan iddiasının dikkate alınmamalı; komiser de böyle 

bir durumda, konkordato mühletinin kaldırılmasını talep edememelidir
1514

. 

 

                                                 
1514

  Karşı görüş için bkz. Tanrıver-Konkordato Mühleti, s. 318-319.  
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b-Diğer Sebepler 

Konkordato mühletinin kaldırılmasını gerektiren diğer nedenler, borçlunun 

konkordato komiserinin ihtarlarına aykırı davranması, borçlunun iyi niyetinden şüphe 

edilmesini haklı gösterir bir harekette bulunması (m. 290,III), mühletin kaldırılmasının 

borçlunun malvarlığının muhafaza edilmesi için gerekli olması veya konkordatonun 

gerçekleşmeyeceğinin açıkça anlaşılması (m.287,VII) şeklinde sıralanabilir. 

Kendisine, konkordato mühleti verilen borçlu, konkordato komiserinin gözetimi 

altında işlerine devam edebilir. Ancak, icra mahkemesi, bazı işlemlerin geçerliliği için, 

komiserin katılımı ile yapılmasına veya komiserin borçlunun yerine geçerek, 

işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir (m. 290,I). Konkordato 

komiseri, gözetim görevini yaparken, konkordato projesinin uygulanabilirliğine zarar 

gelmemesi, dolayısıyla alacaklıların menfaatlerinin zedelenmemesi için, gerektiğinde 

borçluya ihtarda bulunabilir. Daha doğrusu, komiser, borçlu üzerindeki denetim 

görevini, bu ihtarları vermek suretiyle gerçekleştirir
1515

. Borçlunun, bu ihtarlara 

uymaması, kendisine verilen konkordato mühletinin kaldırılmasına sebep teşkil eder 

ki
1516

, bu da, alacaklıya, doğrudan doğruya iflâs yoluna gitme hakkı verir. Bu ihtarların 

konusu, “bir şeyin yapılmasını emretmek” olabileceği gibi, “bir şeyin yapılmasından 

kaçınmak” da olabilir. Borçluya verilen ihtarların ekseriyeti, yasak işlemlerin dışında 

kalan işlemler için, tasarruf yetkisinin kullanımı ile ilgili olduğunu belirtmekte fayda 

vardır
1517

.  

Borçlunun, iyi niyetinden şüphe edilmesini haklı gösterir bir harekette bulunması 

halinde, icra mahkemesi, komiserin raporu üzerine, mümkün ise borçluyu ve 

gerektiğinde alacaklıları dinledikten sonra konkordato mühletini kaldırabilir (m. 

290,III)
1518

. Borçlunun, alacaklıları zarara uğratma kasdıyla hareket etmesi, borçlunun, 

kendisinden bilgi istenilen konularda komisere eksik veya yanlış bilgi vermesi, 

                                                 
1515

  Tanrıver-Komiser, s. 257.  
1516

  Tanrıver-Konkordato Mühleti, s. 320.  
1517

  Tanrıver-Konkordato Mühleti, s. 318-319. Konkordato komiserinin ihtarlarına aykırı 

davranışın, mühlet için bir kaldırma sebebi teşkil edebilmesi için, ihtarın, uyulabilir ve 

uygulanabilir olması gerekir (Tanrıver-Komiser, s. 257). Komiserin, kanunu, konkordato 

projesini ve borçlu ve alacaklıların menfaatlerini açıkça ihlâl eden, makul olmaktan uzak 

ihtarlarına karşı, icra mahkemesi nezdinde şikâyet yoluna gidilebilir.  
1518

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 636; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-

Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 626. Konkordato mühleti elde etmek için, hileli tutum ve 

davranışlarıyla, malî durumu hakkında alacaklıları, komiseri, hataya düşürmek yoluyla 

kasten zarara sebebiyet veren borçlu, ilgilinin şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kada r 

hapis cezası ile cezalandırılır (m. 334).  
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mallarını saklaması, yardımına ihtiyaç duyulan konularda yardımdan kaçınması, şüphe 

edilmesini gerektiren tutum ve davranışlara girmesi örnek olarak verilebilir
1519

. 

Borçlunun kötü niyetli olduğunu gösteren hareketin, mühlet bakımından bir kaldırılma 

sebebi olabilmesi için, söz konusu hareketin, alacaklıların zararına bir sonuç 

doğurması gerekmeyip, borçlunun, bu hareketlere teşebbüs etmiş olması bile, mühletin 

kaldırılması için yeterli olmalıdır.  

Bazen, borçlu, tüm iyi niyet ve çabası ile konkordatonun tasdiki için gerekli 

şartları oluşturmaya çalışmasına rağmen, mali durumunda meydana gelen olumsuz 

gelişmeler nedeniyle, bu şartların artık oluşturulamayacağı, yani konkordatonun 

gerçekleştirilemeyeceği açıkça ortaya çıkabilir. Bu durumda, konkordato mühleti, sona 

ermesinden önceki bir tarihte komiserin talebi üzerine kaldırılabilir (m.287, VII).  

II-Konkordatonun Tasdik Edilmemesi 

1-Genel Olarak 

Borçlunun konkordato teklifi, mahkeme tarafından yerinde görülmeyerek 

reddedilir, yani tasdik edilmezse, m. 301 gereğince, kesinleşen red kararının ilanından 

itibaren on gün içinde iflâsı istenebilir
1520

. Ancak, burada belirtmek gerekir ki, İcra ve 

İflâs Kanunu‟nun 301 inci maddesindeki konkordatonun tasdik edilmemesinin bir iflâs 

sebebi olarak kabul edilmesi, sadece iflâs dışı konkordato bakımındandır. Eğer, söz 

konusu olan iflâs içi konkordato ise, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurulmaz, 

sadece başlanmış olan iflâs tasfiyesine kalındığı yerden devam edilir. Konkordatonun 

tasdik edilmeme sonucunu doğuran sebepler, direkt olarak iflâs sebebi oluşturmazlar. 

Bunlar, öncelikle konkordatonun tasdik edilememesine sebebiyet verirler; 

konkordatonun tasdik edilmemesi de, borçlunun iflâsının istenebilmesine imkân sağlar.  

Konkordatonun tasdik edilebilmesi bazı şartların varlığına bağlıdır. Bu şartlar, 

kanunda sınırlı olarak sayılmış olup; orantılılık, teminat, konkordatonun çifte 

çoğunlukla kabulü, yargılama masrafları ve harçların depo edilmesi
1521

 ve teklif edilen, 

malvarlığının terki suretiyle konkordato ise, bunun iflâsa göre daha avantajlı olması 

                                                 
1519

  Tanrıver-Komiser, s. 256, dn. 42; Tanrıver-Konkordato Mühleti, s. 318-321.  
1520

  Amonn s. 450; Jäger Art. 309, N.1. 
1521

  Glarner, Hans: Das Nachlassvertragsrecht nach schweizerischem SchKG, Zürich 1967, s. 

23; Hurter, Hans: Der Nachlassvertrag mit Gesellschaftgründung (Diss.), Luzern 1988, s. 

17.  
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gerektiği şeklinde sıralanabilirler
1522

. Mahkemenin, konkordatonun tasdikine karar 

verebilmesi için, öncelikle, tasdik için gerekli olan şartların oluşup oluşmadığını re‟sen 

araştırmak zorunda olup, bunun için alacaklıların talebini beklemesi gerekmez
1523

. Bu 

şartlardan birisinin eksik olması halinde konkordato tasdik edilmeyerek 

reddedilir
1524

,
1525

. Yani, bu şartlara uyulmaması, konkordatonun tasdik edilmemesinin 

birer sebebini oluşturur. Mahkeme, verdiği red kararında, tasdik şartlarından 

hangisinin veya hangilerinin gerçekleşmediğini gerekçeleriyle birlikte ortaya koyar
1526

. 

Borçlu, red kararına karşı temyiz yoluna gidebilir. Bu red kararının kesinleşmesi 

halinde, borçlu iflâsa tabi kişilerden olmasa bile, iflâsa tabi kişi haline gelir (m. 300, m. 

301). Kanaatimizce, alacaklılar kendi aralarında anlaşmak suretiyle, konkordatonun 

tasdiki için gerekli olan diğer şartların uygulanmamasını kararlaştırabilirler. Örneğin, 

orantılılık, teminat, harç ve giderlerin depo edilmesine ilişkin şartların konkordatonun 

tasdikinde göz önüne alınmamasını, mahkemeden isteyebilirler. Ancak, 

konkordatonun tasdiki için gerekli olan “çifte çoğunluk” şartının aksini 

kararlaştırmaları, bu şartın tabiatı gereğince mümkün değildir.  

İcra ve İflâs Kanunu m. 296,I‟ e göre, “Toplanmayı takip eden on gün bittikten 

sonra komiser konkordatoya ilişkin bütün belgeleri ve bu süre içinde iltihak eden 

olmuşsa, bunları da dikkate alarak, konkordatonun kabul edilip edilmediğine ve 

tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu ticaret mahkemesine tevdi 

eder ve durumu, ilgili icra mahkemesine bildirir (m.296,I)”. Kanunun bu hükmünden 

anlaşıldığı üzere, konkordatoya ilişkin dosya, ticaret mahkemesine verildiği anda, 

kural olarak, tasdik için gerekli olan şartların tamamlanmış olması bir zorunluluktur. 

Konkordato mühleti içerisinde, konkordatonun tasdiki için gerekli olan şartların bir 

veya birkaçı temin edilemezse, örneğin, çifte çoğunlukla kabul sağlanamazsa veya 

yeterli teminat bulunmazsa, konkordato dosyasının tasdik için ticaret mahkemesine 

verilmesi gerekir mi? Şayet, bu süre zarfında, şartlar temin edilmezse ve buna rağmen, 

dosyanın ticaret mahkemesine gönderilmesi zorunludur denilirse, dosya, 

                                                 
1522

  Karş. Gildo s. 8-9. 
1523

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 404.  
1524

  Blumenstein s. 914; Hurter s. 17; Hürlimann, Caspar G.: Die Nachlasswürdigkeit 

gemäss Art. 306 SchKG (Diss.), Zürich 1969, s. 169; Tanrıver, Süha/Deynekli, Adnan: 

Konkordatonun Tasdiki, Ankara 1996, s. 145.  
1525

  Konkordato projesini tasdik ettirmek için hileli tutum ve davranışlarıyla malî durumu 

hakkında alacaklıları, komiseri, hataya düşürmek yoluyla kas ten zarara sebebiyet veren 

borçlu, ilgilinin şikâyeti üzerine altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (m. 

334 
1526

  Tanrıver/Deynekli 145.  
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konkordatonun tasdik için değil, reddedilmesi için mahkemeye gönderilmesi anlamına 

gelir. Böyle bir durumda, mahkemenin kararı tespit edici ve şeklî olmaktan öteye 

gitmez. Buna karşılık, şartları tamamlanmamış dosya ticaret mahkemesine 

gönderilemez denilirse, konkordatonun tasdik edilmemesinden kaynaklanan iflâs 

sebebi gerçekleşmeyecektir. Ancak, konkordatonun şartlarının gerçekleşemediği 

gerekçesiyle, icra mahkemesi, konkordato mühletini kaldırırsa, alacaklı, konkordato 

mühletinin kaldırılması nedeniyle iflâs davası açabilecektir.  

Konkordatonun şartlarının oluşmadığı açık olduğu halde, “dosyanın mahkemeye 

gönderilmesi gerekir” denilirse, konkordato teklifi, borçlu için bir şans oyununa 

dönüşür. Çünkü, borçlunun konkordatonun şartlarından, orantılılık, teminat, yargılama 

harç ve giderlerinin depo edilmesi şartlarını, bizzat kendisinin temin etme imkân ve 

kudreti olmasına rağmen, konkordatonun çifte çoğunlukla kabul edilmesini temin etme 

imkân ve kudretine sahip değildir. Böyle olunca da, konkordatonun çifte çoğunlukla 

kabul edilme şartı, tek başına konkordatonun ve dolayısıyla da, borçlunun kaderini 

belirleyici, diğer şartların toplamından daha fazla bir kuvvete sahip olmaktadır. 

Dolayısıyla, konkordato şartlarının oluşmadığının açıkça anlaşılması üzerine, dosyanın 

ticaret mahkemesine değil, konkordato teklifinin yapıldığı icra mahkemesine 

gönderilmesi daha isabetli olacaktır. Bu durumda, icra mahkemesi, mühletin 

kaldırılması yoluna giderse, konkordatonun tasdik edilememesinden farklı bir sonuç 

doğmaz. Yani, her halükârda borçlunun iflâsı istenebilecektir. Dolayısıyla, iyi niyetli 

olarak konkordato teklifinde bulunan bir borçlunun, sağlaması elinde olmayan çifte 

çoğunluk şartı nedeniyle, iflâsla karşı karşıya kalmaması, yani iflâstan kurtarılması 

için, üçüncü bir yolun bulunması gerekir. Bunun için, “konkordato talebinin icra 

mahkemesince iptal edilmesi” şeklinde bir yol önerilebilir. Bu durumda, 

konkordatonun tasdik edilmesi için ticaret mahkemesine başvurulmadan, borçlunun 

teklifi sadece iptal edilir ve iflâs istenmesi gerekmez. Yani, borçlu, sırf, konkordato 

teklifi yaptığı için, iflâsla cezalandırılmamış olur.  

Konkordatonun tasdik edilmemesi, aynı zamanda, işleyen konkordato mühletinin 

kaldırılması anlamına geleceğinden, bu durum ile mühletin normal olarak 

kaldırılmasının hüküm ve sonuçları arasında bir fark yoktur. Şayet, kanun 

konkordatonun tasdik edilmemesini bir iflâs sebebi olarak kabul etmemiş olsaydı, 

konkordatonun tasdik edilmemesi, aynı zamanda, konkordato mühletinin kaldırılması 

anlamına geleceğinden, yine borçlunun iflâsı istenebilecekti
1527

. 

                                                 
1527

  “...Konkordato mehlinin ister, tetkik merciince İcra ve İflâs Kanunu‟nun 290/3. (eski 
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2-Konkordatonun Tasdik Edilmeme Sebepleri 

a-Tasdik ġartlarından Birisinin Eksikliği 

aa-Ödenmesi Teklif Edilen Para ile Borçlunun Kaynakları Arasında Orantı 

Bulunmaması 

Konkordatonun tasdik edilmesi için, borçlu tarafından ödenmesi teklif edilen 

meblağ ile borçlunun kaynakları arasında bir orantı bulunmak zorundadır 

(m.298,I/1)
1528

. Buna orantılılık şartı da denilir. Bu şartın konkordatonun tasdiki için 

aranmasının nedeni, borçlunun kaynakları ile orantılı olmayan tekliflerde bulunmak 

suretiyle, alacaklıların zarara uğramasını önlemektir
1529

. Kanaatimizce, buradaki orantı 

kavramından her zaman, “ödenmesi teklif edilen meblağın, borçlunun kaynaklarının 

altında kalması şeklinde” anlaşılmamalıdır. Borçlunun, kaynaklarının üzerinde bir 

meblağ ödeyeceğini teklif etmiş olması da orantılılık şartına aykırılık teşkil edecektir. 

Çünkü, borçlu, hiçbir suretle, kaynaklarının üzerinde teklif ettiği meblağı ödemesi 

mümkün değildir. Dolayısıyla, hâkimin, bu şekilde aşırı bir meblağı içeren teklifi 

yerinde bulmayarak, konkordatoyu tasdik etmemesi gerekecektir. Ayrıca doktrinde de 

belirtildiği gibi, borçlunun halihazırdaki mevcudu, borçlarının tamamından fazla ise, 

borçlunun konkordato yapmaya ihtiyacı olmadığı gerekçesiyle konkordatosu tasdik 

edilmemelidir
1530

. Ancak, borçlunun yeterli mevcudu olmakla birlikte, bu mevcudun 

kısa vâdede paraya çevrilmesi mümkün gözükmüyorsa, borçlunun teklif ettiği 

konkordato tasdik edilmelidir
1531

. Yargıtay‟a göre ise, mevcudu, borçlarından fazla 

                                                                                                                                          
ikinci fıkra) maddesine göre kaldırılması, ister mahkemece konkordato koşullarının 

gerçekleşmediğinden, reddi suretiyle ortadan kalkması yahut konkordatonun tasdiki 

isteğinden feragat üzerine mahkemece verilen davanın reddi kararı üzerine mehlin 

kalkmasında hukuki sonuçların ayrı olduğunun kabulü olanaksızdır...” (19. HD, 3. 7. 1992, 

5838/3202: www. kazanci.com).  
1528

  4949 Sayılı Kanun‟dan önceki düzenlemede, ödenmesi teklif edilen meblağın borçlunun 

kaynakları ile değil, serveti veya mevcudu  ile orantılı olma şartı aranmaktaydı. Yani, 

borçlunun ödemeyi teklif ettiği meblağın, onun mevcudu ile orantılı olması yeterliydi 

(Ercan-Konkordato, s. 235). 4949 sayılı Kanunla orantılılık şartı için daha geniş bir 

kapsama sahip “kaynakları ile orantılı olma” ölçüt alınmıştır. Buna yeni düzenlemeye 

göre, borçlu ödeyecek borç miktarını teklif ederken, servetiyle yetinmemeli, mümkün olan 

en yüksek teklifi yapabilmek için bütün kaynaklarını hesaba katmak zorundadır. Örneğin, 

konkordato teklifini yapan borçlunun bir şahıs şirketi olan kollektif şirket olması halinde, 

bu şirketin ortaklarının, şirket borçlarından sorumlulukları sınırsız olduğundan, borçlunun 

kaynakları arasında ortakların mevcutlarının da gösterilmesi gerekir ((Ercan-Konkordato, 

s. 235-236).  
1529

  Altay-Konkordato ve Yapılanma-I, s. 113. 
1530

  Jâger Art 293, N. 5. 
1531

  Jâger Art 293, N. 5; Kuru-İcra ve İflâs IV, s. 3603. 
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olan bir borçlu konkordato talebinde bulunamaz
1532

.  

Kanundaki “kaynak” kavramı, borçlunun elindeki mevcud, ödeme araçları ve 

temin edilmesi mümkün olan her türlü finanssal kaynak anlamında 

kullanılmaktadır
1533

. Kanunda sözü edilen orantının tespit edilebilmesi için,  m.178, 

I‟de olduğu gibi, borçlunun bütün aktif ve pasiflerini gösteren mal beyanını 

konkordato talebine eklemesinin yanı sıra, borcun ödenmesi için sağlanabilecek diğer 

kaynaklar da (temin edilebilecek krediler, miras vb. yollarla intikal edecek mallar gibi) 

gösterilmelidir. Borçlu, bu nitelikteki bir belgeyi mahkemeye ibraz edilmedikçe, 

konkordatonun tasdikine karar verilmemelidir. 4949 sayılı Kanun‟dan önce, orantılılık 

şartının somutlaştırılma ölçütü, doktrinde şu şekilde yapılmaktaydı: Borçlunun 

ödemeyi teklif ettiği para, iflâs yoluyla takip yapılsaydı, alacaklılara garameten 

düşecek olan asgari pay miktarına denk gelmek zorundaydı; aksi halde, orantılılık şartı 

gerçekleşmemiş sayılırdı
1534

. Ancak, 4949 sayılı Kanun ile doktrinin bu görüşü, m. 

298/2‟deki özel düzenleme ile sadece malvarlığının terki suretiyle konkordato için esas 

alınmıştır. Kanundaki bu düzenlemeden, bu ölçütün adi konkordato için esas 

alınmayacağı anlamı çıkmaktadır.  

Kanaatimizce, malvarlığının terki suretiyle konkordato hariç olmak üzere
1535

, 

burada orantılılıktan maksat, iflâsta olduğu gibi, haczi caiz olan bütün malvarlığını 

elden çıkarma sonucu doğuracak bir ödeme teklifi değildir. Şayet, böyle olduğu kabul 

edilirse, konkordatonun, borçlunun müflis sıfatını kazanmasını engelleme dışında, 

iflâstan bir farkı kalmaz. Ayrıca, borçlunun haczi caiz bütün mallarının değerine 

tekabül eden bir teklif sunması halinde, konkordatonun tasdiki için gerekli olan 

“teminat yatırma” ve “harç ile giderleri depo etme” şartlarını gerçekleştirmesi oldukça 

zorlaşır. Borçluyu ekonomik olarak mahvetmek, konkordatonun amacıyla bağdaşmaz.  

Hâkim, konkordato teklifini yetersiz bulması hâlinde, re'sen veya talep 

üzerine
1536

 gerekli gördüğü düzeltmeyi yapabilir (m.298,II). Bu nedenle, ödenmesi 

teklif edilen meblağın, borçlunun malvarlığı ile orantılı olmaması durumunda, ticaret 

                                                 
1532

  12.HD, 27.01.10983, 10263/411 (Altay-Konkordato ve Yapılanma-I, s. 114). 
1533

  Pekcanıtez/Atalay/ Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 639. 
1534

  Amonn s. 438; Jäger Art. 306, N. 6; Ganahl s. 143 vd.; Berkin-Konkordatonun Tasdiki, 

s. 396; Postacıoğlu-Konkordato, s. 24; Tanrıver/Deynekli s. 93; Altay-Konkordato ve 

Yapılanma-I, s. 115. 
1535

  Çünkü, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda borçlu mallarının tama mını alacaklılara 

terk edebilir (m. 309/a,I).  
1536

  Konkordato teklifinin yetersiz olduğunun anlaşılması üzerinde alacaklılar da, mahkemeden 

teklifin artırılmasını isteyebilirler (Amonn s. 437; Jäger Art 302, N. 4). 
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mahkemesinin, hemen konkordatoyu reddetmeyerek, borçluya ödemeyi teklif ettiği 

miktarı, malvarlığı ile orantılı seviyeye getirmesi için imkân vermesi, konkordatonun 

tasdik edilme ihtimalini güçlendirecektir
1537

. Mahkeme, orantılılık şartının tetkikini 

yaparken, borçlunun hali hazırdaki malvarlığının yanı sıra, borçluya intikal edebilecek 

olan malları da dikkate alabilir (m.298/1). Bu mallar, henüz taksim edilmemiş bir 

mirastan düşecek pay olabileceği gibi, borçluya yapılacak bir bağış da olabilir. Ancak, 

konkordatonun tasdikinden sonra, borçlunun malvarlığında artış olması, 

konkordatonun yeniden gözden geçirilmesini gerektirmez. Fakat, malvarlığı gerçekte 

gösterildiğinden fazla olmasına rağmen, borçlu bunları gizlemişse, konkordato tasdik 

edilmez. Bu durumun konkordatonun tasdikinden sonra ortaya çıkması halinde, 

konkordato için fesih sebebini oluşturur
1538

. 

bb-Konkordato Teklifinin Çifte Çoğunlukla Kabul Edilmemesi 

Konkordatoda, alacaklılar, alacaklarının bir kısmından feragat etmiş olmaları 

sebebiyle, hak kaybına uğradıklarından, teklif edilen konkordatoyu, nitelikli bir 

çoğunlukla kabul etmeleri gerekir
1539

. Alacaklıların, konkordatoyu kabul yönündeki 

beyanlarını, açık bir şekilde yapmaları zorunlu olup, sukut etmeleri, kabul anlamına 

gelmez
1540

. Kaydedilmiş olan alacaklıların yarısını ve alacakların üçte ikisini aşan bir 

çoğunluk tarafından imza edilen konkordato kabul edilmiş sayılır (m.297,I). 

Konkordatonun çifte çoğunlukla kabul edilmesi mecburi olup
1541

, bu çifte çoğunluk 

sağlanmadıkça, mahkeme, değil tasdik etmek, konkordatoyu tetkik bile edemez
1542

. Bu 

                                                 
1537

  Hâkim, konkordato teklifini yetersiz bulması hâlinde, re'sen veya talep üzerine gerekli 

gördüğü düzeltmeyi yapabileceğine ilişkin düzenleme, 2003 yılında, 4949 sayılı Kanun ile 

m.298‟e ikinci bir fıkra eklenmek suretiyle yapılmıştır. Bu düzenlemeden önceki görüşler 

için bkz. Tanrıver/Deynekli s. 95; Arar-İcra ve İflâs II, s. 297.  
1538

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 397-398. 
1539

  Arslan, Ramazan :Konkordatonun Kabulü İçin Gerekli Çoğunluğu Sağlama Girişimlerinin 

Hukuki Sonuçları (Bankacılar Dergisi, 1990/3, s. 48-49), s. 48. 
1540

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 385. Komiser, alacaklıları, tarafından ilân tarihinden 

itibaren yirmi gün içinde, mühlet kararının yayımlandığı gazetede yapılacak ilânla, 

alacaklarını bildirmeye davet edilirler. Ayrıca, ilânın birer sureti, adresi belli olan 

alacaklılara posta ile gönderilir. İlânda, hilafına hareket eden alacaklıların bilançoda 

kayıtlı olmadıkça, konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır (m. 

292,I). Aynı ilânda, komiser; yirmi günlük sürenin geçmesinden itibaren olmak üzere, 

konkordato teklifini müzakere etmek için alacaklıları muayyen bir gün ve saatte 

toplanmaya davet eder (m. 292,II). Komiser, alacaklılar toplanmasına başkanlık eder ve 

borçlunun vaziyeti hakkında bir rapor verir (m. 292,I). Borçlu, lazım gelen malumatı 

vermek üzere toplanmada hazır bulunma mecburiyeti vardır (m. 292,II).  
1541

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 385.  
1542

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 386; Berkin, Necmeddin M.: İflâs Hukukunda 

Konkordato, İstanbul 1949, s. 76.  



 

 

377 

durumda, konkordato tasdik edilmeyeceğinden, iflâs istemek için gerekli sebep 

gerçekleşmiş olur.  

Borçlu veya onun rızası veya izni dahilinde üçüncü bir kişi, konkordatonun 

tasdik edilmesi için gerekli olan çoğunluğun sağlanması amacıyla, oy sahiplerini 

etkileyici davranışlarda bulunamaz
1543

. Oy sahiplerini etkileyici davranışlar, 

konkordatonun sağlıklı olarak kabulünü engelleyeceklerinden, konkordatonun 

tasdikinin önünde engel teşkil ederler. Ancak, burada söz konusu etkileyici 

davranışların, çifte çoğunluğu sağlıklı olarak oluşmasını engellediğini ileri sürmek 

için, bu davranışların oy sahiplerini ikna edici değil, iradelerini zorlayıcı, can veya mal 

güvenliklerini tehdit edici olması gerekir. Sözkonusu, davranışların, m. 306‟da 

belirtilen “konkordato haricinde yapılan vaitler” şeklinde gerçekleşmişlerse, bir hükme 

gerek olmaksızın batıl olurlar
1544

. Ancak, alacaklılar konkordato yönünde oylarını 

açıkladıktan sonra, kendilerine yapılacak vaitler, hiçbir surette oylarının rengi ile ilgili 

olmamak şartıyla geçerli olur
1545

 ve konkordatonun tasdiki için bir engel 

oluşturmazlar. 

Alacakların çoğunluğunun hesabında, bilançoda kayıtlı olan alacaklar dikkate 

alınır
1546

. Alacaklıların üçte ikisinin hesaplanmasında ise, bu şahısların alacağının 

miktar, tür ve kaynağının bir önemi yoktur. Örneğin, kişinin birden fazla türde alacağı 

varsa, çoğunluğun tayininde bir oy sahibi olarak kabul edilir
1547

. Acaba, aynı sebepten 

doğan bir alacağın, belli miktarlar halinde, birden fazla kişiye temlik edilmesi halinde, 

birden fazla alacaklı mı meydana gelmiş olacaktır? Bir görüşe göre, alacağın bu 

şekilde parçalanması, çoğunluğu sağlamaya yönelik kötü niyetli davranışlara sebebiyet 

vereceğinden, alacak parçalanmış olsa bile, bir tek bir alacak olarak kabul 

edilmelidir
1548

. Karşı görüşe göre ise, alacağın bu şekilde parçalanmasının hedefinin, 

alacaklılar çoğunluğunu sağlamaya yönelik olabileceği gerekçesi ile yeni alacaklılara 

oy hakkı tanımamak, hukuken caiz değildir. Hukukta, haklar, ihtimaller üzerinden 

inkâr edilemeyeceğinden, yeni alacaklıların oy hakkı, sırf, suiistimal saikiyle 

                                                 
1543

  Arslan-Konkordato, s. 48. 
1544

  İİK m. 306‟da sözü edilen vaitler, batıl olmasının yanı sıra, m.333‟e göre de cezai 

yaptırıma tabidirler. Ayrıca, m. 311‟de borçlunun bu tür davranışları, birer hileli iflâs 

sebebi olarak kabul edilmiştir (Arslan-Konkordato, s. 49). 
1545

  Arslan-Konkordato, s. 49. 
1546

  Berkin-Konkordato, s. 76.  
1547

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 387.  
1548

  Belgesay-İİK Şerhi s. 508.  
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kaldırılamaz. Aksi halde, hukuk adaletine kimsenin güveni kalmaz
1549

. Kanaatimizce, 

kişinin, kendi hür iradesi ile alacaklı çoğunluğunu temin etmek için, böyle bir yola 

başvurmasını mazur görmek, o kadar da kolay olmadığı gibi, bunun için kesin bir kural 

koymak da kolay değildir. Büyük miktarda alacağı olan bir kimsenin, böyle bir yola 

başvurması mazur görülebilir. Çünkü, alacaklı, konkordatonun tasdiki halinde, 

alacağının bir kısmını alamayacaktır. Yani, konkordato, alacaklıya menfaat sağlayan 

bir yol olmayıp; sadece takip ve konkordato gibi iki kötü seçenek arasında tercih 

yaparak, daha iyi olanına razı olmaktır. Bazen, alacaklının, konkordato nedeniyle 

feragat ettiği alacak kısmı, büyük meblağlara tekabül edebilir. Alacaklı buradaki 

kaybını azaltmak için, riski başkalarıyla paylaşmanın önünde bir engel mevcut 

değildir. Buna karşılık, örneğin, kişinin 100 Türk Lirası tutarında bir alacağı varsa ve 

bunu da 10 ar liradan olmak üzere dokuz kişiye temlik etmesi halinde, ortada bir 

suiistimalin olduğu açıktır. Suiistimalin, böyle açık olduğu durumlarda, konkordatonun 

tasdik edilmemesi için, borçlunun, bu şekilde davranan alacaklı ile anlaşmış olması 

gerekmez. Ancak, bu amaçla yapılan bir anlaşma ile konkordato tasdik edilmişse, 

sonradan konkordatonun feshi istenebilir. Sonuç olarak, alacağın bu şekilde temlik 

edilmesi halinde, kendilerine temlik yapılan yeni alacaklıların oyu, üçte ikilik 

çoğunlukta dikkate alınmamalıdır. Çünkü, suiistimal edilen hakların, hukuken 

korunmalarına imkân yoktur. 

İmtiyazlı alacaklılarla, borçlunun karısı, kocası ve ana, baba ve evladı, alacak ve 

alacaklı ekseriyetini teşkilde hesaba katılmazlar (m.297,II). Rehinle temin edilmiş 

alacaklar, komiser tarafından takdir edilen kıymet neticesinde teminatsız kaldıkları 

kısım için hesaba katılırlar (m.297,III)
1550

. Nizalı veya taliki şarta bağlı veyahut 

muayyen olmayan bir vâdeye tabi alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve ne 

nispette katılacağına icra mahkemesi karar verir (m.297,IV). Bir alacak üzerinde, 

iştirak halinde alacaklılar varsa, her bir alacaklı için, ayrı ayrı oy hakkı tanınamaz. 

Ortada tek bir alacak olduğundan, o alacak için sadece bir oy hakkı tanınabilir
1551

. 

Borçlunun kefilleri, alacaklının haklarına halef olanlar
1552

, konkordatodaki çifte 

çoğunluğun tayininde hesaba katılırlar
1553

. Çifte çoğunluğun sağlanması için, borçlu 

hayali alacaklılar ihdas etmiş ise, bu durum, konkordatonun tasdik edilmemesi 

                                                 
1549

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 387-388; Berkin-Konkordato, s. 77.  
1550

  Blumenstein s. 910; Jäger Art 305, N. 4; Arslan-Konkordato, s. 48. 
1551

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 388.  
1552

  Borçlu yerine, alacaklıya ödeme yapanlar, borçluya karşı, kendilerine ödeme yapılan 

alacaklının haklarına halef olurlar.  
1553

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 389.  
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sonucunu doğurur
1554

.  

Toplanmayı takip eden on gün bittikten sonra, komiser, konkordatoya ilişkin 

bütün belgeleri ve bu süre içinde iltihak eden olmuşsa bunları da dikkate alarak, 

konkordatonun kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair 

gerekçeli raporunu ticaret mahkemesine tevdi eder ve durumu ilgili icra mahkemesine 

bildirir (m.296,I). Mahkeme, komiseri dinledikten sonra ve her hâlde mühlet içinde 

kısa bir zamanda kararını verir (m.292,II). Kaydedilmiş olan alacaklıların yarısını ve 

alacakların üçte ikisini aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmeyen konkordato, kabul 

edilmemiş sayılır (m.297,I). Bu durumda, ticaret mahkemesi, konkordato teklifini 

tasdik etmeyerek reddeder. Konkordatonun, çifte çoğunlukla kabul edilmemesi, onun 

alacaklılar tarafından reddi anlamına gelir. Alacaklıların reddettiği konkordatoyu, 

mahkeme alacaklıların yerine geçerek kabul edemez
1555

. 

Konkordatonun, çifte çoğunlukla kabul edilmediğinin mahkemede anlaşılması 

halinde, konkordatonun çifte çoğunlukla kabul edilmesi için, borçluya özel bir mehil 

veya imkân verilmesi mümkün değildir. Çünkü, konkordatonun oylanması, ayrı ve 

uzun bir prosedür gerektirmektedir.  

cc-Borçlunun Teminat Göstermemesi  

Konkordatonun ticaret mahkemesince tasdik edilebilmesi için öngörülen temel 

şartlardan biri diğeri de, borçlunun teminat yatırma mecburiyetidir
1556

. İcra ve İflâs 

Kanunu m. 298,I/3‟e göre, “konkordato işlemlerinin yerine getirilmesini, alacakları 

kabul edilmiş olan imtiyazlı alacakların tamamen ödenmesini
1557

 ve mühlet sırasında 

komiserin onayıyla akdedilmiş borçların ifasını sağlamak için
1558

, bu alacaklılardan her 

                                                 
1554

  Bu durumun, konkordatonun tasdikinden sonra ortaya çıkması, konkordatonun feshi 

sebebini oluşturur.  
1555

  Kanaatimizce, alacaklılar kendi aralarında anlaşmak suretiyle, konkordatonun tasdiki için 

gerekli olan diğer şartların uygulanmamasını kararlaştırabilirler. Ancak, alacaklıların çifte 

çoğunluğun aksini kararlaştırmalarına, bu şartın tabiat gereği mümkün değildir.  
1556

  Öktemer, Semih: Konkordatoda Teminat Sorunu (YD, 1977/1, s. 159-163), s. 160. 
1557

  İİK m. 298,I/3‟te imtiyazsız alacaklardan bahsedilmemekle birlikte, imtiyazsız alacaklar 

için de teminat yatırılması gerekir (Öktemer-Teminat, s. 160).  
1558

  Mühlet sırasında komiserin onayıyla akdedilmiş borçların ifasını sağlamak için teminat 

yatırılması, m. 298,I/3‟ün eski düzenlemesinde mevcut olmayıp, 4949 sayılı Kanun ile 

getirilmiştir (Tanrıver-Değişiklikler, s. 368; TaĢpınar-Konkordato, s. 78; Ercan-

Konkordato, s. 240). Buna göre, borçlu, konkordato işlemlerinin yerine getirilmesi, 

alacakları kabul edilmiş olan imtiyazlı alacakların tamamen ödenmesi ve mühlet sırasında 

komiserin onayıyla akdedilmiş borçların ifası olmak üzere üç durumda tasdik şartı olarak 

teminat yatırmak zorundadır (Ercan-Konkordato, s. 240). Ancak, bu üç durumdan 
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biri özel olarak ve açıkça kendi alacağı bakımından vazgeçmedikçe, yeterli teminatın 

gösterilmesi” zorunludur. Böyle bir teminatın istenme amacı, borçlunun yerine 

getiremeyeceği tekliflerde bulunup, sonradan daha ağır ve kötü şartlar içinde iflâsla 

karşı karşıya kalmasını ve acz haline düşmesini engellemek ve alacaklılar yönünden 

bir ödeme garantisi sağlamaktır
1559

.  

İcra ve İflâs Kanunu m. 298,I/3‟ten anlaşıldığı üzere, kendilerine teminat 

gösterilmesi gereken alacaklar, konkordato mühletinden önce ve sonra doğan alacaklar 

olmak üzere ikiye ayrılırlar: Birinci grup, konkordato mühletinin verilmesinden önce 

doğan imtiyazlı alacaklardır. Demek ki, konkordato mühletinden önce doğup ve 

teminat altına alınması gereken alacaklar, sanıldığı gibi, konkordatodan etkilenen 

alacaklar olmayıp, tam aksine, konkordatodan etkilenmeyen imtiyazlı alacaklardır. 

Ayrıca, şarta bağlı veya çekişmeli veyahut kesin olmayan vâdeye bağlanmış alacaklar 

varsa, icra mahkemesi, bu alacakların hesaba katılmalarına karar vermesi halinde, 

teminat gösterilme kuralı, bu alacakları da kapsar
1560

. Bir görüşe göre, borçlunun 

teminat gösterme mecburiyeti, sadece ilan müddeti içerisinde bildirilen alacaklar 

bakımından olup, bu süre içerisinde, müracaat etmemiş olan alacaklılar, borçlunun 

teminat yatırmasını isteyemezler. Mahkeme de, bu süre içinde müracaat etmemiş olan 

alacaklıların alacağı için, borçluyu teminat tutmaya mecbur tutamaz
1561

. Kanaatimizce, 

borçlu konkordato teklifinde, alacaklılarını bir liste halinde icra mahkemesine 

bildirmiş, gerek o anda, gerek sonradan, onların alacaklı olduğunu kendisi 

kanıtlamışsa; bunlar, ilan müddeti içinde, herhangi bir başvuru yapmamış olsalar bile, 

bunlar için de teminat yatırılması gerekir.  

İkinci grup ise, konkordato mühletinden sonra doğup, teminat altına alınması 

gereken alacaklardır. Bunlar, konkordato işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak
1562

 

                                                                                                                                          
hangisinde, teminattan yapılacak ödemenin daha öncelikli olacağı konusunda kanunda 

emredici bir sıralama mevcut değildir. Doktrindeki bir görüşe göre, komiserin onayıyla 

akdedilmiş borçların imtiyazlı alacaklardan da önce ödenmesi gerekir (Ercan-Konkordato, 

s. 241). Kanaatimizce ise, iflâs tasfiyesi sonucundaki paylaştırmada nasıl ki, masa 

alacakları diğer tüm imtiyazlı alacaklardan önce ödenmekte ise, konkordato işlemlerinin 

yerine getirilmesi için yapılan giderlerin, öncelikli olarak teminattan karşılanması gerekir 

(Masa alacaklarının sırası için bkz. Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 540).  
1559

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 399; Tanrıver, Süha: İflâs Dışı Konkordato 

Bakımından Tasdik Şartı Olarak Teminat (AÜHFD,  1995/1-4, s. 209-220), s. 209; 

Öktemer-Teminat s. 160; Berkin-İflâs Hukuku, s. 563-564. 
1560

  Öktemer-Teminat, s. 161; Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 399.  
1561

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 401.  
1562

  İcra ve İflâs Kanunu m. 298,I/3‟ün 4949 sayılı Kanun‟dan önceki halinde, “konkordato 

işlemlerinin yerine getirilmesi” ifadesi yerine “kanun hükmünün ifası” ifadesi yer 
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için yapılan giderler ile mühlet sırasında komiserin onayıyla akdedilmiş borçlardır. 

Doktrindeki bir görüşe göre, m. 298,I/3‟te yer alan “konkordato işlemlerinin yerine 

getirilmesini sağlamak” ifadesi “konkordatonun ifası” şeklinde anlaşılmalıdır. 

Buradaki ifa kavramından maksat ise, konkordatosu onaylanan borçlunun, 

konkordatoya tâbi borçlarını, konkordato ile yaptığı taahhütler çerçevesinde, 

zamanında ve eksiksiz yerine getirmesidir. Dolayısıyla, konkordato mühletinden önce 

doğan, ancak imtiyazlı olmayan alacakların da, kanunda açıkça ifade edilmemiş 

olmakla birlikte, teminat altına alınacakları konusunda şüphe etmemek gerekir
1563

. 

Kanaatimizce, m. 298,I/3‟te yer alan “konkordato işlemlerinin yerine getirilmesini 

sağlamak” ifadesinin anlamı, konkordato mühletinin verilmesinden başlayıp, 

konkordatonun sonuçlanmasına kadar geçen süreçte yapılan her türlü işlemdir. Bu 

işlemler için yapılan giderler de teminat altına alınmış alacak kalemlerini 

oluşturmaktadır
1564

. Mühlet sırasında komiserin onayıyla akdedilmiş borçlar da, 

sözkonusu kanun hükmünce teminat altına alınmışlardır. Bunların teminat altına 

alınma sebebi ise, borçlunun ticari ilişki kurmak istediği kişilerin alacaklarını güvence 

altına almak suretiyle, onları borçlu ile ticari ilişki kurmaya teşvik ederek
1565

, 

borçlunun mali olarak çökmesini önlemek ve onun ticari hayatta varlığını devam 

etmesini sağlamaktır. Ancak, bu borçlanma, komiserin onayı ile yapılmamışsa, 

alacaklı, kanunun öngördüğü teminat imkânından faydalanamayacaktır. 

Kural olarak, bütün konkordato türlerinde, tasdik şartı olarak teminatın 

yatırılması gerekir. Ancak, alacağın rehinle teminat altına alınmış olması ve 

malvarlığının terki suretiyle konkordato halinde, teminat yatırma kuralının işlerlik 

kazanıp kazanmayacağı konusunda tereddütler hasıl olmaktadır: Birinci tereddüt, 

rehinle teminat altına alınmış olan imtiyazlı alacaklar bakımındandır
1566

. Sözkonusu 

alacağa tanınan imtiyaz, onun rehinle teminat altına alınmış olmasından 

                                                                                                                                          
almaktaydı (Bu ifadelere ilişkin eleştiri için bkz.: Altay-Konkordato ve Yapılanma-I, s. 

430). “mühlet sırasında komiserin onayıyla akdedilmiş borçların ifası”  şeklindeki ifade 

ise, 4949 sayılı Kanun ile m. 298,I/3‟ e eklenmiştir.  
1563

  Altay-Konkordato ve Yapılanma-I, s. 431. 
1564

  Buradaki giderler ile m. 298,I/4‟ te “Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama 

masrafları ve ilâm harçları” şeklinde izah edilen giderler birbirlerinden farklıdır. İcra ve 

İflâs Kanunu 298,I/4‟ te sözü edilen giderler, normal bir davanın açılmasından 

sonuçlanmasına kadar yapılması gereken giderlerdir. Buna karşılık, m. 298,I/3‟ te yer alan 

giderler ise, konkordatonun tasdiki aşamasına kadar,  konkordatonun başarıya ulaşması 

için yapılan giderlerdir. 
1565

  Altay-Konkordato ve Yapılanma-I, s. 436. 
1566

  Rehinli alacağın, imtiyazlı alacaklar grubuna dahil olmadığını belirten görüş için bkz. 

Öktemer-Teminat, s. 160. 
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kaynaklanıyorsa, ortada zaten bir teminat bulunduğundan, ayrıca bir teminat 

gösterilmesine gerek yoktur
1567

,
1568

. Örneğin, imtiyazlı alacaklı olarak sadece rehinli 

alacaklılar varsa, konkordatonun tasdik edilmesi için teminat şartı ortadan 

kalkacağından, mahkeme teminat yatırılmadığı gerekçesiyle konkordatoyu tasdik 

etmekten kaçınamayacaktır. İkinci tereddüt, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda 

ortaya çıkmaktadır. Bir görüşe göre, malvarlığının terki suretiyle konkordatonun 

tasfiye anlaşması şeklinde yapılması halinde, borçlu, malvarlığı üzerindeki tasarruf 

yetkisini tamamen veya kısmen alacaklılara devrettiğinden, borçlunun alacaklılar 

aleyhine bir tasarrufta bulunmasına imkân yoktur. Dolayısıyla, bu durumda, 

konkordato işlemlerinin yerine getirilmesi için teminat yatırılmasına olan ihtiyaç 

ortadan kalkmaktadır
1569

. Her ne kadar, imtiyazlı alacaklar için tereddütler bulunsa da, 

teklif edilen konkordato projesinde imtiyazlı alacakların tamamen karşılanabileceği 

öngörülüyorsa, bunlar için ayrıca teminat yatırmaya gerek olmadığını kabul etmek 

gerekir
1570

. Kanaatimizce, borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisinin alacaklılara 

devredilmiş olması, rehinli alacaklar hariç diğer imtiyazlı alacakların tamamen 

ödeneceğini garanti etmeyeceğinden, borçlunun bu alacaklar için teminat yatırma 

yükümlülüğü devam eder
1571

. 

İcra ve İflâs Kanunu m. 298/3‟te, konkordatoya kaydedilmiş olan alacaklar için 

gösterilecek olan teminatın "yeterli" olması gerektiği, özellikle vurgulanmıştır. “Yeterli 

teminat”tan, maksat, gösterilen teminatın, hem miktar (nicelik), hem de nitelik 

bakımından, konkordatodan etkilenen kayıtlı tüm alacakları karşılayabilecek durumda 

olmasıdır
1572

. Miktar bakımdan yeterli olmak, teminatın alacakların tümünü 

karşılayabilmesi; nitelik olarak yeterli olmak ise, gösterilen teminatın, alacaklıların, bir 

zorlukla karşılaşmadan ve kolay bir şekilde biçimde alacaklarını tahsil etmelerine 

                                                 
1567

  Öktemer-Teminat, s. 160. 
1568

  Tesis edilen rehnin, alacağın tamamını karşılamaması halinde, alacağın açıkta kalan kısmı 

için, borçlu teminat yatırmak zorundadır (Öktemer-Teminat, s. 160). 
1569

  Jäger/Walder/Kull/Kottmann-B.III, Art 306, N. 27; Papa s. 28; Tanrıver/Deynekli s. 

77; Ercan-Konkordato s. 241; Kuru-El Kitabı, s. 1340. 
1570

  Papa s. 28; Ercan-Konkordato, s. 241. 
1571

  Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun tasfiye anlaşması şeklinde  yapılmasından 

başka iki çeşidi daha vardır. Bunlardan birincisi, malvarlığının üçüncü kişiye devri 

şeklindeki konkordatodur. Bu konkordatoda üçüncü bir kişi, borçlunun malvarlığını belirli 

bir bedel karşılığında satın alacağını taahhüt etmektedir. İkincisi ise, şirket kurma yoluyla 

malvarlığının terki suretiyle konkordato olup, bu konkordatodur. Bu her iki türde de, 

konkordatonun tasdik edilmesi için teminat yatırılması zorunludur (Bkz. 

Tanrıver/Deynekli s. 122; Ercan-Konkordato, s. 242).  
1572

  Öktemer-Teminat, s. 162. 
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imkân verecek vasıflara haiz olmasıdır
1573

. Gösterilen teminatın, bu vasıflara sahip 

olup olmadığına, tasdik talebini inceleyecek ticaret mahkemesi karar verir
1574

. 

Teminatın eksik yatırıldığının tespiti halinde; bu eksiklik, bir hesap hatasından 

kaynaklanıyorsa, mahkeme konkordatoyu reddetmeyip, borçludan teminatın 

tamamlamasını istemesi ve bunun için uygun bir süre vermesi gerekir. Buna karşılık, 

teminatın eksik yatırılması, borçlunun aczine dayanıyorsa, mahkeme konkordatoyu 

tasdik etmeyerek, derhal reddetmek zorundadır.  

Gösterilen unsurlardan, nelerin teminat sayılacağına nihai olarak ticaret 

mahkemesi, re‟sen karar verir
1575

. Alacaklılar da, borçlunun gösterdiği unsurların 

teminat niteliğine itiraz edebilirler (m.298,II). Fakat, borçlu ile alacaklılar, nelerin 

teminat gösterileceği konusunda anlaşabilirler
1576

. Gösterilecek teminatın kapsamına 

giren unsurları tayin etmede, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‟nun 96‟dan 

faydalanılabilir
1577

. Bu maddeye göre
1578

, teminatın, ayni veya şahsî olması 

mümkündür
1579

. Bunlardan ayni teminatın sağladığı güvence ile alacak arasında 

doğrudan bir ilişki vardır. Bunun anlamı, borç tahsil edilemediğinde, doğrudan mallar 

paraya çevrilerek, alacak ödenir. Dolayısıyla, ayni teminat, alacağın güvence altına 

alınması bakımından, en güvenli olanıdır. Buna karşılık, şahsî teminatta, sağlanan 

güvence bakımından, üçlü ve dolaylı bir ilişki zinciri vardır. Bu ilişki ağının ağırlık 

noktalarını, alacak, kefil ve kefilin malları oluşturur. Burada, güvence altına alınan 

                                                 
1573

  Tanrıver-Teminat, s. 215; Tanrıver-Komiser, s. 231 dn. 398; Öktemer-Teminat, s. 163; 

İİD, 10. 7. 1969, 7840/7723 (İBD, 1970/1-2, s. 103-104).  
1574

  Ganahl s. 170; Tanrıver-Teminat, s. 215; 11. HD, 2. 6. 1989, 4300/3353, EriĢ-İflâs ve 

Konkordato, s. 870).  
1575

  Bir şeyin teminat gösterilip gösterilemeyeceğine ve gösterilen teminatın yeterli olup 

olmadığına ilişkin sorunların, konkordato dosyası, tasdik için mahkemeye sunulmadan 

önce, icra mahkemesince çözümlenmesi gerekir (Öktemer-Teminat, s. 163). 

Kanaatimizce, bu tür sorunların icra mahkemesinin önüne taşınması, alacaklıların talebi ile 

olabileceği gibi, komiserin talebi ile de gerçekleşebilir. Alacaklılar, bu taleplerini 

komiserin işlemlerine karşı bir şikâyet olarak icra mahkemesine yaparlar. Ancak, yukarıda 

metinde de belirtildiği üzere, bu konuda nihai kararı verecek olan mercii ticaret 

mahkemesidir.  
1576

  Öktemer-Teminat, s. 163. 
1577

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 466 dn. 196; Tanrıver-Teminat, s. 215; Tanrıver-Komiser, 

s. 231 dn. 397; EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 859; Öktemer-Teminat, s. 162; Altay-

Konkordato ve Yapılanma-I, s. 437-438. 
1578

  Bir davada verilecek teminat, mahkemenin takdir edeceği nakit veya mahkemece kabul 

olunacak sehim ve tahvil veya gayrimenkul rehin veyahut muteber bir banka kefaleti veya 

katibiadilden musaddak senetle kefil iraesi suretiyle yapılır. İki taraf teminatın nevi ve 

şeklini mukavelenamelerinde tasrih etmişlerse teminat ona göre tayin olunur. Kanunun 

başka şekilde teminat gösterilmesine müsaade ettiği haller bundan müstesnadır (HUMK m. 

96).  
1579

  Postacıoğlu-Konkordato, s. 30.  
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alacak ile kefil arasında doğrudan, alacak ile kefilin malları arasında ise dolaylı bir 

ilişki, yani alacak ile kefilin malları arasında kefil unsuru vardır. Şahsi teminat bu 

özelliğiyle, alacakların kolaylıkla tahsil edilmesine çok elverişli değildir. Dolayısıyla, 

alacaklılar gösterilecek şahsi teminata itiraz eder, yani muvafakat etmezlerse
1580

, 

borçlu, teminat şartını yerine getirmiş sayılmayacağından
1581

, konkordato tasdik 

edilemeyecektir. 

Teminatı, borçlunun kendisi gösterebileceği gibi, borçlu adına üçüncü bir kişi de 

teminat verebilir
1582

. Ancak, bunun için, hâkimin gösterilen teminatı uygun bulması 

gerekir
1583

. Kanaatimizce, borçlunun malları ile teminat şartını sağlaması, zaten zayıf 

bir ihtimaldir. Çünkü, borçlu, kendi mallarını, orantılılık şartını gerçekleştirmek için 

kullandığından, teminat gösterilmesi için, üçüncü kişilere başvurmak zorunda 

kalmaktadır. Kendilerine teminat gösterilen alacaklılar, alacaklarının tamamı veya bir 

kısmı için, teminat gösterilme haklarından vazgeçebilirler(m. 298/3)
1584

. Ancak, alacak 

sahiplerinden her biri, özel olarak ve açıkça kendi alacağı bakımından vazgeçmedikçe, 

borçlu yeterli teminat göstermek zorundadır (m. 298/3)
1585

. Bu konuda, alacaklının 

susmuş olmaları, onların teminat şartından vazgeçtikleri anlamına gelmez. İlk önce 

teminat verilmesi yolunda iradesini açıklayan bir alacaklı, sonradan teminattan 

vazgeçebilirler
1586

,
1587

. Buna karşılık, ilk önce kendi alacağı için teminat 

yatırılmasından vazgeçen bir alacaklı, vazgeçme beyanı ilgili makama
1588

 ulaştıktan 

                                                 
1580

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 466-467 dn. 196; Tanrıver-Teminat, s. 216; Öktemer-

Teminat, s. 163.  
1581

  Tanrıver-Teminat, s. 216; EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 859; Öktemer-Teminat, s. 163.  
1582

  Ganahl, Ernst: Entscheidungskriterien für die Wahl und Bestätigung eines 

Nachlassvertrages gemäss SchKG, (Diss.), St. Gailen 1978, s. 178; Tanrıver-Teminat, s. 

213; Öktemer-Teminat, s. 164; Altay-Konkordato ve Yapılanma-I, s. 437; EriĢ-İflâs ve 

Konkordato, s. 860; 12. HD, 28. 5. 1984, 6029/6799 (EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 864).  
1583

  Altay-Konkordato ve Yapılanma-I, s. 437. 
1584

  Fritzsche s. 330; Glarner, Hans: Das Nachlassvertragsrecht nach schweizerischem 

SchKG, Zürich 1967, s. 25 Berkin-İflâs Hukuku, s. 564; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 469 

dn. 204; Postacıoğlu-Konkordato, s. 31; Tanrıver-Teminat, s. 212; Gürdoğan-İflâs 

Hukuku, s. 195; EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 855; Öktemer-Teminat, s. 161; Altay-

Konkordato ve Yapılanma-I, s. 439. 12. HD, 21. 3. 1970, 1783/3007 (www.kazanci.com).  
1585

  Öktemer-Teminat, s. 161; Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 400.  
1586

  Öktemer-Teminat, s. 161. 
1587

  Kanaatimizce, alacaklılar, konkordatonun tasdiki kararı verilinceye kadar, teminat 

yatırılmasından vazgeçebilirler (Karş. Öktemer-Teminat, s. 161). Alacaklılar, kendilerine 

kanun tarafından tanınmış bir haktan vazgeçtiklerinden, bu durum, iddia ve savunmayı 

değiştirme yasağı olarak kabul edilmemelidir.  
1588

  Kanaatimizce, burada vazgeçme beyanının ulaşması gereken makam veya kişi, konkorda to 

komiseridir.  Ancak, bu vazgeçme beyanının geçerli olup olmadığına karar verecek olan 

mercii icra mahkemesi olmalıdır.  
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sonra, vazgeçme beyanını geri alamazlar. Çünkü, m. 298/3‟te kanun her ne kadar 

“vazgeçme” ifadesini kullanmışsa da, bu kanun koyucunun buradaki maksadının 

teminat hakkından “feragat” olduğunu kabul etmek lazımdır.  

Teminatın, ne kadarlık bir süre içinde yatırılması konusunda bir düzenleme 

yoktur. Bizim de katıldığımız görüşe göre, teminat en geç, konkordato dosyası, tasdik 

için mahkemeye verilinceye kadar gösterilebilir
1589

,
1590

. Bu süre içinde, hiç teminat 

göstermeyen borçlu, mahkemeden teminat göstermek için, ek süre verilmesini ve bu 

sebeple duruşmanın başka bir tarihe ertelenmesini isteyemez
1591

. Bu görüşte belirtilen 

süre azami olup, kanaatimizce, komiser de, teminat yatırılması için, borçluya, azami 

sürenin sınırları içerisinde, daha kısa bir süre tayin edebilir. Mahkeme, duruşmadan 

önceki bir tarihte, hiç teminat gösterilmediğini tespit ederse; duruşmaya kadar 

teminatın yatırılmasını ve bu konuda ek bir süre verilmeyeceğini bildirmesi uygun 

olacaktır
1592

. Buna karşılık, süresinde teminat gösterilmekle birlikte, teminatın eksik 

olması veya gösterilen şeyin, teminat niteliği taşımaması durumunda, mahkeme, 

borçluya uygun ve kesin bir süre vermek suretiyle, bu teminatın, yukarıda belirtilen 

vasıflara uygun hale getirilmesini isteyebilecektir (m.298,II)
1593

. Bu uygun süre, 

borçluya en geç ilk oturumda verilmelidir
1594

. 

Mahkeme, teminat şartının gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin araştırmasında 

ve verdiği tasdik kararında, çoğu zaman, komiserinin bu yönde hazırlayıp sunduğu 

raporu dikkate alır; ancak, bu durum, mahkemenin komiserin raporu ile tamamen bağlı 

kaldığı anlamına gelmez. Çünkü, tasdik için gereken diğer şartlarda olduğu gibi, 

teminat şartının, yerine getirilip getirilmediğini, tasdik talebini inceleyen mahkeme 

                                                 
1589

  Jäger Art. 306, N. l0; Tanrıver-Teminat, s. 218; Tanrıver-Komiser, s. 228-229; 

Öktemer-Teminat, s. 161; Altay-Konkordato ve Yapılanma-I, s. 439. 
1590

  Çünkü, alacaklılar toplantısının üzerinden on gün geçtikten sonra, komiser konkordatoya 

ilişkin bütün belgeleri ve bu süre içinde iltihak eden olmuşsa, bunları da dikkate alarak, 

konkordatonun kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun  olup olmadığına dair 

gerekçeli raporunu ticaret mahkemesine tevdi etmesi ve durumu ilgili icra mahkemesine 

bildirmesi gerekir (m. 296,I). Dolayısıyla, konkordato komiserinin, ticaret mahkemesine 

tevdi edeceği konkordato dosyasında (m. 296,I), teminat koşulunun yerine getirilip 

getirilmediği hususunu belirtmesi gerekir (Tanrıver-Teminat, s. 218; Tanrıver-Komiser, 

s. 228-229; İİD, 29. 5. 1969, 6008/5808 (RKD, 1969/12, s. 165-167); 12. HD, 21. 12. 

1987,9318/13410 (EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 866).  
1591

  Tanrıver-Teminat, s. 219; Öktemer-Teminat, s. 161.  
1592

  Jäger Art. 306, N. l0; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 467 dn. 198. 
1593

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 467 dn. 198; Tanrıver-Teminat, s. 219; Öktemer-Teminat, 

s. 162; EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 860; 12. HD, 29. 9. 1983, 5266/6820, EriĢ-İflâs ve 

Konkordato, s. 863;12. HD, 26. 4. 1984, 2680/5096 (EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 864).  
1594

  Öktemer-Teminat, s. 162. 
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re'sen araştırabilir
1595

. Mahkeme, konkordato dosyasını incelerken, gerekli teminatın 

önceden yatırılmış olmasını tasdik için asli bir şart olarak arar. Bu nedenle, şartın 

gerçekleşmediğini, tespit etmesi durumunda, konkordatoyu tasdik etmez ve böylece, 

borçlunun iflâsının istenmesi için gerekli sebep gerçekleşmiş olur. 

dd-Mevcudun (malvarlığının) Terki Suretiyle Konkordatonun Ġflâsa Göre 

Daha Avantajlı Olmaması 

Kanunda ayrıntılı olarak düzenlenen (m. 309a-309l) mevcudun
1596

 terki suretiyle 

konkordato, borçlunun, konkordato hükümleri çerçevesinde alacaklılarıyla yaptığı 

anlaşma ile; mevcudunun tamamı veya bir kısmı üzerindeki tasarruf yetkisini, 

alacaklılarına terkini teklif ederek veya mevcudunu bir üçüncü kişiye satıp devrederek, 

mevcudunun karşılamadığı borçlarından kurtulmayı sağlayan bir konkordato 

biçimidir
1597

. Mevcudun terki suretiyle konkordato, borçlunun, borçlarının yanı sıra, 

mallarını da tasfiye etme amacı gütme özelliği ile
1598

 iflâsa benzemektedir. Ancak, 

mevcudun terki suretiyle konkordatoda, iflâs tasfiyesinden farklı olarak, borçlu 

mevcudunu kısmen de terk etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla, borçlunun bütün 

mevcudu değil, sadece alacaklılar lehine terk ettiği miktarın tasfiye edilmesi 

mümkündür
1599

. Mevcudun tamamen terk edilmesi halinde, alacaklıların eline geçecek 

olan miktar ile iflâs tasfiyesi sonucunda ellerine geçecek miktar arasında fazla bir fark 

olmaz. Buna karşılık, mevcudun tamamının değil de, sadece bir kısmının terki halinde, 

alacaklıların eline geçecek miktar ile iflâs tasfiyesi neticesinde eline geçecek miktar 

farklılık gösterebilir. Bu nedenle, borçlunun mevcudunu kısmen terk etmesi 

durumunda, belirleyeceği oranın tayininde keyfi davranmasını önlemek için kanun 

koyucu m. 298,I/2‟de önlem alma yoluna gitmiştir. Bu maddedeki düzenlemeye göre 

“Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, paraya çevirme hâlinde elde edilen hâsılat 

                                                 
1595

  Jäger Art. 304, N. 4; Tanrıver-Komiser, s. 227.  
1596

  Kanunda, “mevcudun terki suretiyle konkordato” değil, “malvarlığının terki suretiyle 

konkordato” ifadesi kullanılmıştır. Ancak, kanunda kullanılan “malvarlığı” kavramı 

yerinde değildir. Çünkü, malvarlığının kapsamına kişinin borçları da dahildir. Halbuki, 

borçlu bu konkordato türünde, borçların alacaklılara  devri sözkonusu değildir. Dolayısıyla, 

“malvarlığı” kavramının yerine “mevcud” kavramının kullanılması daha isabetli olacaktır.  
1597

  Blumenstein s. 919; Jäger Art. 302, N. 3-4; Jäger/Walder/Kull/Kottmann-B.III, N. 4. 

ff.; Siegen/Buschor s. 200; Amonn s. 434; Ercan-Konkordato, s. 49, 102; Kuru-İflâs ve 

Konkordato s. 525; Tanrıver/Deynekli s. 45; Tercan-Eski Hale İade, s. 124; Atalay, 

Oğuz: Konkordato Hukukundaki Değişiklikler (Bankacılar Dergisi, 2003/47, s. 99 -106), s. 

106; Ulukapı s. 21; Deliduman-Konkordato, s. 1039; Altay, Sümer: Konkordato ve 

Yeniden Yapılanma Hukuku, C. II, İstanbul 2005, s. 1234.  
1598

  Atalay-Konkordato, s. 104.  
1599

 .  Ercan-Konkordato, s. 237. 
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veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen meblağın, iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde 

edilebilecek bedelden fazla olacağının öngörülmesi” gerekir.  

Adi konkordatodan farklı olarak, bu konkordatonun tasdiki için, ödenmesi teklif 

edilen miktarın, borçlunun kaynakları ile orantılı olması, bir şart olarak aranmaz. 

Çünkü, bu konkordatonun konusu, teklif edilen bir miktar paranın ödenmesi olmayıp, 

borçlunun mevcudunun tamamen veya kısmen alacaklılara terkidir
1600

. Ancak, bu 

konkordatoda, orantılılık şartının yerine, yukarıda da sözü edilen m. 298,I/2‟deki şart 

aranmıştır
1601

,
1602

. Bu şartın amacı, hem alacaklıların zarar görmesini önlemek
1603

, 

hem de onların iflâs yoluna başvurmalarını engelleyerek, borçluyu iflâs etmekten 

kurtarmaktır.  

Tasdik bakımından bu şartın varlığının tespiti için, mahkeme, iflâs
1604

 ve 

konkordatoya ilişkin verileri karşılaştırmalı tablolar halinde analiz etmelidir. Bu 

analizde, borçlunun iflâsının istenmesinin alacaklıların aleyhine ve malvarlığının terki 

suretiyle konkordatonun ise menfaatlerine olduğu, şeklinde iki veri analiz tablosunun 

ortaya konulması, mahkemenin işini kolaylaştıracaktır. Buna göre, birinci olarak, 

borçlu iflâs etseydi, iflâs tasfiyesinin bazı sebeplerden dolayı, muhtemelen uzun 

süreceği, malların daha düşük bir fiyatla satılacağının, dolayısıyla alacağına kavuşma 

oranının daha düşük düzeyde kalacağının; ikinci olarak da, malvarlığının terki suretiyle 

konkordatonun tasdik edilmesi halinde, iflâs tasfiyesi sonucunda alacaklılara düşeceği 

öngörülen meblağdan yüksek olacağının gerekçeleriyle ortaya konulması icap eder
1605

.  

Böyle, bir analiz tablosunu borçlunun kendisi de, mahkemeye sunabilir. 

Kanaatimizce, mahkemenin bu konuda kendisinin bilirkişiye başvurması, sağlıklı bir 

karar verebilmesi bakımından daha uygun olacaktır
1606

. Ancak, böyle bir analiz ortaya 

koymak ve mahkemeye yol göstermek, basit bir statik bilanço analizi ile mümkün 

değildir. Burada işletmenin mallarının niteliği, tasfiyeye tabi tutulacak değerler, 

                                                 
1600

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 528.  
1601

  Bkz. Ercan-Konkordato, s. 237. 
1602

  Bu şart, sadece malvarlığının terki suretiyle konkordatonun tasdiki için hüküm ifade eder. 

Diğer, konkordatoların tasdiki için bu şart aranmaz.  
1603

  Ercan-Konkordato, s. 237. 
1604

  Mahkemeye, sadece konkordato ile ilgili veriler ve analizler değil, m. 309 çerçevesinde bir 

de iflâs analiz raporu sunulması, konkordatonun tasdikini kolaylaştıracaktır (Atalay-

Konkordato, s. 101-102; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, 

s. 639). 
1605

  Atalay-Konkordato, s. 101; Ercan-Konkordato, s. 237. 
1606

  Bkz. Ercan-Konkordato, s. 238. 
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borçların niteliği, makro ve mikro ekonomik dengelerde dikkate alınmalıdır. Bu 

konuda analiz yapmak, normal bir muhasebecilik bilgisinin üstünde uzmanlık 

gerektirdiğinden dolayı, bunu yapacak bilirkişiler dikkatle seçilmelidir
1607

. Mahkeme 

yapacağı inceleme sonucunda, malvarlığının terki suretiyle konkordatonun alacaklıları 

lehine olmadığı, iflâsın daha avantajlı sonuçlar sağlayacağı kanaatine ulaşırsa, 

borçlunun konkordato teklifini tasdik etmeyerek reddedecektir.  

Malvarlığının terki suretiyle konkordato, borçlunun, özellikle tasfiyesi, uzun 

zaman isteyen ve paraya çevrilmesi zor mallara sahip olması halinde, tercih edilecek 

bir tasfiye şeklidir
1608

. Kanaatimizce, malvarlığının terki suretiyle konkordatonun, bir 

tasdik sürecinin yanı sıra, iflâsa benzer bir tasfiye sürecini içermesi
1609

 sebebiyle, çok 

kısa sürede sonuçlanarak alacaklıların tatmin edilmesini sağlayan bir yol olarak 

görünmemektedir. Ancak, borçlunun bütün borçlarından kurtulması ve müflis sıfatı 

almaması lehine olan özelliklerdir
1610

. 

ee-Yargılama Harç ve Giderlerinin Depo Edilmemesi  

Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama masrafları ve ilâm harçlarının 

tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması 

gerekir (m.298,I/4)
1611

. Konkordatonun tasdiki için gerekli olan diğer bütün şartlar 

yerine getirilmiş olsa bile, tasdikin gerektirdiği yargılama harç ve giderleri depo 

edilmediği takdirde, konkordatonun tasdiki gerçekleşmeyecektir
1612

. Ancak, mahkeme 

red kararı vermeden önce, harç ve giderlerin ödenmesi için borçluya kesin bir süre 

                                                 
1607

  Atalay-Konkordato, s. 101.  
1608

  Sarısözen, Serhat: Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato (Legal Hukuk Dergisi, 

2006/40, s. 1037-1051), s. 1040.  
1609

  Jäger/Walder/Kull/Kottmann-B. III, Art. 317, N. 4; Papa s. 25; Kuru/Arslan/Yılmaz-

İcra ve İflâs, s. 654; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 

658; Sarısözen s. 1040,1041.  
1610

  Konkordatonun tasdik edilmeme sonucunu doğuran hususlardan birisi de, yargılama harç 

ve giderlerinin depo edilmemesidir. Buna göre, konkordatonun tasdikinin gerektirdiği 

yargılama masrafları ve ilâm harçlarının tasdik kararından önce, borçlu tarafından 

mahkeme veznesine depo edilmiş olması gerekir (m. 298,I/4).  
1611

  Konkordatonun tasdiki için aranan bu şart, mehaz İsviçre İcra ve İflâs Kanunu‟nda 

düzenlenmemiştir. Bu şart bizim İcra ve İflâs Kanunu‟muza 7.6.1965 tarihinde, 538 sayılı 

Kanunu‟nun 125 maddesiyle 298 inci maddeye yeni bir şart olarak ilave edilmiştir. Bu 

düzenlemeden önce, borçlu ilam harçlarını ödememek suretiyle konkordatonun 

uygulamaya konulmasını engelleme yoluna başvurabilmekteydi. Bu durumun önüne 

geçmek amacıyla sözkonusu düzenleme yapılmıştır (Tanrıver/Deynekli s. 133; Ercan-

Konkordato, s. 243). 
1612

  Kuru-El Kitabı, s. 1286; Tanrıver/Deynekli s. 134; Ercan-Konkordato, s. 244. 
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vermelidir
1613

. Bu süre zarfında ödeme yapılmadığı takdirde, tasdik talebi 

reddedilmelidir.  

b-Diğer Sebepler 

Konkordatonun tasdiki için gerekli olan şartlar, kanunda sınırlı olarak sayılmış 

olduklarından, tasdik için, bu şartlara ek bir şartın yerine getirilmesi borçludan 

istenemez. Bu şartlardan birisinin yerine getirilmemesi, konkordatonun tasdik 

edilmeyeceği, yani, konkordatonun reddedilmesi sonucunu doğuracak ve bu nedenle 

borçlunun iflâsı istenebilecektir. Ancak, İcra ve İflâs Kanunu m. 301,I‟deki 

“konkordato tasdik olunmaz” kavramı salt bir tasdik edilmeme işlemi olarak 

algılanmamalı, bunun “konkordatonun reddedilmesi” şeklinde düşünülmesi gerekir. 

İcra ve İflâs Kanunu m. 301,I‟deki “konkordato tasdik olunmaz” kavramına bu şekilde 

bakıldığında, konkordatonun tasdik şartlarının eksikliği haricindeki bir nedenle de 

reddedileceği ve bunların da sınırlı sayıda olmadıkları görülecektir. Demek ki, tasdik 

şartlarının eksikliği, konkordatonun red sebeplerinden sadece bir tanesidir. Dolayısıyla, 

konkordato, başka sebeplerden dolayı da reddedilebilecektir. Bunlara, konkordato 

prosedürüne ilişkin işlem eksiklikleri, konkordatonun tamamen feshini gerektiren 

bütün durumlar
1614

, konkordato mühleti sona erdiği halde tasdik istenmesi
1615

 örnek 

olarak verilebilir. Belirtmek gerekir ki, konkordatonun başka sebeplerden dolayı 

reddedilmiş olması, m. 301,I‟in uygulanmasına, yani borçlunun iflâsının istenmesine 

engel teşkil etmez. Konkordatonun tasdik talebinin reddedilmesiyle, alacağın ödenmesi 

tehlikeye düştüğünden, red kararının hangi sebebe dayanılarak verildiğinin bir önemi 

yoktur.  

Yerel mahkemede görülen bir davada, davacı, davalı şirketle ilgili 

konkordatonun mahkemece tasdik olunmadığını (reddolunduğunu) bildirerek, İcra ve 

İflâs Kanunu`nun 301,I uyarınca davalının iflâsına karar verilmesini talep etmiş; davalı 

                                                 
1613

  Kuru-El Kitabı, s. 1287; Tanrıver/Deynekli s. 136; Ercan-Konkordato, s. 244. 
1614

  Ulukapı s. 48.  
1615

  Bütün işlemleri tamamlanarak, konkordatonun beş aylık süre içinde tasdik edilmesi 

ülkemiz şartlarında zor gözükmektedir (Tanrıver, Süha: 4949 Sayılı İcra ve İflâs 

Kanunu‟nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu‟nun Adi Konkordato ile İlgili 

Hükümlerde Getirmiş Olduğu Değişikliklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi, Makalelerim I, 

“1985-2005”, Ankara 2005, (s. 337-370), s. 354; TaĢpınar-Konkordato, s.62; Ercan-

Konkordato, s. 215). Borçlu, beş aylık konkordato süresini, icra makamlarının işlemleri 

veya elinde olmayan sebepler hariç olmak üzere, kendi tasarrufuyla geçirmiş olması 

halinde, diğer şartları sağlanmış olsa bile, mahkeme konkordato tasdik talebini 

reddedecektir. Bu sebeple, konkordatonun tasdik edilmemesi, borçlu için bir iflâs sebebi 

oluşturacaktır.  
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da konkordato isteğinin, feragat sebebiyle reddine karar verilmiş olduğunu, 

dolayısıyla, İcra ve İflâs Kanunu m. 301,I‟e dayanılarak iflâsının istenmesinin 

mümkün olmadığını ileri sürmüştür. Yerel mahkeme de, İcra ve İflâs Kanunu`nun 301 

inci maddesi anlamında bir red kararı mevcut olmadığını gerekçe gösterilerek davanın 

reddine karar vermiş ve bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Bunun 

üzerine Yargıtay, “…Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 95,I‟de, davadan 

feragatin, kesin hükmün sonuçlarını hasıl edeceği öngörülmek suretiyle, davanın 

yargılama sonucu reddedilmesi ile feragate dayalı olarak reddedilmesinde doğacak 

hukuki sonuçlar yönünden fark görülmemiştir. İcra ve İflâs Kanunu m. 301,II‟de, 

konkordatonun tasdik olunmaması yahut mühletin kaldırılması halinde, maddede 

öngörülen koşullarla borçlunun derhal iflâsına karar verileceği… öngörülmüştür. 

Yukarıda açıklanan husus ve özellikle, konkordatonun hukuki niteliği dikkate 

alındığında, iyi niyetli borçlular için tanınan bu müessesenin amaç dışı alacaklılar 

aleyhine kullanımına imkân tanımamak ve feragat sebebiyle de olsa konkordatonun 

tasdiki isteminin reddedilmesi halinde, m. 301,I‟in uygulanma olanağı bulunduğunu 

kabul etmek gerekir. Konkordato isteminin reddine karar vermiş olan mahkemenin 

kararında, İcra ve İflâs Kanunu`nun 301,II‟nin uygulanmasını öngörmemiş olması bu 

sonucu değiştirmez. O halde, koşulların mevcut olduğu kabul edilerek davanın esasının 

incelenmesi gerekirken yazılı şekilde reddinde isabet görülmemiştir” şeklinde bir karar 

vermiştir
1616

. Kanaatimizce de, gerek, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 95,I‟in, 

kesin hükmün sonuçlarını meydana getirdiğini söylemiş olması, gerek Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu m. 96‟nın, feragat edilen davada yargılama giderlerinin, 

reddedilen bir davadaki gibi davacıya yükletilmesi; davanın yargılama sonucu reddi ile 

feragat sonucu reddi arasında bir fark olmadığını göstermektedir
1617

. Dolayısıyla da, 

davanın feragat sebebiyle reddedilmiş olması, konkordatonun tasdik edilmediği 

anlamına gelmekte olup, borçlunun iflâsının istenmesinin önünde bir engel teşkil 

etmez.  

Konkordatoda feragat yerine, konkordatonun geri alınması, m. 301‟in 

uygulanmasına sebebiyet vermez
1618

. Ancak, konkordatonun tasdik edilmesi için, 

kanunda öngörülen azami süre, beş ay olması sebebiyle (m. 287,II,VI), konkordatonun 

                                                 
1616

  19. HD, 7. 10. 1993, 6712/6307 (www.kazanci.com); 19. HD, 3. 7. 1992, 5838/3202 

(www.kazanci.com).  
1617

  Davadan feragat bir usul işlemi ise de, feragatin içeriği maddî bir hukuk işlemi olup, 

haktan vazgeçme ile taraflar arasındaki dava konusu yapılan uyuşmazlık davacı aleyhine 

son bulur.  
1618

  19. HD, 3. 7. 1992, 5838/3202 (www.kazanci.com).  

http://www.kazanci.com.tr/
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geri alınmış olması, bu beş aylık sürenin işlemesini durdurmaz. Beş aylık süre içinde, 

konkordato geri alınmış olsa bile, konkordato talebi derdest olduğundan dolayı, 

konkordato mühleti hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam eder. Fakat, bu sürenin 

sona ermesi halinde, konkordatonun tasdik edilmemiş sayılması ve bu nedenle de m. 

301‟in uygulanması gerekir.  

III-Konkordatonun Feshi 

1-Genel Olarak 

Konkordato, bütün alacaklılar bakımından, yani tamamen feshedilebileceği gibi 

(m.307), sadece bir alacaklı bakımından da (m. 308) feshedilebilir. Bütün alacaklılar 

bakımından konkordatonun feshine, konkordatonun tamamen feshi denilir. Çünkü, bu 

durumda, konkordato tamamen ortadan kaldırılmakta, yani geçersiz hale gelerek bütün 

alacaklılar bakımından sonuçlar doğurmaktadır. Buna karşılık, bir alacaklı bakımından 

konkordatonun feshine, konkordatonun kısmen feshi demek doğru olmaz. Çünkü, 

konkordatonun feshi kısmen de olsa, bütün alacaklılar için kısmen feshedilmiş olur. 

Halbuki, konkordatonun bir alacaklı bakımından feshi sözkonusu olduğunda, 

konkordato ortadan kalkmamakta, fesih kararı, sadece alacaklının konkordato ile 

yaptığı fedakarlıktan vazgeçme sonucunu doğurmaktadır. Zira, bu fesih kararı üzerine, 

alacaklı alacağının tamamını isteme hakkı elde etmektedir. Ayrıca, fesih kararı sadece 

o alacaklı bakımından sonuç doğurmakta ve diğer alacaklılar bundan 

etkilenmemektedirler.  

Her iki fesih türünden sözedebilmesi, iki temel şartın varlığına bağlıdır: Bu 

şartlardan birincisi, ortada mahkeme tarafından tasdik edilmiş bir konkordatonun 

varlığıdır
1619

. İkinci şart ise, konkordatonun feshini gerektiren sebeplerden birisinin 

gerçekleşmiş olmasıdır. Ancak, her iki fesih türünde, fesih isteyen alacaklının 

dayandığı sebepler birbirlerinden farklı niteliktedir. Konkordatonun bir alacaklı 

bakımından sözkonusu olan fesihte, fesih sebebi, borçlunun taahhüt ettiği konkordato 

şartlarını ifa etmemesidir (m. 307). Buna karşılık, konkordatonun tamamen feshi ise, 

borçlunun konkordatonun tasdikini kötüniyetle sağlamış olmasıdır (m. 308).  

 

                                                 
1619

  Borçlunun tasdik için gerekli olan şartlarının bütünü bir arada sağlaması halinde, 

mahkeme konkordatoyu tasdik eder. Mahkeme, bu tasdik kararında, tasdik şartlarının 

gerçekleştiğini, gerekçeli olarak ortaya koymak zorundadır (Tanrıver/Deynekli s. 139; 

Ulukapı s. 218, 240). 
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Konkordatonun tamamen veya bir alacaklı bakımından feshi için, tasdik 

kararının varlığı gerekli olmakla birlikte, tek başına yeterli olmayıp, bu kararın 

kesinleşmiş olması da, bir başka tâli şart olarak aranır
1620

. Ancak, konkordatonun 

tasdikine ilişkin kararın kesinleşmesi ile birlikte, konkordato, kendisi için bağlayıcı 

olan alacaklılar, şartlarının varlığı halinde, konkordatonun feshini isteyebilirler. 

Mahkeme, tasdik kararında, kararın kesinleşmesinden önce, ödemelere başlanacağını 

belirtmiş olsa bile, henüz konkordatonun tasdikine ilişkin karar kesinleşmemişse, 

alacaklı, ödemenin zamanında ve gereği gibi yapılmadığını gerekçe göstererek, 

konkordatonun feshini isteyemez
1621

. Çünkü, kesinleşmemiş bir tasdik kararının, 

kanun yolları aşamasında bozulma ihtimali mevcut olduğundan, alacaklının 

kesinleşmeden önce fesih talebinde bulunmasında hukuki yararı yoktur
1622

.  

Fesih, burada inşaî nitelikte bir hak olmakla birlikte, kendiliğinden sonuç 

doğurmayan inşaî haklar grubunda yer alır. Tıpkı boşanmada olduğu gibi, fesih 

hakkının kullanılmasıyla, konkordato feshedilmiş olmaz. Yani, taraf, tek taraflı ve 

ulaşması gerekli irade beyanıyla, konkordatoyu feshetme imkânı yoktur. Bunun için, 

mahkemenin kararına ihtiyaç vardır
1623

. Bu nedenle, konkordatonun feshine ilişkin 

dava, inşaî bir davadır
1624

. Bir görüşe göre, buradaki fesih kavramını “iptal” olarak 

anlamak lazımdır
1625

. Kanaatimizce, konkordato niteliği itibariyle bir sözleşme 

olduğundan, sözleşmenin sona erdirilmesini isteyen bu sözleşmenin bir tarafı 

durumundaki alacaklı olduğundan, “fesih” kavramı daha uygun gözükmektedir. Şayet, 

konkordatonun ortadan kaldırılmasını isteyen, konkordatonun tarafları değil de, 

üçüncü bir kişi olsaydı, bu durumda, “iptal” kavramı yerinde olurdu. 

2-Fesih ÇeĢitleri 

a-Konkordatonun Bir Alacaklı Bakımından Feshi 

Konkordatonun tasdiki kararında, konkordatoya bağlanan alacakların ödenme 

koşulları açıkça belirtilmesi gerektiğinden
1626

, konkordatonun bir alacaklı bakımından 

feshi, ancak borcun ödenmesi konusunda mahkemenin tasdik kararına aykırılık 

                                                 
1620

  Ulukapı s. 218,241.  
1621

  Ulukapı s. 218; 11. HD, 9. 5. 1988, 3299/3122 (EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 906).  
1622

  Ulukapı s. 218.  
1623

  Bkz. Önen, Ergun: İnşaî Dava, Ankara 1981, s. 50. 
1624

  İnşaî dava hakkında geniş bilgi için bkz. Önen-İnşaî Dava, Ankara 1981; 

Kuru/Arslan/Yılmaz-Medenî Usul, s. 294-297.  
1625

  Ulukapı s. 108.  
1626

  Tanrıver/Deynekli s. 140; Ulukapı s. 218.  
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oluşması hallerinde istenebilir
1627

. Böyle bir fesih talebinde bulunabilmek için, 

borçlunun konkordatodan kaynaklanan yükümlülüklerini bilerek ve isteyerek 

getirmemesi şart olmayıp, olağanüstü durumlar hariç
1628

, sebep ne olursa olsun, 

yükümlülüğünü ifa etmede gecikmiş veya eksik ifa etmiş olması yeterlidir
1629

. Feshe 

dayanak edilen olaylar, nitelik itibariyle, konkordatonun tasdik edilmesinden sonra 

gerçekleşen olaylardır
1630

. Konkordatonun tasdikinden önce gerçekleşen olaylara 

dayalı olarak, bir alacaklı bakımından konkordatonun feshi istenemez. Çünkü, tasdik 

tarihinden önce gerçekleşen olaylar, tasdik aşamasında ileri sürülmelidir. 

Teklif ettiği konkordatosu tasdik edilen borçlu, borçlarını konkordatoda 

gösterilen zamanda ve şartlara göre ödemek zorundadır. Borçlunun, konkordatodan 

kaynaklanan yükümlülüklerini bir alacaklıya karşı yerine getirmemesi halinde, 

alacaklı, konkordatoyu tasdik etmiş olan ticaret mahkemesinde, konkordatonun feshini 

isteyebilir (m.307; SchKG Art. 315)
1631

,
1632

. Konkordatonun bu şekilde feshedilmesi, 

sadece fesih talebinde bulunan alacaklı bakımından sonuç doğurur
1633

. Borçlu, diğer 

alacaklılara karşı da, yükümlülüklerini yerine getirmemişse, her bir alacaklının ayrı 

ayrı fesih davası açması gerekir. Kanaatimizce, şayet, borçlu hiçbir alacaklısına karşı 

konkordatodan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve bütün alacaklılar 

ayrı ayrı talepte bulunarak konkordatoyu feshettirmişlerse, konkordato fiilen ortadan 

kalkmış olacaktır. Ancak, bu durum, m.308 anlamında konkordatonun tamamen feshi 

değildir. Zira, m. 308‟deki fesih sebebi, m.307‟deki fesih sebebinden tamamen 

farklıdır. Fakat, borçlunun, hiçbir alacaklıya karşı olan yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi, ödemelerin tatili anlamına geleceğinden, alacaklılar, bu nedene 

dayanarak, borçlunun doğrudan doğruya iflâsını isteyebilirler.  

                                                 
1627

  Altay-Konkordato ve Yapılanma-II, s. 1080. 
1628

  Doktrindeki bir görüşe göre, borçlunun kendisine yüklenemeyecek kusurlardan dolayı, 

belirlenen gün ve miktarda borcunu ödeyememiş olması, fesih davasının reddi sonucunu 

doğurmaz (Postacıoğlu-Konkordato, s. 131-132; Altay-Konkordato ve Yapılanma-II, 

s.1080). Kanaatimizce, borçlunun elinde olmayan nedenlerden dolayı, konkordatoda 

belirtilen şartlara uygun olarak borcunu yerine getirememesi, konkordatonun feshini 

isteme hakkını alacaklıya vermez. Böyle bir durumda, borçlunun m. 65‟te düzenlenen 

“gecikmiş itiraz” kurumuna benzer bir imkândan faydalandırılması isabetli olacaktır.  
1629

  Kuru-İflâs IV, s. 3822. 
1630

  Ulukapı s. 218; 12. HD, 9. 12. 1976, 9993/12467 (EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 904).  
1631

  Önen-Konkordato, s. 94; Ulukapı s. 205-206; HGK, 27. 10. 1976, E. 1975/4-494, K. 

1976/2720 (www.kazanci.com); 12. HD, 22. 10. 1990, 2430/10285 (www.kazanci.com).  
1632

  Kendisine karşı konkordatonun şartları yerine getirilmeyen borçlu, mutlaka konkordatonun 

feshini istemek zorunda değildir. Alacaklı isterse, konkordatoyu  fesih talebinde 

bulunmaksızın, konkordatoda belirtilen şartlara göre kendisine ödeme yapılması için 

borçluya bir dava açabilir veya haciz yoluna başvurabilir (MuĢul-İcra ve İflâs, s. 1243). 
1633

  Schmid s. 139; Blumenstein s. 928; Ulukapı s. 261.  
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Alacaklı, sadece kendisi bakımından, konkordatoyu feshettirirse, konkordato 

öncesi durumun geri gelmesini sağlar
1634

. Feshedilen konkordato tenzilat konkordatosu 

ise, alacaklı, konkordato sebebiyle, feragat ettiği veya feragat etmek zorunda kaldığı 

alacağı dâhil olmak üzere alacağının tamamını; vâde konkordatosu ise, borcun 

tamamını derhal ödenmesini talep etme hakkı elde etmesinin yanı sıra, konkordatonun 

tasdikinden doğan diğer sonuçlar, kendisi bakımından ortadan kalkacağından, 

konkordatonun tasdikinden önceki durum geri gelmiş olur
1635

. Lâkin, malvarlığının 

terki suretiyle konkordatonun varlığı halinde, bir alacaklı için konkordatonun 

feshinden bahsedilemez. Çünkü, burada konkordato şartlarını yerine getiren borçlu 

olmayıp, alacaklılar tarafından seçilen tasfiye memurlarıdır
1636

. Bu durumda, ancak 

tasfiye memurlarına veya alacaklılar kurulu üyelerine karşı tazminat davası 

açılabilir
1637

.  

Fesih davası açma süresi, konkordatodaki son vâde tarihinden itibaren on 

yıldır
1638

. Bu sürenin geçmesiyle, fesih davası zamanaşımına uğrar. Buradaki davacı, 

kendisine karşı konkordato şartları yerine getirilmeyen alacaklı; davalı ise 

konkordatonun borçlusudur. Alacaklının, konkordatonun feshi davası açabilmesi için, 

borçluya ihtar çekmesine ve borçluyu temerrüde düşürmesine gerek yoktur
1639

. 

Alacaklının alacağı, borçlu nezdinde aranacak bir alacak değildir. Bilakis, borçlunun, 

borcunu vâdesinde alacaklıya götürmesi gerekir (götürülecek borç)
1640

. Bu nedenle, 

alacak vâdesinde alacaklıya götürülüp ödenmemişse, alacaklı, vâde geçer geçmez, 

borçluya haber veya bir süre vermeden, doğruca konkordatonun feshi davasını açabilir. 

Mahkeme, yapacağı inceleme sonunda, davalı konumundaki borçlunun, davacı sıfatını 

haiz olan alacaklının alacağını konkordato şartlarına göre, vâdesinde ödemediğini 

tespit ederse, konkordatonun yalnız davacı bakımından feshine karar verir
1641

. 

Konkordatonun feshi kararı ile konkordato, yalnız davacı alacaklı bakımından 

feshedilmiş olur ve alacaklı, alacağının tamamını borçludan isteyebilir; ödeme 

                                                 
1634

  Buruloğlu, Enver/Yuda, Reyna: Konkordato Hukuku ve Tatbikat, İstanbul 1968, s. 164; 

Ulukapı s. 206.  
1635

  Ulukapı s. 261-262.  
1636

  Şayet, borçlu, mevcudun terki suretiyle konkordatonun gereklerini yerine getirmemişse, 

örneğin mevcudu üzerindeki tasarruf yetkisini alacaklılara devretmemişse, mahkeme bu 

konkordato teklifini tasdik etmeyeceğinden, konkordatonun feshi de sözkonusu 

olmayacaktır.  
1637

  Ulukapı s. 197.  
1638

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 647; Altay-Konkordato ve Yapılanma-II, s. 1085.  
1639

  Jäger Art. 315, N. 2; Favre s. 368.  
1640

  Jäger Art. 315, N. 1; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 647.  
1641

  Önen-Konkordato, s. 95.  
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yapılmazsa, borçluya karşı alacağın tamamı için, icra veya iflâs takibi yapabilir
1642

.  

Bir alacağın, konkordatoda belirtilen şartlarla ifa edilmesinden kaçınılması veya 

ifanın zamanında gerçekleştirilememesi nedeniyle, alacaklı kendisi için konkordatonun 

feshini sağlarsa, borçluya karşı icra veya iflâs takibi yapabilmesinin önünde bir engel 

kalmaz
1643

. Borçlunun, konkordatonun şartlarını, diğer alacaklılara karşı eksiksiz 

yerine getirmeye devam etmesi de, onun hakkında iflâs talebinde bulunmaya bir mani 

teşkil etmez. Ancak, konkordatonun, bir alacaklı bakımından feshedilmiş olmasının; 

m.177/3, m. 301 ve m. 308‟de olduğu gibi, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurmaya 

bir neden teşkil edip etmeyeceği konusunda, kanunda bir düzenleme mevcut değildir. 

Bir görüşe göre, m. 307‟deki durum, yani konkordatonun bir alacaklı bakımından 

feshedilmiş olması, m. 177/3, m. 301 ve m.308 anlamında doğrudan doğruya iflâs 

sebebi teşkil etmez
1644

. Kanaatimizce de, konuya, m.301 ve 308‟deki iflâs sebebi 

açısından bakıldığında, konkordatonun sadece bir alacaklı bakımından feshedilmesi 

halinde, alacaklının, bu feshe dayanarak, borçluya karşı m. 301 ve 308‟e göre 

doğrudan doğruya iflâs yoluna başvuramaması gerekir. Çünkü, m. 308, konkordatonun 

tamamen feshi bakımından, m.301‟e atıf yapmış olmasına rağmen, m. 307 bu hükme 

atıf yapmış değildir. Konuya, diğer iflâs sebepleri açısından bakıldığında ise, 

alacaklının bu sebeplere dayanarak borçlunun iflâsını istemesinin önünde herhangi bir 

engel yoktur
1645

. Zaten, konkordatonun bir alacaklı bakımından feshedilmesinin temel 

sebebi, tasdik edilen konkordatoda belirtilen şartlar dahilinde borcun ödenmemesidir. 

Alacaklı, bu durumda, “ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi sebebine 

dayanarak iflâs talebinde bulunabilir
1646

. Ayrıca, şartları varsa, alacaklı konkordatonun 

feshi dışındaki diğer tüm iflâs sebeplerine dayanmak suretiyle, borçlu hakkında iflâs 

isteyebilir
1647

,
1648

. Zaten, konkordato mühleti sona erdikten sonra, konkordatonun icra 

                                                 
1642

  Alacaklı, konkordato feshedilmiş olmasına rağmen, konkordato gereğince kazanmış 

olduğu hakları, özellikle teminatı (m. 298/3) muhafaza eder.  
1643

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 506-507, dn. 308; Arar-İcra ve İflâs II, s. 327; Ulukapı s. 

266. Şayet, alacaklının alacağı rehinle teminat altına alınmışsa, alacaklının ilk önce rehnin 

paraya çevrilmesi yoluyla takip yapması gerekir (Ulukapı s. 266).  
1644

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 506-507, dn. 308; Ulukapı s. 266, dn. 36; Buruloğlu/Yuda 

s. 173; Altay-Konkordato ve Yapılanma-II, s. 1088.  
1645

  Ancak, bunun için de, fesih kararının kesinleşmesi gerekir (Altay-Konkordato ve 

Yapılanma-II, s. 1088). 
1646

  Alacaklının  mahkeme kararıyla konkordatoyu  kendisi bakımından feshett irmiş olması, 

ona, iflâs takibi başlatmadan, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurma konusunda bir 

avantaj sağlamaz. 
1647

  Altay-Konkordato ve Yapılanma-II, s. 1088; Bir görüşe göre, borçlunun ayrıntılı 

bilançosunda ve konkordato teklifinde bildirdiği veya konkordato komiserinin önünde 

kabul ettiği alacaklar, konkordatonun onanmasına bağlı olarak mahkeme önünde ikrar 
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edilmesi aşamasında, borçlu hakkında, icra veya iflâs takibi yapılmayacağına dair bir 

yasak mevcut değildir. Bu konuda ileri sürülen farklı bir görüşe göre, konkordatoyu 

kendisi açısından feshini sağlayan alacaklıya herhangi bir şekilde, iflâs yoluna 

başvurma imkânın verilmesi halinde, borçlu diğer konkordato alacaklılarına ödeme 

yapamayacaktır. Böylece, konkordato bütün alacaklılar bakımından ortadan kalkacağı 

gibi, onlar da alacaklarını iflâs masasına yazdırmak zorunda kalacaklarından, 

konkordatodan beklenen amaç gerçekleşmeyecektir
1649

. Sonuç olarak denilebilir ki, 

borçlunun, bir veya birkaç alacaklının alacağını, konkordatoda belirtilen şartlara göre 

yerine getirmemesi sebebiyle konkordatonun feshedilmesi halinde, borçlunun, 

doğrudan doğruya iflâsı istenemez; borçlunun iflâsının istenmesi, ancak söz konusu 

feshin, konkordatonun tamamına yönelik olması halinde mümkündür. 

Bir alacaklı, mahkemede kendisi bakımından konkordatonun feshini sağlamadan, 

konkordatodaki şartlara göre ödenmeyen alacağı için, iflâs talebinde bulunup 

bulunamayacağı konusunda da kanunda bir düzenleme yoktur. Bizim de katıldığımız 

bir görüş, bu konuda mutlaka kesinleşmiş bir mahkeme kararının varlığı şart olarak 

aramaktadır
1650

. Örneğin, konkordato ile ödenmesi takside bağlanmış bir alacağın 

taksitlerinden birisinin ödenmemesi durumunda, alacaklı bir yandan, konkordato ile 

diğer taksitlerini alırken, diğer taraftan da, fesih kararı olmadan  iflâs talebinde 

bulunmasına imkân yoktur. Ancak, alacaklı, bu durumda dilerse, cüz‟i icra yoluna 

başvurabilir
1651

. Karşı görüşe göre ise, alacaklının, alacağının tamamı için borçlu 

hakkında takip yapabilmesi için, feshe ilişkin  kararın kesinleşmiş olması şart 

değildir
1652

. 

 

 

                                                                                                                                          
edilmiş borç niteliğine kavuştuklarından, ilâmlı icra takibine konu oluşturabilirler. Bu 

nedenle alacaklı, m. 37 ve 177/4‟e göre, doğrudan doğruya  iflâs yoluna başvurabilecektir 

(Ulukapı s. 266).  
1648

  Alacaklının konkordatoyu kendisi bakımından feshettirdikten sonra, iflâs takibine konu  

yapacağı alacak ile (kaynağı aynı olmakla birlikte), konkordatoya konu edilen alacak,  

miktar ve ödenme şartları birbirinden farklıdır. İflâsa konu yapılan alacak, konkordatonun 

tasdikinden önce var olan alacaktır. 
1649

  Arar-İcra ve İflâs II, s. 327. 
1650

  Berkin-İflâs Hukuku, s. 519; Postacıoğlu-Konkordato, s. 135; Altay- Konkordato ve 

Yapılanma-II, s. 1085. 
1651

  Karş. Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 645. 
1652

  Kuru-İcra ve İflâs IV, s. 3839. 
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b-Konkordatonun Bütün Alacaklılar Bakımından (Tamamen) Feshi 

Konkordatonun bir alacaklı için feshedilmesinden farklı olarak, konkordatonun 

tamamen feshi, doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurmayı gerektiren bir iflâs 

sebebidir
1653

. Konkordatonun tamamen feshini gerektiren durumlar, çeşitli şekillerde 

ortaya çıkabilirler: Borçlu, konkordato prosedürü sırasında dürüst hareket etmemiş
1654

 

ve kötü niyetli bazı davranışları ile konkordatoyu kabul ve tasdik ettirmeyi başarmış 

olabilir. Örneğin, borçlunun, bazı alacaklılar ile gizlice anlaşarak, onlara konkordato 

ile teklif ettiği paradan daha fazla bir para vermiş veya vermeyi vaad etmiş olması 

(m.306)
1655

, uydurma alacaklılarla, alacaklı çoğunluğunu sağlamış veya bir kısım 

malını saklayarak, mevcudunu olduğundan az göstermiş ise, konkordato kötü niyetle 

elde edilmiş bir konkordato olarak kabul edilir ve dolayısıyla her bir alacaklı tarafından 

bu konkordatonun feshi istenebilir (m.308; SchKG Art. 316)
1656

. Fesih sebebi olacak 

hususlar, mutlaka konkordatonun tasdik edilmesini sağlamaya yönelik olarak ortaya 

çıkmazlar. Alacaklıları zarara uğratacak bu bütün davranış ve hukuki işlemler de, birer 

fesih nedeni oluşturabilir. Bu bağlamda, borçlunun konkordato mühleti içerisinde 

yaptığı yasak işlemler de fesih için birer sebep olarak gösterilebilirler
1657

.  

Konkordatonun tamamen feshine sebebiyet veren olaylar, konkordatonun 

tasdikinden önce veya tasdiki sırasında, meydana gelen olaylardan oluşurlar
1658

. 

Niteliği gereği, konkordatonun tasdikinden sonra meydana gelen olaylar nedeniyle, 

konkordatonun tamamen feshi istenemez. Zira, başvurulan hilenin veya kötü niyetli 

                                                 
1653

  Amonn s. 457; Jäger Art. 316, N. 5. 
1654

  Her ne kadar, konkordatonun tasdik edilmesi için, 298 inci maddesinde öngörülen dürüst 

olma şartı, 17. 7. 2003 tarih ve 4949 sayılı Kanun ile  kaldırılmışsa da, konkordatonun 

tamamen feshi için fiili bir neden olarak varlığını sürdürmektedir. Yani, dürüst olmayan 

davranışlarla, tasdiki sağlanan konkordato, sonradan feshedilebilecektir.  
1655

  Bir görüşe göre, bu tür vaadlerin, borçluya destek amacıyla üçüncü kişiler tarafından 

yapılması, konkordatonun feshini gerektirmez (Jäger Art. 316, N. 4a). Kanaatimizce, bu 

tür vaadler, borçlunun bilgi ve iradesi dâhilinde üçüncü kişilerce yapılması halinde, vaadi 

borçlu yapmış gibi sonuç doğar. Çünkü, konkordatoda, elde edilecek alacağın oranı ve 

alacaklıların göstereceği fedakarlıkların arasında bir denklik bulunmalıdır. Alacaklılardan 

birisi veya birkaçının, şu veya bu  şekilde daha fazla tatmin edilmiş olmaları, 

konkordatodaki eşit oranda tatmin ve fedakârlık ilkesine aykırılık teşkil eder. Ayrıca, 

yukarıdaki görüşün kabulü halinde, borçlu bazı alacaklıları konkordatonun kabulü 

yönünde oy kullanmaya ikna etmek için, üçüncü kişiler üzerinden onları daha fazla tatmin 

etme yoluna teşebbüs etme tehlikesi doğacaktır. Dolayısıyla, bu şekilde daha az tatmin 

edilen alacaklılar, konkordatonun tamamen feshini isteyebilirler.  
1656

  Jäger/Walder/Kull/Kottmann-B.III, Art. 313, N. 12; Jäger Art. 316, N. 4a; Blumenstein 

s. 921; Ulukapı s. 107; Altay-Konkordato ve Yapılanma-II, s. 1164. 
1657

  Walder, Hans Ulrich: Schuldbetreibung und Konkurs, Zürich 1995, s. 127.  
1658

  Altay-Konkordato ve Yapılanma-II, s. 1165. 
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davranışın konkordatonun tamamen feshine sebebiyet vermesi için, konkordatonun 

tasdikini sağlamaya yönelik olması gerekir. Konkordatonun tamamen feshi sonucunu 

doğuran tutum ve davranışların ortak özelliği, objektif olarak alacaklılara zarar verme 

kabiliyetine sahip olmalarıdır. Alacaklılara karşı zarar sonucunu doğurmayan, 

dürüstlüğe aykırı soyut ve sübjektif nitelikteki tutum ve davranışlar, konkordatonun 

feshine sebebiyet vermezler. Çünkü, konkordatonun asıl amacı borçluyu iflâs ettirmek 

değil, tam aksine mümkün olduğunca onun ticari hayatına devam etmesini 

sağlamaktır
1659

.  

Bir alacaklı bakımından konkordatonun feshinden farklı olarak, konkordatolar 

arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın, konkordatonun tamamen feshini istemek, 

bütün konkordato türlerinde mümkündür. Alacaklılar, sadece kendilerine karşı değil, 

herhangi bir alacaklıya karşı yapılmış olan hile sebebiyle de, konkordatonun feshini 

isteme hakları vardır. Yani, bir alacaklının fesih talebinde bulunabilmesi için, şahsen 

aldatılmış olması gerekmez
1660

. Bizim de katıldığımız görüşe göre, borçlunun açık 

veya zımni muvafakati ile üçüncü şahısların yaptığı hile sebebiyle konkordatonun feshi 

istenebilir
1661

. Karşı görüşe göre ise, hile konusundaki yorumun kapsamının bu kadar 

çok genişletilmesine m.308‟in tahammülünün olup olmadığı tartışma götüren bir 

konudur
1662

. 

Kanun, konkordatonun feshini talep hakkını “ her alacaklı” demek suretiyle, 

sadece alacaklılara tanıdığından, üçüncü şahıslar, örneğin kefiller, konkordatonun 

feshini isteyemezler
1663

. Ancak, borçlunun haklarına halef olan kimselerin, normal 

alacaklılar gibi, konkordatonun feshini talep etme hakları vardır
1664

. Yukarıda belirtilen 

türde bir hileyi, sonradan öğrenen her konkordato alacaklısı, konkordatonun tasdiki 

kararını vermiş olan ticaret mahkemesine başvurarak, konkordatonun tamamen feshi 

için dava açabilir
1665

. Ayrıca, borçlunun hileli veya kötü niyetli tutum ve davranışları 

neticesinde tasdik edilen konkordato, tamamen icra edilmiş olması, konkordatonun 

                                                 
1659

  Bkz. Ercan-Konkordato, s. 428. 
1660

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 406.  
1661

  Belgesay-İİK Şerhi, s. 520.  
1662

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 406.  
1663

  Her alacaklı, suiniyetle tasdik edilmesi sağlanan bir konkordatonun feshini, tasdik kararını 

vermiş olan mahkemeden isteyebilir (m.308). 
1664

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 406.  
1665

  Ticaret mahkemesi basit yargılama usulüne göre yapacağı inceleme sonucunda, davacı 

alacaklının bildirdiği hilenin yapıldığı kanısına varırsa, konkordatonun tamamen feshine 

karar verir.  
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feshedilmesini engellemez
1666

,
1667

. Yani, tasdik edilen konkordatoya göre, bütün 

alacaklar ödenmiş olsa bile, alacaklılar, bu konkordatonun feshini isteyebilirler
1668

.  

Konkordatonun, bütün alacaklılar bakımından (tamamen) feshedilmiş sayılması, 

bir takım şartların varlığına bağlıdır: Bunlardan birincisi, borçlunun kötü niyetli tutum 

ve davranışlarla konkordatonun tasdikini sağlamış olma şartıdır. Borçlunun, 

konkordato sürecinde dürüst davranması zorunludur. İcra ve İflâs Kanunu m.308‟e 

göre, borçlu, kötü niyetli hareketlerle konkordatonun mahkeme tarafından tasdik 

edilmesini sağlamış olması, konkordatonun tamamen feshine sebebiyet verir 

(m.308)
1669

. Bu kötü niyetli davranış, konkordatonun tamamen feshi için tek başına 

yeterli bir sebep olup, bu davranışların kapsamına, hileli işlemler
1670

 ve borçlunun 

objektif iyi niyet kuralıyla bağdaşmayan her türlü tutum ve davranışları girer
1671

. 

Bunlara, borçlunun; m.306 anlamında, konkordatonun şartları haricinde, alacaklılardan 

birisine özel yararlar temin etmiş veya vaadde bulunmuş olması
1672

, gelirini ve mal 

varlığını yanlış göstermesi veya gizlemesi, gerçeğe aykırı borçlar veya alacaklılar 

ihdas ve beyan etmesi ve gerçeğe aykırı bilanço sunarak, konkordatonun tasdikini 

sağlaması örnek olarak verilebilir
1673

. Tamamen fesih istenebilmesi için, bu tür tutum 

ve davranışların, konkordatonun herhangi bir aşamasında yapılmış olması 

yeterlidir
1674

. 

Fesih riskiyle karşı karşıya kalınmaması için, borçlu, konkordatonun tasdiki 

konusunda, iyi niyetinden şüphe uyandıracak her türlü tutum ve davranıştan ve hileli 

muamelelerden kaçınmak zorundadır
1675

. Fesih için, kötü niyetli davranışların, 

alacaklıları doğrudan bir zarara uğratması şart olmayıp
1676

, alacaklıların, borçlunun 

                                                 
1666

  Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 213. 
1667

  Bu durumda, konkordatonun tasdikinden önceki durum geri gelmiş olur. Ancak, bo rçlu 

konkordatoya göre yaptığı ödemeler nispetinde borcundan kurtulur. Konkordatoyla, 

alacaklıların almaktan feragat ettikleri alacak miktarını yeniden isteme hakkı elde ederler.  
1668

  Berkin-İflâs Hukuku, s. 583; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 510, dn. 315; Gürdoğan-İflâs 

Hukuku, s. 213; Postacıoğlu-Konkordato, s. 135; Ulukapı s. 247; Buruloğlu/Yuda s. 176.  
1669

  Ulukapı s. 245.  
1670

  Bkz. Ulukapı s. 242.  
1671

  Ulukapı s. 242.  
1672

  Amonn s. 457; Kuru-İcra ve İflâs IV, s. 3843-3844; Ulukapı s. 242.  
1673

  Amonn s. 457; Ulukapı s. 243; HGK, 14. 11. 1979, E. 1977/12-1308, K. 1979/1358 

(www.kazanci.com).  
1674

  Bünzli, Kurt: Leitfaden zum SchKG, Zürich 1994, s. 161; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 

212-213; Ulukapı s. 242; Altay-Konkordato ve Yapılanma-II, s. 1163, 1215. Ayrıca bkz. 

Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku, C. IV, İstanbul 1997, s. 3841 vd.  
1675

  Ulukapı s. 241, 242.  
1676

  Baumgartner, Andres: Fortführung eines Unternehmens nach Konkurseröffnung, 
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malvarlığı üzerindeki haklarının tehlikeye düşürülmesi yeterlidir
1677

. Aynı şekilde, 

doğmuş bir zararın veya muhtemel bir tehlikenin, alacaklılardan bir veya birkaçını 

hedeflemiş olması kâfi olup, bütün alacaklıları kapsaması da gerekmez
1678

. Kural, kötü 

niyetli bu tutum ve davranışların, borçlu tarafından sergilenmiş olmasıdır
1679

. Ancak, 

borçlunun bilgisi dâhilinde, üçüncü kişiler tarafından sergilenen kötü niyetli tutum ve 

davranışlar da, borçlu tarafından yapılmış gibi hüküm ve sonuç doğururlar
1680

. Fakat, 

borçlunun bilgisi dahilinde olmasına rağmen, üçüncü kişinin yapmış olduğu hile, 

konkordatonun tasdik edilmesini sağlayacak nitelikte değilse, bu nedenle, 

konkordatonun feshi istenemez
1681

.  

İkinci şart ise, borçlunun, konkordatonun tasdikine imkân sağlayan iyi niyet 

kurallarına aykırı tutum ve davranışlarının, konkordatonun tasdikinden önce alacaklılar 

tarafından bilinmemesi ve mahkeme nezdinde bir itiraz olarak ileri sürülmemiş ve 

mahkemece de incelenerek reddedilmemiş olmasıdır
1682

. Alacaklı, söz konusu, tutum 

ve davranışları bildiği halde, elinde olmayan durumlar hariç olmak üzere, bunları 

konkordatonun tasdikine ilişkin aşamada mahkeme nezdinde itiraz yoluyla (m.296,II) 

ileri sürmemişse, konkordatonun tasdikinden sonra, bu tutum ve davranışları sebep 

göstererek konkordatonun feshini talep edemez
1683

. Alacaklı, söz konusu tutum ve 

davranışları, konkordatonun tasdikinden önce ileri sürmüş olmakla birlikte mahkeme 

bunları yerinde görmeyerek, konkordatoyu tasdik etmişse, yine bu sebeplere 

dayanılarak, konkordatonun feshi istenemeyecektir. Aynı şekilde, bir alacaklı, bu 

hususları mahkeme nezdine ileri sürmüş; ancak reddedilmişlerse, bir başka alacaklı, 

bunlara dayanarak konkordatonun feshini talep edemeyecektir
1684

. Ancak, Yargıtay bu 

konuda birbiriyle tamamen çelişkili kararlar vermiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 

bir defasına “… İşte sözü edilen maddeye dayanan her alacaklı konkordatonun 

tasdikinden sonra da borçlunun kötü niyetlerini belirterek konkordatonun feshini 

                                                                                                                                          
Freiburg 1987, s. 49; Ulukapı s. 243.  

1677
  Ulukapı s. 243.  

1678
  Hürlimann s. 46; Ulukapı s. 243.  

1679
  Berkin-İflâs Hukuku s. 581; Ulukapı s. 244.  

1680
  Jäger Art. 316, N. 2; Kuru-İflâs ve Konkordato s. 508; Berkin-İflâs Hukuku, s. 581; 

Postacıoğlu-Konkordato, s. 136; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 212-213; Buruloğlu/Yuda s. 

177; Ulukapı s. 244; Altay-Konkordato ve Yapılanma-II, s. 1165.  
1681

  Kuru-İflâs IV, S. 3844; Altay-Konkordato ve Yapılanma-II, s. 1165.  
1682

  Blumenstein s. 929, dn. 31; Jäger Art. 316, N. 2; Kuru-İflâs IV, s. 3844; Postacıoğlu-

Konkordato, s. 136; Ulukapı s. 246; Altay-Konkordato ve Yapılanma-II, s. 1165. 
1683

  Blumenstein s. 929, dn. 31; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 509, dn. 312; Gürdoğan-İflâs 

Hukuku, s. 213; Postacıoğlu-Konkordato, s. 136; Ulukapı s. 246; Buruloğlu/Yuda s. 179.  
1684

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 509, dn. 312; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 213; Postacıoğlu-

Konkordato, s. 136; Ulukapı s. 246; Buruloğlu/Yuda s. 179.  
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mahkemeden isteyebilir. Fakat, ileri sürülen kötü niyetli eylemlerin konkordatonun 

tasdiki sırasında ileri sürülmemiş ve mahkemece incelenerek reddedilmemiş olması 

gerekir. Feshi dava edilen konkordato, iflâstan sonra istenilmiş ve mahkemeye defter 

ve belgeler iflâs masasından intikal etmiştir. Davacının ileri sürdüğü eylemlerin de, 

konkordatonun tasdiki sırasında incelendiği ve tasdike engel olmadıklarının saptandığı 

kararın incelenmesinden anlaşılmıştır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır” 

şeklinde bir karar vermiştir. Buna karşılık, bir başka kararında ise “…. Konkordatonun 

feshi, tasdik kararından evvelki sebeplere dayandırılmıştır. Tasdik edilen 

konkordatonun feshi, ancak tasdik kararından sonraki sebep ve hadiselere dayanılarak 

istenebilir. İcra ve İflâs Kanunu`nun 299`uncu maddesine göre, itiraz etmemiş 

alacaklıların, tasdik kararını temyiz hakları olmadığına göre, tasdikten evvelki 

sebeplerle fesih istemeye hakları olmadığının kabulü gerekir. Aksi halde, bir nevi fesih 

davası yolu, tasdik kararına itiraz etmeyen kişiye "fesih davası" adı altında temyiz 

tanımak gibi bir sonuç doğurur. Bu duruma rağmen, tasdik tarihinden evvelki 

sebeplere dayanılarak konkordatonun feshine karar verilmesi isabetsizdir…”. demek 

suretiyle, tam aksi yönde kanaatte olduğunu göstermiştir
1685

. Konkordatonun bütün 

alacaklılar bakımından feshi, bir iflâs sebebi olarak kanunda düzenlenmemiş olsaydı, 

m.177/1‟deki, “borçlunun hileli muamele yapması veya bunlara teşebbüs etmesi” 

sebebine dayanılarak da iflâs istenebilecekti. 

Konkordatonun tamamen feshini istemek için, kanunda herhangi bir süre 

belirtilmiş değildir. Fakat, bu durum, her zaman, konkordatonun tamamen feshinin 

istenebileceği anlamına gelmez. Türk-İsviçre hukukunda, bu konuda hâkim olan görüş, 

Borçlar Kanunu m.125‟teki
1686

 on yıllık genel zamanaşımı süresinin uygulanması 

yönündedir
1687

. On yıllık sürenin başlangıcı olarak da, konkordatonun tasdik kararının 

kesinleşmesinin ilanından itibaren olacağı kabul edilmektedir
1688

.  

 

                                                 
1685

  12. HD, 9. 12. 1976,9993/12467 (www.kazanci.com).  
1686

  Borçlar Kanunu m. 125‟e İsviçre Borçlar Kanunu‟nun 127 inci maddesi karşılık 

gelmektedir.  
1687

  Blumenstein s. 929, dn. 33; Berkin-İflâs Hukuku, s. 583; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 

510, dn. 315; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 214; Ulukapı s. 248; Buruloğlu/Yuda s. 178; 

Altay-Konkordato ve Yapılanma-II, s. 1167.  
1688

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 510, dn. 315; Altay-Konkordato ve Yapılanma-II, s. 1167. 

Ancak, karşı görüşe göre, bu on yıllık sürenin konkordatonun tasdikinden itibaren 

başlaması gerekir (Buruloğlu/Yuda s. 179). Kanaatimizce, kesinleşmeyen konkordatonun 

reddedilme ihtimali bulunduğundan, bu sürenin konkordatonun tasdikine ilişkin kararın 

ilan edilmesinden başlaması daha makul gözükmektedir.  
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C-KONKORDATODAN KAYNAKLANAN ĠFLÂS SEBEPLERĠNĠN 

ORTAK ÖZELLĠKLERĠ 

I-Geçerli Bir Konkordato Teklifinin YapılmıĢ Olması 

İflâsa tabi olsun olmasın, konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen 

herhangi bir borçlu
1689

, icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato 

projesi vermek suretiyle, konkordato teklifinde bulunabilir. Borçlu, konkordato 

projesine, ayrıntılı bir bilanço ve gelir tablosu ile defter tutmaya mecbur şahıslardan 

ise, defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel eklemek zorundadır (SchKG Art. 

293)
1690

. Bu cetvelde, özellikle, Türk Ticaret Kanunu‟nun 66 ncı maddesi hükmünce, 

tutulması mecburi olan defterlerin hepsinin tutulup tutulmadıkları gösterilir (m.285,I). 

Konkordato teklifinde bulunmak, borçlunun yanı sıra, alacaklıya da tanınmış bir hak 

olduğundan, her alacaklı, konkordato talebinde bulunabilir ve bunun sadece gerekçeli 

bir dilekçe ile icra mahkemesine başvurması yeterlidir (m.285,II)
1691

,
1692

. Teklifte 

bulunan kişinin alacaklı olması halinde, borçlunun rızasının alınıp alınmayacağı 

konusunda bir düzenleme mevcut değildir. Kanaatimizce, böyle bir durumda, icra 

mahkemesi, borçluyu davet ederek dinlemeli ve onun da onayını almalıdır. Çünkü, 

konkordatonun tasdiki için, çifte çoğunluk şartı hariç, diğer şartların tamamının borçlu 

tarafından yerine getirilme zorunluluğu vardır. Bu şartları yerine getirmeye istekli 

görülmeyen bir borçlunun önüne konulacak konkordatonun başarılı olması mümkün 

değildir. Borçlunun onayı olmadan başlatılan konkordato prosedüründe, mühletin 

kaldırılması veya konkordatonun tasdik edilmemesi halinde, m. 301,I‟e göre borçlu 

hakkında bir iflâs sebebi gerçekleşmeyecektir. 

İcra mahkemesi, borçluyu ve talepte bulunmuş ise alacaklıyı dinledikten sonra 

borçlunun durumunu, malvarlığı ve gelirlerini, taahhütlerini yerine getirmesine engel 

olan sebepleri ve konkordatonun başarı ihtimalini ve projenin alacaklıları zarara 

sokmak kastından arî olup olmadığını göz önüne almak suretiyle, teklif edilen 

konkordato projesinin uygulanabilir olup olmadığına karar verir (m. 286,I). Şayet, 

mahkeme, konkordato teklifinin bu şartlar yönünden eksik bulursa, konkordato 

teklifini reddeder
1693

.  

                                                 
1689

  Amonn s. 437; Favre s. 399; Postacıoğlu-Konkordato, s. 18.  
1690

  Gildo s. 3; Altay-Konkordato ve Yapılanma-I, s. 104. 
1691

  TaĢpınar-Konkordato, s. 59.  
1692

  Konkordato talebi, 166 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki usule göre ilân edilir. Alacaklılar, 

konkordato talebinin ilânından itibaren on gün içinde itiraz ederek borçluya, konkordato 

mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını ileri sürerek icra mahkemesinden 

konkordato talebinin reddini isteyebilir (m. 285,I).  
1693

  Konkordato teklifinin reddedilmesi, borçlu hakkında doğrudan doğruya iflâs yoluna 
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Doktrindeki bir görüşe göre, borçlunun gerek konkordato teklifinde 

bulunması
1694

; gerekse konkordato teklifi kabul edildikten sonra konkordato 

mühletinin kaldırılması, konkordatonun tasdik edilmemesi ve konkordatonun feshi
1695

, 

onun ödemelerini tatil ettiği anlamına gelir. Bu görüşe göre, konkordato teklifinin, 

nitelik itibari ile ödemelerin tatili statüsünde olduğu konusunda bir şüphe yoktur. 

Ancak, konkordato teklif etmek, kanun tarafından borçluya tanınmış bir hak 

olduğundan
1696

, alacaklılar bu tekliften dolayı, borçlunun ödemelerini tatil ettiğini ileri 

sürerek iflâs talebinde bulunamazlar
1697

. Bir başka görüşe göre, ödemelerin tatilinin, 

sadece konkordato teklifi şeklinde gerçekleşmesi zorunlu olmayıp, çeşitli şekillerde 

ortaya çıkabilir. Hatta, konkordato teklifinin kabulü halinde, borçluya verilen 

konkordato mühleti içinde, icra takipleri kural olarak duracağından (m.289), bu arada 

yeni kredilerin temin edilebilmesi veya ekonomik koşulların iyileştirilmesi mümkün 

olmasından dolayı, borçlu içinde bulunduğu durumdan kurtulmuş bile olabilir
1698

. 

Kanaatimizce, konkordato teklifini ödemelerin tatili olarak nitelemek, şu iki sebepten 

dolayı doğru olmaz: Birinci olarak, konkordato teklif edilmesinde, borçlunun borcunu 

ödemek istememe veya ödemelerini tatil etme gibi bir amacı yoktur. Tam aksine, 

ödemelerini yapmak istemekte, ancak mali durumu kötü olması nedeniyle, borcun bir 

kısmının kendisinden alınmayarak feragat edilmesini veya mevcudunu hâlihazırda 

paraya çeviremediğinden, sıkıntılı dönemin atlatılması için kendisine yeni bir vâde 

verilmesini istemektedir. Ödemelerin tatilinde ise, borcun ödenip ödenmeyeceği ve ne 

zaman ödeneceği belli değildir. Buna karşılık, konkordato teklifinde, borcun, ne 

zaman, nasıl ve ne miktarda ödeneceği, konkordato projesinde belirlenmiştir. 

Konkordato ile ödenmekten kurtulan borçlar bir daha istenemezler. Halbuki, ödenmesi 

tatil edilen borçlar her zaman istenebilirler. Şayet, konkordato teklif etmek, ödemelerin 

tatili olarak kabul edilirse, borçlunun, tatil ettiği ödemeleri yapması, konkordato 

teklifinin kabul edilme şartına bağlanması anlamına gelir ki, bu da mümkün değildir. 

İkinci olarak, konkordato teklifini, sadece borçlu değil, alacaklılar da yapabilirler. 

Alacaklıların, kendilerine yapılacak ödemeleri tatil ettiklerini söylemeye imkân yoktur. 

                                                                                                                                          
başvurma konusunda bir neden oluşturmaz. Ancak, borçlu reddedilen konkordato teklifini 

veya projesini alacaklıların menfaatlerine uygun düşecek şekilde ıslah etmek suretiyle, 

yeniden icra mahkemesine sunabilir (Berkin-Konkordato, s. 33).  
1694

  Gentinetta s. 28; Jäger Art. l90, N. 11. 
1695

  Leemann s. 115; Gentinetta s. 32 
1696

  Gentinetta s. 28; Jäger Art. l90, N. 11. 
1697

  Leemann s. 105; Gentinetta s. 28; Jäger Art. l90, N. 11; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 

114-115; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2767; Berkin-İflâs Hukuku, s. 175; Üstündağ-İflâs 

Hukuku, s. 47.  
1698

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 30. 
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Eğer, konkordato teklifini, mutlaka hukuki bir nitelendirilmeye tabi tutmak gerekirse, 

bunu ödemelerin tatili olarak değil, acz halinin bir belirtisi olarak kabul etmek daha 

uygun olacaktır. Çünkü, burada, borçlunun mali durumu kötüleştiği için, borcunu 

tamamen ödeyemeyecek durumda olması sebebiyle, konkordato teklifinde bulunmakta 

ve kısmen de olsa, borcunu ödemeyi istemektedir. Geri kalan kısmın, acz halinde 

olması nedeniyle, kendisinden talep edilmemesini teklif etmektedir
1699

.  

Belirtmek gerekir ki, konkordato teklifi yapıldıktan sonra, borçluya verilmiş olan 

konkordato mühletinin kaldırılması (m.286, II; 290, II), teklifin tasdik edilmemesi 

(m.298) veya tasdik edilen konkordatonun tamamen feshedilmesi (m.308,I) şeklindeki 

üç husus, şartlarının varlığı halinde, ödemelerini tatili veya doğrudan doğruya iflâs 

imkânı veren sebeplerden birisi olarak gerçekleşebilir. Örneğin, borçlu konkordato 

tasdiki için yaptığı hileli muameleler, m.177/1 anlamında bir iflâs sebebidir.  Ancak, 

burada başka bir durum ortaya çıkmaktadır. O da, yukarıda sayılan üç hususun 

kanunda ayrı birer iflâs sebebi olarak kabul edilmiş olmalarıdır. Acaba, bunlar birer 

iflâs sebebi olarak düzenlenmekle birlikte, alacaklılar diğer iflâs sebeplerine, örneğin 

m. 177/1 ve m. 178‟deki sebeplere dayanarak iflâs talebinde bulunabilirler mi? 

Doktrindeki bir görüş, bir iflâs sebebi olan ödemelerin tatilini esas alarak şu sonuca 

varmıştır: Bu üç sebep, kanunda ayrı birer iflâs sebebi olarak düzenlendiklerinden
1700

, 

konkordato teklifini, ödemelerin tatili olarak nitelendirerek, doğrudan doğruya iflâs 

yoluna (m. 177/2) gidilemez. Alacaklılar, bu sebeplerin varlığı halinde, on günlük hak 

düşürücü süre içerisinde (m.301, 308) doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurabilirler. 

Ancak, bu sürenin geçirilmesi halinde, alacaklılar ancak genel iflâs sebebi olan ödeme 

emrine rağmen borcun ödenmemesine dayanarak takipli iflâs isteyebilirler
1701

. Karşı 

görüşe göre ise, ödemelerin tatilini düzenleyen m. 177/2, doğrudan doğruya iflâs 

talebinde bulunmayı herhangi bir süreyle sınırlamadığından, m. 301 ve 308‟de 

düzenlenen on günlük sürenin geçmesinden sonra bile, ödemelerin tatili sebep 

gösterilerek iflâs doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurulabilir
1702

. Kanaatimizce, 

m.301 ve 308‟de sayılan üç husus, her ne kadar ayrı birer iflâs sebebi olarak 

düzenlenmişse de, alacaklılar bu sebeplerin yanı sıra, ödemelerin tatili ve şartları varsa, 

                                                 
1699

  Şayet, borçlunun, borçlarını karşılayacak miktarda yeterli malı olduğu halde, konkordato 

teklifinde bulunacak olursa, konkordatonun tasdiki için gerekli olan “orantılılık” şartı, % 

100 seviyesinde gerçekleşmesi gerektiğinden, konkordato teklifinin bir anlamı 

kalmayacaktır.  
1700

  Leemann s. 116; Gentinetta s. 35; Atalay-Anonim Şirketler, s. 29. 
1701

  Gentinetta s. 35; Henze s. 30; Jäger Art 190, N.2. Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 479, dn. 

229.  
1702

  Leemann s. 122; Atalay-Anonim Şirketler, s. 30. 
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diğer iflâs sebeplerine dayanılarak da iflâs talebinde bulunabilirler.  Ancak, m. 301 ve 

308‟de belirtilen durumlarda yapılan iflâs talebi üzerine mahkeme derhal borçlunun 

iflâsına karar vermek zorunda kaldığından, alacaklılar lehine bir durum ortaya 

çıkmaktadır. Ancak, alacaklılar diğer iflâs sebeplerine dayanmaları halinde, bu 

imkândan faydalanamazlar. Çünkü, m. 301 ve 308‟de sayılan durumlar mahkeme 

kararı ile tespit edildiklerinden, mahkeme derhal iflâsa karar verme yetkisine haizdir. 

Buna karşılık, diğer sebeplere dayanılması, yeni bir vakıa olduğundan, mahkeme 

ancak gerekli incelemeyi yaptıktan sonra iflâsa karar verebilir. Alacaklıların, diğer 

sebeplere dayanmaları halinde, m. 301‟de düzenlenen “borçlunun derhal iflâsına karar 

verilme” haklarından feragat etmiş sayılırlar.  

Yukarıdaki görüşler açısından tartışılması gereken bir diğer husus da, icra 

mahkemesinin, borçlunun konkordato teklifini yerinde bulmayarak reddetmesi 

durumudur. Yukarıda da belirtildiği gibi, icra mahkemesi, konkordato teklifini, 

konkordatonun başarı ihtimalinin mevcut olmaması ve projenin alacaklıları zarara 

uğratma kasdından arî olmaması halinde reddedebilir
1703

. Konkordato teklifinin 

reddedilmesi, kanunda bir iflâs sebebi olarak kabul edilmediğinden, acaba alacaklılar, 

borçlu hakkında iflâs takibi, yapmak isterlerse, dayanacakları iflâs sebebi ne olmalıdır? 

Eğer, konkordato talebi, konkordatonun başarı ihtimalinin mevcut olmaması sebebiyle 

reddedilirse, bu durum m. 178,I anlamında acz hali olarak kabul edilebilir. Ancak, 

alacaklıların bu nedene dayanarak, iflâs isteme hakları yoktur. Bu durumda, 

alacaklıların yapacakları şey, m. 177/2 anlamında ödemelerin tatilinin şartlarını 

oluşturarak, iflâs yoluna başvurmaktır. Buna karşılık, konkordato teklifi, projenin 

alacaklıları zarara uğratma kasdından arî olmaması sebebiyle reddedilirse, bu durum, 

m.177/1 anlamında, alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli bir işlem olarak kabul 

edilmeli ve buna göre doğrudan doğruya iflâs yoluna gidilebilmelidir
1704

. 

II-Borcun Muaccel Olmasının Gerekmemesi 

Konkordatodan kaynaklanan iflâs sebeplerine dayanarak iflâs yoluna başvurmak 

için, alacağın muaccel olmasının gerekip gerekmediği hususunu, konkordato 

çeşitlerine göre, ayrı ayrı incelemek gerekir: Birinci olarak, iflâs dışı konkordatoda, 

konkordato teklifinin yapılabilmesi için, alacağın muaccel olmasına ihtiyaç yoktur. 

                                                 
1703

  Bkz. yuk. § 13. C. I.  
1704

  Konkordato teklifinin reddedilmesi halinde, borçlu konkordatonun reddine neden olan 

eksiklikleri gidererek ve gerekli olan şartları sağlayarak yeniden konkordato teklif edebilir 

(Jäger Art. 306, N. 4).  
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Borç henüz muaccel olmadığı halde, alacaklı veya borçlu icra mahkemesine 

başvurmak suretiyle konkordato teklifinde bulunabilir. Konkordato teklifi yapıldıktan 

sonra, borçluya verilen konkordato mühleti kaldırılır veya konkordato teklifi tasdik 

edilmezse, alacaklı alacağın muaccel olmasını beklemeden iflâs yoluna başvurabilir. 

Konkordatonun tamamen feshinde ise, konkordato teklifi yapılırken, henüz muaccel 

olmayan borç, konkordatonun tasdikiyle ve teklifte sunulan ödeme planına göre 

normal vâdesinden önce muacceliyet kesbeder. Sonradan bu konkordatonun 

feshedilmesi, konkordatonun tasdikiyle gerçekleşen bu muacceliyeti ortadan 

kaldırmaz. Sonuç olarak denilebilir ki, bu üç durumda, iflâs prosedürünü başlatmak 

için alacağın muaccel olup olmamasının bir önemi yoktur
1705

. İkinci olarak, konuya 

iflâs içi konkordato açısından bakmak gerekirse, bir defa iflâs içi konkordato, 

borçlunun iflâsına karar verildikten sonra, teklif edilen bir konkordatodur. İflâsın 

açılmasıyla, zaten muaccel olmayan borçlar da, muaccel hale geldiğinden (m. 

195,I)
1706

, iflâs içi konkordatoda, borcun muaccel olmasının gerekip gerekmediği 

yönünde bir tartışma yaşanmaz.  

Üçüncü konkordato türü ise, mevcudun terki suretiyle konkordatodur. Bu 

konkordato için, alacağın muaccel olması gerektiğinin bir şart olarak ileri sürülmesi, 

özellikle mevcudun terki suretiyle konkordato bakımından, sakıncalı sonuçlar doğurur. 

Bu konkordatoda, borçlu bütün mevcudunu, alacaklılara terk edeceğinden, alacağı 

uzun vâdeye bağlı olan kimseler bakımından, alacaklarını elde edememe tehlikesi 

doğacaktır. Dolayısıyla, bu konkordato türünde de alacağın muaccel olması 

gerekmemektedir. Sonuç olarak denilebilir ki, bütün konkordato türlerinde, konkordato 

teklifinde bulunmak için, alacağın muaccel olması gerekmez
1707

. Ancak, nizalı veya 

taliki şarta bağlı veyahut muayyen olmayan bir vâdeye tabi alacakların hesaba katılıp 

katılmamasına ve hangi nispette katılacağına icra mahkemesi karar verir. Şu kadar ki, 

bu iddialar hakkında ilerde mahkemece verilecek hükümler mahfuzdur (m.297,IV). 

III-Borçlunun Ġflâsa Tabi KiĢilerden Olmasının Gerekmemesi 

Bir kimsenin, konkordatodan faydalanması için, iflâsa tabi borçlulardan olması 

gerekmez. Bir ayrıma tabi tutulmaksızın, borçlu sıfatını haiz herkes, konkordato 

                                                 
1705

  Bkz. Ulukapı s. 276.  
1706

  Tercan-İflâsın Etkisi, s. 10.  
1707

  Leemann s. 121; Baumann s. 76. dn. 4; Giroud s. 43; Jäger Art. 190, N. 2 ve Art. 309, 

N. 4; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 478, dn. 227.  
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teklifinde bulunabilir
1708

. Fakat, yukarıda da belirtildiği üzere, kanun, konkordatonun 

tasdik olunmaması yahut mühletin kaldırılmasını veyahut tamamen feshedilmesini 

birer iflâs sebebi olarak kabul etmiştir. Bu üç sebepten birisinin varlığı halinde, 

borçlunun iflâsı istenebilecektir (m.301,I;308,II). Kural olan, iflâs istenebilmesi için, 

borçlunun kanunda iflâsa tabi olduğu belirtilen kimselerden olması gerektiğidir. 

Konkordatodan kaynaklanan iflâs sebeplerinde ise, bu ana kuraldan sapılmış, 

konkordato teklif eden herkes iflâsa tabi hale getirilmiştir. Kanun nasıl ki, 

konkordatodan faydalanma konusunda, borçlular arasında bir ayrım gözetmemişse, 

bunların konkordato sebebiyle, iflâsa tabi olmaları arasında da bir ayrım 

gözetmemiştir.  

Konkordatodan kaynaklanan iflâs sebepleriyle karşı karşıya kalan bütün 

borçluların istisnasız iflâsa tabi tutulmaları, İcra ve İflâs Kanunu‟nda, 17.7.2003 

tarihinde, 4949 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile sağlanmıştır (m.301,I). Aslında, 

yapılan bu düzenleme ile kötü niyetle veya icra makamları ve alacaklıları oyalamak 

için konkordato teklif eden borçlular, iflâsla tehdit edilerek cezalandırılmaları 

amaçlanmıştır. Ancak, bu amaç, borçluların, konkordato kurumuna başvurmalarını 

zorlaştırdığından, konkordato kurumu işlemez hale gelmiştir.  

IV-Ġflâsa ĠliĢkin Bir Talebin YapılmıĢ Olması 

1-Genel Olarak 

Konkordatodan kaynaklanan iflâs sebeplerinin gerçekleşmesi halinde, mahkeme 

re‟sen borçlunun iflâsına karar veremez. Bunun için, alacaklının talebine ihtiyaç vardır. 

Konkordato teklifinin, borçlunun yanı sıra, alacaklıların da yapabilecekleri yukarıda 

belirtildi. Bu ayrımdan hareketle, iflâs talebini, borçlunun teklif ettiği konkordato ve 

alacaklıların yaptığı konkordatoya göre ikiye ayırarak incelemek gerekir: 

Birinci olarak, konkordato teklifinin borçlu tarafından yapılması halinde, aslolan, 

alacaklı olduğunu iddia eden herkesin, borçlu hakkında iflâs yoluna başvurabilmesi 

olup (m.301, I)
 1709

, bunun için, alacağın çeşidinin ve borçlunun sıfatının niteliğinin ne 

olduğunun bir önemi yoktur
1710

. Buna göre, alacaklının konkordatoyu kabul etmiş 

                                                 
1708

  Ansay-Konkordato, s. 158; Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 385.  
1709

  Ulukapı s. 276.  
1710

  Borçlu, konkordato teklif etme yetkisine sahip olmakla birlikte, konkordatodan 

kaynaklanan iflâs sebepleri nedeniyle, iflâs isteme yetkisi yoktur. Bu yetki ve hak, sadece 

alacaklılara tanınmıştır.  
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veya oylamaya katılmış olmasına gerek olmayıp, konkordatodan etkilenen alacaklı 

olması yeterlidir
1711

. Buna göre, konkordatodan etkilenmeyen ve konkordatoya taraf 

olmayan alacaklıların, konkordatodan kaynaklanan sebeplere dayalı olarak, doğrudan 

doğruya iflâs talebinde bulunamazlar. 

Tasdik edilen bir konkordato, kabul etmemiş olsalar bile, bütün alacaklılar için 

bağlayıcıdır (m.303). Ancak, bu genel bağlayıcılık kuralı mutlak olmadığından, 

konkordatodan etkilenmeyen alacaklılar da vardır: Konkordatodan etkilenenler, 

imtiyazsız, yani adi alacaklılar olup, bunlar alacaklarını, sadece tasdik edilen 

konkordatoya göre, kendilerine düşen pay oranında alırlar. Buna karşılık, bazı 

alacaklılar vardır ki, konkordatonun bunlar için bir bağlayıcılığı olmadığından, 

konkordatodan etkilenmezler ve dolayısıyla, alacaklarını tam olarak elde ederler. Bu 

kimseler, rehin hakkı sahipleri (m.23; m.303,1), malın aynından doğan amme 

alacaklısı olarak devlet ve m. 206‟da imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklılardır 

(m.298,I/3; 297,11)
1712

. Hangi alacaklıların adi, hangilerinin imtiyazlı olduğunun 

tespitini, öncelikle konkordato teklifini kabul eden ve borçluya konkordato mühleti 

veren icra mahkemesi yapar. Fakat, konkordatonun tasdiki aşamasında, ticaret 

mahkemesi, icra mahkemesinin bu tespit kararı ile bağlı olmadan yeniden tespit 

yapabilir. Çünkü, icra mahkemesinin buradaki kararı maddî anlamda kesin hüküm 

teşkil etmez.  

Alacağı konkordatoya kaydedilen alacak sahibinin, alacaklı olduğunu 

ispatlamasına gerek yoktur
1713

. Bu alacaklılardan her biri, sadece konkordatodan 

kaynaklanan iflâs sebeplerinden birisinin gerçekleştiğini ve bunlara ilişkin kararın 

kesinleştiğini ortaya koymak suretiyle borçlunun iflâsını talep edilebilirler
1714

. 

Konkordatoya kaydedilmekle birlikte, borçlu tarafından itiraz edilmiş ve dolayısıyla, 

çekişmeli hale gelmiş olan alacakların
1715

 sahipleri de borçlunun doğrudan doğruya 

                                                 
1711

  Leemann s. 121; Baumann s. 76. dn. 4; Giroud s. 43; Jäger Art. 190, N. 2 ve Art. 309 N. 

4; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 478, dn. 227; Ulukapı s. 276.  
1712

  Bu alacaklılar, alacaklılar konkordato sözleşmesine taraf değildirler. Adi alacaklılar ile 

karşılaştırıldıklarında, imtiyazlı oldukları ortadadır. Dolayısıyla, adi alacaklılara kıyasen, 

bu alacaklıların tümünü imtiyazlı alacaklı olarak nitelemek yanlış olmaz. Ancak, bu 

alacaklılar, devlet hariç olmak üzere diğer alacaklılar, imtiyaz haklarından feragat 

edebilirler. Sonuç olarak, konkordatodaki sebeplere dayanarak, konkordatodan etkilenen 

adi alacaklılar ile imtiyaz haklarından feragat eden imtiyazlı alacaklılar başvurabilirler.  
1713

  Kuru, Baki: İflâs ve Konkordato Hukuku 1988, s. 478, dn. 227; Tanrıver/Deynekli s. 

149.  
1714

  Karş. Tanrıver/Deynekli s. 149-150.  
1715

  Ticaret mahkemesi, konkordatonun tasdiki kararında alacakları itiraza uğramış olan 

alacaklılara, dava açmak için, konkordatonun tasdiki kararının yüze karşı verilmesi halinde 
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iflâsını isteyebilirler
1716

. Fakat, bunlar alacaklı olduklarını, ispatlamak 

zorundadırlar
1717

. Aynı şekilde, konkordatoya kaydedilmeyen alacak sahiplerinin, 

borçluya karşı iflâs talebinde bulunabilmeleri için, alacaklı olduklarını ispatlama 

mecburiyetleri vardır
1718

.  

Kanaatimizce, alacağı, komiser tarafından konkordatoya kaydedilmemiş veya 

elinde olmayan nedenlerden dolayı, konkordato prosedürüne dahil olamayan 

alacaklıların, alacaklarını “tam” olarak alabilmeleri gerekir
1719

. Çünkü, bu kimseler, 

konkordato prosedürünün hiçbir aşamasında, yer almamış, itiraz haklarını kullanmamış 

ve oylamaya katılmamışlardır. Bu gerekçe ile alacaklarının tam olarak ödenmesi 

halinde, bunlar, konkordatodan etkilenen kimseler olarak kabul edilmeyeceklerinden, 

borçlu hakkında iflâs yoluna başvurmalarına da imkân kalmayacaktır. Zaten, m.297,I‟e 

göre “Konkordato, kaydedilmiş olan alacaklıların yarısını ve alacakların üçte ikisini 

aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır”. Bu hükümden 

hareketle, örneğin, yurtdışında yaşaması sebebiyle, konkordatonun varlığından haberi 

olmamış veya haberi olmakla birlikte, içinde bulunduğu mücbir durum (ağır hasta, 

tutuklu, hükümlü vs.) sebebiyle, konkordato hakkında iradesini beyan edememiş, bir 

kimsenin konkordato oylamasında var veya yok saymak mümkün değildir. 

Dolayısıyla, bu alacaklılar konkordatodan etkilenmediklerinden, borçlu hakkında 

konkordatodan kaynaklanan sebeplerden dolayı doğrudan doğruya iflâs talebinde 

bulunamayacaklardır.  

                                                                                                                                          
tefhim, aksi takdirde tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere on günlük bir müddet tayin 

eder. Bu müddet içerisinde dava açmayanların teminattan yararlanma ve konkordatoyu 

feshettirme hakları düşer. İcra takibi sonucunda kesinleşmiş alacaklar ile ilâma bağlı 

alacaklara ilişkin haklar saklıdır (m. 302).  
1716

  Tanrıver/Deynekli s. 149-150.  
1717

  Kuru, Baki: İflâs ve Konkordato Hukuku 1988, s. 478, dn 227; Tanrıver/Deynekli s. 149-

150.  
1718

  Kuru, Baki: İflâs ve Konkordato Hukuku 1988, s. 478, dn. 227; Tanrıver/Deynekli s. 

149-150.  
1719

  Burada, belki, bu durumun kötü amaçlarla kullanılabileceği, örneğin, alacaklılar 

alacaklarını tam olarak almak için, kasden alacaklarını konkordatoya kaydetmeyerek, fiili 

bir şekilde, yeni imtiyazlı alacaklılar yaratılabileceği şeklinde bir eleştiri gelebilir. Ancak, 

burada konkordato teklifinin (m. 287,I), m. 166‟ya göre ve konkordato mühletinin m. 288‟ 

göre, ilan edilmiş olması, onun bütün alacaklıları bağlayıcı hale geldiğini göstermez. 

Zaten, ilanın amacı, konkordatoyu alacaklılara duyurmaktır. Bir kimsenin bir şeyi 

öğrenmiş varsaymakla, bir kimsenin öğrendiğini varsayarak, onu konkordato lehinde oy 

kullanmış olarak kabul etmek farklı şeylerdir. Aslında, bu durum başka açıdan da kötüye 

kullanılabilir. Örneğin, bir borçlunun yüz alacaklısı olsun. Bunlardan sadece oniki 

tanesinin konkordatoya kaydedilmiş olması halinde, kanunun öngördüğü çifte çoğunluk 

sağlanmış olduğu ileri sürülerek, konkordatoya kaydedilmeyen seksensekiz alacaklı için 

bağlayıcı olduğunu ileri sürmek, hakkaniyet prensibiyle bağdaşmaz.  
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Alacaklıların, iflâs isteyebilmeleri için bir diğer önemli husus, iflâs talebinin 

yapıldığı tarihte, alacaklı sıfatlarının doğmuş olma şartıdır. Henüz alacaklılık sıfatları 

doğmayan veya bu sıfatları sona eren kimselerin iflâs talebinde bulunma hakları 

yoktur
1720

. Ancak, alacağı bir vâdeye bağlı olan alacaklıların, konkordato oylamasına 

katılmış olmaları şartı ile borçlunun iflâsını isteyebilmeleri mümkün olmalıdır.  

İkinci durum, konkordato teklifinin, alacaklılar tarafından yapılmış olmasıdır. 

Konkordato teklifinin borçlu tarafından değil de, alacaklı veya alacaklılar tarafından 

yapılması halinde, kanaatimizce, teklifin icra mahkemesince kabul edilmesi için, 

borçlunun muvafakatinin alınması zorunlu olmalıdır. Çünkü, konkordatodan doğan 

yükümlülükleri yerine getirecek olan kişi, borçlunun kendisidir. Özellikle, 

konkordatonun tasdik edilmesi için gerekli olan “orantılılık, teminat yatırma, 

yargılama harç ve giderlerinin depo edilmesi” gibi şartlar nitelik olarak, borçlunun 

yerine getirmesi gereken yükümlülükleri içerdiğinden, borçlunun muvafakatine 

başvurulması yerinde olacaktır. Şayet, konkordato teklifi icra mahkemesince kabul 

edilirken, borçlunun da muvafakati alınmamışsa, doğal olarak konkordatonun tasdik 

şartları da gerçekleşmeyecektir. Bir defa, borçlunun ödeyebileceği miktarı, bizzat 

kendisinin öncelikle bildirmesi gerekir. Bu şartların sağlanması halinde, alacaklılar 

tarafından teklif edilen konkordatodan hareketle, borçlunun iflâsının istenmesinin 

önünde bir engel yoktur. Ancak, borçlu, alacaklılar tarafından yapılan konkordato 

teklifine muvafakat vermezse, reddedilen konkordato teklifi nedeniyle, borçlunun 

doğrudan doğruya iflâsı zaten istenememelidir. 

2-Ġflâs Talebinin Niteliği 

Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa veyahut tamamen 

feshedilirse, alacaklılardan birisinin 300 üncü maddeye göre yapılacak ilândan itibaren 

on gün içinde vuku bulacak talebi üzerine, borçlunun derhâl iflâsına karar verilir 

(m.301,I;308,II). Buradaki talebin niteliğinin bir dava talebi mi, yoksa başka bir şey mi 

olduğu konusunda açıklık yoktur. Şayet, alacaklılar, iflâs taleplerini bir dava şeklinde 

yapacaklarsa, mahkemenin normal bir dava prosedürünü izlemesi, yargılama yapması 

ve bu yargılama sonucunda vardığı kanaate göre hüküm vermesi gerekir. Bir görüşe 

göre, buradaki “derhal” ibaresinden maksat, borçlu hakkında iflâs takibi yapılmadan 

doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurulabileceğidir
1721

. Kanaatimizce, buradaki 

                                                 
1720

  Tanrıver/Deynekli s. 149-150.  
1721

  Atalay-Konkordato, s. 103.  
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“derhal” ibaresinin anlamı, “borçlu hakkında, değil bir iflâs takibi, bir iflâs davasının 

açılmasına gerek olmadan, talep üzerine, normal bir iflâs davasındaki prosedür 

izlenmeden, hemen borçlunun iflâsına karar verilmesidir”. Bu nedenle, İcra ve İflâs 

Kanunu m.301‟deki “derhal” ibaresi, iflâs talebinin bir dava şeklinde yapılmasına 

engel teşkil ettiğinden, mahkeme, iflâs talebini, bir dava olarak değerlendirmeyecek, 

yargılama yapamayacak ve bu talebi, kendisine verilmiş bir emir olarak telakki etme 

durumunda kalacaktır. Yargılama yapma imkânı vermeden, mahkemeyi karar kurmaya 

zorlayan bu düzenleme, tartışılmaya muhtaçtır. Bu tartışma, iflâs içi ve iflâs dışı 

konkordato bakımından ayrı ayrı incelenebilir: 

Daha önce de belirtildiği üzere, iflâs içi konkordatoda devam eden bir iflâs 

prosedürü bulunduğundan, konkordatonun feshinden kaynaklanan iflâs sebebinin 

haricinde, diğer iki sebebinin gerçekleşme ihtimali yoktur. Bu konkordatoda, borçlu 

hakkında yargılama yapılmış ve iflâsına karar verilmiş, ancak bu iflâs, konkordatonun 

tasdik edilmesi sebebiyle kaldırılmıştır. Tasdik edilen bu konkordatonun feshedilmesi 

halinde, bir nevi, kaldırılan iflâs, alacaklıların talebi üzerine geri getirilmektedir. Bu 

nedenle, m. 301‟deki düzenleme, iflâs içi konkordatonun feshedilmesi bakımından 

belki, makul karşılanabilir.  

Konuya iflâs dışı konkordato açısından bakıldığında, iflâs içi konkordatoya 

benzer bir durum söz konusu olmayıp, ilk defa borçlunun iflâsına karar verilmektedir. 

Burada, ortada, daha önce yapılan bir konkordato teklifinin bulunması sebebiyle, 

borçlunun, borçlu olup olmadığı konusunda bir tereddüt olmadığı; yani, borçlu 

konkordato teklifinde bulunmak suretiyle, borçlu olduğunu ve borçlarına karşı 

herhangi bir itirazının bulunmadığını ikrar etmiş olduğu; dolayısıyla, mahkemenin, 

ayrıca bu konuda araştırma yapması gereksiz olup, yapacağı tek şey, borcun 

ödenmesinin tehlikeye düşmüş olduğu noktasından hareketle, iflâsa karar vermesi 

gerektiği ileri sürülebilir. Bu iddia karşısında belirtmek gerekir ki, buradaki iflâs 

talebinin niteliği, kendisine yüklenen hüküm ve sonuçları itibariyle, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu‟ndaki davanın temel prensiplerine ve mahkemelerin 

bağımlısızlığı ilkesine uymayan, kural dışı bir özelliğe sahiptir
1722

. Bu talep üzerine, 

mahkeme bir yargılama yapmadığından, sözkonusu talebin “adli işlem” niteliğinde 

olduğu söylenebilir. Ancak, adli bir işleme, iflâs davasının hüküm ve sonuçlarını 

bağlamak doğru değildir. Ayrıca, burada iflâsa karar verilmesinin, icra mahkemesince 

                                                 
1722

  Ticaret mahkemesinin, iflâs ve konkordato  ile ilgili yargılama biçimin, basit yargılama 

olması da, karar vermenin bu kadar basitleştirilmesine bir gerekçe olamayacağı açıktır.  
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mühletin kaldırılmasına; ticaret mahkemesince konkordatonun tasdik veya 

feshedilmesine ilişkin  incelemenin devamı niteliğindeki bir süreç olduğu da iddia 

edilebilir. Bu düşünceyi tartışmak için, öncelikle, mühletin kaldırılması ile 

konkordatonun tasdik edilmemesi ve feshine ilişkin incelemenin niteliğini ortaya 

koymak gerekir: Konkordatonun feshine ilişkin incelemenin, çekişmeli yargıya dâhil 

olduğu konusunda bir tereddüt yoktur
1723

. Ancak, mühletin kaldırılması ve 

konkordatonun tasdikine ilişkin taleplerin incelemesi konusunda, tartışma vardır: Bir 

görüşe göre, konkordatonun tasdikine ilişkin talebin incelenmesi, çekişmeli yargıya 

dâhil bir konudur. Çünkü, burada konkordato teklifinin tasdiki talebine karşı çıkanlar, 

incelemeye müdahil olarak katılanlar söz konusu olacaktır
1724

. Karşı görüşe göre ise, 

konkordatonun tasdiki, çekişmeli yargının konusu değildir
1725

. Burada, sadece 

kanunun istediği şartların olup olmadığı yönünde bir inceleme yapılmaktadır. Bu 

şartların olup olmadığı konusunda ileri sürülen itiraz ve iddialar, maddî hukuk 

bakımından sonuç doğuran bir çekişme olarak nitelendirilemezler
1726

. Başka bir görüşe 

göre, konkordatonun tasdiki işlemi, çekişmesiz yargıya benzer bir durumdur
1727

. Fakat, 

tasdik işleminin çekişmesiz yargı veya çekişmesiz yargı benzeri bir iş olduğunu 

savunan yazarlardan bazıları, bu işlemin çekişmesiz yargı işi olmasının mutlak bir 

nitelikte olmadığını, konkordatonun tasdikine ilişkin bir itirazın yapılması halinde, 

tasdik işleminin çekişmeli hale geleceğini de kabul etmektedirler
1728

. Kanaatimizce, 

gerek, konkordato mühletinin kaldırılması, gerekse konkordatonun tasdiki için yapılan 

başvuruların ve bu konuda yapılan incelemelerin de birer dava, yani çekişmeli yargıya 

dâhil bir konu olmadıkları açıktır. Konuyu, mahkemeye başvuran kimse ve talebin 

incelenme biçimi yönünden olmak üzere iki bakımdan incelemekte fayda vardır: 

Konuya, talepte bulunan kişi açısından bakıldığında, gerek, mühletin kaldırılması, 

gerekse konkordatonun tasdik edilmesi için mahkemeye başvuran kişi, alacaklı ve 

borçlu dışında üçüncü bir kişi olan konkordato komiseridir. Borçlu ve alacaklıların 

doğrudan bir başvurusu yoktur. Konuya talebin incelenmesi açısından bakıldığında ise; 

konkordato mühletinin kaldırılmasının icra mahkemesince incelenmesinin, ödeme 

                                                 
1723

  Konkordatonun feshinde, bir dava ve bu dava sonucunda ortaya çıkan kesin bir hüküm 

vardır. Ancak, bu kesin hükme dayanılarak, iflâs talebinde bulunmak, doğal bir durum 

olmakla birlikte, bu hükme dayanarak ve yargılama yapmadan borçlunun iflâsına karar 

vermek hukuka uygun değildir.  
1724

  Mustafa ReĢit (Belgesay): Yeni İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, Birinci Kitap, İstanbul 1932 , 

s. 290-292.  
1725

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 412-413; Tanrıver/Deynekli s. 75; EriĢ s. 837.  
1726

  Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 412-413.  
1727

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 460.  
1728

  Kuru-Nizasız Kaza, s. 147; Tanrıver/Deynekli s. 75.  
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emrine karşı yapılan itirazın kaldırılma talebinin incelenme biçiminden bir farkı 

yoktur. Ticaret mahkemesinin, konkordato tasdik talebini inceleme biçimi de, ticaret 

mahkemesinin normal bir inceleme biçiminden çok, icra mahkemesinin görev alanına 

giren, ancak dava niteliği taşımayan konuların inceleme biçimine benzemektedir
1729

. 

Dolayısıyla, burada bir çekişmeli veya çekişmesiz yargılamaya benzer bir durum söz 

konusu değildir. Demek ki, borçlunun iflâsına derhal karar verilmesini, konkordatonun 

tasdiki ve mühletinin kaldırılma biçimi, bir yargılama biçimi olmadığından dolayı, 

borçlunun m. 301‟ e göre derhal iflâsına karar vermek, bu süreçlerin bir parçası olarak 

kabul edilemeyeceğinden her iki durumda da, ortada bir iflâs davası olmadan, derhal 

borçlunun iflâsına karar verilmektedir.  

Sonuç olarak denilebilir ki, mühletin kaldırılması ve konkordatonun feshi ile 

tasdik talebinin reddinin mahkeme kararlarına dayanıyor olması, borçlu hakkında 

yargılama yapmadan iflâsına karar verilmesi sonucunu doğurmamalıdır. Şayet, böyle 

kabul edilirse, ilâma bağlı bütün alacaklar için de aynı şeyin geçerli olması icap eder. 

Yani, ticaret mahkemesi, ilâmların varlığı halinde, yargılama yapmadan derhal 

borçlunun iflâsına karar vermelidir. Kanaatimizce, ticaret mahkemesinin bu sebeplere 

dayalı olarak yapılan iflâs talebini bir dava şeklinde incelemeli ve ona göre karar 

vermelidir.  

3-Ġflâs Ġsteme Süresine Uyulması 

İcra ve İflâs Kanunu m. 301 veya 308'deki durumlardan birisinin vuku bulması 

halinde, alacaklılardan birisinin, on gün
1730

 içinde mahkemeye yapacağı bir talep ile 

borçlunun doğrudan doğruya iflâsına karar verilmesini istemesi gerekir (m. 177/3)
1731

. 

Aksi halde, sonradan, bu sebebe dayanılarak, doğrudan doğruya iflâs istenemez
1732

. Bu 

süre hak düşürücü olup
1733

, geçirilmesi halinde, alacaklılar ancak, takipli iflâs yoluna 

                                                 
1729

  Dolayısıyla, konkordatonun tasdiki görevinin icra mahkemesine verilmesi daha isabetli 

olacaktır. Benzer bir görüş için bkz. Berkin-Konkordatonun Tasdiki, s. 409-410.  
1730

  Bu süre, İsviçre hukukunda da, on gün olarak düzenlenmiştir (SchKG Art. 309). Ancak, 

İcra ve İflâs Kanununda, 17. 7. 2003 tarihinde, 4949 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe 

kadar bu süre yedi gün olarak düzenlenmişti.  
1731

  Henze s. 30-31; Giroud s. 43; Jäger Art. 192, N. 2; Leemann s. 116, 117; Pekcanıtez-

Anonim Ortaklıklar, s. 25; Olgaç-İcra ve İflâs Kanunu, s. 1291.  
1732

  Leemann s. 122-123, dn. 1; Atalay-Anonim Şirketler s. 29-30; Ulukapı s. 275.  
1733

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 479, dn. 228; Leemann s. 122; Atalay-Anonim Şirketler, s. 

30; Ulukapı s. 275. Ancak, karşı görüşe göre, konkordatonun tamamen feshi halinde, 

doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurulması, m. 177/3‟e dayanmaktadır. İcra ve İflâs 

Kanunu m. 177‟de doğrudan doğruya iflâs sebepleri düzenlenmiş ve bu sebeplere 

dayanılarak iflâs istemek için herhangi bir süre öngörülmüş değildir. Bir yanda , m. 177 
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başvurabilirler
1734

. Bu on günlük süre, konkordatonun tasdik edilmemesi, mühletin 

kaldırılması veya konkordatonun tamamen feshine ilişkin kesinleşmiş kararlardan 

birinin m. 300‟ e göre ilanından itibaren işlemeye başlar (m.300, m.301, m.308)
1735

. 

Görüldüğü üzere, şimdiye kadar görülen doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden farklı 

olarak, buradaki sebepler ileri sürülerek, iflâs istenebilmesi, süre bakımından bir 

sınırlamaya tabi tutulmuştur. 

Acaba, bu on günlük süreyi geçiren bir alacaklı, hiçbir surette, doğrudan doğruya 

iflâs yoluna başvuramayacak mıdır? Doktrindeki baskın görüşe göre, bu süre geçmiş 

ve m.177/1'deki sebeplerden biri de mevcut değilse, alacaklı sadece takipli iflâs 

yollarına başvurabilecektir. Yoksa, alacaklı bu sebebin, ödemelerin tatilinin özel bir 

uygulama biçimi olduğunu ileri sürerek (m.177/2‟ deki ödemelerin tatili sebebine 

dayanarak), borçlunun doğrudan doğruya iflâsını isteyemez
1736

. Azınlıkta kalan karşı 

görüşe göre ise, konkordato teklifi ile ilgili haller, m.I77/2‟de düzenlenen ödemelerin 

tatilinin özel bir halidir. Burada, ödemelerin tatili sebebiyle, iflâs istemek için herhangi 

bir süre kısıtlaması öngörülmediğinden, on günlük sürenin geçmesinden sonra da, m. 

177/2‟ deki ödemelerin tatili gerekçe gösterilerek doğrudan doğruya iflâs yoluna 

başvurulabilir. Bu nedenle, m. 300,I'deki hak düşürücü sürenin niteliğinin ne 

olduğunun bir önemi yoktur
1737

. Kanaatimizce, burada sorulan soruya verilecek 

cevabı, her iflâs sebebi için ayrı ayrı belirlemek gerekir. Söz konusu sebep, 

konkordatonun tamamen feshi ise, alacaklılar, m.177/1‟deki “borçlu, alacaklıların 

haklarını ihlal elen hileli muamelelerde bulunur veya bunlara teşebbüs ederse” 

şeklinde formüle edilen iflâs sebebine dayanarak, iflâs talebinde bulunabilirler. Çünkü, 

m.308,I‟e göre “Her alacaklı, suiniyetle muallel bulunan bir konkordatonun feshini 

tasdik kararını vermiş olan mahkemeden isteyebilir”. Söz konusu sebepler, mühletin 

kaldırılması veya konkordatonun tasdik edilmemesi ise; alacaklılar, ancak, ödemelerin 

tatilinin şartlarını oluşturduktan sonra, doğrudan doğruya iflâs yoluna gidebilirler. 

Yoksa, konkordatodan kaynaklanan iflâs sebepleri ile ödemelerin tatili aynı anlama 

                                                                                                                                          
gibi, süre öngörmemiş bir hüküm varken, diğer taraftan, m. 301 ve 308‟de on günlük süre 

öngörülmüş olması, kurallar arasındaki uyum prensibine uygun değildir (Buruloğlu/Yuda 

s. 183).  
1734

  Ansay-Konkordato, s. 171.  
1735

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 511; Berkin-İflâs Hukuku, s. 178; Gürdoğan-İflâs Hukuku, 

s. 172, 201, 214; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 437, 478, dn. 228, s. 551; Pekcanıtez-

Anonim Ortaklıklar, s. 25; Postacıoğlu-Konkordato, s. 66, 94, 137; Ulukapı s. 276; İİD, 

24. 2. 1968, 10208/11487 (RKD, 1969/5, s. 49).  
1736

  Fritzsche/Walder s. 93; Gentinetta, s. 35; Henze s. 30; Jäger Art. 309, N. 5; 202 

Gentinetta s. 35.  
1737

  Leemann s. 122.  
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gelmezler. Ayrıca, borçlu da, bu durumlarda acz halinde olduğunu ileri sürerek 

doğrudan doğruya iflâsını istemesi mümkündür.  

D-ĠFLÂS ĠSTEME USULÜ 

İflâs dışı konkordatoda, konkordatonun feshi (m. 308), konkordatonun tasdik 

edilmemesi ve mühletin kaldırılmasına dair kararlar (m.287, 290, 301) kesinleşince, 

mühlet kararının yayımlandığı gazetede ilan edilir ve mühlet verildiğine dair bildirim 

yapılan yerlere de tebliğ yapılır (m.300,I)
1738

. Alacaklılardan her biri
1739

, bu ilândan 

itibaren on gün içinde, muamele merkezindeki ticaret mahkemesinden, borçlunun 

iflâsına karar verilmesini isteyebilir
1740

,
1741

. Bu talep üzerine, borçlu iflâsa tabi 

kişilerden olmasa bile, derhâl iflâsına karar verilir (m.301,I)
1742

.  

Borçlunun, gerek, konkordato mühletinin verilmesinden sonra, konkordato 

talebinden; gerekse, konkordato tasdikinden önce, tasdik talebinden feragat edememesi 

gerekir. Aksi halde, borçlunun, konkordato mühletinin kaldırılacağını veya 

konkordatonun tasdik edilmeyeceğini hissetmesi halinde, feragatte bulunmak suretiyle, 

konkordatodan kaynaklanan iflâs sebeplerinin doğmasını engelleme yoluna giderek, 

iflâstan kurtulmayı deneyebilir. 

                                                 
1738

  Jäger Art 308, N. 2; Postacıoğlu-Konkordato s. 94; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 482-

483; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 199, 214. 
1739

  Konkordatonun tamamen feshi için, bütün alacaklıların birlikte talepte bulunması şart 

olmayıp, alacaklılardan sadece birisinin talebi yeterlidir (bkz. MuĢul-İcra ve İflâs, s. 

1243). 
1740

  Jäger Art. 316, N. 5; Favre s. 369; Glarner s. 27.  
1741

  Kanaatimizce, konkordato mühleti kaldırılan ve konkordatosu tamamen feshedilen veya 

konkordatosu, feshi gerektiren nedenlerle tasdik edilmeyen bir borçlu, daha sonra tekrar 

konkordato teklifinde bulunması halinde, bu teklifin, alacaklıları zarara uğratma kasdından 

arî olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi gerekir. Buna karşılık, kanunda sayılan tasdik 

şartlarını sağlayamadığı için konkordatosu reddedilen borçlu, bu şartları sonradan 

sağlaması durumunda, teklifinin kabul edilmesi gerekir (Bu konuda ayrıca bkz. Ulukapı s. 

50).  
1742

  Konkordatonun feshi (m. 308), konkordatonun tasdik edilmemesi ve mühletin 

kaldırılmasına dair kararlar (m. 287, 290,m. 301), birer ilâm olmakla birlikte, icraî değil, 

inşaî nitelikte olduklarından icraya konulamazlar. Ancak, kanun, bu ilâmlara dayalı olarak 

doğrudan doğruya iflâs istenebilmesi için, bu ilâmların kesinleşmelerini şart koşmuştur. 

Bunlara dayalı olarak, doğrudan doğruya iflâslarının istenebilmesi, bunların icra edilmesi 

anlamına gelmez. Sadece, alacaklıların alacağının ödenmesinin tehlikeye düştüğü ve bu 

nedenle borçlu hakkında doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurma konusunda bir delil 

oluştururlar. Dolayısıyla, bu kararlara dayalı olarak, borçlu hakkında ilâmlı icra yoluna 

başvurulamaz. Konkordatonun tasdikini reddeden mahkeme, teminat aramaksızın, 

borçlunun bütün kabili haciz mallarının ihtiyaten haczine karar verir. Bu karar, masrafı 

avans olarak yatıran herhangi bir alacaklının istemi üzerine uygulanır (m. 3001,II).  
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İflâs içi konkordatoda, konkordatonun tasdik talebinin reddi halinde, bu ret 

kararı, adi tasfiyede, iflâs idaresine; basit tasfiyede ise, iflâs dairesine
1743

 bildirilecektir 

(m.309,IV). Ortada, konkordato mühleti sebebiyle durmuş olan bir iflâs tasfiyesi 

bulunduğundan, konkordato tasdiki talebinin reddine ilişkin kararın, iflâs idaresi veya 

iflâs dairesine ulaşmasından itibaren, duran tasfiyeye kalındığı yerden devam edilir. 

Bir görüşe göre, tasfiye işlemlerine, kalındığı yerden devam edilebilmesi için, tasdik 

talebinin reddi kararının kesinleşmesi gerekmez
1744

. Karşı görüşe göre konkordatonun 

tasdikinin reddine ilişkin karar kesinleşmeden, tasfiyeye devam edilemez. İstisnai 

olarak, değer kaybedecek veya muhafazası masraflı olan mallar, m. 229,II hükmünce 

satılabilirler
1745

. Kanaatimizce, bu karar kesinleşmemiş olsa bile, tasfiyeye kalındığı 

yerden devam edilebilir; ancak, bu karar kesinleşmedikçe, satış aşamasına 

geçilememesi gerekir.  

İflâs içi konkordatonun tamamen feshi halinde, m. 301 ve m.308‟ in burada 

uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalıdır. Bir görüşe göre, iflâs içi konkordato 

tamamen feshedilirse, konkordato hiç yapılmamış gibi bir durum ortaya çıkar. İflâs içi 

konkordatonun tasdik edilmesiyle kaldırılan iflâs hali geri gelir ve borçlu hakkında, 

konkordato teklifinden önce başlatılmış olan iflâs tasfiyesine kalındığı yerden devam 

edilebilir
1746

. Karşı görüşe göre ise, bu durumda, konkordatonun tasdiki sebebiyle 

kaldırılan iflâs geri gelmez. İcra ve İflâs Kanunu m. 301 ve 308 burada da geçerli olup, 

borçlunun yeniden iflâsı istenemez. Zira, kanun koyucu, m.309‟II‟de konkordatonun 

feshi bakımından herhangi bir ihtirazı kayıt koymadan, m.308‟e atıfta bulunmuştur. 

İcra ve İflâs Kanunu‟nun 308 inci maddesinin 2 nci fıkrası ise, konkordatonun 

tamamen feshi üzerine yapılacak işlem bakımından, doğrudan doğruya 301 inci 

maddeyi geçerli kılmaktadır. İcra ve İflâs Kanunu m.301 ve 308 birlikte dikkate 

alındığında, konkordatonun feshi halinde, borçlu iflâsa tâbi kişilerden olmasa bile, 

alacaklılardan birinin 300 üncü maddeye göre yapılacak ilândan itibaren on gün içinde 

vuku bulacak talebi üzerine, yeniden ve derhâl, borçlunun iflâsına karar 

verilmelidir
1747

. Bir diğer ve karma bir çözüm öneren üçüncü görüşe göre, alacaklılar 

                                                 
1743

  Tanrıver/Deynekli s. 152.  
1744

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 521, dn. 33; Yılmaz-İdare, s. 159; Tanrıver/Deynekli s. 

152; Önen-Konkordato, s. 92; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 212.  
1745

  Buruloğlu/Yuda s. 134, 138.  
1746

  Postacıoğlu-Konkordato, s. 157; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 523-524; Kuru-İcra ve 

İflâs IV, s. 3873; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 653.  
1747

  Jäger Art. 316, N. 5, s. 471; Blumenstein s. 930; Baumgartner s. 64; Arar-İcra ve İflâs 

II, s. 338; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 214, dn. 599; Önen-Konkordato, s. 96; Ansay-İcra 

ve İflâs, s. 353; Berkin-Konkordato, s. 96; Ulukapı s. 277.  
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fesih talebi ile birlikte, iflâsın kaldırılmasına ilişkin kararın geri alınmasını istemesi 

veya mahkemenin fesih kararı ile birlikte iflâsın kaldırılmasına ilişkin kararın geri 

alındığına hükmetmesi bir yol olacaktır
1748

. Kanaatimizce, birinci görüş daha isabetli 

ve pratik olmasının yanı sıra, m. 301 ve 308‟ e aykırılık da teşkil etmemektedir. 

Çünkü, iflâs içi konkordatonun tasdiki sebebiyle iflâsın kaldırılması, borçlunun 

konkordatodan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi şartına bağlanmıştır. 

Yani, iflâs, zımni bir şarta bağlı olarak kaldırılmaktadır. Bu şartın gerçekleşmemesi 

halinde, eski durumun geri gelmesi, yani iflâs prosedürüne kalınan yerden devam 

etmesi gerekir. Ayrıca, borçlu hakkında önceden verilmiş bir iflâs kararının mevcut 

olması sebebiyle, tarafları, konusu aynı olan bir uyuşmazlık konusunda ikinci bir iflâs 

kararı verilemez. Şayet, yukarıdaki ikinci görüş kabul edilecek olunursa, usul 

ekonomisi yönünden de bazı sakıncalar ortaya çıkacağı muhakkaktır. Nitekim, bu 

ikinci görüşü savunan bazı yazarlar, bu görüşün pozitif hukuk açısından doğru 

olduğunu, ancak birtakım mahzurlarının da bulunduğunu belirtmekte ve bu mahzurları 

da şöyle izah etmektedirler
1749

: “Bir defa, yeni bir iflâs davasının açılabilmesi için, 

konkordatonun feshi kararının kesinleşmesi gerekir ki, bu da uzun bir süreyi gerektirir. 

Yeni iflâs davası için, tekrar harç yatırılması ve giderlerin yapılmasının yanı sıra, eski 

iflâs tasfiyesi sırasında yapılan birçok işlemin tekrarlanması gerekecek ve bütün bunlar 

iflâs masasından karşılanacaktır. Sonuç olarak, alacaklılar, alacaklarına çok daha geç 

kavuşacakları gibi, bu iflâs davasının sonucunda elde edecekleri alacakları, eski iflâs 

davasına göre daha az olacaktır”.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1748

  Altay-Konkordato ve Yapılanma-II, s. 1215-1216.  
1749

  Önen-Konkordato, s. 96-97; Ulukapı s. 277.  
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§ 14. YENĠDEN YAPILANDIRMADAN KAYNAKLANAN ĠFLÂS 

SEBEPLERĠ  

A-GENEL OLARAK 

Gerek iç, gerekse dış piyasalarda oluşan ekonomik kırılganlıklar, şirketleri 

ödeme güçlüğü ile karşı karşıya bırakmakta, kısa süre içinde iflâs sürecine girmeleri ve 

ekonomik faaliyetlerini durdurmalarına sebebiyet vermektedir. Bunların bir kısmı, 

ödeme güçlüğü içine düşmekle birlikte, yaşama kabiliyetlerini henüz yitirmemiş 

şirketlerdir. Bu şirketlere imkân verilmesi halinde, mali ve finans yapılarını 

güçlendirmeleri ve ekonominin birer aktörü olmaya devam etmeleri mümkündür. Bu 

şirketlerin iflâs tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları, borçluları olduğu kadar, alacağını 

tahsil edememe durumuna düşen alacaklıları ve işini kaybetme tehlikesine maruz kalan 

işçileri de tehdit etmekte, bu tehdit sonuçta bölgesel veya milli ekonomiyi 

etkilemektedir. Zaten, iflâsına karar verilerek tasfiye edilmeyi bekleyen bir işletmenin 

değeri, bünyesi zayıflamış, ancak faaliyet halindeki işletmenin değerinden çok daha 

düşük olmakta
1750

, bu da alacaklıları tatmin etmemektedir. Bu nedenle, ekonomik 

varlığını devam ettirebilme imkânı olan sermaye şirketlerinin yeniden yapılandırılarak 

ekonomik hayatlarına devam etmelerini sağlamak herkesin yararınadır. Bu çerçevede, 

sermaye şirketleri ile kooperatiflerin alacaklılarla uzlaşarak borçlarını ve gerekiyorsa, 

yapısal organizasyonlarını koşullara adapte etmek suretiyle faaliyetlerine devam 

etmelerini sağlamak gerekir
1751

. 

İflâs kurumu, doğurdukları sonuçlar itibariyle, sadece borçluları ve alacaklıları 

değil, toplumu da çok yakından ilgilendirmektedir. Çünkü, iflâs sistemleri, 

alacaklılarla borçluların menfaatlerine denge getirirken, toplumsal refahı da korumayı 

ihmal etmezler. İflâs kurumu, bir yandan alacaklıların mümkün olduğu kadar daha 

fazla tatmin edilmesini sağlamak için, masaya intikal eden mevcudun değerini 

artırmayı hedeflerken; bir yandan da borçluların ticari ve ekonomik hayatının sona 

ermesini engelleyici düzenlemeleri ve mekanizmaları devreye sokarak, işletmelerin 

tasfiye edilmesi yerine, ıslah edilerek tekrar ekonomiye kazandırılması için çalışırlar. 

Çünkü, iflâs, ticari işletmenin parçalanmasına ve ekonomik olarak değerinin 

                                                 
1750

  Budak, Ali Cem: Ödeme Güçlüğü İçindeki İşletmelerin Rehabilitasyonu ile İlgili 

Usullerin Amacı Işığında İcra ve İflâs Kanunu‟ndaki 5092 Sayılı Kanun Değişikliği 

(MTÜHFD, 2006/1, s. 257-274), s. 258.  
1751

  5092 sayılı Kanun‟un genel gerekçesi (17. 07. 2003 tarihli ve 4949 sayılı İcra ve İflâs 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (RG, 30. 7. 2003, sa. 25184).  
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düşmesine, verimliliğinin azalmasına, müşteri ve itibar kaybına neden olacağından, 

borçlu kadar alacaklılar, hissedarlar ve çalışanlar da zarar görecektir. Hatta, bir 

işletmenin iflâs sebebiyle, faaliyetlerini yavaşlatması veya sona erdirmesi halinde, 

duruma göre makro veya mikro ölçekte yıkıcı krizler meydana gelebilmektedir
1752

.  

Bu yıkıcı sonuçları önleyici, mekanizmalardan birisi de sermaye şirketleri ve 

kooperatifler için öngörülmüş, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma kurumudur. 

Ülkemizde, sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin iflâslarının ertelenmesi, uzlaşma 

yolu ile borçlarının yeniden yapılandırılması ve malvarlığının terki suretiyle 

konkordato, 2001‟de yaşanan ekonomik kriz sürecinde gündeme gelmiştir. Bu 

kurumlar, Dünya Bankasının da önerileriyle iflâs hukukumuza İcra ve İflâs 

Kanunu‟nda değişiklik yapan 17.7.2003 tarihli 4949 sayılı Kanun
1753

 ve 12.2.2004 

tarihli 5092 sayılı Kanun
1754

 ile dâhil olmuşlarıdır. 

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma, alacaklıların çoğunluğu ile mali durumu 

bozulan borçlunun, borçların ve şirketin mali, finans ve yönetim organizasyonunun 

yeniden yapılandırılmasını öngören bir proje üzerinde anlaşarak, borçlunun iflâstan 

kurtulmasını ve ekonomik faaliyetlerine devam etmesine imkân veren bir cebri icra 

kurumudur
1755

,
1756

. Bu yöntemde, yeni faiz oranları ve yeni ödeme vâdeleri 

                                                 
1752

  Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma yöntemi, kaynağını, Amerikan iflâs 

sisteminden alır. Dünyada yeniden yapılandırmanın ilk hukuki düzenlemesi, Amerikan 

Federal İflâs Kanunu‟nda yapılmıştır. Bu hukuki kurumun Amerikan hukukundaki adı 

“ Reorganization” dur. Reorganization, yeniden yapılandırma anlamına gelir. 

Amerikan İflâs Kanunu‟nun 11. Bölümü (Chapter 11), § 1101-1146 yeniden 

yapılandırma kurumu için ayrılmıştır. Bu bölümün “Officers and Administration” 

(1101-1114) adıyla düzenlenen birinci alt bölümünde, “Yeniden Yapılandırma 

Prosedürünün Açılması”; “The Plan” adındaki ikinci alt bölümü (1121 -1129), yani 

“borçların yeniden yapılandırılmasını öngören planın hazırlanması ve kabulünü”; 

“Postconfirmation Matters” (1141-1146) ismiyle düzenlenen üçüncü alt bölümü, 

“Yeniden Yapılandırma Planın Kabulünden Sonraki Hususları” düzenlenmektedir (Bu 

konuda bkz. yuk. § 2.A.3.d.bb). 
1753

  9. 6. 1932 tarihli 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu‟nda değişiklik yapan 17. 7. 2003 tarih ve 

4949 sayılı Kanun (RG, 30. 7. 2003, sa. 25184).  
1754

  6. 9. 1932 tarihli 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu‟nda değişiklik yapan 12. 2. 2004 tarih ve 

5092 Sayılı Kanun (RG, 21. 2. 2004, sa. 25380).  
1755

  Diğer tanımlar için bkz. Atalay, Oğuz: Yeniden Yapılandırma Projesi (İcra ve İflâs 

Kanunu‟ndaki Değişiklikler Çerçevesinde Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin 

Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Semineri, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın 

No: 2004-68, İstanbul 2004, s. 20-32), s. 22; Böke, Abdulkadir: Sermaye Şirketleri ve 

Kooperatiflerin Uzlaşma Yolu İle Yeniden Yapılandırılması (YÜHFD, 20005/1, s. 215 -

273), s. 224.  
1756

  Türk hukukunda, borçlunun yeniden yapılandırma talebine ilişkin dilekçesini mahkemeye 

sunması halinde, borçlu hakkındaki dava ve takipler kendiliğinden durmadığı gibi, borçlu 
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belirlenerek şirketin borçlarının yapılandırılmasına paralel olarak, şirket de yapısal ve 

finanssal olarak elden geçirilerek ekonomik açıdan daha işlevsel hale getirilmektedir.  

Yeniden yapılandırma kurumu, alacaklıdan çok borçluyu koruduğundan, 

borçlunun, bu projenin tasdiki aşamasında dürüst davranması ve projenin kendisine 

yükleyeceği yükümlülükleri harfiyen yerine getirme mecburiyeti vardır. Borçlunun bu 

hususlara riayet etmemesi halinde, alacaklılar borçlunun iflâsını isteyebileceklerdir. Bu 

nedenle, uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırma kurumuyla ilişkili olarak, iki iflâs 

sebebi kabul edilmiş olup, bunlar, yeniden yapılandırma projesinin ihlâli ve projenin 

bütün alacaklılar bakımından feshidir
1757

. Buradaki her iki iflâs sebebi de, temelde 

doğruluk ve dürüstlük ilkesine aykırı davranılmasından kaynaklanır.  

Yeniden yapılandırma kurumunun niteliğinin ne olduğu konusundaki bir görüşe 

göre, yeniden yapılandırma kurumu, her ne kadar konkordato hükümlerini izleyen 

maddelerde düzenlenmiş ise de, bu bir konkordato türü olmadığı gibi, külli bir takip ve 

tasfiye usulü de değildir
1758

. Bizim de katıldığımız karşı görüşe göre ise, yeniden 

yapılandırma, külli bir takip veya tasfiye yolu olmadığı konusunda şüphe olmamakla 

birlikte, gerçek anlamdaki bir uzlaşma bütün alacaklıların muvafakatini gerektirir. 

Hâlbuki, buradaki uzlaşmada, bütün alacaklıların muvafakati alınmamakta, alacaklı ve 

alacaklar için kanunda öngörülen çifte çoğunluğun
1759

 sağlanması yeterli görülmekte; 

kabul edilen yeniden yapılandırma projesi, kendisine red oyu veren diğer alacaklıları 

                                                                                                                                          
hakkında dava açılması ve takip yapılmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Ancak, 

mahkeme gerekli görürse, bu konuda ihtiyati tedbir alabilmektedir. Buna karşılık, 

Amerikan iflâs sisteminde, alacaklı veya borçlunun, yeniden yapılandırma dilekçesini 

mahkemeye vermesiyle, borçlu hakkındaki tahsil amaçlı dava ve takipler kendiliğinden 

durduğu gibi, yeni bir dava açılamayacağı gibi, yeni bir takip de yapılamaz (USBC §. 

362). Bu düzenlemenin temel amacı, borçluyu alacaklılara karşı korumaya  alarak, 

alacaklıları uzlaşmaya zorlamaktır. Türk hukukunda ise, alacaklıları uzlaştırmaya 

zorlayacak hiçbir kurum bulunmamakta, uzlaşmak tamamen borçlunun iradesine 

bırakılmaktadır. Yeniden yapılandırma sürecinde, borçlu hakkında dava ve takip yapma 

yasağı,“alacaklıları susturma kuralı” (USBC § 1129,b) gibi alacaklıları uzlaştırmaya 

zorlayacak bir hukuki aracın bulunmaması nedeniyle, 2004 yılında İcra ve İflâs Kanunu‟na 

giren bu kurum, yok denecek oranda bir uygulama alanı bulmuştur.  
1757

  Burada, yeniden yapılandırma sebepleri ile ve yeniden yapılandırma ile ilişkili olan iflâs 

sebeplerinin birbiriyle karıştırılmaması gerekir. Her ikisi de, birbirinden tamamen farklı 

özellik ve niteliklere sahiptirler.  
1758

  Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 672; Atalay-Yeniden 

Yapılandırma, s. 22; Deliduman, Seyithan: Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Yeniden 

Yapılandırılması (Yasa Hukuk Dergisi 2004/255, s. 47-55), s. 48; Ercan, İbrahim: 5092 

sayılı Kanun İle İcra ve İflâs Kanununa Eklenen Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin 

Uzlaşma Yolu İle Yeniden Yapılandırılması Kurumu (SÜHFD, 2004/1 -2, s. 25-49), s. 31.  
1759

  Bu çifte çoğunluk, ½ alacaklı ve 2/3 alacak çoğunluğudur (m. 309/m, III).  
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da bağlamaktadır. Dolayısıyla, buradaki uzlaşma, bünyesinde, cebrilik unsuru 

bulunmaktadır. Ayrıca, tıpkı konkordatoda olduğu gibi, çifte çoğunlukla kabul edilen 

bu projenin hüküm ifade edebilmesi için, mahkeme tarafından tasdik edilmesi 

gerektiğinden, yeniden yapılandırma kurumu, bir tür konkordatodur
1760

. Yeniden 

yapılandırmanın geleneksel konkordatodan farklılıklarının bulunması, ondan daha 

geniş bir çerçeveye sahip olması, onun konkordatonun bir türü olarak 

nitelendirilmesine engel teşkil etmez. Çünkü, bu kurum da, yeniden yapılandırma aracı 

olup, mümkün olduğunca, borçlunun mali durumunu iyileştirmek ve tasfiye gerekirse, 

bunu iflâsa oranla daha yumuşak bir biçimde gerçekleştirme amacını taşımaktadır 
1761

.  

Yeniden yapılandırma projesi tasdik edilip uygulama aşamasına geçildikten 

sonra, projenin uygulanmasından bir sapma olmaması; borçlunun bütün iyi niyet ve 

gayretlerine rağmen, proje başarılı olmazsa veya projenin başarılı olmayacağı kuvvetle 

muhtemel ise; bu durumda doğaldır ki, borçlu alacaklılarının birçoğuna veya hepsine 

karşı, projeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememiş olacaktır. Projenin 

başarısız olması halinde, ne yapılacağı konusunda, kanunda bir düzenleme 

olmadığından dolayı, başarısız olmuş bir projeyi, bir ihlâl mi veya projenin bir alacaklı 

bakımından fesih sebebi olarak mı niteleyeceğiz? Kanaatimizce, burada yeni bir 

düzenlemeye ihtiyaç olup, yeniden yapılandırma projesinin başarısız veya başarısız 

olacağının kuvvetle muhtemel olmasının da (alacakların ödenmesini tehlikeye 

düşeceğinden) doğrudan doğruya iflâs sebebi olarak kabul edilmesi doğru olacaktır
1762

.  

 

 

 

 

                                                 
1760

  Burada belirtmek gerekir ki, Alman ve Amerikan hukukunda yeniden yapılandırma 

kurumu konkordatoya daha çok benzemektedir. Örneğin, Amerikan hukukundaki yeniden 

yapılandırma kurumu, bizdeki konkordato gibi, borçlu hakkında dava ve takip yasağı 

başlatmakta (USBC § 362), teklif edilen planın belli bir alacaklı çoğunluğuyla kabulü 

gerekmekte, borçlu borcunun bir kısmından kurtulabileceği gibi, kendisine yeni vâdeler 

verilebilmektedir.  
1761

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 291-296.  
1762

  Yeniden yapılandırma kurumu ile ilişkili olarak ortaya çıkan iflâs sebepler inin 

oluşabilmesi için, bazı koşulların da gerçekleşmesi gerekir. Buradaki iflâs sebepleri bu 

koşulları ile birlikte incelenecektir.  
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B-YENĠDEN YAPILANDIRMADAN KAYNAKLANAN ĠFLÂS 

SEBEPLERĠNĠN ÇEġĠTLERĠ 

I-Yeniden Yapılandırma Projesinin Bütün Alacaklılar Bakımından 

FeshedilmiĢ Olması 

1-Genel Olarak 

İcra ve İflâs Kanunu m.309/s, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin yeniden 

yapılandırılma projesinin feshi için, 307 nci madde ile 308 inci maddenin 1 nci 

fıkrasının kıyasen uygulanacağını hükme bağlamıştır. Bu hükümlere göre, yeniden 

yapılandırma projesi, bir alacaklı bakımından feshedilebileceği gibi, bütün alacaklılar 

bakımından da feshedilebilir.  

Kendisine karşı, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin şartları ifa 

edilmeyen, yani alacağı uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinde belirtilen 

zaman ve miktarda ödenmeyen her alacaklı, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmayı 

tasdik eden ticaret mahkemesine başvurarak, kendisi hakkında uzlaşma yoluyla 

yeniden yapılandırmanın feshini talep edebilir (m.309/s, m. 307). Borçlunun bir 

davranışının, bir alacaklı bakımından fesih sebebi sayılabilmesi için, bu davranışın, 

doğrudan alacaklının alacağının tamamen veya kısmen ifa edilmemesine yönelik 

olması gerekir
1763

. Bu ölçüye göre, borçlunun temerrüde düşmesi, fesih için bir neden 

olarak kabul edilebilir. Buna karşılık, borçlu, projede, işletmenin üretim biçimini 

değiştireceğini taahhüt etmiş, ancak sonradan bunu gerçekleştirmemişse, bu durum, bir 

alacaklı bakımından fesih sebebi sayılmaz. Çünkü, bu hususlara aykırılık, alacağın bir 

alacaklıya karşı ifa edilmemesi anlamına gelmez. Fakat, bu durum, projenin ihlâli 

anlamına gelir ki
1764

, bu konu aşağıda ayrıca incelenecektir (m.309/t)
1765

.  

Yeniden yapılandırma projesinin bir alacaklı bakımından feshedilmesi halinde, 

m.309/s‟nin, m. 307‟ye yaptığı atıf sebebiyle, konkordatonun bir alacaklı bakımından 

feshi halinde ortaya çıkacak sonuçlar gerçekleşecektir
1766

. Ancak, İcra ve İflâs Kanunu 

m.309/s açıkça, yeniden yapılandırmanın bütün alacaklılar bakımından feshi 

durumunda, iflâs istenebileceğini düzenlediğinden, projenin bir alacaklı bakımından 

feshedilmiş olması, bir iflâs sebebi oluşturmamaktadır
1767

. 

                                                 
1763

  Borçlunun ediminin para veya paradan başka bir şey olması, fesih bakımından bir önem 

arzetmez (TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 415).  
1764

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 415.  
1765

  Bkz. aşa. § 14. B. II.  
1766

  Bkz. yuk. § 13. B. III. 2. a.  
1767

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 417.  
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2-Özellikleri  

Konkordatonun bütün alacaklılar bakımından feshinde olduğu gibi (m.308,I), 

yeniden yapılandırma projesinin tamamen feshinin istenebilmesi için, projenin kötü 

niyet taşıyan yöntem ve gerçeğe aykırı belgelerle kabul ve tasdikinin sağlanmış olması 

gerekir (m.309/s). Projenin, bütün alacaklılar bakımından feshini gerektiren durumlara, 

borçlunun gerçeğe aykırı bilanço sunması, projenin kabulünü sağlamak için hayali 

alacaklılar yaratması, bilançoda, borçları veya mevcutlarını olduğundan farklı 

göstermesi, malvarlığını gizlemesi, kaçırması veya buna teşebbüs etmesi, muhasebe 

kayıtlarında aldatıcı ve yöntemlere başvurması, bağımsız denetim kuruluşlarına 

gerçeğe aykırı rapor hazırlatması örnek olarak verilebilir. Mahkeme, yeniden 

yapılandırma projesini tasdik etmeden önce, itiraz üzerine veya re‟sen, borçlunun, 

yeniden yapılandırma talebinde iyi niyetli olup olmadığı konusunda, inceleme ve 

araştırma yapmak zorundadır (m.309/p,I). Mahkeme, bütün araştırmasına rağmen, 

borçlunun kötü niyetini tespit edemeyerek projeyi tasdik etmişse, alacaklılar sonradan 

bu duruma dayanarak, projenin tamamen feshedilmesini isteyebilirler
1768

. Dürüstlük 

kuralına aykırı ve kötü niyetli tutum ve davranışların, bizzat borçlu tarafından yapılma 

mecburiyeti olmayıp, borçlunun bilgisinin dâhilinde, üçüncü kişilerce yapılmış olması 

da, aynı sonucu doğurur. 

Projenin bütün alacaklılar bakımından feshini gerektiren durumlar, projenin 

tasdikinden önceki bir zamanda doğmuş olmalıdır. Projenin tasdikinden sonra, 

meydana gelen hususlar, bir fesih sebebi olarak değil, ihlal olarak kabul edilirler. 

Ayrıca, bir davranış veya durumun, fesih sebebi sayılabilmesi için, bu durumların, 

projesinin çifte çoğunlukla kabul ve mahkemece tasdik edilmesini sağlayacak bir 

niteliğe sahip olmaları zorunludur. Diğer, bir deyişle, feshi sebebi olarak ileri sürülen 

husus bilinseydi, proje, alacaklılar tarafından kabul veya mahkemece tasdik 

edilmeyecek idi ise, söz konusu husus, bir fesih sebebi olarak kabul edilecektir.  

Yeniden yapılandırma projesi, geniş bir kapsama sahip olduğundan, mahkemenin 

vereceği fesih kararı, kuşkusuz alacaklıların, “özveride bulundukları”, “alacaklarının 

bir kısmından vazgeçtikleri” veya “yeni bir vâde verdikleri” husus ile sınırlı olmalıdır. 

Örneğin, şirket üretimin çeşit ve biçimi ile yönetim organizasyonunun değiştirilmesi, 

yeniden yapılandırmanın bir parçasıdır. Fesih kararının verilmesiyle, bu hususlara 

ilişkin olarak yapılan işlemler de feshedilmiş ve tasdik tarihinden önceki durum aynen 

                                                 
1768

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 419.  
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geri gelmiş olmaz. Sonuç olarak şöyle demek mümkündür: Yeniden yapılandırma 

projesi, bütün alacaklılar için feshedilmekte, ancak projenin tamamı 

feshedilmemektedir.  

Bir görüşe göre, proje tamamen uygulanmış olsa bile, feshi istenebilir
1769

. 

Çünkü, alacaklı, proje ile bir fedakarlık göstermiş veya alacağının bir kısmından 

vazgeçmiş veya borçluya yeni bir vâde vermeye razı olmuştur
1770

. Kanaatimizce, 

projenin tamamen uygulanmasından bahsedebilmek için, projede; alacaklıların alacağı, 

yönetim organizasyonu, işletmenin üretim türü ve yöntemi, mali ve finans yapısının 

güçlendirilmesi konusunda yapılması taahhüt edilen bütün işlemlerin gerçekleştirilmesi 

gerekir. Burada, işlemlerin gerçekleştirilmesinden maksat, başarılı bir sonuç alınması 

olmayıp, bu taahhütlerin bir bir yapılmasıdır. Bu taahhütlerin icraata dökülmesi devam 

ettiği müddetçe, proje tamamen uygulanmış olmaz. Uygulanmaya devam edildiği 

müddetçe, bir projenin varlığından söz edilebilir ve bu projenin feshi istenebilir. Buna 

karşılık, proje tamamen uygulanmışsa, proje tüketilmiş ve bu projenin öngördüğü 

kemer sıkma dönemi sona ermiş ve rutin döneme geçilmiş demektir. Artık, bu 

dönemde, bir projenin varlığından söz edilemeyecek ve olmayan projenin feshi 

istenemeyeceği için, burada m. 309/s anlamında bir iflâs sebebi de 

gerçekleşemeyecektir. Şayet, proje tamamen uygulandıktan sonra, projenin kötü niyetli 

davranış ve gerçeğe aykırı belgelerle kabul ve tasdikinin sağlandığı öğrenilirse, 

alacaklılar proje sebebiyle, uğradıkları zararın tazmini için, borçluya karşı dava 

açabilecek ve takip yapabileceklerdir.  

Konkordatodan farklı olarak, burada, borçlunun tasarruf yetkisini kısıtlayan bir 

mühlet verilmesi söz konusu değildir. Fakat, yeniden yapılandırmada, konkordato 

mühleti yerine “ara dönem” adı verilen bir zaman aralığı mevcuttur
1771

. Bu zaman 

aralığının başlangıcı, yeniden yapılandırma projesinin tasdiki için mahkemeye başvuru 

yapılmasıyla başlar ve mahkemenin tasdik kararı ile sona erer. Mahkeme, borçlunun 

veya alacaklılardan birinin talebi üzerine, bu zaman aralığında, borçlunun malvarlığını 

korumaya yönelik ve borçlunun faaliyetleri bakımından gerekli gördüğü tedbirleri alır. 

Mahkeme, ayrıca, re‟sen
1772

 veya tarafların anlaşmasıyla belirlenen, gerekli bilgi ve 

                                                 
1769

  Kuru-El Kitabı, s. 1320; TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 428.  
1770

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 428.  
1771

  Budak s. 270.  
1772

  Alacaklılar ve borçlunun ara dönem denetçisi seçmedikleri ya da herhangi bir denetçi 

üzerinde anlaşmaya varamadıkları, ancak şartların ara dönem denetçisi atanmasının gerekli 

olduğu hallerde, mahkeme, niteliği ve yetkileri yönetmelikle belirlenecek olan bir veya 

birkaç ara dönem denetçisini re'sen atayabilme yetkisine sahiptir (m. 309/ö,II).  
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tecrübeye sahip bir veya birkaç kişiyi ara dönem denetçisi olarak atar. Bu denetçiler, 

atanmalarından itibaren, projenin tasdik veya reddine ilişkin kararın verilmesine kadar 

geçen zaman aralığında, borçlunun faaliyetlerinin sevk ve idaresini bizzat üstlenir ya 

da borçlunun bu faaliyetlerini, denetlerler (m.309/ö,II). Borçlu, bu süre zarfında, gerek 

mahkemenin tedbirlerine gerekse, ara dönem denetçilerinin direktiflerine aykırı 

davranır veya bir takım tasarruflarda bulunması, projenin tasdik edilmesine engel 

oluşturur. Ancak, borçlunun davranış ve tasarrufları, proje tasdik edildikten sonra 

öğrenilirse, kanaatimizce, bu durum, projenin bütün alacaklılar bakımından feshini 

gerektirir
1773

.  

3-Fesih Ġsteme Usulü 

Yeniden yapılandırma projesinden etkilenen her alacaklı
1774

, projenin feshini 

talep edebilir. Bir görüşe göre, fesih isteyen alacaklının, projenin oylamasına ve tasdik 

duruşmasına katılmamış olması şart olmayıp, projeden etkilenen bir kimse olması 

gerekli ve yeterlidir. Çünkü, bu kimse katılmadığı oylamada, hazır bulunmadığı 

duruşmada tasdik edilen proje ile bağlı olacaktır
1775

. Buna karşılık, projeden 

etkilenmeyen alacaklıların fesih isteme konusunda hukuki yararları mevcut 

değildir
1776

.  

Alacaklılardan birisi, tasdik aşamasında, fesih sebebi olduğunu iddia ettiği bazı 

hususlar ileri sürerek, projenin tasdik edilmesini önlemek istemiş; ancak mahkeme bu 

iddiaları reddederek projeyi tasdik etmişse, bu iddiaların daha sonra, projenin feshi 

davasında ileri sürülüp sürülemeyeceği konusu tartışmalıdır: Bir görüşe göre, feshe 

neden olarak gösterilen hususlar daha önce tartışıldığı için, artık yeniden dava konusu 

yapılamaz. Sadece, tasdik duruşmasında ileri sürülmeyen veya o dönemde bilinmeyen 

hususların sonradan ileri sürülmesi mümkündür
1777

. Kanaatimizce, tasdik aşamasında 

                                                 
1773

  Ancak, ara dönemde borçlu, işletmenin devamı için zorunluysa veya malvarlığının 

kıymetinin korunması ya da artırılması için gerekli görülmesi hâlinde, kredi gibi 

finansman araçlarına başvurabilir. Bir finansman kaynağının kullanılabilmesi için teminat 

verilmesi gerekiyorsa, bu teminat, öncelikle borçlunun daha önce üzerinde rehin tesis 

edilmemiş taşınır veya taşınmaz malları üzerinde kurulur (m. 309/ö,IV).  
1774

  İcra ve İflâs Kanunu m. 309/m ilâ 309/ü maddelerinde geçen "projeden etkilenen 

alacaklılar" terimi, yeniden yapılandırma projesi ile alacakları , hakları veya menfaatleri 

yeniden yapılandırılacak alacaklıları ifade eder (m. 309/m,II). YYY m. 5,I‟in son 

cümlesine göre, projeyi müzakere etmek için davet edilen alacaklılar, “projeden etkilenen 

alacaklılar” sayılır.  
1775

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 427-428.  
1776

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 427.  
1777

  Kuru-El Kitabı, s. 1319; TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 427.  
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ileri sürülen ancak, mahkemece reddedilen hususların sonradan ileri sürülmesi 

konusunda katı davranılmaması ve gerektiğinde, bu iddialar, fesih davasında da tekrar 

ileri sürülebilmelidir. Örneğin, yeni bilgi ve emarelerin (varlığını güçlendiren) ortaya 

çıkması halinde, bu sebepler tekrar ileri sürülebilir ve fesih davasına dayanak teşkil 

edilebilir.  

Kötü niyetle kabul ve tasdiki sağlanmış yeniden yapılandırma projesinin bütün 

alacaklılar bakımından feshi, projeden etkilenen bütün alacaklılar tarafından, tasdik 

kararını vermiş olan asliye ticaret mahkemesinden istenebilir (m.309/s; m. 308,1 

kıyasen)
1778

. Feshe neden teşkil eden hususlar, alacaklılar tarafından ileri 

sürülebileceği gibi (m.309/ö,I), mahkeme tarafından da re‟sen araştırılabilirler 

(m.309/p,I)
1779

.  

Konkordatodan farklı olarak, fesih davası açabilmek için, projenin tasdiki 

kararının kesinleşmesi gerekmez
1780

; çünkü, m.309/r‟ nin 2 nci fıkrasına göre, yeniden 

yapılandırma projesi, tüm hüküm ve sonuçlarını, başvurunun tasdikine ilişkin kararın 

verildiği andan itibaren doğurmaya başlar
1781

. Fakat, tasdik kararının bozulması ve 

nihayetinde bu şekliyle kesinleşmesi durumunda, fesih davası konusuz kalması gibi bir 

durum ortaya çıkacaktır
1782

.  

Fesih davasının açılması için, kanunda herhangi bir süre öngörülmediğinden, 

konkordatonun feshi için kabul edilen on yıllık zamanaşımı süresi, yeniden 

yapılandırma projesinin feshi için de kabul edilmesi uygun olacaktır
1783

. Lâkin, 

konkordatonun feshinde bu on yıllık sürenin başlangıcının, kesinleşen konkordatonun 

tasdik kararının ilanından itibaren başlayacağı kabul edilmesine rağmen, yeniden 

yapılandırma projesinin feshinde, tasdik kararının verilmesinden itibaren başlaması 

gerekir
1784

. Çünkü, projenin tasdiki kararı, verildiği andan itibaren, hüküm ve 
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  Pekcanıtez, Hakan: Yeniden Yapılandırma Projesinin Tasdiki ve Uygulanması (İcra ve 

İflâs Kanunu‟ndaki Değişiklikler Çerçevesinde Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin 

Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Semineri, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın 

No: 2004-68, İstanbul 2004, s. 33-43), s. 42; TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 

428.  
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  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 427.  
1780

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 427.  
1781

  Kararın, temyiz incelemesi sonunda Yargıtay tarafından bozulması üzerine, projenin tasdik 

kararının icrası kendiliğinden durur. Bozma kararına kadar yapılan işlemler, geçerlili ğini 

muhafaza eder (m. 309/r, II).  
1782

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 416, 428.  
1783

  Konkordatodaki durum için bkz. yuk. § 13. B. III. 2. a.  
1784

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 428.  
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sonuçlarını doğurmaya başlamaktadır.  

Bütün alacaklılar bakımından projenin feshine karar verilir ve bu karar 

kesinleşirse, durum, mahkemece, 288 inci maddede öngörülen usule göre ilânen 

duyurulur. İlândan itibaren on gün içinde, projeden etkilenen alacaklılar, tasdik 

kararını vermiş olan mahkemeden borçlunun derhal iflâsına karar verilmesini 

isteyebilirler (m.309/s)
1785

.  

II-Yeniden Yapılandırma Projesinin Ġhlâl EdilmiĢ Olması 

1-Genel Olarak  

Yeniden yapılandırma projesinin başarı ile uygulanması ve sonuçlanması için, 

gerek şirket yapısında, gerekse işletme konusunda, yeni projeler ile alacaklıların ve 

mahkemenin karşısına çıkılması ile mümkündür. Yeniden yapılandırma projesi, kendi 

içinde küçük projeciklerden oluşur. Bu projelerden her birisi, alacaklılara karşı 

yapılmış birer taahhüt anlamına gelir. Projesi, alacaklılar tarafından kabul ve 

mahkemece tasdik edilen borçlu, bu projeye uygun olarak, yükümlülüklerini ifa etmek 

zorundadır. Bu yükümlülüklerin, zamanında yerine getirilmemesi, projenin ihlâl 

edilmesi anlamına gelir. Projenin ihlâl edilmesi, borçlunun projeden doğan 

yükümlülüklerini tamamen veya kısmen zamanında yerine getirmemesi şeklinde 

gerçekleşebileceği gibi, projenin tasdikinden önce borçluya teminat karşılığı veya 

teminatsız olarak kredi gibi finansman kaynağı sağlayıp, bundan kaynaklanan 

alacağını kısmen veya tamamen ödenmemesi şeklinde de gerçekleşebilir. 

Yeniden yapılandırma projesinin ihlâline ilişkin hükümlerde, ihlâlden ne 

anlaşılması gerektiği konusunda bir izah berraklığı olmadığından, ihlal kabul edilen 

durumlar ile fesih gerektiren durumların, birbirlerinden nasıl ayırt edileceği büyük 

sorun oluşturmaktadır. Gerçi, projenin bütün alacaklılar bakımından feshi ile projenin 

ihlâli anlamına gelen sebepleri birbirinden ayırmak oldukça kolaydır. Çünkü, yeniden 

yapılandırma projesinin feshini gerektiren sebepler, projenin tasdik kararından önce 

meydana gelirler ve projeyi alacaklılara kabul ve mahkemeye tasdik ettirmek amacıyla 

ve kötü niyetle yapılırlar. Buna karşılık, projenin ihlâli anlamına gelen hususlar ise, 

projenin tasdikinden sonra, projeden doğan yükümlülüklerin, tamamen veya kısmen 
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  Konkordatodan kaynaklanan iflâs sebeplerinde, borçlunun derhal iflâsına karar 

verilmesine ilişkin düzenleme konusunda yapılan eleştiriler, yeniden yapılandırma 

projesinden kaynaklanan iflâs sebepleri için de geçerlidir (Bu eleştiriler için bkz. yuk. § 

13. C. IV. 2.  
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yerine getirilmemesi şeklinde gerçekleşirler. Bu ihlâller, bir alacaklıya karşı 

olabileceği gibi, bütün alacaklılara karşı da olabilirler. Burada asıl sorun, projenin bir 

alacaklı bakımından feshini gerektiren hususlar ile projenin kısmen veya tamamen 

ihlâli anlamına gelen hususların birbirinden nasıl ayırt edileceğidir. Çünkü, projenin bir 

alacaklı bakımından feshi, m.309/s ve m.307 dikkate alınarak, “kendisine karşı 

yeniden yapılandırma projesinin şartları ifa edilmeyen her alacaklı, projeyi tasdik eden 

mahkemeye müracaatla kendisi hakkında projeyi feshettirmesi” şeklinde 

tanımlanabilmektedir. Buna karşılık, projenin ihlâli ise, m.309/t‟ye göre “borçlunun 

projeden doğan yükümlülüklerini tamamen veya kısmen zamanında yerine 

getirmemesi” olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere her iki durum için benzer 

tanımlamalar yapılmıştır. Doktrindeki bir görüşe göre, m. 309/t‟deki bu düzenleme 

karşısında, m. 309/s‟nin, m. 307‟ye atıf yapmış olması anlamsız olduğu gibi, kanunun 

amacına da aykırıdır
1786

. Kanaatimizce, bu iki durumun farklılığı, ancak şu şekilde 

ortaya konulabilir: Bir defa, bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere, hem projenin 

bir alacaklı bakımından feshini gerektiren sebepler, hem de projenin tamamen veya 

kısmen ihlâline sebebiyet veren haller, projenin tasdikinden sonraki bir zaman 

aralığında ortaya çıkmaktadırlar. Projenin bir alacaklı bakımından feshini gerektiren 

sebepler, doğrudan alacağın ifasıyla ilgili iken, projenin tamamen veya kısmen ihlâlini 

gerektiren hususlar ise, alacağın ifası hariç olmak üzere, projenin diğer taahhüt 

kalemleriyle ilgilidirler. Örneğin, taahhüt edilmekle birlikte, şirketin mali yapısının 

güçlendirilmesi, yönetim organizasyonu ve üretim biçimin değiştirilmesi konusunda 

projeye aykırı davranması, proje için birer ihlâl olarak kabul edilebilir. Zaten, kanun 

koyucu, bir alacaklıya karşı proje taahhütlerini yerine getirmeyen borçluya karşı, 

projenin feshini bir yaptırım olarak düzenlemiştir
1787

. Borçlunun, alacaklıya karşı proje 

taahhütlerini yerine getirmemesi, aynı zamanda, projenin ihlâli olarak değerlendirilirse, 

projenin feshi ile ilgili düzenlemenin bir anlamı kalmayacaktır. Çünkü, projenin 

kısmen ihlâli durumunda bile borçlunun iflâsı mümkündür ve mahkeme ihlâl 

durumunu tespit ettiğinde, kendiliğinden borçlunun iflâsına karar verecektir. Buna 

karşılık, projenin bir alacaklı bakımından feshi bir iflâs sebebi değildir.  

Görüldüğü üzere, projenin her çeşit ihlâli durumunda, borçlunun iflâsı mümkün 

olduğundan, hiçbir alacaklı, aynı anda gerçekleşmiş olsa bile, ilk önce iflâs isteme 

imkânı vermeyen projenin bir alacaklı bakımından feshi yoluna başvurmayacaktır. 

Burada, hemen belirtmek gerekir ki; kanun koyucu, istisnai olarak, projenin 
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tasdikinden önce, borçluya teminat karşılığı veya teminatsız olarak kredi gibi 

finansman kaynağı sağlayıp, bundan kaynaklanan alacağını kısmen veya tamamen 

ödenmemesini, bir fesih sebebi olarak değil de, bir ihlâl durumu olarak görmüştür. 

Ancak, bu düzenleme olmasaydı bile, sözü edilen bu alacaklı, projenin feshi yoluna 

başvurması mümkündü. Fakat, ihlâl kısmen dahi olsa, bir iflâs sebebi olarak 

sayıldığından, kanun koyucu, bu durumu bir ihlâl olarak değerlendirerek, bu alacaklıyı, 

daha çok korumak istemiş ve borçlunun iflâsını alacaklının lehine kolaylaştırmıştır. 

2-Özellikleri 

Borçlu, tasdik edilmiş olan projeyi, bir alacaklı bakımından ihlâl edebileceğinin 

yanı sıra, bütün alacaklılar bakımından de ihlâl edebilir. Bu ihlâl, borçlunun projeden 

doğan yükümlülüklerini tamamen veya kısmen olarak zamanında yerine getirmemesi 

şeklinde gerçekleşebileceği gibi, projenin tasdikinden önce, borçluya teminat karşılığı 

veya teminatsız olarak kredi gibi finansman kaynağı sağlayıp, bundan kaynaklanan 

alacağını kısmen veya tamamen ödenmemesi şeklinde de gerçekleşebilir (m. 

390/t,I)
1788

. 

Borçlunun projeden doğan yükümlülüklerini tamamen ve zamanında yerine 

getirmemesi, projenin bütün alacaklılar bakımından ihlâli anlamına gelir. Bu ihlâlin, 

hüküm doğurabilmesi, projeyi tasdik etmiş olan mahkemeye bildirilmesine bağlıdır. 

Bu bildirim üzerine, mahkeme, borçlunun malvarlığı üzerindeki tasarruflarını önleyici 

tedbirler de dâhil olmak üzere, gerekli muhafaza tedbirlerini alır ve bir duruşma günü 

tayin ederek, 288 inci maddede öngörülen usule göre ilânen duyurur. Mahkeme, 

projeden etkilenen veya etkilenmeyen alacaklıların vakî itirazlarını inceledikten sonra, 

borçlunun yükümlülüklerini tamamen yerine getirmediğini tespit edince, derhal 

borçlunun iflâsına hükmeder (m.309/t). 

Borçlunun projeden doğan yükümlülüklerini, kısmen ve zamanında yerine 

getirmemesi, projenin kısmen ihlâli anlamına gelir. Projenin kısmen ihlâl edilmesi 

halinde, m.309/ş, borçluya, projeyi tadil etmesine imkân tanımıştır. Buna göre, ihlâl 

sadece bazı alacaklıları etkiliyorsa, yani ihlâl kısmi olarak gerçekleşmişse, hakları ihlâl 

edilen alacaklılar, borçlu ile projenin tadili konusunda anlaşmaya gidebilirler. Bu 
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durumda, tadil edilmiş proje mahkemenin tasdikine sunulur. Projenin devamı için bu 

tadilatın yapılması zorunlu ise ve tadil edilmiş proje hakları ihlâl edilmiş olan 

alacaklıları projeden etkilenen diğer alacaklılardan daha uygun bir duruma 

getirmiyorsa, mahkeme tadil edilmiş projeyi tasdik eder. Yeniden yapılandırma 

projesinin tasdikine ilişkin usul, projenin tadili hakkında da uygulanır (m.309/ş). İcra 

ve İflâs Kanunu m.309/t dikkate alındığında, kısmen ihlâl edilen projenin tadili 

mümkün görünmüyorsa, mahkemece derhal, borçlunun iflâsına karar verilmesi 

gerekir. Ancak, projenin kısmen ihlâlinde, hakları ihlâl edilen alacaklıların, projenin 

tadili yoluna başvurmak veya bu konudaki teklife evet demek mecburiyetleri yoktur. 

Projenin bütün alacaklılar bakımından ihlâlinde olduğu gibi, kısmen ihlâl durumu 

mahkemeye bildirilir ve mahkeme de borçlunun yükümlülüklerini kısmen yerine 

getirmediğini, projenin uygulanmayıp tadilinin de söz konusu olmadığını tespit edince, 

derhal borçlunun iflâsına hükmeder (m.309/t). 

Projenin ihlâlinin, borçluya karşı bir iflâs sebebi olarak kabul edilmesinin sebebi, 

borçluya olan güvenin sarsılması ve projenin başarılı olma ihtimalinin kalmamasıdır. 

Projenin feshinde, projenin bir alacaklı bakımından feshi, bir iflâs sebebi olarak kabul 

edilmemişken, projenin ihlâlinde ise, projenin kısmen ihlâli dahi, bir iflâs sebebi olarak 

kabul edilmiştir (m.309/t). Projenin bir alacaklı bakımından feshi hallerinde, sadece bir 

alacaklı zarar görmekte ve alacaklı sadece kendisi bakımından projenin feshini 

istediğinden, proje tamamen ortadan kalkmamakta ve borçlunun iflâsının istenmesi 

için bir sebep teşkil etmemektedir. Buna karşılık, projenin kısmen ihlâlinde, proje 

kısmen ihlâl edilmiş olsa bile, bütün alacaklıları etkilemekte ve onların menfaatlerini 

tehlikeye düşürdüğünden, bir iflâs sebebi olarak kabul edilmiştir.  

Projenin tasdik edilmesi ile birlikte, kendiliğinden borçlunun tasarruf yetkisinde 

bir kısıtlama meydana gelmediğinden, borçlu, projenin uygulanması sürecinde, 

malvarlığıyla ilgili olarak bazı tasarruflarda bulunabilir. Örneğin, gerektiğinde, 

kendisine ait bazı taşınmazları elden çıkarma, miadı dolmuş makina ve cihazları 

değiştirme ve finansman sağlamak için teminat verme yoluna gidilebilir
1789

. Bu tür 

tasarrufların, ileride yapılabilmesi veya tam aksine, borçlunun, projenin başarılı 

olmasını tehlikeye düşürecek tasarruflardan kaçınması için, mahkemeye sunulacak 

yapılandırma projesinde, borçlunun malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisine ilişkin 

kapsamın belirtilmesi gerekir (m.309n/3). Mahkeme, tasarruf yetkisini, bazı işlemler 

için tamamen ortadan kaldırabileceği gibi, işlemlerin yapılmasını, proje denetçisinin 
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denetimine de tabi kılabilir. Şayet, borçlu, tasdik edilen projeyle belirlenen tasarruf 

yetkisini aşarsa, projeyi ihlâl etmiş olur. Aynı şekilde, mahkeme, borçlunun tasarruf 

yetkisinin kısıtlanmasına ilişkin olarak herhangi bir karar almamış, ancak borçlunun 

yaptığı tasarruf, açıkça projenin uygulanmasını ve alacaklıların alacaklarına 

kavuşmalarını tehlikeye düşürüyorsa, bunun da projenin ihlâli anlamına geleceği 

konusunda bir şüphe yoktur. 

3-Ġhlâlin Mahkemeye Bildirilme Usulü 

Borçlunun projeden doğan yükümlülüklerini tamamen veya kısmen zamanında 

yerine getirmemesi hâlindeki durum, proje denetçisi, borçlu veya projeden etkilenen 

alacaklılar tarafından projeyi tasdik etmiş olan mahkemeye bildirilir. Aynı hak, 

projenin tasdikinden önce, borçluya teminat mukabili veya teminatsız olarak kredi gibi 

finansman kaynağı yaratıp, bundan kaynaklanan alacağını, kısmen veya tamamen elde 

edemeyen alacaklı için de söz konusudur (m.309/t,I). Borçlu tarafından yapılmış bir 

ihlâlin tespiti durumunda, proje denetçisi, görevi gereği, projeyi tasdik eden 

mahkemeye başvurmak mecburiyetindedir
1790

. Proje denetçisinin yükümlülüğü, sadece 

ihlâli mahkemeye bildirmesi bakımındandır. Yoksa, bu bildirim ile birlikte, borçlunun 

iflâsını isteme yükümlülüğü veya yetkisi yoktur
1791

. Zaten, ihlâlin tespiti halinde, 

mahkeme, re‟sen iflâsa karar vereceğinden, buna gerek de kalmamaktadır (m.309/t,I).  

Alacaklıların, projenin ihlâl edildiği iddiasıyla, mahkemeye başvurabilmeleri 

için, ya projeden etkilenen alacaklılardan birisi olmaları veya projenin tasdikinden 

önce borçluya teminat mukabili veya teminatsız olarak kredi gibi finansman kaynağı 

yaratıp, bundan kaynaklanan alacağını, kısmen veya tamamen elde edemeyen alacaklı 

olmaları lazımdır. Alacaklılar, ihlâl bildiriminde bulunurken, mahkemeden ne talep 

edecekleri konusunda kanunda bir açıklık mevcut değildir. Bir görüşe göre, alacaklılar, 

bu ihlâl bildiriminde, iflâs talebinde bulunabilirler
1792

. Kanaatimizce, ihlâl durumunda, 

alacaklıların iflâs talebinde bulunmalarına gerek yoktur. Zaten, bu bildirim üzerine 

mahkeme, borçlunun malvarlığının korunabilmesi için, borçlunun malvarlığı 

üzerindeki tasarruflarını önleyici tedbirler de dâhil olmak üzere, gerekli muhafaza 

tedbirlerini kendiliğinden almakta ve borçlunun, yükümlülüklerini, kısmen veya 

tamamen yerine getirmediğini, projenin uygulanmayıp tadilinin de söz konusu 
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olmadığını veya finansman alacaklısının alacağını tamamen ya da kısmen elde 

edemediğini tespit ettiğinde, derhal ve kendiliğinden borçlunun iflâsına karar 

vermektedir. Kanun hükmünden anlaşılan, alacaklıların, yapılan ihlâli, mahkemeye 

bildirmeleri, sadece bir ihbardan ibaret kalacağıdır. Hâlbuki, kanunun bu hükmü daha 

anlaşılır bir şekilde düzenlenebilirdi.  

Acaba, alacaklıların mahkemeden, ihlâl edilen projenin tadilini istemeleri 

mümkün müdür? Bir görüşe göre, alacaklıların projenin tadilini isteyebilmeleri 

konusunda kanunda bir düzenleme mevcut olmadığından, alacaklıların böyle bir 

talepte bulunmaları mümkün olmayıp, bu yetki sadece borçluya tanınmıştır. Çünkü, 

tadil talebi, kanun tarafından bir proje gibi değerlendirilmekte ve bu tadilin 

yapılmasının alacaklıların onayına sunulması gerekmektedir
1793

. Mevcut hükümlere 

göre, alacaklıların yeniden yapılandırma yoluna başvurmalarına imkân 

olmadığından
1794

, tadil talebinde bulunmalarına da imkân yoktur
1795

. Kanaatimizce, 

gerek yeniden yapılandırma projesinin başvurusu, gerekse, projede tadilat istemenin 

alacaklılar tarafından da yapılabileceği konusunda açıklık mevcut değilse de, bir engel 

de mevcut değildir
1796

. Zaten, borçlunun bu taleplerde bulunabileceği hususu da 

kanunda kuvvetli olarak vurgulanmış değildir. Borçlunun, bu yola başvurabileceği, 

sadece m.309/p‟de “Mahkeme, borçlunun yeniden yapılandırmaya iyi niyetle 

başvurduğunu, 309/m ilâ 309/o maddelerindeki şartların yerine geldiğini ve projeyi 

reddetmiş olan her alacaklının projeyle eline geçecek miktarın en az iflâs tasfiyesi 

sonunda eline geçecek miktara eşit olduğunu tespit ettiği takdirde, en geç otuz gün 

içinde başvurunun tasdikine, aksi halde reddine karar verir” şeklinde yer almaktadır.  

Alacaklıların, projenin tadilini isteyebilmeleri şu bakımdan önemlidir: Örneğin, 

tasdik edilen projede, yönetim organizasyonun değiştirileceği belirtilmiş ve gerçekten 

de söz konusu değişiklik yapılmış, ancak, değişikliğin, bu şekilde yapılmasının isabetli 

olmadığı anlaşılmış ve borçlu da, bu konuda bir adım atmıyorsa, durum, projeye uygun 

olmakla birlikte, alacaklılar zarar göreceklerse, mahkemeden, projenin tadilini 

                                                 
1793

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 434, 439.  
1794

  Budak s. 263.  
1795

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 434, 439.  
1796

  USBC‟ye göre, Yeniden yapılandırma projesine borçlunun yanı sıra alacaklılar da 

başvurabilirler. Bu başvuru, borçlunun iradesi dışında yapıldığı için, bu başvuruya “gayri 

iradi dava” (Involuntary case) denir. Ancak, bu durumda, alacaklıların, borçlunun vâdesi 

gelmiş olan borçlarını ödeme konusunda acze düştüğünü veya yeniden yapılandırma 

başvurusuna ilişkin dilekçenin verilmesinden önceki 120 gün içinde borçlunun 

malvarlığının, borçları sebebiyle, üçüncü bir kişi tarafından kontrol altına alındığını, 

ispatlama mecburiyeti vardır (USBC §. 303,h).  
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isteyebilmeleri mümkün olmalıdır. Bu örnekte, projenin ihlâli sayılabilecek bir durum 

yoktur. Fakat, ortaya çıkan yeni durumlar sebebiyle, alacaklıların zarara uğramaları söz 

konusudur. Dolayısıyla, alacaklılar da, ortada bir ihlâl olsun olmasın, zarara uğramaları 

söz konusu ise, borçlunun talebi beklenmeksizin, projenin tadilini isteyebilmeleri 

hakkaniyete uygun bir çözüm olacaktır.  

Alacaklıların yanı sıra, borçlu da, projeden doğan yükümlülüklerini tamamen 

veya kısmen ihlâl ettiğini mahkemeye bildirebilir. Lâkin, borçlunun, bu bildirimi 

yapmamasının, kanunda öngörülmüş bir yaptırımı mevcut olmadığından, borçlunun 

ihlâli mahkemeye bildirmesi ihtiyaridir. Borçlu, projenin kendisince ihlâl veya ihlâl 

edilmek zorunda kalındığını mahkemeye bildirirken, projenin tadilini isteyebilir. Şayet 

projenin tadili mümkün görünmüyorsa, borçlunun bu bildirimi, kendi iflâsını istemesi 

anlamına gelecektir
1797

 ve ihlal nedeniyle, derhal borçlunun iflâsına karar verecektir. 

Dolayısıyla, borçlunun ihtiyari olarak iflâsını isteme durumu, m.178,I‟deki acz hali ile 

sınırlı olmayıp, ihlal durumunun mahkemeye bildirilmesi de, dolaylı da olsa, 

borçlunun iflâsını ihtiyari olarak istemesi sonucunu doğuracaktır. Her ne kadar, borçlu 

burada, ihlal durumunu bildirirken, iflâsını istemiyor olsa da, ihlalin varlığının, 

mahkemece tespit edilmesi halinde, acz halinin mahkemeye bildirilmesinin 

sonucundan bir farkı kalmayacaktır.  

C-YENĠDEN YAPILANDIRMADAN KAYNAKLANAN ĠFLÂS 

SEBEPLERĠNĠN ORTAK ÖZELLĠKLERĠ 

I-Borçlunun Sermaye ġirketi veya Kooperatif Olması 

Yeniden yapılandırma yolundan faydalanmak isteyen borçlunun mutlaka iflâsa 

tabi kimselerden olması gerekir. Konkordatodan farklı olarak, iflâsa tabi olmayan 

borçlular, bu yola başvuramazlar. Ancak, yeniden yapılandırma kurumu, esas itibarıyla 

ekonominin yükünü üzerinde taşıyan büyük şirketlerin borçlarını, yeniden 

yapılandırılmasını sağlamak için düzenlendiğinden, bu yola iflâsa tabi bütün borçlular 

değil; sadece sermaye şirketleri (TTK m.269 vd.; TTK m. 475 vd.; TTK m.503 vd.) ve 

kooperatifler başvurabilirler (m.309/m,I). Bu şekildeki bir sınırlama ile borçlular 

arasında bir ayrım yapılmış ve ekonomide, daha büyük bir işlevi olduğu düşünülen 

şirketlerin varlığının sürdürmesi gerektiği; aksi halde ekonomik düzenin zarar göreceği 

düşünülmüştür. Kanundan anlaşıldığı üzere, sermaye şirketleri arasında, küçük veya 

                                                 
1797

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 438.  
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büyük ölçekli olmasına göre, herhangi bir ayrım yapılmamış ve bunların hepsinin 

yeniden yapılandırma kurumundan faydalanacağı belirtilmiştir. Gerek yeniden 

yapılandırma kurumunun işleyişi, gerekse, bu konudaki giderlerin yüksekliği göz 

önüne alındığında (m.309/o), her şirket veya kooperatifin bu yoldan 

faydalanamayacağı, sadece büyük işletme sahibi şirketlerin gidebileceği bir yol olduğu 

görülecektir
1798

. Zaten, 309/m maddesinin gerekçesinde “... kurum, konkordatodan 

farklı olarak, esas itibariyle, büyük işletmelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasını 

sağlamak için düzenlendiğinden, bütün borçluları değil, sadece sermaye şirketleri ve 

kooperatifleri kapsamaktadır”
1799

 ifadesi vardır
1800

.  

Birer sermaye şirketi olmakla birlikte, mali durumu bozulan bankalar
1801

 ve 

sigorta şirketlerinin yeniden yapılandırılması kurumuna, borçlu sıfatı ile 

başvuramayacakları istisnai bir hüküm olarak düzenlenmiştir (m. 309/t,II)
1802

. Bunun 

sebebi, bankalar ve sigorta şirketleri, herhangi bir sermaye şirketi olarak 

değerlendirilmemesi ve hakkında kendi özel kanunlarının uygulanacak olmasıdır
1803

. 

Görüldüğü üzere, kanun koyucu, banka ve sigorta şirketlerine, diğer şirketler gibi 

müsamahalı davranmamış ve m. 309/m‟deki şartların varlığı halinde, iflâslarının 

istenmesinin yolunu açarak, piyasadan çekilmesi gerektiğini düşünmüştür
1804

. Nitekim, 

Amerikan İflâs Kanunu da, bize benzer bir düzenleme ihtiva etmektedir. Bu kanuna 

göre, bankalar, sigorta şirketleri; yedinci bölüme dâhil olan aracı kurumlar ve emtia 

ticareti ile uğraşan şirketler yeniden yapılandırma yoluna başvuramazlar (USBC § 

109). 

 

                                                 
1798

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 279-280.  
1799

  Bkz. 5092 sayılı Kanun‟un 8 inci maddesindeki İcra ve İflâs Kanunu m. 309/m‟ye ilişkin 

gerekçesi.  
1800

  Halbuki, Amerikan İflâs Kanunu‟na göre, borçlunun yeniden yapılandırma yoluna, bizden 

farklı olarak, sermaye şirketlerinin yanı sıra, şahıs şirketleri, adi şirketler ve gerçek kişiler 

de başvurabilirler. Tüzel kişilerin yanı sıra, gerçek kişi borçlular da başvurabilirler. Bu 

yoldan faydalanmak için, borçlular arasında herhangi bir ayrım yapılmamıştır. 
1801

  Kanunda açıkça belirtilmemekle birlikte, Bankacılık Kanunu‟nda adı geçen özel finans 

kuruluşları (BankK m. 169 ve geçici m. 3) bankaların tabi olduğu hükümlere tabi 

olduklarından yeniden yapılandırma yoluna başvuramazlar.  
1802

  Ercan-Yeniden Yapılandırma, s. 41.  
1803

  Deliduman-Yeniden Yapılandırma, s. 48; TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 298. 

Ayrıca, bkz. 5092 sayılı Kanunu‟nun 8 inci maddesinin İcra ve İflâs Kanunu m. 309/t‟ye 

ilişkin olan gerekçesi. Bankalar için “Bankacılık Kanunu”, Sigorta  Şirketleri için “Sigorta 

Murakabe Kanunu” uygulama alanı bulur. 
1804

  Aynı gerekçe ile banka ve sigorta şirketlerinin, iflâsın ertelenmesi yoluna başvurmaları da 

engellenmiştir (m. 179,TTK m. 324, BankK. m. 106,III).  
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II-Yeniden Yapılandırma Sebeplerinden Birisinin GerçekleĢmesi 

Bir borçlunun konkordatoya başvurabilmesi için, kanun herhangi bir sebebin 

gerçekleşmesini bir şart olarak aramazken, sermaye şirketinin veya kooperatifin 

(309/m,I), uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırma yoluna başvurabilmesi için, kanunda 

sayılan üç sebepten birisinin gerçekleşmesi gerekir. Bu sebepler, “borçlunun muaccel 

para borçlarını ödeyemeyecek durumda olması”, “mevcud ve alacakları borçlarını 

karşılamaya yetmemesi” ve “bu hallerden birine düşme tehlikesiyle karşı karşıya 

kalmasının kuvvetle muhtemel olması” şeklinde sıralanabilir (m.309/m,I)
1805

. 

Birinci neden olan, muaccel olan borçların ödenememesinden maksat, 

“borçlunun acz hali içinde olması”dır
1806

. Zaten, m. 309/m‟in gerekçesinde de 

“sermaye şirketleri ve kooperatiflerin, bu düzenlemeden yararlanabilmesi için, acz 

halinde olması gerektiği belirtilerek, söz konusu durumun, acz hali olduğuna vurgu 

yapılmıştır
1807

. Acz hali, aynı zamanda, ihtiyari bir iflâs sebebi olduğundan, bu 

sebeple, borçlunun mahkemeden iflâsını isteme mecburiyeti yoktur. Acz halinin
1808

 

tespitinde, borçlunun, muaccel olan para borçlarını ödeyememesi veya borçları 

muaccel olduğunda ödeyemeyeceğinin anlaşılması ve yeniden yapılandırmaya 

gidilmediği takdirde, bu hâllerin devamlılık arz edecek olması esas alınır (YYY m. 

3,III). Bu açıklamadan hareketle, acz hali nedeniyle, yeniden yapılandırma talebinde 

bulunmak için, bir takım şartlara ihtiyaç vardır: Bu şartlar, “ödenemeyen borcun birden 

fazla olması
1809

; yeniden yapılandırma yoluna başvurulmadığı takdirde, acz halinin 

devam edecek olması (YYY m.3, III), yani acz halinin süreklilik kazanması”
1810

 

şeklinde sıralanabilir. 

İkinci neden olan, mevcud ve alacakları borçlarını karşılamaya yetmemesi, 

“borçlunun borca batık olması” anlamına gelir. Burada sözü edilen borca batıklığın, 

anlam olarak m.179
1811

 ve Türk Ticaret Kanunu m. 324‟teki borca batıklık 

                                                 
1805

  Amerikan İflâs Kanunu‟nun (United States Bankruptcy Code) 11. Bölümünde (Chapter 

11), borçlunun yeniden yapılandırma yoluna başvurabilmesi için, bizden farklı olarak, İcra 

ve İflâs Kanunu m. 309/m,I‟ sayılan sebeplerden birisinin gerçekleşmiş olması gerekmez.  
1806

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 298; Ercan-Yeniden Yapılandırma, s. 32.  
1807

  Bkz. 5092 Sayılı Kanunun m. 309/m‟nin Gerekçesi.  
1808

  Acz hali hakkında geniş bilgi için bkz. aşa. § 15. B. I; § 16.  
1809

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 298.  
1810

  Her ne kadar, YYY m. 3, III‟te “yeniden yapılandırma yoluna başvurulamadığı takdirde, 

bu durumun devam etmesi” hususunu ikinci bir koşul olarak aranmışsa da, kanunda bu 

koşula yer verilmemiştir. Ancak, kanunda (m. 309/m,I), bu koşula karşılık olarak, acz hali 

tehlikesi bir şart olarak düzenlenmiştir.  
1811

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 299.  
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kavramlarından bir farkı yoktur. Borca batıklık, aynı zamanda, doğrudan doğruya bir 

iflâs sebebi olduğundan, borca batık olduğunu tespit eden borçlu, iflâsın 

ertelenmesinde olduğu gibi, yeniden yapılandırma için başvurusundan önce, borca 

batık olduğunu mahkemeye bildirmek suretiyle iflâsını istemesi gerekir. Yani, iflâs 

talebi yapıldıktan sonra veya bu taleple birlikte, yeniden yapılandırılma talebinde 

bulunabilir. Mevcud ve alacakların, borçları karşılamaya yetmemesi” durumunun 

tespitinde, borçlunun mevcutlarının muhtemel satış değerleri üzerinden müeccel veya 

şarta bağlı borçları da göz önünde bulundurularak yeminli mali müşavir tarafından 

hazırlanmış ara bilanço, nakit akış tablosu ve diğer değerleme belgeleri esas alınır 

(YYY m.3,IV).  

Üçüncü neden ise, borca batıklık ve acz hali tehlikesinin kuvvetle muhtemel 

olması olarak adlandırılabilir. Alman acz hukukunda, acz hali tehlikesi (drohende 

Zahlungsunfähıgkeit) adı altında bir kavram yer almakla birlikte
1812

, tehlike 

kavramının kanunumuzda açıkça kullanılması, yeni bir durum olup, 5092 sayılı 

Kanunla, İcra ve İflâs Kanunu‟na girmiştir. Bu kanunun hazırlanması için yapılan 

komisyon çalışmaları sırasında, bu sebebin son derece muğlâk olduğu, bu nedenle de, 

acz hali ve borca batıklık tehlikesi ile karşı karşıya olan her borçlunun istediği zaman, 

yeniden yapılandırma yoluna kolaylıkla başvurabileceği ileri sürülerek 

eleştirilmiştir
1813

. Ancak, bu sebebin getirilmesinin amacı, mümkün olduğunca, erken 

hareket etmek suretiyle sonuç alabilmektir. Eğer, bir şirket borca batık hale geldikten 

sonra, yeniden yapılandırılmak istenirse, başarılı bir sonuç elde etme konusunda çoğu 

zaman geç kalınmış olması, kuvvetle muhtemeldir
1814

. Bu son durumda, sebebin 

kendisi değil de, sebebin gerçekleşme tehlikesi, yeniden yapılandırma için bir neden 

olarak kabul edilmiştir. Bunun için, borçlunun, acz hali veya borca batıklık tehlikesiyle 

karşı karşıya kalmasının kuvvetle muhtemel olması, acz hali veya borca batıklığın 

birinin yakın zamanda ve kaçınılmaz suretle gerçekleşmesi ihtimali ölçüt olarak 

alınmıştır (YYY m.3,V)
 1815

. Bu tehlikeye, yakın bir tarihte, likidite sıkıntısına rağmen, 

yüksek meblağlı borçların muaccel hale gelecek olması, konusu yüksek miktarlı 

tazminat olan davaların kaybedilme ihtimali, yüksek miktarlı alacakların tahsil 

edilememesi, borçlunun mallarının yarısından fazlasının haczedilmesi ve geriye 

kalanların borçları karşılamaya yetmemesi örnek olarak verilebilir. Bir şirketin, böyle 

bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu, şirketin bilanço ve mali tablolarının incelenmesi 

sonucu, muhasebe bilimindeki hesaplama yöntemleriyle tespit edilebilmektedir
1816

.  

                                                 
1812

  Bkz. InsO § 18.  
1813

  Pekcanıtez-Yeniden Yapılandırma, s. 45.  
1814

  Pekcanıtez-Yeniden Yapılandırma, s. 46; TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 300.  
1815

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 300.  
1816

  Görüldüğü üzere, uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırmaya imkân veren sebeplerden acz 
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III-Geçerli Bir Projenin Varlığı 

Projenin hazırlanma safhası, yeniden yapılandırma kurumunun ilk ve en önemli 

aşamasıdır. Çünkü, yeniden yapılandırma yolundan faydalanmak, geçerli bir projenin 

varlığına bağlıdır
1817

. Geçerli bir proje ise, projenin hazırlanması; hazırlanan bu 

projenin alacaklılar tarafından kabulü ve kabul edilen bu projenin mahkemece tasdik 

edilmesi ve uygulanması olmak üzere dört aşamadan oluşur
1818

. İcra ve İflâs Kanunu 

m. 309/m,I‟de sayılan üç durumdan birisiyle
1819

 karşı karşıya kalması sebebiyle
1820

, 

mali durumu bozulan borçlu sıfatını haiz sermaye şirketi veya kooperatifin, yeniden 

yapılandırma kurumundan faydalanabilmesi için, borçlarını, hangi koşullarda 

ödeyebileceğini, bu ödemeyi sağlayacak finanssal araçları nasıl temin edeceğini, 

verimlilik ve kârlılığın artırılması yönünde hangi tedbirleri alacağını, işletmesinde ve 

yönetiminde ne gibi değişiklikler yapacağını, mali bünyesini ne şekilde 

güçlendirileceği gibi hususları gösteren bir projeyi hazırlaması zorunludur
1821

,
1822

. 

Hazırlanan projenin, tasdik için mahkemeye sunabilmesi, borçlunun, önceden 

                                                                                                                                          
hali ve borca batıklık, aynı zamanda birer iflâs sebebidirler. Uzlaşma yolu ile yeniden 

yapılandırma kurumu için yapılan bu düzenleme vesilesi ile İcra ve İflâs Kanunu ve Türk 

Ticaret Kanunu‟nda maddeler halinde sıralanan iflâs sebepleri toparlanarak üst başlıklar 

halinde yazılmışlardır. Şayet, yeniden yapılandırma projesi, tasdik edilmeyerek 

reddedilirse, bu sebeplere dayanılarak doğrudan doğruya iflâs isteneb ileceklerdir.  
1817

  Amerikan İflâs Kanunu‟nun 11 inci bölümünde “plan of reorganization” vardır (USBC § 

1067). Alman Acziyet Kanunu da, bu projeye benzer olarak § 217 -269‟da Insolvenzplan” 

düzenlenmiştir (Foerste s. 219 vd.). İsviçre‟de 1889 tarihli İcra ve İflâs Kanunu‟nda 1997 

yılında yapılan değişiklikle konkordato (Nachlassverfahren) hükümleri işletmelerin malî 

olarak iyileştirilmesini temin etmek ve iflâsa tabi olmayan borçluların borçlarının uzlaşma 

yoluyla tasfiyesine ilişkin olarak “uzlaşma yoluyla borçtan kurtulma anlaşması 

(einvernehmliche private Schuldenbereinigung) ve uygulamaya konulmuştur 

(Amonn/Gasser s. 475).  
1818

  Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmaya ilişkin olarak öngörülen bu sistemde uzlaşmanın 

tasdiki veya reddi, mahkemenin kararına bağlanmakta ve sistem mahkemenin denetiminde 

işlemektedir. Bu şekilde, özellikle uzlaşmayı kabul etmemiş olan alacaklıların hak ve 

menfaatlerinin ihlâl edilmesinin önüne geçilmiş olmaktadır.  
1819

  Bu üç durum, muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olmak veya mevcut ve 

alacakları borçları karşılamaya yetmemesi, ya da bu hallerden birine düşme tehlikesidir.  
1820

  Yeniden yapılandırma ile ilgili olan iflâs sebepleri de, bu projenin varlığı ile doğrudan 

ilgilidirler.  
1821

  Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, s. 674; Atalay-Yeniden 

Yapılandırma, s. 23; TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 301; Böke s. 227.  
1822

  Amerikan iflâs sisteminde, yeniden yapılandırma prosedürü, mahkemeye verilen bir 

dilekçe ile başlar (USBC § 1121/a). Kural olarak, borçlu, yeniden yapılandırma planını 

mahkemeye dilekçe ile başvurduktan sonra hazırlar. Türk hukukundan farklı olarak bu 

planın hem hazırlanması, hem de görüşülmesi mahkeme sürecinde gerçekleşir (Bkz. yuk. § 

2.A.II.3.c.). Alman acz hukukunda ise, yeniden yapılandırma süreci, InsO § 218 vd‟ne 

göre, hazırlanmış olan planın, borçlu veya alacaklılar toplantısı tarafından görevlendirilen 

acz idarecisinin mahkemeye sunması ile başlar  (Foerste s. 222 vd.).  
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alacaklılarla görüşüp, projeyi müzakere ederek, çifte çoğunlukla kabullerini 

(onaylarını) almasına bağlıdır (m.309/n,I). Bunun için, borçlunun, bütün alacaklılarla 

uzlaşması zorunlu olmayıp, sadece bu projeden etkilenen alacaklıların
1823

 çifte 

çoğunluğuyla (1/2 alacaklı çoğunluğu ve 2/3 alacak çoğunluğu) uzlaşması 

yeterlidir
1824

. Borçlu, projenin, bu şekilde, kabul edilmesini sağlayabilirse, tasdik için, 

muamele merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesine başvurabilir (m. 

309/m.I,III)
1825

,
1826

.  

Mahkeme, borçlunun yeniden yapılandırmaya iyi niyetle başvurduğunu, 309/m 

ilâ 309/o maddelerindeki şartların yerine geldiğini ve projeyi reddetmiş olan her 

alacaklının, projeyle eline geçecek miktarın, en az iflâs tasfiyesi sonunda eline geçecek 

miktara eşit olduğunu tespit ettiği takdirde, en geç otuz gün içinde başvurunun 

tasdikine, aksi halde reddine karar verir (m.309/p,I). Ancak, bu kadar kısa bir süre 

içinde karar verilebilmesi, mahkemenin de bu konuda uzman olması
1827

 ve tasdik 

talebinin incelenmesi konusunda iyi hazırlık yapmasına ihtiyaç vardır
1828

. 

Mahkeme, projeyi tasdik ettikten sonra, borçlu ile alacaklıların, bu konudaki 

görüşlerini de dikkate alarak, yetkileri sadece projenin yerine getirilmesine ilişkin 

                                                 
1823

  Projeyi hazırlayan borçlu, bazı alacaklılarının borçlarında hiçbir değişiklik yapmaksızın, 

aynı miktarda ve daha önce kararlaştırılan vâdelerde ödeyeceğini belirtmişse, bu 

alacaklılara projeden etkilenmeyen alacaklılar denir (Atalay-Yeniden Yapılandırma, s. 23; 

Çelik, Aydın: Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden 

Yapılandırılması Projesinin Tasdikinin Sonuçları ve Muhtemel Aksaklıklara Karşı Çözüm 

Önerileri (YTÜHFD, 20005/1, s. 275-309: s. 279). 
1824

  Deliduman-Yeniden Yapılandırma, s. 48; USBC §. 1126/c‟ye göre de, “borçlunun 

yeniden yapılandırma projesinin kabul edilmiş sayılması için; alacaklıların sayı olarak 

çoğunluğu ve alacak tutarı olarak da toplam alacakların 2/3‟ e sahip alacaklıların kabul 

oyu vermesi gerekir”. Bu çifte çoğunluğun, her bir alacaklı sınıfı tarafından ayrı ayrı 

sağlanmış olması gerekir. Ancak, bazen, bir alacaklı sınıfının projeye red oyu kullanmış 

olmasına rağmen, mahkeme, projeyi tasdik edebilir. Buna, “susturma ilkesi” (cramdown) 

denir. 
1825

  Projenin birden fazla alacaklı sınıfı içermesi hâlinde, her alacaklı sınıfın ın kendi içinde 

projeyi gerekli çoğunluk ile kabul etmiş olması gerekir (m. 309/m,III).  
1826

  Borçlu, projenin tasdik edilmesi için, ayrıca  m. 309‟da dokuz bent halinde yazılan 

belgeleri de başvurusuna eklemek zorundadır.  
1827

  Pekcanıtez-Yeniden Yapılandırma, s. 39.  
1828

  Türk iflâs sisteminde, yeniden yapılandırma süreci, mahkeme dışı süreç ve mahkeme 

süreci olmak üzere iki aşamadan oluşur. Hazırlanan yeniden yapılandırma projesi, ilk önce 

mahkemeye başvurulmadan önce alacaklılarla müzakere edilerek oylarına sunulur. Çifte 

çoğunlukla alacaklılar tarafından kabulü halinde, mahkemeye tasdik için başvurularak 

mahkeme süreci başlatılır. Buna karşılık Amerikan hukukunda ise, dilekçeyle mahkemeye 

başvurularak, yeniden yapılandırma süreci, alacaklılarla müzakereler dahil olmak üzere, 

her şey başından sonuna kadar mahkemenin denetiminde tamamlanır.  
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esasları denetleyip, alacaklılara durumu düzenli olarak rapor etmekten ibaret olan bir 

veya birkaç proje denetçisi tayin edebilir
1829

. Borçlu ve alacaklılar, denetçi 

seçmedikleri ya da herhangi bir denetçi üzerinde anlaşma sağlayamazlarsa, mahkeme, 

nitelikleri ve görev alanı yönetmelikle belirlenecek olan bir veya birkaç ara dönem 

denetçisini kendiliğinden atayabilir (m.309/p,II)
1830

.  

Mahkeme, borçlunun yeninden yapılandırma projesini yerinde görmeyerek 

reddederse, yani tasdik etmezse, bu durum bir iflâs sebebi teşkil edeceği konusunda bir 

düzenleme mevcut değildir
1831

. Bir görüşe göre, bu durumun da, tıpkı konkordatonun 

tasdik edilmemesi gibi, bir iflâs sebebi olarak düzenlenmesi isabetli olurdu
1832

. 

Kanaatimizce, bu soruyu iki şekilde cevaplandırmak mümkündür. Birinci olarak; 

şayet, red sebebi, yeniden yapılandırma yoluna başvurmak için, gerekli üç nedenden 

birisinin gerçekleşmemiş olmasına dayanıyorsa, yani yeniden yapılandırma istemek 

için gerekli sebeplerden birisi oluşmamışsa, borçlunun mali ve finans yapısında bir 

sorun olmadığı, borçlarını ödeme kabiliyetini yitirmediği anlaşılacağından, iflâs 

istenmesine imkân yoktur. İkinci olarak ise; yeniden yapılandırma için gerekli olan üç 

nedenden birisi gerçekleşmiş olmakla birlikte, borçlu, mali ve finans olarak çok kötü 

durumda olması ve projenin uygulanabilme ihtimalinin mevcut olmaması sebebiyle, 

projenin tasdik edilmesi mahkemece uygun görülmemişse, bu durum, bir iflâs sebebi 

olarak kabul edilebilir. Ancak, kanunumuzda, yeniden yapılandırma projesinin tasdik 

edilmemesi bir iflâs sebebi olarak kabul edilmediğinden dolayı, sadece diğer iflâs 

sebeplerine dayanılarak, doğrudan doğruya iflâs istenmesi mümkün olabilecektir.  

 

 

                                                 
1829

  Pekcanıtez-Yeniden Yapılandırma, s. 38; Çelik A. s. 293; Altay-Konkordato ve 

Yapılanma-II, s. 1287; USBC‟ye göre, yeniden yapılandırma aşaması başladığında, 

borçlunun mallarının ve tasarruflarının denetlenmesi için, mahkeme tarafından ve re‟sen 

bir kayyım atanmaz. Tüzel kişi borçluların yöneticileri, gerçek kişi borçluların kendileri, 

malvarlıklarıyla ilgili faaliyetleri yürütmeye devam ederler (§ USBC §. 1107). Ancak, 

alacaklılar, §. 1104‟te sayılan sebeplerden birisinin var olduğunu kanıtlayarak (örneğin 

yöneticilerin hileli tasarruflarda bulunuyor olmaları gibi), mahkemeden, bir kayyım 

atanmasını isteyebilirler (USBC §. 1104).  
1830

  Pekcanıtez-Yeniden Yapılandırma, s. 38; Altay-Konkordato ve Yapılanma-II, s. 1287. 
1831

  Tasdik veya ret kararının tebliğinden itibaren on gün içinde borçlu ve tasdik duruşması 

sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar kararı temyiz edebilirler. Bu konudaki temyiz 

incelemesi ivedilikle yapılır ve verilecek karara karşı, karar düzeltme yoluna 

başvurulamaz (m. 309/p,II), (Pekcanıtez-Yeniden Yapılandırma, s. 41).  
1832

  Budak s. 273.  
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IV-Borcun Muaccel Olmasının Gerekmemesi  

Yeniden yapılandırma yoluna başvurulabilmesi için, borcun muaccel olmasının 

zorunlu olmadığı, YYY‟nin 3 üncü maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu maddenin 3 

üncü fıkrasına göre, borçlunun acz halinde sayılabilmesi için, borçlunun “muaccel para 

borçlarını ödeyemeyecek durumda olması şart olmayıp, borçları muaccel olduğunda 

ödeyemeyeceğinin anlaşılması, yeniden yapılandırma yoluna gidilmesi için yeterlidir. 

Yine, aynı maddenin 4 üncü fıkrasına göre, borçlunun borca batık sayılabilmesi için 

borçlarının muaccel olması, bir şart olarak aranmayıp, borca batıklığın tespitinde 

borçlunun müeccel ve şarta bağlı borçları da dikkate alınacaktır. Bu maddenin son 

fıkrası, diğer fıkraları ile birlikte değerlendirildiğinde, muaccel olmayan borçların 

ödenmeme tehlikesi de bu yola başvurmak için yeterli bir sebep olduğu görülecektir. 

Yeniden yapılandırmada, muacceliyetin bir şart olarak aranmamasının sebebi, borcun 

ödenmesinin karşı karşıya kaldığı tehlikenin büyüklüğüdür.  

D-ĠFLÂS ĠSTEME USULÜ 

I-Projenin Bütün Alacaklılar Bakımından Feshi Durumunda 

İcra ve İflâs Kanunu m.309/s, yeniden yapılandırma projesinin feshi konusunda, 

konkordatonun bütün alacaklılar bakımından feshini düzenleyen m.308‟in 1 inci 

fıkrasın atıf yapmış, ancak konkordatonun tamamen feshinin bir iflâs sebebi teşkil 

edeceğini gösteren, 308 inci maddenin 2 nci fıkrasına atıf yapmamış ve yeniden 

yapılandırma projesinin bütün alacaklılar bakımından feshinin bir iflâs sebebi teşkil 

edeceğini, ayrıca kendisi hükme bağlamıştır. İcra ve İflâs Kanunu m.309/s‟ye göre, 

yeniden yapılandırmanın, bütün alacaklılar bakımından feshine ilişkin kararın 

kesinleştiği (kararın kesinleşme tarihinde), mahkemece, tirajı elli binin üzerinde olan 

ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde ilânen duyurulur (m.309/s; 

m.288). Projeden etkilenen alacaklılar, bu ilandan itibaren on gün içinde, tasdik 

kararını vermiş olan mahkemeden, borçlunun derhal iflâsına karar verilmesini 

isteyebilirler (m. 309/s). Ancak, bu süre, hak düşürücü olup, geçirilmesi halinde, 

projenin feshi sebebiyle, doğrudan doğruya iflâs yoluna gidilemez.  

Her ne kadar, doğrudan doğruya iflâs hallerinin yer düzenlendiği m.177-180 

hükümlerinde, yeniden yapılandırma projesinin feshinin doğrudan doğruya iflâsa tabi 

olduğu belirtilmemiş veya bu hükümlere herhangi bir atıf yapılmamış ise de, burada 

başvurulacak iflâs yolunun, doğrudan doğruya iflâs yolu olduğu konusunda şüphe 
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etmemek gerekir. Çünkü, m.309/s‟den anlaşıldığı üzere, alacaklılar, herhangi bir takip 

olmaksızın, doğrudan mahkemeye başvurulabilmektedirler
1833

.  

Projenin feshine karar veren mahkeme, alacaklıların bir talebi olmaksızın, 

kendiliğinden borçlunun iflâsına karar veremez. Bu iflâs talebini, ancak projenin 

uygulanmasından etkilenen alacaklılar yapabilir. İflâs isteyecek alacaklının fesih 

davası açan alacaklı ile aynı kişi olması gerekmeyip, yeniden yapılandırma projesinin 

bütün alacaklılar bakımından feshedilmiş olması yeterlidir. Projenin tamamen feshi, 

geçmişe dönük olarak hüküm ve sonuçlarını doğuracağından, tasdik edilen proje 

baştan itibaren ortadan kalkacağından, alacaklılar yeniden yapılandırma projesinin 

feshi sebebiyle, yapacakları doğrudan doğruya iflâs taleplerinde, projeye bağlı 

olmaksızın, alacaklarının tamamını talep edebilmeleri mümkün olacaktır
1834

. Projenin 

tasdikine karar veren mahkeme, alacaklıların iflâs talebini yerinde görürse, derhal 

borçlunun iflâsına da karar verecektir.  

II-Projenin Ġhlâli Durumunda 

İcra ve İflâs Kanunu m.309/t,I‟de sayılan kişilerin yapacakları bildirim üzerine 

mahkeme, borçlunun malvarlığının korunabilmesi için, borçlunun malvarlığı 

üzerindeki tasarruflarını önleyici tedbirler de dâhil olmak üzere, gerekli muhafaza 

tedbirlerini alır ve bir duruşma günü tayin ederek, 288 inci maddede öngörülen usule 

göre ilânen duyurur. Mahkeme, projeden etkilenen veya etkilenmeyen alacaklıların 

yapılmış itirazlarını inceledikten sonra, borçlunun yükümlülüklerini kısmen veya 

tamamen yerine getirmediğini, projenin uygulanmayıp, tadilinin de söz konusu 

olmadığını veya finansman alacaklısının alacağını tamamen ya da kısmen elde 

edemediğini tespit edince, derhal borçlunun iflâsına hükmeder (m.309/t,I).  

Bir görüşe göre, iflâs, para borçlarının ödenmemesi nedeniyle uygulanan bir 

yaptırım olduğu halde, projenin tamamen veya kısmen ihlâli olarak ortaya çıkan iflâs 

sebebi, bir para borcunun ödenmemesi niteliğinde değildir. Burada, iflâsın sadece para 

ve teminat borçlarının bir yaptırımı olduğu kuralından sapılarak istisnai durum 

meydana getirilmiştir
1835

. Kanaatimizce, burada projenin ihlâli durumunda, borçlunun 

iflâsının mümkün olmasının temel gerekçesi, ihlâlin kendisinden öte, ihlâl sebebiyle, 

alacakların ödenmesinin tehlikeye girmesi, yani borcun ödenmeme tehlikesinin 

                                                 
1833

  Deliduman-Yeniden Yapılandırma, s. 54; TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 429.  
1834

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 429.  
1835

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 442.  
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meydana gelmesidir. Bu durum, niteliği itibariyle, “borçlunun malum yerleşim yerinin 

bulunmaması; borçlunun, alacaklıların haklarını ihlâl elen hileli muamelelerde 

bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi; haciz yoluyla yapılan takip sırasında 

mallarını saklaması gibi iflâs sebeplerinden bir farkı yoktur. Aynı şekilde, projenin, 

bütün alacaklılar bakımından feshinde de, iflâs sebebi, borçlunun, kötü niyetli ve 

dürüstlük kuralına aykırı davranışlarla projeyi tasdik ettirmiş olması veya borcunu 

ödememesi olmayıp, projenin feshi sebebiyle, borcun ödenmesinin tehlikeye düşmüş 

olmasıdır.  

Projenin ihlâlinin, iflâs sebebi olabilmesi için, bu ihlâlin, alacaklılardan birisine 

veya tamamına ilişkin olmasının bir önemi olmayıp, her iki durumda da, borçlunun 

iflâsına karar verilebilir. Mahkeme, projenin tamamen veya kısmen ihlâl edildiğini 

tespit etmesi halinde, iflâsa karar vermeden önce, projenin tadil imkânının bulunup 

bulunmadığına bakacaktır (m.309/t,I). Gerçi, bu hususun kanunda düzenleniş biçimi 

oldukça karışıktır. Çünkü, m. 309/t, nin 1 inci fıkrasının son cümlesi aynen şöyledir: 

“… Mahkeme, projeden etkilenen veya etkilenmeyen alacaklıların vaki itirazlarını 

inceledikten sonra, borçlunun yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine 

getirmediğini, projenin uygulanmayıp tadilinin de söz konusu olmadığını veya 

finansman alacaklısının alacağını tamamen ya da kısmen elde edemediğini tespit 

edince, derhal borçlunun iflâsına hükmeder”. Bu hükümden anlaşılan, mahkemenin 

iflâsa karar verebilmesi için, alacaklılar ile borçlu, ihlâl edilen projenin tadili 

konusunda anlaşmamış olmaları gerektiğidir. Buradaki ifade çelişkilidir. Bir defa 

projenin tadil edilmesi, projenin tasdiki hükümlerine tabidir. Alacaklılar ile borçlu, bu 

konuda anlaşmışlar ve mahkeme de projeyi tasdik etmişse, zaten projenin ihlâl edildiği 

gerekçesiyle mahkemeye başvurmuş olmaları düşük bir ihtimaldir.  

Acaba, alacaklılar, mahkemeye ihlâl bildiriminde bulunduklarında, mahkeme, 

taraflara projenin tadil edilmesini önermesi veya kendisinin re‟sen projeyi tadil etmesi 

mümkün mü? Kanaatimizce, tarafların menfaati gerektiriyorsa veya projenin devam 

için bu tadilatın yapılması zorunlu ise, mahkeme, alacaklılara projenin tadil edilmesini 

önerebilmesi gerekir. Mahkemenin bu önerisi, tarafların uyuşmazlığın çözümü 

konusunda sulhe teşvik edilmeleri olarak değerlendirilebilir. Mahkemenin bu 

önerisinin, taraflarca kabul edilmesi halinde, tadil ile ilgili prosedür, projenin tasdiki 

hükümlerine göre tamamlanarak, tadil edilen proje tasdik için mahkemeye sunulur. 

Tadil edilen proje, hakları ihlâl edilen alacaklıları, projeden etkilenen diğer 

alacaklılardan daha uygun bir duruma getirmiyorsa, mahkeme, tadil edilmiş projeyi 

tasdik eder (m.309/ş). Mahkemenin, re‟sen projeyi tadil edip edemeyeceği sorusuna 
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gelince, projenin tadili için, projenin tasdiki prosedürünün izlenmesi ve alacaklıların bu 

teklifi çifte çoğunlukla kabul etmeleri gerektiğinden, mahkemenin, re‟sen projeyi tadil 

etmesi mümkün değildir. Ayrıca, projenin tadili için, alacaklılar ile borçlu arasında 

görüşmeler sürerken, bazı alacaklılar, projenin ihlâl edildiği gerekçesiyle, mahkemeye 

başvurabilirler. Bu durumda, mahkeme, derhal iflâs kararı vermemeli ve projenin 

tadiline ilişkin prosedürün tamamlanmasını bekletici sorun yapmalıdır
1836

. İcra ve İflâs 

Kanunu m.309/t, I‟den anlaşılan, mahkemenin, iflâsa karar verebilmesi, söz konusu 

ihlâlin tadil edilmemiş veya edilemiyor olmasına bağlıdır. 

Projenin bütün alacaklılar bakımından feshi nedeniyle, iflâs istenebilmesi için, 

fesih kararının kesinleşmesi ve kesinleşen bu kararın ilan edilmesi gerekirken, projenin 

ihlâli durumunda, ihlâlin söz konusu olduğuna dair tespit kararının kesinleşmesine, 

ilanına ve arkasından iflâs talebinde bulunulmasına gerek yoktur
1837

. Yine, projenin 

feshinden farklı olarak, burada borçlunun iflâsının istenebilmesi için, alacaklılara 

herhangi bir süre öngörülmüş değildir. Bunun nedenlerinden birincisi, projenin 

ihlâlinin, alacaklılar için zararlı sonuçlar doğuracağının kuvvetle muhtemel olması 

sebebiyle, bu ihlâl sürecini durdurmak
1838

; ikincisi ise, burada mahkeme borçlunun 

iflâsına re‟sen karar verme yetkisine sahip olduğundan, herhangi bir süre tayin etmeye 

gerek görülmemiş olmasıdır. İhlâl sebebiyle, mahkemenin re‟sen iflâsa karar vermesi, 

şimdiye kadar gördüğümüz bütün iflâs sebeplerinin, hüküm ve sonuç doğurabilmesi 

için, mahkemeye iflâs talebinde bulunulması gerektiği kuralından bir sapmadır. 

Kanaatimizce, burada da, projenin bütün alacaklılar bakımından feshine ilişkin 

prosedür uygulanabilirdi. Ana kuraldan, bu şekilde sapılarak, bir istisna yaratılması, 

alacaklılara çok şey kazandırmayacağı gibi, projenin bütün alacaklılar bakımından 

feshine ilişkin prosedürün izlenmesinin mümkün kılınması, çok şey kaybettirmiş 

olmazdı. Buna karşılık, mahkemenin ihlâline ilişkin mahkeme kararı kesinleşmeden, 

iflâsa hükmetmek, ileride telafisi zor sıkıntıların doğmasına da yol açabileceği dikkate 

alındığında, bu şekildeki bir düzenleme isabetli olmamıştır
1839

. Ayrıca, doğrudan 

doğruya iflâs yollarında, iflâs talebi (m.178,II), 166 ncı maddenin 2 inci fıkrasındaki 

usulle ilan edilir
1840

 ve bu ilanından itibaren on beş gün içinde, diğer alacaklılar davaya 

müdahale veya itiraz ederek, iflâsı gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürerek, 

mahkemeden talebin reddini isteyebilirlerken, burada alacaklılara bu imkân 

tanınmamıştır.  

                                                 
1836

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 442-443.  
1837

  TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 439.  
1838

  Deliduman-Yeniden Yapılandırma, s. 54.  
1839

  Benzer görüş için bkz. TaĢpınar Ayvaz-Yeniden Yapılandırma, s. 439.  
1840

  Takipli iflâsta, iflâs takibinin kesinleşmesiyle, bu ilan yapılır (m. 158,I).  
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Mahkeme, projeden etkilenen veya etkilenmeyen alacaklıların vaki itirazlarını 

inceledikten sonra, borçlunun yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine 

getirmediğini, projenin uygulanmayıp tadilinin de söz konusu olmadığını veya 

finansman alacaklısının alacağını tamamen ya da kısmen elde edemediğini tespit 

edince derhal borçlunun iflâsına hükmedeceği yukarında belirtilmişti (m.309/t,I). 

Fakat, kanunda, mahkeme projenin ihlâl edildiğini tespit edip, derhal borçlunun 

iflâsına karar verirken, proje hakkında nasıl bir karar vereceğini belirtilmemiştir. 

Kanun hükmünden anlaşılan, iflâs kararına rağmen, bir yandan, ihlâl edilmiş proje 

varlığını sürdürmeye devam edeceğidir. Kanaatimizce, ihlâl durumunun tespiti 

halinde, derhal iflâs kararı verileceğinden, proje fiili olarak ortadan kalkmış olacaktır. 

Hâlbuki, mahkeme kararı ile yürürlüğe giren, bir projenin; uygulanması, olağan olarak 

(örneğin uygulama süresinin dolmasıyla) sona ermişse, yine bu projenin ortadan 

kaldırılması, ancak bir mahkeme kararı ile mümkün olabilir. Bu nedenle, mahkeme, 

ihlâl durumunu tespit ettikten sonra, projenin ortadan kaldırılmasına ilişkin bir karar 

vermesi gerekir.  

Projenin tamamen feshinde olduğu gibi, burada da, Yeniden yapılandırmadan 

kaynaklanan iflâs sebeplerinde izlenecek iflâs prosedürünün niteliğinin ne olduğu 

konusunda, kanunda bir düzenleme olmadığı gibi, iflâsın prosedürünü düzenleyen 177-

180 inci madde hükümlerine herhangi bir atıf da yoktur. Her ne kadar, yeniden 

yapılandırmadan kaynaklanan iflâs sebeplerinde, genel iflâs kurallarının bazılarından 

önemli sapmalar yapılmış olsa da, bunlar için izlenecek prosedürü, doğrudan doğruya 

iflâs yolu olarak nitelemek yanlış olmaz.  



 

 

445 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MALĠ DURUMUN BOZULMASINDAN KAYNAKLANAN  

ĠFLÂS SEBEPLERĠ 

 

§ 15. MALĠ DURUMUN BOZULMASI 

A-GENEL OLARAK 

Mali durum, borçlunun malvarlığının yapısı ve muhtevası ile ilgili bir kavram 

olduğundan, malvarlığı kavramı ile mali durumu birlikte ele almak uygun olacaktır. 

Malvarlığı, aktif ve pasif olmak üzere iki kısım olup; aktif kısımda mal, alacak, 

ekonomik ve parasal değeri olan haklar; pasif kısımda ise borç ve diğer yükümlülükler 

yer alır
1841

. Mali durum ise, kişinin malvarlığının aktif kısmıyla, pasif kısmının belli 

bir tarih itibariyle karşılıklı durumunu ifade eder
1842

. Ancak, kişinin mali durumunun 

iyi sayılması için, aktiflerin, pasiflerden fazla olması yeterli olmayıp, ayrıca, ticari 

faaliyetlerini sürdürmek için yeterli likiditeye ve muaccel olan borçlarını ödeme 

kabiliyetine sahip olması gerekir. Bir kimsenin, belli bir tarihteki mali durumunun ne 

olduğu, hazırlanan bir bilanço ile tespit edilir. Bilançoların, yılsonu bilançosu, ara 

bilanço, tasfiye bilançosu gibi, çeşitleri vardır. Bunlardan yılsonu bilançosu, her yılın 

sonunda, rutin olarak hazırlanan genel bir bilançodur. Yılsonu bilançosu, bu özelliği 

sebebiyle, mali durum hakkında her zaman sağlıklı bilgi vermeyebilir. Bunun içindir 

ki, normal yıllık bilançodan farklı değerlendirme ölçütlerini esas alan, sadece mali 

durum analizi yapan ve sırf bu amaçla hazırlanan bilançolar vardır. Bunlara, ara 

bilançosu (TTK m.324) ve tasfiye bilançosu (TTK m.226, 444) örnek olarak 

verilebilir
1843

,
1844

. Görüldüğü üzere, mali durum, sadece bilançodaki aktif ve pasif 

                                                 
1841

  Kayar-Mali Durum, s. 5.  
1842

  Kayar-Mali Durum, s. 6.  
1843

  Diğer tanımlar için bkz. Kayar-Mali Durum, s. 7.  
1844

  Bu bilançoların mali durum hakkında, doğru bilgi vermelerinin temel sebebi, akti flerin 

bilanço günündeki satış değerlerin esas alınarak düzenlenmelerinden kaynaklanır. Buna 

karşılık, normal yıllık bilançoda ise, gizli yedek akçe ayırmak için aktiflerin bilanço 

günündeki değerinden daha aşağı bir değerle (TTK m. 458); maddî ve gayri maddî yatırım 

varlıklarının en fazla maliyet üzerinden bilançoya geçirilmesi (TTK m. 460) gibi hususlar, 

borçlunun aktif ve pasifleri hakkında sağlıklı bilgi sağlanmasını engeller (Kayar-Mali 

Durum, s. 7).  
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dengesiyle sınırlı bir kavram değildir.  

Mali durumun bozulması, borçlunun, ödemelerini yapmak konusunda acze 

düşmesi, alacaklarını tahsil edememesi veya ürünlerini satamaması sebebiyle genel ve 

sürekli likidite sıkıntısının oluşması, ödeme kabiliyetini kaybetmesi, sermaye kaybına 

uğraması, borçların mevcud ve alacakları geçmesi (borca batıklık) ve bilançonun zarar 

göstermesi, gibi farklı biçim ve derecelerde gerçekleşebilen ve geniş anlama sahip bir 

üst kavramdır
1845

. Mali bozulmalar, çeşitli sebeplerden kaynaklanabilir. Bunlar, yanlış 

üretim
1846

, pazarlama
1847

, yönetim ve organizasyon
1848

, personel, yatırım ve satın alma 

politikaları; alacakların tahsil edilememesi, masrafların fazla olması, doğal afetler, iç 

ve dış piyasalarda beklenmeyen bozulmalar, yeni yasal düzenlemeler, uzun süren 

grevler, yüklü miktarda tazminat ödemeye hükmedilen davalar şeklinde örnek 

kabilinden sıralanabilirler
1849

.  

Mali bozulmalar, büyüklüklerine göre, borçlunun işletmesinin mali ve ekonomik 

yapısına zarar verirken, küçük veya geçici
1850

 nitelikteki bozulmalar, çoğu zaman 

dışarıya yansımaz ve işletme bünyesinde zamanla çözülürler. Bazıları ise, zamanla 

büyüyerek, daha büyük bozulmaların tetikleyicisi olurlar ve kendilerini üçüncü kişiler 

tarafından hissedilme noktasına getirirler. Bu türden büyük mali bozulmaların verdiği 

rahatsızlık, borçlu ile sınırlı kalmayıp, zamanla alacaklılara sirayet ederek, 

alacaklarının ödenmesinin zora girdiği konusunda, onları tedirgin etmeye başlar. Bu 

rahatsızlık, kanunun öngördüğü boyutlara ulaşması durumunda, borçlu kendi iflâsını 

isteyebileceği gibi, alacaklılar da iflâs talebinde bulunabilirler.  

Alacaklılar, cebri icra taleplerinde, mali durumun bozulmasına dayanmak 

zorunda olmayıp, alacaklarının ödenmemiş olması, bu yollara başvurmaları için 

yeterlidir. Ancak, alacaklılar veya borçlunun kendisi, mali durumun bozulmasını 

gerekçe göstererek doğrudan doğruya iflâs talebinde bulunabilmeleri, dayandıkları 

mali durum bozukluğunun, kanunun aradığı şartlar dâhilinde gerçekleşmesine bağlıdır. 

Çünkü, kanunda, mali durumun bozulması adıyla bir iflâs sebebi mevcut değildir. 

Buna göre, mali durumdaki bozukluğun, borca batıklık, acz haline düşme veya kanuna 

                                                 
1845

  Kayar-Mali Durum, s. 34, 311-313.  
1846

  Gereksiz, yetersiz veya eski üretim teknolojisi, talebi az olan ürün üretimi gibi durumlar.  
1847

  Üretilen ürünlerin, hiç veya kârlı fiyatlarla satılamaması, pazar kaybı veya pazar 

bulunamaması gibi durumlar.  
1848

  Yönetim zaafiyeti  vb. durumlar. 
1849

  Bkz. Kayar-Mali Durum, s. 37.  
1850

  Bu duruma geçici likidite kaybı örnek olarak verilebilir.  
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aykırı karar ve işlemlerle bankanın iflâsına sebebiyet vermek
1851

 şeklinde gerçekleşmiş 

olması gerekir. Bu sayılanlar haricinde, herhangi bir çeşit ve kapsamdaki mali 

durumdaki bozulmalar sebebiyle, iflâs talep edilemeyecektir.  

Meydana gelen mali bozukluk, sadece borçlunun mevcud ve borçlarının 

dengesinin bozulmasıyla ilgili olup, borçlar, mevcudun toplamını geçmiş ise, borca 

batıklığın oluştuğu, yani mali durumun en üst derecede bozulduğu kabul edilmiş ve 

borçlunun bu durumu derhal mahkemeye bildirme ve kendi iflâsını isteme mecburiyeti 

getirilmiştir (m.179,III; TTK m.324,II). Buna karşılık, borçlar, fazla olmakla birlikte, 

oran olarak, henüz mevcudun toplamını aşmamışlarsa veya bozulma mevcud ve borç 

dengesi ile ilgili olmayıp, örneğin şirketin sermaye kaybına uğraması şeklinde cereyan 

etmiş ve bu sebeplerden dolayı da borçlu muaccel borçlarını ödeme konusunda 

sıkıntıya düşmüşse, artık borca batıklıktan değil, borçlunun acz halinden söz edilir. 

Hemen belirtmek gerekir ki, gerek borçların çokluğu, gerekse, sermaye kaybı, salt 

olarak borçlunun acz haline düştüğünü göstermez. Acz halinden söz edebilmek için, bu 

durumların, borçluyu, muaccel borçlarını ödemeleri konusunda genel ve süreklilik 

arzedecek şekilde zora sokması gerekir. Ancak, acz halinde, mali bozulmanın 

borçlunun üzerinde meydana getireceği baskı derecesinin oranı konusunda kanunda bir 

düzenleme yoktur
1852

. Bu nedenle, borçlu, kendisini acz halinde gördüğü her zaman 

(bunu ispatlamak şartıyla), iflâsını isteyebilecektir.  

Bankacılık Kanunu m. 110,I‟e göre, bir iflâs sebebi olan “kanuna aykırı karar ve 

işlemlerle bankanın iflâsına sebebiyet vermek” hariç olmak üzere, mali durumun 

bozulmasından kaynaklanan iflâs sebeplerinin en tipik özelliklerinden birisi, borçlunun 

da bu sebeplere dayanarak kendi iflâsını isteyebilmesidir.  

 

                                                 
1851

  Borçlunun banka olması halinde, banka yöneticisi ve denetçilerinin kanuna aykırı karar ve 

işlemleriyle, Bankacılık Kanunu m. 71‟de sayılan durumlardan birisiyle bankanın mali 

durumunu bozmuşsa, yönetici ve denetçilerin, bu bozulmaya sebebiyet veren karar ve 

işlemler neticesinde hâkim ortaklar menfaat sağlamışlarsa, hâkim ortakların iflâsı 

istenebilir.  
1852

  Gerçi, Türk Ticaret Kanunu m. 324, sermaye kaybı konusunda bazı oranlar koymuş tur. 

Ancak, bu oranlar, acz halinin derecesi ile ilgili olmayıp, sermaye kaybı halinde yapılması 

gereken hususlar ve alınması gereken tedbirle ilgilidir.  
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B-MALĠ DURUMUNUN BOZULMASINDAN KAYNAKLANAN ĠFLÂS 

SEBEPLERĠNĠN ÇEġĠTLERĠ 

I-Acz Hali 

Acz hali, mali durumun bozulmasından kaynaklanan iflâs sebeplerindendir. Acz 

halinin birçok sebebi olmakla birlikte, İcra ve İflâs Kanunu‟nda acz hali, bir tür olarak 

düzenlenmiş olup, borca batıklıkta olduğu gibi, birden fazla çeşidi mevcut değildir. 

Şimdiye kadar incelenmiş olan iflâs sebeplerinin aksine, acz haline düşme sebebiyle, 

iflâs isteme hakkı sadece borçluya verilmiştir. Fakat, borçlunun, bu hakkını kullanma 

mecburiyeti yoktur.  

Kanunda, acz halinin ne demek olduğunu ve hangi şartların varlığı halinde acz 

halinin söz konusu olacağı belirtilmemiştir. Alman Acziyet Kanunu‟nda ise, acz 

halinde olmanın tanımı yapılmıştır. Buna göre, “ Acz hali, genel bir iflâs sebebi 

olup
1853

, eğer borçlu vâdesi gelmiş ödeme yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, acz 

halinde sayılır
1854

,
1855

. Alman Acziyet Kanunu‟na göre, borçlunun ödemelerini tatil 

etmiş olması hali de, borçlunun acz halinde olduğunu gösterir (InsO § 17)”.  

                                                 
1853

  Onciul, Georg Ritter: Die Rechtzeitige Auslösung des Insolvenzverfahrens, Berlin/New 

York 2000, s. 93; Eilenberger § 17 Rdnr. 1.  
1854

  Lutter, Marcus/Hommelhoff, Peter/Bayer, Walter: GmbHG-Gesetz, Kommentar, Köln 

2004, § 63 Rdnr. 2; Eilenberger § 17, Rdnr. 5; Roth, Günter H./Altmeppen, Holger: 

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), München 2003, 

§ 64 Rdnr. 6-7; Uhlenbruck, Wilhelm: Insolvenzordnung, Kommentar, München 2003,b§ 

17 Rdnr. 4. Kural olarak, borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisi iflâsın açılması ile 

kısıtlanır (m. 191,I). Ancak, burada farklı olarak borçlunun acz hali sebebi ile iflâsını 

istemek için mahkemeye başvuru yapması ile tasarruf yetkisinin kısıtlanmış sayılması 

gerekir. Çünkü, borçlu acz halinde bulunduğunu mahkemeye beyan etmektedir. 

Dolayısıyla borçlunun kabullendiği bu acz hali süresince malvarlığı üzerinde tasarrufta 

bulunamaması gerekir. Alacaklıların menfaatlerinin korunması bakımından bu önemlidir. 

Eğer, mahkeme borçlunun iflâsına karar verirse, bu kısıtlılık varlığını sürdürmeye devam 

eder. Eğer, reddine karar verirse, o zaman kısıtlılık kalkar. Borçlunun tasarruf yetkisinin 

kısıtlanmasının üçüncü kişiler bakımından hüküm ifade etmesi, ancak, iflâs talebinin m. 

178, II „deki şekliyle ilan edilmesi ile mümkün olmalıdır.  
1855

  Alman eski İflâs Kanunu‟nda (KO § 102) acz hali şimdi yürürlükte olan Alman Acziyet 

Kanunu‟ndan (§ 17 InsO) farklı bir şekilde düzenlenmişti. Eski düzenlemeye göre, acz hali 

“ Ödeme araçlarının süreklilik arzeden eksikliği sebebiyle vâdesi gelmiş ve ciddi olarak 

istenen para borcunu kısmen veya tamamen yerine getirememesid ir. Yeni Alman Acziyet 

Kanunu‟nda ise acz hali şöyle düzenlemiştir:“ Eğer borçlu vâdesi gelmiş ödeme 

yükümlülüğünü yerine getiremezse veya ödemelerini tatil ederse, acz halinde olduğu kabul 

edilir. Bu yeni kanunda, eski düzenlemede sayılmış olan iki unsur yoktur. Bunlar, 

süreklilik ve ödeme araçlarından yoksunluktur. Alman kanun koyucu, yeni kanunda bu 

unsurlardan vazgeçmiştir. Burada asli olma unsurundan vazgeçmenin anlamı bu konudaki 

düşüncenin değişmiş olduğudur (Braun/Uhlenbruck, Unternehmensinsolvenz, s. 279, 

281; Borup S. 1883, 1884; Walz, Hartmut/Gramlich, Dieter: Investitions-und 

Finanzplanung, Heidelberg 2004, s. 222; Witte, Eberhard: Finanzplanung der 

Unternehmung, Opladen 1997, s. 24 ff.; Wöhe, Günter/Bilstein, Jürgen: Grundzüge der 

Unternehmensfinanzierung, München 2002, s. 24; Penzlin, Dietmar: Kritische 

Anmerkungen zum Insolvenzeröffnungsgrund der Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) 

(NZG, 1999/24, s. 1203-1208), s. 1203.  

http://beck1-gross.digibib.net/bib/bin/reference.asp?action=MDOCID&Y=300&Z=BB&B=1986&S=1883
http://beck1-gross.digibib.net/bib/bin/reference.asp?action=MDOCID&Y=300&Z=BB&B=1986&S=1883&I=1884
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Doktrindeki bir tanıma göre, acz hali, borçlunun muaccel hale gelen para 

borçlarını ödemesi için gerekli olan ödeme araçlarından geçici olmayan 

yoksunluktur
1856

. Bu tanıma göre, buradaki yoksunluğun geçici değil, sürekli olması 

gerekir. Bir başka tanıma göre ise, “borçlunun ödeme araçlarından yoksunluğu 

sebebiyle, derhal ödenmesi gereken para borçlarını ödemek konusundaki süreli 

iktidarsızlığıdır
1857

. Kanaatimizce, bu tanımdaki “süreli” kavramı, acz halinin özüyle 

çelişmektedir. Çünkü, acz halinin temel özelliği, süreklilik gösteren ve muaccel 

borçların ifasına engel olan ödeme araçlarının yetersiz olmasıdır. Mali durumda, arızi 

olarak meydana gelen bozulmalar, acz haline düşme anlamına gelmez. 

Bütün bu tanımlardan hareketle, acz hali şöyle tanımlanabilir: Borçlu, borçları 

muaccel olmasına rağmen, ödeme araçlarının eksikliği veya yokluğu sebebiyle, sürekli 

(geçici olmayan), devamlı (kesintisiz) ve giderilmesi zor bir ödeme güçlüğü ile karşı 

karşıya kalmış, ancak henüz borca batık hale gelmeyecek kadar mali durumun 

bozulmasına “acz hali” denilir
1858

. Bazı yazarlara göre, acz haline düşme tamamen 

olabileceği gibi kısmi olarak da gerçekleşebilir
1859

. Acz halinde, borçlu, muaccel 

borçlarının önemli bir bölümünü ödeyebilme gücünü, görünüş itibari ile devamlı 

olarak yitirmektedir.  

II-Borca Batıklık 

Borca batıklık, içerik olarak, kanunlarımızda yer almasına rağmen, kavram 

olarak, İcra ve İflâs Kanunu m. 68,IV
1860

, Medenî Kanun m.206/1 ve m. 265,I; 

                                                 
1856

  Brunner Art. 191, N. 2; Lent/Jauerning § 53, I, 1; Gentinetta s. 25; Leemann s. 33; 

Amonn s. 306; Baumann s. 41, dn. 2, s. 49; Lanz s. 38; Fellman, Basil: Der Konkurs der 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung und ihrer Mitglieder nach schweizerischem Recht 

(Diss.), Freibourg 1947, s. 52; Giroud s. 45; Henze s. 28, 31; Giebeler s. 10-11; Atalay-

Anonim Şirketler, s. 34; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve İflâs 1, 

s. 503, 510; Türk s. 36. 
1857

  Umar-Genel Teori s. 28; Umar-Borca Batıklık, s. 320.  
1858

  Schlitt, Michael: Die GmbH & Co. KG in der Insolvenz nach neuem Recht -1. Teil 

(NZG, 1998/18, s. 701-709), s. 704; Temme s. 7, 19; Wimmer, Richard: Die Haftung des 

GmbH-Geschäftsführers -Insbesondere im Fall der Zahlungsunfähigkeit und 

Überschuldung, (NJW, 1996/39, s. 2546-2551), s. 2547; Häsemeyer, Ludwig: 

Insolvenzrecht, Köln/Berlin/München/Bonn 2003, s. 136; Medenî Kanun‟un bazı 

maddelerinde kullanılan “ “acz” kavramı bazen, m. 178,I anlamında (MK 483,I, 513, 

562,641, 640,V,952), borca batıklık (MK m. 605,618) bazen de iflâs (MK m. 381) 

anlamında kullanılmıştır.  
1859

  Eilenberger § 17 Rdnr. 1; Uhlenbruck-Insolvenzordnung, § 17 Rdnr. 3; Braun, 

Eberhard: Insolvenzordnung (InsO) Kommentar, München 2004, §17 Rdnr. 1.  
1860

  İcra ve İflâs Kanunu m. 68,IV‟e göre “ Borçlu murisine ait bir alacak için takib edilmekte 

olup da, terekenin borca batık olduğunu ileri sürerse, bu hususta ilâm getirmesi için 
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Bankacılık Kanunu m. 127,VII hariç olmak üzere, kanunlarımızda vurgulu şekilde yer 

almamaktadır. Bu kavram, özellikle doktrinde
1861

 ve Yargıtay kararlarında
1862

 sıkça 

kullanılmakta ve kabul görmektedir. Fakat, kanunlarımızda, bu kavrama karşılık olarak 

gelen çeşitli ifadeler kullanılmıştır. Örneğin, birçok maddede, borca batıklık kavramı 

yerine “şirketin aktiflerinin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmemesi 

(TTK m. 324,II)”, “borçların aktiflerden fazla olması (m. 179)”, “şirket borçlarının 

şirket mevcudundan fazla olması (TTK m. 446,II; 546),” “mevcudunun, borçlarını 

artık karşılamaya yetmemesi (m.345a; KKm.63,I)”, “mali durumun taahhütleri 

karşılamayacak kadar zayıflaması” (SerPK m. 46/h) ifadelerini kullanmıştır
1863

.  

Doktrindeki bir görüşe göre, borca batıklık, borçların, mevcud ve alacaklardan 

fazla olmasıdır
1864

. Bazen de doktrinde borca batıklık tanımlanırken, “borçların” yerine 

“pasifler”, “mevcudun” yerine “aktifler” kavramı, birbirlerinin eş anlamlısı olarak 

kullanılmaktadır
1865

. Gerek, Türk Ticaret Kanunu m. 324,II‟de, gerekse doktrindeki 

birçok yazara göre ise, borca batıklık, şirketin pasif değerlerinin aktif değerlerinden 

fazla olması durumu veya aktifin kifayetsizliğidir
1866

. Ancak, belirtmek gerekir ki, 

şirketin aktif ve pasiflerine dayalı olarak yapılan bu tanımlama, her zaman sağlıklı 

sonuç vermeyebilir. Çünkü, aktif ve pasifler, şirketin yıllık bilançosunun iki tarafını 

oluşturan muhasebe kavramlarıdır
1867

. Buna göre, şirketlerin yılsonu bilançosu, aktifler 

ve pasifler olmak üzere iki tablodan oluşur. Bilançonun aktif tablosuna mevcutlar, 

alacaklar, zarar (TTK m.74,II), esas sermayenin henüz ödenmemiş olan kısmı (TTK 

m.463,II) gibi kalemler yazılırken; pasif tablosuna ise borçlar (TTK m.74,II), ana 

                                                                                                                                          
kendisine münasip bir mühlet verilir. Bunun dışında, itirazın kaldırılması talebinin kabul 

veya reddi için ileri sürülen iddia ve savunmalar bekletici mesele yapılamaz”.  
1861

  Örnek olarak bkz. Umar-Genel Teori, s. 27; Atalay-Anonim Şirketler, s. 44 vd.; Türk s. 

32 vd.  
1862

  Örnek olarak bkz. 19. HD, 4. 12. 2003, 5806/12170; 21.HD, 19. 4. 2005, 3678/4033; 17. 

11. 2005, 6312/11314 (www.kazanci.com).  
1863

  Bu kavramlar da borca batıklık anlamına gelmekle birlikte, bu çalışmada “borca batıklık” 

tercih edilecektir.  
1864

  Ansay-İcra ve İflâs, s. 212; Berkin-İflâs Hukuku, s. 186.  
1865

  Kuru-El Kitabı, s. 994, 995.  
1866

  Gentinetta s. 25; Amonn s. 306; Jäger, Ernst/Weber, Friederich: Konkursordnung mit 

Einführungsgesetzen, B. II, Berlin/ New York 1973, § 102, Anm. 3; Kuru-Sermaye 

Şirketleri, s. 621; Ġnan, Ali Naim/ErtaĢ, Şeref/AlbaĢ, Hakan: Türk Medenî Hukuku-Miras 

Hukuku, Ankara 2008, 508; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 31; Gürdoğan-İflâs 

Hukuku, s. 58; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2805; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 621 vd; Kuru-

İflâs ve Konkordato, s. 6, 134; Umar-Borca Batıklık, s. 317; Umar-Genel Teori, s. 27; 

Atalay-Anonim Şirketler, s. 44 vd.  
1867

  Kayar-Mali Durum, s. 126. Geniş bilgi için bkz. Tekinalp-Bilanço ve Yedek Akçe, s. 170 

vd; s. 218 vd. 
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sermaye, yedek akçeler, kârlar (TTK m.74,III; m.463,I), itfa, yenileme, yardım ve 

hayır işleri ve benzeri cihetlere ayrılmış muhtelif akçeler (m.463,I) gibi kalemler 

gösterilir. Görüldüğü üzere, şirket bilançosunun pasif tarafında, borç olmayan bazı 

unsurlar da kaydedilmektedir ki, bunların borca batık olma halinin belirlenmesinde, 

borcu oluşturan unsur olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Örneğin, esas sermaye, 

yedek akçeler, yenileme, yardım ve hayır işleri için ayrılmış fonlar (TTK m.463), 

şirket kârları, yıllık bilançonun pasifinde yer almakla birlikte, şirket borcu 

değildirler
1868

. Pasif kavramı, borçtan daha geniş bir kavram olmasından dolayı, borca 

batıklığın tespitinde, borçlunun mevcudunun karşısında, bilançonun pasif tarafında, 

sadece borçlunun üçüncü kişilere olan borç kalemleri dikkate alınır; diğer kalemler 

borçların hesaplanmasında kullanılmazlar
1869

. Bütün bu açıklamalardan daha önemlisi, 

muhasebe bilimi anlamında, pasiflerin, aktiflerden veya aktiflerin pasiflerden fazla 

olmasına imkân yoktur. Bilançodaki aktif ve pasifin, mutlaka birbirine eşit olması 

gerekir
1870

. Hatta, borca batıklığı, pasiflerin aktiften fazla olması olarak ifade eden 

görüş sahiplerinden bazıları, bu sakıncanın varlığının gözardı edilmemesini de ayrıca 

vurgulayarak, bilançonun aktif ve pasif kalemlerinde gerçek alacak ve borçların 

yazılması gerektiğini ifade etmektedirler
1871

. Sonuç olarak denilebilir ki “şirket 

borçları” ile “pasif” kavramı, anlamlarındaki teknik farklılık sebebiyle, borca batıklığın 

izahında birbirlerinin yerlerine ikame edilebilecek kavramlar değildir
1872

. Ayrıca, 

“sermayenin tamamen karşılıksız kalması”, borçlunun borcunun çok veya borca batık 

olduğu demek değildir. “Sermayenin karşılıksız kalması”, öz kaynakların tamamen 

tükenmesi
1873

, diğer bir deyişle, esas sermayenin kaybı anlamına gelirken, borçlunun 

borcunun çok olduğu anlamına gelmez. Borçlunun, hem esas sermayesi karşılıksız 

kalabilir, hem de borca batıklığa sebebiyet verecek miktarda borcu olmayabilir. 

Sermayenin, karşılıksız kalması halinde, şirketin yönetim organının, mahkemeye 

başvurarak, iflâs isteme mecburiyeti yoktur. Böyle bir durumda, şirketin genel kurulu 

ya sermayenin tamamlanması yoluna gider veya şirket infisah eder (TTK m.324)
1874

. 

                                                 
1868

   Gentinetta s. 44; Lanz s. 107; Giroud s. 54-55; Karayalçın, Yaşar: Muhasebe Hukuku, 

Ankara 1988, s. 102-103; Kuru-Sermaye Şirketleri s. 625; Tekinalp, Ünal: Anonim 

Ortaklığın Bilançosu ve Yedek Akçeleri 1979, s. 220-222.  
1869

  Lanz s. 37-38; Giroud s. 55; MuĢul, Timuçin: İflâsın Ertelenmesi, İstanbul 2008, s. 35. 
1870

  Kayar-Mali Durum, s. 126.  
1871

  Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 625; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 32-33; Kuru-İcra ve 

İflâs III, s. 2806.  
1872

  Alman Acziyet Kanunu‟nda borca batıklığın izahı yapılırken, aktif ve pasif kavramları 

yerine, “malvarlığı (Vermögen) ve borç-yükümlülük (Verbindlickeiten) kavramları 

kullanılmıştır (InsO § 19,II).  
1873

  Türk s. 33.  
1874

  Kayar-Mali Durum, s. 126.  
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Kanaatimizce, borca batıklık, borçlunun mali durumunun bozulmasının en üst derecesi 

olup
1875

, şirketin mevcud ve alacaklarının, borçlarını karşılamaya yetmemesi olarak 

tanımlanabilir
1876

. Nitekim, Alman Acziyet Kanunu da, borca batıklığı “borçlunun 

malvarlığının oluşan borçlarını (yükümlülüklerini) karşılamaya yetmemesi şeklinde 

tarif etmiştir (InsO § 19,II)
1877

.  

Borca batıklığın, bir iflâs sebebi olarak kabul edilmesinin temel sebebi, 

alacaklılara karşı sorumluğun, şirketin malvarlığı ile sınırlı olması ve alacağını, 

şirketten alamayan alacaklıların, şirketin ortaklarına başvuramamalarıdır
1878

,
1879

. 

Borçlunun mali durumu, en üst seviyede bozulduğundan, Türk Ticaret Kanunu 

m.324‟te, acz hali için öngörülen tedbirler ile bu bozukluğun düzeltilmesinin mümkün 

olamayacağı varsayılmış ve borçlu, durumu mahkemeye bildirmeye ve iflâsını 

istemeye mecbur edilmiştir
1880

. Kanun, böylece, durumun ciddiyetine uygun bir 

yaptırım olan iflâsa hükmetmiştir.  

Borca batıklığın, diğer iflâs sebeplerinden temel farkı, borçların hâlihazırda 

mevcudu geçmiş olması (m. 179) veya geçmesinin kuvvetle muhtemel olmasıdır (m. 

178,III). Diğer iflâs sebeplerinin hiç birisinde, borçlar hâlihazırda mevcudu aşmış 

değildir. Mevcudun, borçları karşılamaya yetmediğinin anlaşılması üzerine, borçlunun, 

borcunu ödeyip ödemediğine bakmaksızın, iflâsı istenebilir
1881

. Ancak, şartlarının 

sağlanması halinde, borca batıklık da, her zaman borçlunun zorunlu iflâsını gerektiren 

bir neden olmayabilir. Örneğin, mevcuttan fazla olmalarına rağmen, borçların vâdeye 

                                                 
1875

  Franko, Nisim: Sermaye Şirketlerinde-Özellikle Anonim Şirketlerde -İflâs ve Tehiri 

(Prof. Dr. Haluk Tandoğan'ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, s. 409-433), 410.  
1876

   Diğer tanımlar için bkz.Temme s. 112; Schönenberger, von Beat: (Çev.: Saim Üstündağ) 

İsviçre Borçlar Kanunu (OR) madde 725a‟ya Göre İflâsın Ertelenmesi (Yargı Dünyası, 

2005/111, s. 9-27), s. 11; Bürgi, Friedrich Wolfhart: Kommentar zum schweizerischen 

Zivilgesetzbuch, B. V, Obligationenrecht 5. Teil: Die Aktiengesellschaft, Zürich 1969, Art 

725, N. 9; Baumann s. 56; Favre s. 285; Lanz s. 37; Gentinetta s. 43; Giroud s. 54; 

Leemann s. 129; Locher s. 81, dn. 2; Metzler, Charles: Die Auflösungsgründe im 

Bereich der Aktiengesellschaft (Diss.), Bern 1952, s. 6; Schmid s. 7; Berkin-İflâs 

Hukuku, s. 186; MuĢul-Erteleme, s. 36; ; Öktem, Seda: İflâsın Ertelenmesinde Borca 

Batıklık Bilançosu (İBD, 2006/6, s. 2477-2490), s. 2479. 
1877

  Temme s. 112.  
1878

  Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 622-623; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 134; Franko s. 411-

412; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 31.  
1879

  Ancak, bu durum, Kooperatifler Kanunu m. 29‟da, ortaklarının sorumluluğunun sınırsız 

olduğu belirtilen kooperatifler için geçerli değildir (Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 623).  
1880

  Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 625; Franko s. 410; Öçal, Akar: Anonim Şirketlerde Mali 

Durumun Bozulmasının Ortaya Çıkardığı Bazı Hukuki Sorunlar (ATOD, 1975/6, s. 6 vd.), 

s. 15.  
1881

  Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 622.  
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bağlanmış ve bu vâdelerin henüz gelmemiş olması, borçların alınan yeni kredilerle 

ödenebilmesi veya ödenecek olması gibi durumlarda, borçların fazlalığı, bir iflâs 

sebebi olarak ortaya çıkmaz
1882

.  

Borca batıklık, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin borca batıklığı, sermaye 

şirketleri ve kooperatiflerin dışındaki kişilerin borca batıklığı ve terekenin borca 

batıklığı olmak üzere üçe ayrılır. Bunlardan, terekenin borca batıklığı, bu çalışmanın 

kapsamı dışında bırakılmış
1883

, fakat borca batıklığın diğer halleri, aşağıda ayrıntılı 

olarak incelenecektir
1884

.  

                                                 
1882

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 10.  
1883

  Borca batıklık halinde, tereke İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine (m. 180) göre tasfiye 

edilir
1883

. Terekenin resmî tasfiyesinde (MK m. 632-636) tutulan deftere göre, terekenin 

mevcudunun borçlarını ödemeye yetmediğinin anlaşılması veya başlangıçta mevcudun 

borcu karşılayacağı kanaati ile olağan usulle tasfiyeye başlanıp sonradan mevcudun 

borçları ödemeye yetmediği sonucuna varılması üzerine (MK m. 636; VVMT m. 52) 

terekenin tasfiyesi iflâs hükümlerine göre yapılır (m. 180). Mirasçılar borca batık terekeyi, 

bütün borçlarını ödemek suretiyle alacaklılar tarafından tasfiye yolu ile satılmaktan 

kurtarabilirler. Ancak, sadece terekenin değerine tekabül eden miktarı ödemek suretiyle 

tasfiye yolu ile satışa engel olamazlar. Bazı hallerde, tereke iflâs hükümlerine göre tasfiye 

edilir. Bu hallerin hemen hemen hepsinde, terekenin borçları, mevcudundan fazladır, yani 

tereke borca batık durumdadır (Kuru-El Kitabı, s. 1004). Burada tasfiyenin iflâs usulüne 

göre yapılması için miras bırakanın iflâsa tabi kimselerden olması gerekmez (Kuru-El 

Kitabı, s. 1004). Terekenin borca batık olması durumunda, sadece terekenin tasfiyesi, iflâs 

hükümlerine yapılır. Ancak, burada, ticaret mahkemesi yerine sulh mahkemesi, iflâs 

idaresi yerine tasfiye memurları vardır. Terekenin borca batık olduğunun anlaşılması 

üzerine, sulh mahkemesi, terekenin veya herhangi bir kimsenin  iflâsına karar 

vermemektedir. Hem bizim, hem de İsviçre hukukuna göre, bir mamelekin iflâs usulü ile 

tasfiye edilebilmesi için, borçlunun ticaret siciline kayıtlı bulunması halinde mümkün 

iken, terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye edilmesi için, böyle  bir şart aranmamıştır 

(Ansay, Sabri Şakir: Terekenin Tasfiyesi (AD, 1940/8 747-771), s. 766). Dolayısıyla, 

terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye edilmesi için, murisin hayatta iken, iflâsa tabi 

kişilerden olup olmamasının bir önemi yoktur.  
1884

  Bkz. aşa. § 17 ve § 18.  
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III-Kanuna Aykırı Karar ve ĠĢlemler 

Bankacılık Kanunu m. 110,I‟e göre, bir bankanın yöneticilerinin
1885

 ve 

denetçilerinin kanuna aykırı karar ve işlemleriyle banka hakkında, Bankacılık 

Kanunu‟nun 71 inci madde hükümlerinin uygulanmasına sebebiyet verdiklerinin 

tespiti durumunda, bankaya verdikleri zararlarla sınırlı olarak bunların şahsi 

sorumlulukları yoluna gidilerek, Fon Kurulu kararına istinaden ve Fonun talebi üzerine 

doğrudan şahsen iflâslarına mahkemece karar verilebilir. Bu karar ve işlemler, 

bankanın hâkim ortaklarına menfaat sağlamak amacıyla yapılmışsa
1886

, menfaat 

sağlayan ortaklar
1887

 için de sağladıkları menfaat üzerinden uygulanır
1888

. Yönetici ve 

denetçilerin ve hâkim ortakların iflâsını gerektiren ve Bankacılık Kanunu m.71‟de 

sayılan sebeplerin hepsi, bankanın mali yapısını bozarak iflâsa sebebiyet veren 

hallerdir. Bu nedenle, kanuna aykırı karar ve işlemler için “Bankanın mali yapısını 

bozan kanuna aykırı karar ve işlemler” de denilebilir. 

BankK m. 110‟ da sözü edilen işlem ve kararlar, bankacılık faaliyetine ilişkin 

işlem ve kararlardır. Bir karar veya işlemin, kanuna aykırı olup olmadığının temel 

ölçütü, BankK m.71‟dir. Şayet, karar ve işlem m.71‟de sayılan hususlardan birisine 

                                                 
1885

  Bankanın yöneticilerinden maksat, bankanın yönetim kurulu, denetim komitesi ve kredi 

komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları ve imza yetkisine 

sahip mensuplarından; bölge müdürleri, şube müdürleri ve genel müdürlük merkez 

teşkilatında yer alan bölüm, kısım, grup ve bunlara eşdeğer isimler altında faaliyet 

gösteren birimlerin yöneticileridir (BankK m.3). Ayrıca, yönetim kurulunun aldığı 

kararların kanuna aykırı olduğunu bilen ve bilmesi gereken ve bu kararları  uygulayan 

yöneticiler, kanuna aykırı işlemlerinden dolayı BankK m.3‟e göre sorumlu olacaklardır 

(Reisoğlu, Seza: Bankacılık Kanunu Şerhi, C.II, Ankara 2007, s. 1368; bkz. Tercan, 

Erdal: 4389 Sayılı Bankalar Kanunu‟na Göre Bankaların İflâsı veya Fona Devredilmesi 

Nedeniyle Banka Yöneticilerinin ve Ortaklarının Şahsi İflâsı (Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonuna Bankalar Kanunu ile Verilen Yetki ve Görevlerin Yerine Getirilmesi Sırasında 

Karşılaşılan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri ile İlgili 05.07. 2003 Tarih inde 

Düzenlenen Seminer Notları, s. 18-62), s. 23 vd. ). Bankada murahhas üye varsa ve 

bankanın zarara uğramasına sebep olan karar ve işlemler bu üyeye devredilen idare (ve 

temsil) haklarının kapsamına giriyorsa, diğer üyelerin iflâsına karar verilemez (TT K 

m.336/son; Reisoğlu S. s. 1368). 
1886

  Örneğin, hâkim ortağa, düşük faizli kredi kullandırılması, verilen kredi için faizsiz ve 

ödemezsiz dönemler tanınması, faiz indirimine gidilmesi, kredilerine karşılık olarak 

gösterdiği teminatlarının kendisine iade edilmesi, kanuna aykırı karar ve işlemlere 

dayanıyorsa, hâkim ortağa menfaat sağlanmış demektir (Reisoğlu S. s. 1377). 
1887

  Bankanın hâkim ortaklarından maksat, bir ortaklığı doğrudan ya da dolaylı olarak, tek 

başına veya birlikte kontrol eden gerçek veya tüzel  kişilerdir (BankK m.3; bkz. Tercan-

Bankaların İflâsı, s. 33 vd.). 
1888

  Tercan-Bankaların İflâsı, s. 18. 
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sebebiyet vermişse, kanuna aykırı karar ve işlem olarak kabul edilir
1889

. Bir görüşe 

göre, bu iflâs sebebinde sözü edilen “kanuna aykırılık” ibaresinde esas olarak 

kastedilen kanun Bankacılık Kanunu‟dur. Ancak, sorumluluğun belirlenmesi 

yönünden de Ticaret Kanunu da “kanun” ibaresinin kapsamındadır
1890

. Bizimde 

katıldığımız karşı görüşe göre ise, buradaki “kanun” kavramı, Bankacılık Kanunu ile 

sınırlı olmayıp, diğer kanunları, ilgili tüzük, yönetmelik ve genelgeleri de 

kapsamaktadır. Dolayısıyla, kanuna aykırı karar ve işlemler, bu kararların alındığı, 

işlemlerin yapıldığı tarihte yürürlükte olan kanunlara göre belirlenecektir. Fakat, 

bankacılık ilke ve teamülleri ile özen borcuna aykırılık, kanuna aykırılık 

oluşturmaz
1891

.  

Bu iflâs sebebi, sadece banka yönetici, denetçi ve hâkim ortaklar için kabul 

edilmiştir. Şimdiye kadar tanımlanan acz hali ile borca batıklık, mali durumun 

bozulması sonucu ortaya çıkan iflâs sebepleri idi. Ayrıca, bunlarda, borçlunun acz 

haline düşmesinin veya borca batık hale gelmesinin, nelerden kaynaklandığının bir 

önemi yoktu. Önemli olan sonuçtu. Kanuna aykırı karar ve işlemler ise, bu sebeplerden 

farklı olarak çift yönlü bir özelliğe sahiptir. Bu özelliklerden birincisi, kanuna aykırı 

karar ve işlemlerin, mali durumun bozulmasına sebebiyet verme özelliğidir. Buradaki 

mali durumun bozulmasının sebebi, mutlaka kanuna aykırı karar ve işlemler olması 

gerekir. İkinci özelliği ise, kanuna aykırı karar ve işlemi iflâs sebebi haline getiren 

husus, mali durumun bozulmuş olmasıdır. Mali durumda bir bozulma meydana 

gelmemişse, kanuna aykırı karar ve işlemler, bir iflâs sebebi olarak kabul edilemezler. 

Ancak, belirtmek gerekir ki, mali durumun bozulmasının her çeşidi, kanuna aykırı 

karar ve işlemleri iflâs sebebi haline getirmez. Bunun için, bozulan mali durum, 

Bankacılık Kanunu m.71‟de sayılan bozulmalardan birisi şeklinde cereyan etmiş 

olmalıdır
1892

. Banka yönetici ve denetçilerin, kanuna aykırı karar ve işlemleri, mali 

durumun bozulmasından kaynaklanan bir iflâs sebebi olmakla birlikte, tezin 

kapsamının daha fazla genişlememesi için, bu sebebin incelenmesi, çalışmamızın 

dışında bırakılmıştır. 

 

                                                 
1889

  Karş. Tercan-Bankaların İflâsı, s. 26.  
1890

  Tekinalp, Ünal: Fondaki Bankanın Hukuku, İstanbul 2003, s. N. 171. 
1891

  Reisoğlu S. s. 1370. 
1892

  Görüldüğü üzere, kanuna aykırı karar ve işlemler, hem mali durumun bozulmasına 

sebebiyet vermekte, hem de iflâs sebebi olarak kabul edilmeleri için mali durumun 

Bankacılık Kanunu m. 71 anlamında bozulmuş olması gerekmektedir.  
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§ 16. BORÇLUNUN ACZE (Ödeme Güçlüğüne) DÜġMESĠ 

A-GENEL OLARAK  

İcra ve İflâs Kanunu‟nun 178'inci maddesinin 1 inci fıkrası, iflâsa tabi olan 

borçluların, içinde bulundukları kötü ekonomik durum sebebiyle, acz halinde olduğunu 

bildirerek, yetkili mahkemeden kendi talepleriyle iflâslarını isteyebileceklerini hükme 

bağlamıştır
1893

. Doktrinde, buna, “acz hali sebebiyle, borçlunun iflâsını ihtiyari olarak 

istemesi” denir
1894

. Acze düşme (Zahlungsunfähigkeit), hukukumuzda, genel kuralın 

aksine, sadece borçluya iflâs yoluna başvurma imkânı tanıyan
1895

, özel bir iflâs sebebi 

olarak
1896

 kabul edilmiştir (m. 178,I). Diğer iflâs sebepleri ile karşılaştırıldığında, acze 

düşme sebebiyle iflâs istemek, borçlunun iradesine bırakıldığından, tek başına ve kesin 

nitelikte bir iflâs sebebi değildir
1897

.  

Mali durumun bozulmasının, acz hali bakımından iki yönü vardır: Zira, mali 

durumun bozulması, borçlunun kendi iflâsını istemesi bakımından, bir acz halini ifade 

ederken; alacaklının zaviyesinden, ödemelerin tatili anlamına gelir
1898

. Alacaklının, acz 

haline dayanarak iflâs isteme yetkisi bulunmadığından, sadece ödemelerin tatili 

                                                 
1893

  Bu iflâs sebebi, İsviçre İcra ve İflâs Kanunu‟nun (SchKG) 191 inci, Alman Acziyet 

Kanunu‟nun (InsO) 17 inci maddesinde düzenlenmiştir. Alman hukukunda, Türk ve 

İsviçre hukukundan farklı olarak, bir de “acz hali tehlikesi (drohende 

Zahlungsunfähigkeit)” adı altında bir iflâs sebebi daha vardır (InsO § 18). Bizim İcra ve 

İflâs Kanununda, acz hali tehlikesi, sadece şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu 

yeniden yapılandırılma sebebi olarak düzenlenmiştir. İcra ve İflâs Kanunu m. 309/m‟ye 

göre, borçlunun muaccel olan borçlarını ödeyememesi veya borca batıklık tehlikesi ile 

karşı karşıya kalması halinde yeniden yapılandırma yoluna başvurulabilir.  
1894

  Kuru-El Kitabı, s. 990; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 496; Pekcanıtez-Anonim 

Ortaklıklar, s. 26 vd.; Atalay-Anonim Şirketler, s. 33; Altay-İflâs Hukuku, s. 481.  
1895

  Alman hukukunda, hem alacaklı hem de borçlu, bu nedene dayanarak iflâs isteyebilir 

(Braun § 17 Rdnr. 1)..  
1896

  Buna karşılık, Alman Acziyet Kanunu‟ndaki acz hali genel bir iflâs sebebidir (Onciul s. 

93; Eilenberger § 17 Rdnr. 1).  
1897

  Acz hali, borca batıklık ile karşılaştırıldığında, acz hali ile borca batıklık arasında bir 

ilişkinin bulunması mümkün olmakla birlikte, her ikisi farklı iflâs sebepleridir. Buna göre, 

bir borca batıklığın, acz haline sebebiyet vermesi mümkün iken, bu her zaman doğrudan 

gerçekleşmeyebilir. Aynı şekilde, bazı durumlarda ise,  borca batıklık olmadan da acz 

halinin gerçekleşmesi mümkündür. Bunun temel sebebi ise, acz halinin, bilançodaki 

mevcut ve borçlar dengesinden çok, bilançonun yapısıyla ilgili bir sorun olmasıdır. Zira, 

acz hali, ödeme araçlarının yetersizliği sonucunda oluşan likidite darlığından kaynaklanır 

(bkz. Brunner Art. 191, N. 1). 
1898

  Burada, mali durumun bozulmasının acz hali veya ödemelerin tatili için üst bir başlık 

olabilmesi için, mali durumun bozulmasının az çok süreklilik göstermesi gerekir. 
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sebebine dayanmak suretiyle, borçlunun iflâsını isteyebilir. Ancak, belirtmek gerekir 

ki, ödemelerin tatili, her zaman borçlunun aczinden kaynaklanmadığından, acz haliyle 

eş anlamlı bir kavram değildir. Hatta, acz haline göre daha geniş bir anlam ve 

uygulama alanına sahiptir. Bir defa, ödemelerin tatili, sadece borçlunun iradesi ile 

değil, iradesi dışındaki sebeplerle de gerçekleşebilir. Örneğin, borçlu, hiçbir neden 

olmaksızın ve sırf öyle istediği için, ödemelerini tatil edebilir. Buna karşılık, borçlu 

ödemelerini yapmak istemesine rağmen, içine düştüğü kötü mali durum sebebiyle bu 

mümkün olmadığından, borcunu ödeyememekte veya ödeme konusunda 

zorlanmaktadır. Bu ödeyememe durumu, borçlunun iradesinin dışında, yani, onun 

iradesine rağmen gelişmektedir
1899

.  

Borçlunun, acz halinde olup olmadığı, konusunda, kanunda açıkça konulmuş bir 

ölçüt olmamakla birlikte, çeşitli düzenlemelerden hareketle, birtakım ölçütler 

konulabilir. Yukarıda da belirtildiği gibi, acz hali ve borca batıklık, mali durumun 

bozulmasıyla yakından ilişkili olup, “mali durumun bozulması” şeklindeki ifadenin alt 

başlıklarını oluştururlar. Acz halindeki bir borçlunun mali durumu bozulmaya devam 

ettikçe, borca batıklığa doğru bir gidişat söz konusu olacağından, bu iki kavram, 

birbirlerini tamamlayan iki iflâs sebebi olarak öne çıkarlar. Bu yakın ilişkiden 

hareketle, acz halinin tespiti için, alt ve üst sınır olmak üzere, iki ölçüt ortaya 

konulabilir.  

Acz halinin üst sınırını belirlemek için, borçluları, sermaye şirketleri ve 

kooperatifler ve diğer borçlular olmak üzere ikiye ayırmak suretiyle incelemek gerekir. 

Şayet, borçlu sermaye şirketi ve kooperatif dışındaki bir borçlu ise, kanun acz halinin 

üst sınırını m. 178,III‟te koymuştur. Bu üst sınır, borçlu aleyhine, alacaklılardan birinin 

haciz yolu ile takibi neticesinde yapılan haciz, borçlunun yarı mevcudunun elinden 

çıkmasına sebep olup da, kalanı, muaccel ve vâdesi bir sene içinde gerçekleşecek diğer 

borçlarını ödemeye yetişmemesi durumudur. Borçlu, bu noktaya gelene kadar, mali 

durumundaki her çeşit bozulma, ihtiyari beyana dayanan acz halidir. Borçlu, m. 

178,III‟teki duruma gelinceye kadar, aczini beyan etme mecburiyeti yoktur. Bu 

durumda, iflâsını istemesi kendi takdirine bırakılmıştır.  

Sermaye şirketleri ve kooperatifler için, kanun koyucu, acz halinin üst sınırı 

olarak başka bir ölçüt koymuştur. Bu sınır, borçlunun mevcud ve alacaklarının 

borçlarını karşılamaya yetmemesi, yani borca batık hale gelmiş olmasıdır. Sermaye 

                                                 
1899

  Bu konuda ayrıca bkz. aşa. § 16. C. I. 
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şirketi ve kooperatif, bu noktaya gelinceye kadar, mali durumunda meydana gelecek 

her türlü bozulma, onun acz halinde olduğunu gösterir. Ancak, bu bozulmaya rağmen, 

borçlu, borca batık hale gelmedikçe, iflâsını istemesi mecburi olmayıp, bu durum onun 

serbest iradesine bırakılmıştır. Ne zaman ki, borçlu borca batık hale gelirse, 

alacaklıların menfaatleri büyük bir tehlikeye girmiş olacağından, bu durum, borca 

batıklık adı altında ayrı bir iflâs sebebi olarak kabul edilmiş ve bunun için, borçlunun 

iflâsını istemesi zorunlu hale getirilmiştir. Zaten, acz halinin borca batıklıktan temel 

farklarından birisi de, acz halinde her şeye rağmen, borçlunun mevcudunun, halen 

borçlarından fazla olmasıdır. Sonuç olarak denilebilir ki, gerek sermaye şirketleri ve 

kooperatifler, gerekse diğer borçlular için, kanunda belirtilen ölçüler altında olmak 

üzere, mali durumda meydana gelen her türlü bozulma acz hali olarak kabul edilmesi 

gerekir. Acz halinin üst sınırı, tabiri caizse, borca batıklık olarak kabul edilmiş ve bu 

sınırın aşılması, borca batıklık adı altında, başka bir iflâs sebebi olarak belirlenmiştir. 

Fakat, acz halinden farklı olarak, borca batıklıkta, borçlunun iflâsını istemesi, 

ihtiyarına bırakılmamış, oluşan durumun hassasiyeti ve alacaklıların korunması 

sebebiyle, iflâsını istemesi zorunlu hale getirilmiştir.  

Kanun koyucu, acz halinin tayin edilmesi için, dolaylı da olsa, bir üst sınır 

koymuş olmasına rağmen, hiçbir alt sınır koymuş değildir. Dolayısıyla, “borçlu, asgari 

olarak, hangi noktadan itibaren veya hangi durumda, acz haline düşmüş sayılacak ve 

ihtiyari olarak iflâsını isteyebilecektir?” sorusuna cevap bulmak gerekecektir. Çünkü, 

acz halinin belirlenmesi için, bir alt veya asgari sınır konulamazsa, mali durumu iyi 

olan birisi de, çeşitli amaçlarla, acz halinde olduğunu iddia ederek, iflâsını isteme 

denemesi yapabilecek ve mahkemeleri bu konudaki talepleri ile meşgul edebilecektir. 

Acz halinin alt sınırı tayin edilmeye çalışılırken, borçlular arasında bir ayrım yapmaya 

gerek yoktur. Çünkü, bütün borçlular, acz halini sebep göstererek, iflâslarını 

mahkemeden talep edebilirler. Acz halinin alt sınırı; borçlunun, sebebi ne olursa olsun, 

vâdesi gelmiş para borçlarını ifa edemeyecek kadar, mali durumunda bozulma 

meydana gelmiş olmasıdır. Böyle bir durumda, artık borçlu acz haline adım atmış 

sayılır. Burada, borçlunun mevcudu borçlarını karşılamaya yetmektedir, ancak 

borçlarını ödeme konusunda zorlanmakta ve mevcudunu, borçlarını ödemek için nakde 

dönüştürememektedir. Lâkin, bu konuda, nihai kararı verecek mercii, iflâs talebini 

inceleyecek olan ticaret mahkemesidir.  
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B-ÖZELLĠKLERĠ 

I-Ödeme Araçlarının Yokluğu veya Yetersizliği 

Acz halinin söz konusu olabilmesi için, borçlunun, borcunu “isteyerek ödememe 

iradesi” yerine, “borcunu ödeyememe hali” söz konusu olmalı ve bu da ödeme 

araçlarının eksikliğine dayanmalıdır. Borçlunun borcunu ödemekten kaçınması, bir 

aciz sebebi olarak kabul edilemez. İcra ve İflâs Kanunu‟nun 178 inci maddesinin 1 inci 

fıkrasının birinci cümlesine göre “İflâsa tabi bir borçlu, acz halinde bulunduğunu 

bildirerek yetkili mahkemeden iflâsını isteyebilir”. Bu hükümden de açıkça 

anlaşılacağı gibi, aciz hallerinin neler olduğu, kanunda düzenlenmemiştir. Ancak, 

doktrindeki hâkim görüşe göre, acz halinin temel özelliklerinden birisi, borcun 

ödenmesini sağlayan araçların eksikliğidir
1900

. Bu araçların eksikliği likidite darlığı 

olarak da ifade edilmektedir
1901

.  

Nakit para veya kredi birer ödeme aracı kabul edilir. Borçlunun, borcunu 

ödeyebilecek nakit parasının olmaması veya kullanabilir kredisinin bulunmaması veya 

bu krediyi temin edememesi, ödeme araçlarının eksikliğine ilişkin durumun varlığına 

işaret eder. Ancak, kambiyo senedi, hisse senedi gibi araçların, bu kapsama girip 

girmediği, Alman doktrininde tartışma konusu olmuştur. Bu konuda dar ve geniş 

olmak üzere iki görüş mevcuttur. Bazı yazarlar, ödeme araçları kavramının geniş 

tutulmasından yana görüş açıklarken (geniş yorum), bazı yazarlar da, bu kavramın 

nakit para ve kullanılabilir kredi ile sınırlı tutulması gerektiğini ileri sürmüşlerdir (dar 

yorum)
1902

.  

Geniş yorum, temeli çok daha eski olan bir düşünce şeklidir. Bu düşünceye göre, 

ödeme araçları kavramı, geniş anlamda yorumlanmalıdır. Alman Federal Mahkemesi, 

eski kararlarında
1903

 ve bazı yazarlar bu görüştedirler
1904

. Buna göre, bir “malvarlığı 

değeri” para ise veya paraya çevrilebiliyorsa, o değer bir ödeme aracıdır. Borçlu, bu 

mal varlığı değerini paraya çevirmekten kaçınırsa, ortada bir acz hali değil, borçlunun 

                                                 
1900

  Götker Rdnr. 58 ff; Brunner Art. 191, N. 1; Temme s. 7 vd.; Kirchhof § 17 Rdnr. 14; 

Uhlenbruck-Insolvenzordnung § 17 Rdnr. 11. 
1901

  Brunner Art. 191, N. 1. 
1902

  Bkz. Temme s. 8; Borup, Peter: Die eingetretene Zahlungsunfähigkeit aus der Sicht der 

Betriebswirtslehre und das Problem ihrer Messbarkeit (BB, 1986/28, s. 1883-1889), s. 884.  
1903

  BGH WM 1957, 67 (68) (Temme s. 13). 
1904

  Bieneck, Klaus: Strafrechtliche Relevanz der Insolvenzordnung und aktueller Änderungen 

des Eigenkapitalersatzrechts, (StV, 1999, s. 43-47), § 63 Rdnr. 31.  
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borcunu ödemekten kaçınmasına ilişkin durum vardır
1905

. Fakat, bu malvarlığı 

değerlerinin neler olduğu, Alman Federal Mahkemesinin kararından 

anlaşılmamaktadır. Alman doktrini, malvarlığı değerinin kapsamı konusunda yaptığı 

ayrıntılı araştırma neticesinde şu sonuca ulaşmıştır. Borçlunun, paraya çevrilebilir 

malvarlığı, üç kalemden oluşmaktadır
1906

: Bunlar, mevcut para, kambiyo senetleri, 

kredi kurumlarından alınabilecek krediler, cari varlıklar (tedavüldeki sermaye) ve 

yatırım sermayesidir.  

Kanaatimizce, geniş yorum görüşü bu özellikleri ile, acz haline dayanarak 

borçlunun iflâsının istenmesini zorlaştırmaktadır. Çünkü, borçlunun iflâs etmesi, 

yukarıda sayılan ve paraya çevrilebilen malvarlığı kalemlerinin, yeterli miktarda 

olmaması halinde mümkündür. Bu görüşe göre, temel ödeme aracı olan paranın 

yetersizliği, tek başına bir acz haline düşme sebebi değildir. Borçlu, sadece bu duruma 

dayanarak, acz halinde olduğunu ileri süremeyecek ve dolayısıyla da, iflâsını 

isteyemeyecektir. Bu durumda, alacağını alamayan alacaklılar, ancak, diğer iflâs 

sebeplerine dayanarak, iflâs isteme durumunda kalacaklardır.  

Dar yoruma göre ise, borç ödemekteki acz hali, genel olarak “para eksikliğine” 

dayanır. Dolayısıyla, ödeme aracı denildiği zaman, akla gelecek olan kavram 

“para”dır
1907

. Geniş yorumu benimseyenlerin ileri sürdüğü diğer araçlar, kapsam dışı 

bırakılmalıdır. Yani, ölçü bir şeyin “paraya çevrilebilir olması” değil, paranın bizatihi 

kendisidir
1908

. Para da kendi içinde kaydi para (Buchgeld) ve nakdi (konkrete 

Geldzeichen) para olmak üzere ikiye ayrılır.
1909

 Nakdi para, banknot ve madeni 

paralardan oluşur ve gerçek para olarak kabul edilir. Kaydi paradan maksat ise, 

bankalar ve diğer kredi kurumları nezdinde bulunan, kıymetli bir evraka bağlanmamış, 

fakat üzerinde çek veya havale suretiyle, her zaman ödeme gayesiyle, tasarruf edilmesi 

mümkün olan hesap aktifi biçimindeki değerlerdir
1910

. Buna göre, kullanılabilir kredi 

de, bir ödeme aracıdır. Burada belirtmemiz gerekir ki, dar yorum, kaydi parayı bir 

ödeme aracı olarak kabul etmediğinden, borçlunun iflâs etmesini, oldukça 

kolaylaştırmakta, birçok malvarlığı olmasına rağmen, borcunu ödeyebilecek miktarda 

nakit parası mevcut değilse, borçlunun, acz halinde olduğunun kabul edilmesi 

                                                 
1905

  BGH WM 1957, 67 (68) (Temme s. 13).  
1906

  Matzen, Klaus: Der Begriff der drohenden und eingetretenen Zahlungsunfähigkeit im 

Konkursstrafrecht, Baden-Baden 1993, s. 33 vd. 
1907

  Uhlenbruck, Wilhelm: Die GmbH & Co. KG in Krise, Konkurs und Vergleich, Köln 

1988, s. 229.  
1908

  Uhlenbruck-GmbH, s. 229.  
1909

  Temme s. 16.  
1910

  Barlas s. 8.  
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gerekmektedir.  

Kanaatimizce, gerek İcra ve İflâs Kanunu ve gerekse Insolvenzordnung, “ödeme 

aracı veya araçları” kavramını kullanmadığından, buradaki problemin çözümünde, bir 

sonuca ulaşabilmek için, öncelikle “ödeme araçları” kavramının lafzi anlamının, 

ödemeye yönelik hukuki ilişkilerde, hangi sermaye kalemleri için kullanıldığını ortaya 

koymak gerekir. Kural olarak ödemeler para ile yapıldığından
1911

, acz hali de, finanssal 

sebeplerden kaynaklanmalıdır. Ticari ve ekonomik hayatın gerekleri açısından, 

buradaki ödeme araçları kavramına nakit paranın yanı sıra, kambiyo senetlerinin de 

dâhil edilmesi uygun olacaktır. Ayrıca, kanun belli bir kavram kullanmadığı için, 

doktrinin kullandığı “ödeme araçları yerine”, “parasal araçlar” veya “likidite araçları” 

kavramı kullanılabilir.  

Borca batıklıkta, temel sorun, mevcudun yetersiz olması iken, acz halinde ise, 

likidite yetersizliğidir. Demek ki, kanun koyucu, mevcudun yetersizliği ile likidite 

yetersizliğini birbirinden ayırmış
1912

 ve her birine farklı sonuçlar bağlamıştır. Buna 

göre, borçlunun, acz haline düştüğünün temel ölçütü, borçlunun borçlarının, 

mevcudundan fazla olması, yani borçlarını ödemeye yetecek kadar mevcuda sahip 

olması değil
1913

, borçlunun elindeki ödeme araçlarının (likidite) yetersiz olmasıdır. Bu 

nedenle, ağır hastalık, iş sebebiyle aşırı yoğunluk, özelilikle işletme alanlarında 

görülen organizasyon hataları, örneğin şirketin işlem verilerini kaybetmesi gibi 

olağanüstü durumlarda, ödeme yükümlülüğünün gerçekleştirilememesi, borçlunun acz 

haline düştüğü anlamına gelmez
1914

.  

Bazen, borçlunun yeterli mevcudu olmasına rağmen, bu mevcudunu, likiditeye 

dönüştürerek, borçlarını ödeme konusunda zorlanabilir. Örneğin, borçlunun mevcudu, 

borçlarından fazla olmakla birlikte, borçlunun elinde, para ve kıymetli evrak gibi 

                                                 
1911

  Temme s. 15.  
1912

  Öztek, Selçuk: İflâsın Ertelenmesi (Bankacılar Dergisi, 2006/59, s. 39-83), s. 53; 

“…İflâsın ertelenmesine karar verilebilmesi için her şeyden önce erteleme talebinde 

bulunan şirketin borca batık durumda bulunması gerekir. Bilirkişi raporunda erteleme 

talebinde bulunan limited şirketin borca batık durumda olmadığı, nakit sıkıntısı bulunduğu 

belirtilmiştir. Acz halinde bulunmak iflâsın ertelenmesine karar verilebilmesi için yeterli 

değildir. Mahkemece, borca batık durumda olmayan davacı şirketin iflâsın ertelenmesi 

talebinin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır…” (19. HD, 

16/3/2006, 569/2637: Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 53).  
1913

  Jäger/Weber, § 102, Anm. 3; Lanter, Beat: Die Insolvenzerklaerung als Mittel zur 

Abwehr von Pfändungen (Diss.), Zürich 1976, s. 40.  
1914

  Bu sebeplerle borcun ödenememesi halinde, borçlu acz haline değil, alacaklılar, genel bir 

iflâs sebebi olan borcun ödenmemesi nedenine dayanarak iflâs talebinde bulunabilirler.  
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ödeme araçları yoksa veya yeterli değilse; mevcudu oluşturan kalemler, hemen paraya 

çevrilemiyorsa veya paraya çevrilmesi oldukça zor olan ekonomik değerlerden 

oluşuyorsa
1915

, ödeme araçlarının yokluğundan veya yetersizliğinden söz edilir. İşte, 

ödeme araçlarının yokluğu veya yetersizliği sebebiyle, borçlu, muaccel olan borçlarını 

ödeyemeyecek durumda ise, borçlunun acz hali gerçekleşmiş demektir
1916

. Bu ölçüt, 

aynı zamanda, acz halini borca batıklıktan ayıran bir diğer temel öğedir
1917

. Ayrıca, 

borçlunun, ödeme araçları dışındaki ekonomik unsurlarla borcunu ifa etme kabiliyetine 

sahip olması, onun acz halinde olmadığı anlamına gelmez. Örneğin, borçlu para ile 

ödeme yapmak yerine, alacaklılara ürettiği malları vermek suretiyle, borçlarından 

kurtulma imkânına sahip olması, onun acz halinde olmadığını göstermez. Ancak, 

alacaklıların, bu türden bir ifayı kabul etmeleri halinde, borç sona ereceğinden, borçlu 

hakkındaki iflâs sebebi de ortadan kalkmış olacaktır.  

II-Ödeme Yükümlülüğünün Yerine Getirilememesi  

Acz halinde olmanın temel sonucu, borçlunun ödeme yükümlülüklerini yerine 

getirememesidir. Bunun için de, acz haline sebebiyet veren durumlar ile ödeme 

yükümlülüğünün yerine getirilememesi arasında bir illiyet bağının olması gerekir. 

Eğer, borçlu, bilinmeyen bir nedenden dolayı veya keyfi olarak, yükümlülüklerini, 

genel ve sürekli olarak yerine getirmekten kaçınıyorsa, burada acz halinden değil, 

ödemelerin tatilinden söz edilir. Borçlu, öz kaynakları bakımından acz halinde 

gözükmesine rağmen, bir şekilde, ödeme yükümlülüğünü yerine getirebiliyorsa, acz 

hali gerçekleşmez. Çünkü, borçlunun acz halinde sayılması için, borcunu, kendi öz 

kaynakları ile ödeyemiyor olması şart değildir. Yani, borçlu bu zor durumuna rağmen, 

bir yerden para bulup, borcunu ödüyorsa, acz halinden bir süreliğine kurtularak onu 

ötelemiş olur. Fakat, borçlu, yeni ödemelerinin vâdesi gelene kadar, durumunu 

düzeltemezse, acz halinin kronik hale geldiği kabul edilmelidir 

Ödeme yükümlülüğünün konusunu, sadece para (ve teminat) borçları oluşturur. 

Borçlunun, para borcu dışındaki taahhütlerini yerine getirmemesi, bir acz hali olmakla 

birlikte, m.178,I anlamında iflâs sebebi oluşturmaz. Örneğin, borçlunun, hammadde 

sıkıntısı sebebiyle, taahhüt ettiği ürünü üretememesi ve karşı tarafa teslim etmemesi, 

                                                 
1915

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 38.  
1916

  Jäger/Weber, § 102, Anm. 3.  
1917

  Borca batıklık ve acz hali farklı iflâs sebeplerini düzenleyen kavramlar olmakla birlikte, 

doktrinde bazı yazarlar, “acze düşme” kavramını borca batıklık yerine kullanrnaktadırlar 

(Bkz. Ansay-İcra ve İflâs, s. 39; Berkin-İflâs Hukuku, s. 185-189; Franko s. 409 vd.). Bu 

kavram karışıklığına bazı kanun hükümlerinde de rastlanmaktadır. Örneğin, Türk Ticaret 

Kanunu‟nun 324,II ve Kooperatifler Kanunu m. 63,I‟ de, “borca batık olma” yerine, “acz 

hali” kavramı tercih edilmiştir.  
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iflâs istenmesine imkân vermez. 

Borçlunun, ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi, objektif ve sübjektif 

(kişisel) olmak üzere, iki ayrı sebepten kaynaklanır. Sübjektif sebepler, borçlunun iç 

dünyası ve kişisel kaygıları ile ilgili olup, ilke olarak ödememe niyeti ile sınırlıdırlar. 

Ancak, buradaki ödememe niyeti, alacaklıları zarara uğratma gibi kötü bir niyetten 

kaynaklanmaz. Eğer, acz halindeki borçlu, kötü niyetle vâdesi gelmiş yükümlülüklerini 

ifa etmekten kaçınırsa, bu ödememe iradesi acz halini oluşturmaz. Bu durum, diğer 

şartları da varsa ödemelerin tatili olarak kabul edilir
1918

. Alman hukukunda ise, 

borçlunun ödemelerini tatil etmesi durumunda, acz haline düştüğü kabul edilir
1919

. 

Sübjektif sebepler, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilirler. Bu sebeplere bazı örnekler 

verilerek konuyu daha da somutlaştırmak mümkündür: Birnci olarak, borçlu, 

alacaklıların münferit takiplerinden kurtulmak için (ve alacaklıların iflâs talebini 

beklemeden), acze düştüğünü beyan ederek iflâsını istemiş olabilir
1920

. Çünkü, iflâsın 

açılması ile borçlu hakkındaki bütün takipler duracağından ve yeni bir takip 

yapılamayacağından, borçlu kendi iflâsını istemek suretiyle, kendisine karşı başlatılmış 

olup, halen devam eden takipleri durdurabilir; başlatılacak olan takiplerin 

başlatılmasını da engelleyebilir
1921

 ve iflâs kararının kesinleşmesi ile de duran 

takiplerin düşmesini de sağlayabilir (m.193). İkinci olarak, mali durumu bozulan ve 

bozulmaya devam eden borçluya karşı, ilk önce cüz‟i icra takibi yapan alacaklılar, 

alacaklarına daha önce kavuşma imkânına sahip iken, sonradan cüz‟i icra takibi 

başlatanlar hacze iştirak şartlarını oluşturmamışlarsa, alacaklarına kavuşamama 

tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar. Borçlu, kendi iflâsını istemek suretiyle, alacaklılar 

arasında oluşan bu eşitsizliği ortadan kaldırmayı düşünebilir
1922

. Üçüncü olarak, 

borçlu, iflâs içi konkordato teklifinde bulunmak (m.309) için de, iflâsını isteme yoluna 

                                                 
1918

  Schmerbach, Ulrich: Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung, Berlin 2002, § 17 

Rdnr. 6. 
1919

  Schmerbach § 17 Rdnr. 6. 
1920

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 11.  
1921

  Gentinetta s. 36; Leemann s. 127; Lanter s. 7-9; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 53-54; 

Yılmaz, Ejder: Borçlunun İhtiyarı İle Kendi İflâsını İstemesi Durumunda Mahkemenin 

İnceleme Yetkisi (ABD, 1985/1, s.22-34), s. 25; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 49; 

Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 26; Atalay-Anonim Şirketler, s. 36; Anayasa 

Mahkemesinin 20. 9. 1984 tarihli, Esas:1984/8, Karar: 1984/10 Sayılı Kararı (RG, 28. 12. 

1984, sa. 18619, s. 87-97).  
1922

  Leemann s. 126; Gentinetta s. 37; Lanter, s. 7; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 11; 

Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 25; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 27; Üstündağ-

İflâs Hukuku, s. 49; Anayasa Mahkemesinin 20. 9. 1984 tarihli, Esas:1984/8, Karar: 

1984/10 sayılı Kararı (RG, 28. 12. 1984, sa. 18619, s. 87-97).  
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gidebilir
1923

. Dördüncü olarak, borçlunun, sadece iflâs açılıncaya kadar sahip olduğu 

malvarlığı, iflâs masasına dâhil olurken, iflâsın açılmasından sonra, çalışarak elde 

ettiği ücretler, iflâs masasına dahil olmazlar. Borçlu, kendi iflâsını istemek suretiyle, 

bu ücretlerine alacaklılar tarafından el konulmasının önüne geçebilir
1924

. Son olarak da, 

borçlu, kendi iflâsını isteyerek, vaktinde hacze iştirak etmemiş olan aile yakınlarını (m. 

101), kendisindeki alacakları için, adi veya imtiyazlı olarak sıraya girmelerini mümkün 

kılmak için, acze düştüğünü iddia ederek iflâsını istemiş olabilir
1925

.  

Acz halini oluşturan sübjektif sebeplerin yanı sıra, bir de objektif sebeplere 

ihtiyaç vardır. Çünkü, borçlunun, sırf kendisini acz halinde hissetmesiyle, yani 

mücerret durumdaki acz hali sebebiyle, iflâsına karar verilemez
1926

. Acz haline 

dayanılarak iflâs istenebilmesi, acz halinin, vakıalar ve rakamsal verilerle
1927

, yani fiili 

olarak gerçekleşmesi ve herkesçe bunun bir acz hali durumu olduğunun kabul edilmesi 

gerekir
1928

. Ayrıca, bizim hukukumuzda, Alman hukukundan farklı olarak, acz hali 

tehlikesi (drohende Zahlungsunfähigkeit) bir iflâs sebebi olarak kabul edilmediğinden, 

bu tehlikenin varlığı da, borçluya iflâsını isteme hakkı vermez. Fiili olarak gerçekleşen 

acz hallerine, borcun ödenememesi, ödemelerin tatil edilmesi, alacakların tahsil 

edilememesi, büyük oranda sermaye kaybı
1929

 örnek olarak verilebilir.  

                                                 
1923

  Leemann s. 127; Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 25; Anayasa Mahkemesinin 20. 9. 1984 

tarihli, Esas:1984/8, Karar: 1984/10 Sayılı Kararı (RG, 28. 12.  1984, sa. 18619, s. 87-97).  
1924

  Fritzsche s. 32, dn. 52; Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 25; Anayasa Mahkemesi‟nin 20. 

9. 1984 tarihli, Esas:1984/8, Karar: 1984/10 sayılı Kararı (RG, 28. 12. 1984, sa. 18619, s. 

87-97); Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 49.  
1925

  Gentinetta s. 37; Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 25; Anayasa Mahkemesinin 20.9.1984 

tarihli, Esas:1984/8, Karar: 1984/10 Sayılı Kararı (RG, 28. 12. 1984, sa. 18619, s. 87 -97).  
1926

  Franko s. 411.  
1927

  Bazen, borçlunun çok borcu olmasına rağmen, bu borçları oransal olarak mevcudunu 

geçmemiş olabilir. Böyle bir durumda, borca batıklıktan söz edilemeyeceğinden, 

borçlunun iflâsını isteme mecburiyeti yoktur. Ortada bir borca batıklık olmamasına 

rağmen, borçlu, kendisini mali olarak iyi görmüyorsa, örneğin küçük meblağlı borçlarını 

bile ödeyecek durumda değilse, onun acz halinde, yani zor durumda olduğunu kabul etmek 

gerekir. Borçlu, böyle bir durumda kendi iflâsını ihtiyari olarak isteyebilir.  
1928

  Alman acziyet hukukunda, borçlu acz halinden ziyade sadece borcunu ödememe gibi bir 

davranış içinde ise, bu durumda alacaklı alacağının tahsili için bireysel icra yoluna 

başvurabilir (Götker, Uwe: Der Geschäftsführer in der Insolvenz der GmbH, Köln 1999, 

Rdnr. 81 ff.; Kirchhof, Hans Peter: Heidelberger Kommentar InsO, Heidelberg 2003, § 17 

Rdnr. 14; Nerlich, Jörg/Römermann, Volker/Mönning, Rolf Dieter: Insolvenzordnung 

(InsO) Kommentar, München 2003, § 17 Rdnr. 21; Bork, Reinhard: Einführung in das 

neue Insolvenzrecht, Mohr Siebeck 2005, Rdnr. 84; Temme s. 7). 
1929

  Sermaye kaybı, doğrudan borçlunun mevcudu ve borçlarıyla ilgili bir durum değildir. 

Ancak, sermaye kaybı halinde, borçlu mali açıdan sıkıntıya gireceği ve bu durumun 

mevcut ve borç dengesine yansıyacağı muhakkaktır. Böyle bir durum, borca batıklık söz 

konusu olmamakla birlikte, mali durumda bir bozulma olduğunun da göstergesidir. Şayet, 

sermaye kaybı, borçlunun muaccel olan borçlarını ödemeyi zorlaştırmışsa, ortada bir acz 
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Borçlunun, sübjektif kaygılarla, acz halinde olduğunu, göstermesi için ileri 

sürdüğü sebepler, borçlunun hedeflediği birer amaç olup, nitelikleri gereği mahkeme 

önünde ileri sürülmelerine imkân yoktur. Bunun için, borçlu, görünürde de olsa bir 

takım objektif ve somut sebeplere dayanmak zorundadır. Yani, acz halinden 

bahsedebilmek için, borçlunun iç dünyası ile ilgili olan sübjektif sebepler, tek başına, 

borçlunun iflâsına karar verilmesi için yeterli olmayıp, objektif sebeplerden birisinin 

de bulunması gerekir. Objektif sebepler, borçlunun veya onun bilgisi ve rızası 

dâhilinde üçüncü kişilerin dış dünyaya yansıyan ve somut dayanağı olan, herkes için 

aynı anlama gelen
1930

 davranışlardan oluşurlar. Bunlara, küçük miktardaki borçların 

dahi karşılanamaması; banka ve finans kurumlarından kredi temin edilememesi; 

personel ücretleri, vergi ve diğer kamu borçlarının zamanında ödenememesi ile 

protestolu çek ve senetlerin fazlalığı örnek verilebilir
1931

. Bunların hepsi, borçlunun 

mevcudu fazla olduğu halde, mevcuttaki malların, çeşitli sebeplerle paraya 

çevrilememesi, muaccel alacakların tahsil edilememesi veya kredi temin edilememesi 

gibi, ödeme araçlarının yok veya yetersiz olmasına dayanırlar. Borçlunun, bu gibi 

sebeplerle borçlarını ödeyemeyecek durumda olması; mevcut malvarlığıyla, borçlarını 

ödeme konusunda umutsuzluğa düşmesi ve bu nedenle başlamış veya başlayacak 

takiplerle karşı karşıya olması, borçlunun acz haline düştüğünü gösterir
1932

.  

Görüldüğü üzere, borçlunun acz hali nedeniyle kendi iflâsını istemesinin, 

objektif ve sübjektif olmak üzere, iki temel sebebe dayanması gerekir. Ancak, sübjektif 

sebep, çoğu zaman objektif sebebin arkasında gizli olarak yer alır. Şayet, objektif 

sebebin arkasında gizlenen sübjektif sebep, borçlunun kötü niyetine dayanıyorsa, bu 

durumda, borçlunun hileli bir muamelesinden söz edilecektir. Alacaklı, acz hali 

nedeniyle, borçlunun iflâsını isteyemediği halde, acz halini gerçekleştirmek için 

yapılan bu hileli muameleyi gerekçe göstererek m.177/1‟e göre borçlunun iflâsını 

isteyebilecektir. Demek ki, gerçeğe uygun olarak gerçekleşen acz haline dayanarak 

iflâs isteme yetkisi, sadece borçluya tanınmış iken, borçlunun, kötü niyetli olarak acz 

                                                                                                                                          
halinden, yani zor durumdan sözedilecektir. Türk Ticaret Kanunu m. 324,II, c. 1‟e göre 

“Şirketin acz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa, idare meclisi, 

aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder”. Demek ki, ½ veya 

2/3 oranında sermaye kaybının ortaya çıktığı durumlarda, şirketin acz haline düştüğüne 

dair şüpheler varsa, bu durumun tespiti için bir ara bilançosunun tanzim edilmesi gerekir.  
1930

  Objektif sebepler, herkes için aynı anlama gelmesi gerekmekle birlikte, herkes tarafından 

bilinmeleri gerekmez. Bunun için borçlunun mahkemeye sunacağı somut veri ve vakıaların 

varlığı yeterlidir.  
1931

  Alman Acziyet Kanunu, ödemelerin tatilini, acz halinin bir sebebi olarak kabul etmiştir 

(InsO m. 17, II); Bkz. Temme s. 38.  
1932

  Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 24-25.  



 

 

466 

haline sebebiyet vermesi halinde, alacaklı dolaylı da olsa acz haline dayanarak iflâs 

isteme yetkisi elde etmiş olmaktadır. 

Alacaklının, borçlunun mali durumunu, her zaman takip etme imkânı yoktur. 

Lâkin, bazı hallerde, borçlunun, ödeme yükümlülüğünü yerine getiremediği, 

alacaklılar tarafından müşahede edilebilir. Buna, iflâsa tabi borçluya karşı yapılan icra 

takibinde, borçlunun haczedilebilir yeterli malının bulunmaması örnek olarak 

verilebilir. Alacaklı, bu tespiti yapmış olsa bile, acz hali nedeniyle borçlunun iflâsını 

isteyemeyecek, şartları varsa, ancak ödemelerin tatili nedeniyle iflâs yoluna 

başvurabilecektir. 

III-Acze DüĢmenin Genel ve Sürekli Olması 

Borçlunun, mevcut malvarlığıyla, borçlarını ödeme konusunda umutsuzluğa 

düşmesi ve bu durumun da, genel ve sürekli olması sebebiyle, kısa süre içinde 

düzeltilmesinin mümkün görünmemesi, borçlunun acz haline düştüğünü gösterir
1933

. 

Demek ki, acz hali nedeniyle, borçlunun iflâsını isteyebilmesi için, acz halinin geçici 

olmayıp, genel
1934

 ve sürekli
1935

 nitelikte olması gerekir. Burada, genellik ve süreklilik, 

hem ödeme araçları, hem de acz hali bakımındandır. 

Borçlunun içine düştüğü acz halinin, muaccel olan borçların ödenememesi 

bakımından, genel bir nitelikte olmasından maksat, mutlaka, tüm borçların 

ödenmemesi olmayıp, bütün muaccel borçlara oranla, önemli bir kısmının 

ödenmemesidir
1936

. Acz halinin, genel nitelikte olduğunu söylemek için, ölçüt ne 

olmalıdır? Doktrinde, % 10, %25, %50, gibi oranlar önerilmiştir
1937

. Ancak, acz 

halinin, genel olduğunu göstermek için, objektif ve somut bir ölçüt bulmak oldukça 

zordur. Borcun ödenmeyen kısmının, tüm borçların önemli bir kısmını oluşturup 

oluşturmadığının tespiti, her somut olaya göre mahkeme tarafından belirlenip takdir 

edilmesi, en uygun bir çözüm olacaktır
1938

. Kanaatimizce, burada önemli olan borcun 

sayısından ziyade, miktarıdır. Borçlunun, tek bir borcu olmasına rağmen, bu borç, 

elindeki ödeme araçlarına oranla, önemli bir yekûn teşkil ediyorsa ve muaccel 

olmasına rağmen ödenemiyorsa, borçlunun acz halinden ve genellik unsurunun 

                                                 
1933

  Brunner Art. 191, N. 1; Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 24-25.  
1934

  Brunner Art. 191, N. 1; Giebeler s. 27.  
1935

  Jäger/Weber, § 102, Anm. 3.  
1936

  Giebeler s. 27.  
1937

  Giebeler s. 27-28.  
1938

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 38.  
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gerçekleştiğinden söz edilebilir. Buna karşılık, borçlunun birden fazla borcu olmasına 

rağmen, miktar olarak, borçlunun ödeme araçlarına oranla, bir yekûn teşkil etmiyorsa, 

borçlunun acz halinden söz edilemez. Bu durumda, borçlu acz halinde olduğunu ileri 

sürerek, iflâsına karar verilmesini isteyemeyeceğinden, sadece alacaklılar, muaccel 

borcun ödenmemesine dayanarak, takipli iflâs yoluna başvurabilirler. Karşı bir görüşe 

göre ise, sadece bir tek borcun ödenmemesi, acz haline karine teşkil etmeyeceği gibi, 

birkaç münferit borcun ifasının da, m.178 anlamında acz halinin ortaya çıkmasına 

engel olmaz
1939

,
1940

.  

Acz halinin bir diğer unsuru, “süreklilik”tir. Buna göre, acz halinin, az çok 

süreklilik göstermesi şart olup, ödeme araçlarına sahip olma konusunda oluşan geçici 

“yokluk” veya “yetersizlik”, acz halinin oluşmasına imkân vermez
1941

,
1942

. Ödeme 

araçlarından yoksunluğun veya yetersizliğin geçici olması durumunda, acz halinden 

değil, “ödemelerin kesintiye uğraması”ndan söz edilir
1943

. Doktrinde, süreklilik 

kavramının anlamı ve bu sürekliliği belirleyen ölçütler konusunda çeşitli görüşler ileri 

sürülmüştür
1944

. 

Doktrindeki bir görüşe göre de, borçlunun, ödeme araçlarından yoksunluğu, 

sadece geçici bir süre için ise ve belli bir süre sonra borçlarını ödeyebilmesi mümkün 

olacaksa, acz hali gerçekleşmez
1945

. Buna karşılık, ödeme araçlarındaki yoksunluk 

veya yetersizliğin sürekli olduğu, beklenen kredilerin sağlanamayacağı veya tahsili 

beklenen alacakların elde edilemeyeceği kesin olarak anlaşılıyorsa, borçlunun acz 

halinde olduğu kabul edilir
1946

. Acz halinin varlığı için sözü edilen süreklilik 

kavramının anlamı, mutlak süreklilik veya sonsuzluk olmadığı gibi, geçmişte başlamış 

olan sürekliliğin, gelecekte de devam etmesi demek değildir. Yani, bu durumun, iflâs 

talebinin yapıldığı ana kadar, makul bir süreden beri devam ediyor olması yeterli olup, 

iflâs talebinden sonra devam ediyor olması gerekmez. Ancak, acz hali, kısa bir süre 

                                                 
1939

  Jäger/Weber, § 102, Anm. 2; Gentinetta s. 29; Amonn s. 306; Giroud, s. 39.  
1940

  Acz halinin, genel olabilmesi için, alacaklılar veya diğer üçüncü kişiler tarafından 

anlaşılması gerekmeyip, borçlunun kendisinin, bu kanaatte olması ve mahkemeye 

sunabileceği objektif verilerinin bulunması gerekli ve yeterlidir.  
1941

  Giebeler s. l0. 
1942

  Jäger, Ernst/Henckel, Wolfram: Konkursordnung-Grosskommentar, Berlin-New York 

1997, § 39 Rdnr. 20). 
1943

  Bkz. yuk. § 12. C. II.  
1944

  Giebeler s. 32-34.  
1945

  Mentzel, Franz/Kuhn, Georg/Uhlenbruck, Wilhelm: Konkursordnung, mit 

Einführunsgesetzen, München 1979, § 30, Anm 4.  
1946

  Giebeler s. 31-32.  
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önce başlamakla birlikte, iflâs talebinden sonra da devam etmesi kuvvetle muhtemel 

ise süreklilik unsurunun oluştuğunu kabul etmek gerekir.  

 

Acz hali, ödeme araçlarının belli bir andaki yokluğu veya yetersizliği olmayıp, 

uzunca bir zaman kesitindeki yoksunluk veya yetersizlik olduğu konusunda bir 

tereddüt olmamakla birlikte, doktrinde, bu uzunca denilen zaman kesiti için bir kriter 

bulunmaya çalışılmış ve bunun için de, on gün, altı hafta gibi süreler de 

önerilmiştir
1947

. Ancak, acz halinin sürekliliğinin tespiti için, bu şekilde süreler 

önermek, çoğu zaman somut olaylarla bağdaşmayabilir. Çünkü, yeterli ödeme 

araçlarına, ne kadar süre içinde sahip olabileceği hususu, her borçlunun özel şartlarına, 

işletmenin iş koluna, yöresel teamüllere ve ticari örf ve adetlere ve uluslararası hukuka 

göre farklılık gösterir. Bu nedenle, süreklilik unsurunun, hâkim tarafından, her somut 

olaya göre belirlenmesi, hakkaniyete uygun karar verilmesi bakımından yerinde 

olacaktır
1948

. 

İflâs sistemimizde, acz hali tehlikesi, bir iflâs sebebi olarak kabul edilmemiş 

olmakla birlikte, kanaatimizce, acz hali nedeniyle iflâs istenebilmesi için, “süreklilik” 

unsurunun, hâlihazırda gerçekleşmiş olması şart olmayıp, “süreklilik tehlikesi”nin
1949

, 

kuvvetle muhtemel olması yeterlidir. Dolayısıyla, iflâs talebi yapıldığı anda, süreklilik 

unsurunun gerçekleşmesi şart olmayıp, gelecekte gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel 

olması halinde de iflâs istenebilecektir. Demek ki, acz halinin sürekliliği, iflâs 

talebinden önce ve sonra olmak üzere iki zaman diliminde ortaya çıkabilir. Birinci 

olarak, iflâs talebi yapıldığı anda, süreklilik unsurunun gerçekleşmiş olmasıdır. Bu 

konuda, herhangi bir problem yoktur. İkinci olarak ise, borçlunun, borçlarını 

ödeyememesi, daha yeni bir durum olduğundan, süreklilik unsuru henüz oluşmamış, 

ancak gelecekte, bunun gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olmasıdır. Kanaatimizce, 

böyle bir durumda, süreklilik unsurunun fiili olarak gerçekleşmesi beklenmeden, 

borçlu iflâsını isteyebilmelidir.  

IV-Ġflâsa Tabi Her Borçlunun Aczinin Mümkün Olması 

                                                 
1947

  Giebeler s. 31-32.  
1948

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 39.  
1949

  Acz hali tehlikesi ile süreklilik tehlikesi, birbirlerinden farklı kavramlardır. Acz hali 

tehlikesi, borçlunun gelecekte acz haline düşme ihtimalini ifade ederken, süreklilik 

tehlikesi, acz halinin unsurlarından sadece bir tanesi olup, borçların gelecekte de 

ödenemeyeceğinin şimdiden belli olmasını ifade eder.  
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Mehaz İsviçre İcra ve İflâs Kanunu‟nda, bizden farklı olarak, borçlunun acz 

halinde olduğunu ileri sürerek iflâsını isteyebilmesi için, iflâsa tabi veya ticaret siciline 

kayıtlı kişilerden olması gerekmediği gibi, borçlunun, gerçekten borçlu olup olmadığı 

da aranmaz. Buna karşılık, borçlunun fiil ehliyetine sahip olması şarttır (SchKG Art. 

191)
1950

. Alman hukukunda ise, acz hali bütün borçlular için geçerli bir genel iflâs 

sebebidir
1951

. İcra ve İflâs Kanunu‟na göre ise, acz hali sebebiyle, borçlunun, kendi 

iflâsını isteyebilmesi, onun, iflâsa tabi kişilerden olma şartına bağlanmıştır 

(m.178,I,c.1)
1952

. Fakat, 1965 yılında, 18.2.1965 günlü, 538 sayılı Kanun‟la yapılan 

değişiklikten önce, m. 178,I “Borçlu acz halinde bulunduğunu bildirerek salahiyetli 

mahkemeden iflâsını isteyebilir” şeklinde idi. Bu düzenleme, İsviçre‟de olduğu gibi, 

iflâsa tabi olmayan borçluların da, acz halinde olduklarını ileri sürerek iflâslarını 

isteyebilecekleri tereddüdünü oluşturuyordu
1953

. Hâlbuki, bizim iflâs sistemimiz, 

sadece tacirlerin ve tacir hükümlerine tabi olanların iflâsına müsaade etmektedir
1954

. 

Hem, iflâs sistemimizin bu temel prensibini vurgulamak, hem de doktrin ve 

uygulamadaki tereddütleri gidermek için, 1965 yılında yapılan değişiklikle söz konusu 

fıkraya, “iflâsa tabi” ibaresi eklenmiştir
1955

.  

Acz haline düşmek, ödeme araçlarında meydana gelen daralmadan kaynaklandığı 

için, sadece gerçek kişilere has bir durum olmayıp, tüzel kişiler de, bu durumla karşı 

karşıya kalabilirler. Dolayısıyla, acz haline dayanılarak, ihtiyari olarak kendi iflâsını 

isteyebilmek, hem gerçek, hem de tüzel kişi borçlular bakımından söz konusu olabilir. 

Örneğin, tüzel kişi borçluların mevcudu, paraya çevrilebilir birden fazla unsurdan 

oluşur. Tüzel kişi, borçları, muaccel olmasına rağmen, bu unsurları, hemen paraya 

çevirerek borcunu ödeyemiyorsa, tüzel kişi borçlunun acz halinde olduğundan söz 

edilir ve böyle bir durumda olan tüzel kişi borçlu, kendi iflâsını isteyebilir
1956

. 

Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin, Türk Ticaret Kanunu m.324‟te belirtildiği 

şekliyle, ½ oranında sermaye kaybına uğramaları halinde, konuyu genel kurula 

bildirmeleri; 2/3 oranında sermaye kaybına uğramaları halinde ise, genel kurulu derhal 

                                                 
1950

  Jäger/Walder/Kull/Kottmann-B. II, Art 191, N. 2; Gentinetta s. 40; Amonn, s. 308; 

Baumann s. 41; Blumenstein s. 604; Favre, s. 287; Fritzche/Walder s. 94; Giroud s. 45; 

Jäger Art. 191, N. 1; Leemann s. 130-131.  
1951

  Onciul s. 93; Eilenberger § 17, Rdnr. 1. 
1952

  12. HD, 5. 2. 1988, E. 1987/13921, K. 1988/1024 (http://www.kazanci.com).  
1953

  Bu görüşte olan Belgesay için bkz.: Belgesay-İİK Şerhi, s. 347.  
1954

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2790.  
1955

  18. 2. 1965 günlü, 538 sayılı Kanun.  
1956

   Leemann s. 130; Baumann s. 78; Gentinetta s. 40-41; Jäger Art. 192, N. 2; Locher s. 

81; Fellman s. 60.  

http://www.kazanci.com.tr/
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toplantıya çağırmaları, tek başına iflâs istenmeyi sağlayacak bir acz halinin oluştuğunu 

göstermez. Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin, sermaye kaybı sebebiyle, ihtiyari 

olarak iflâslarını isteyebilmeleri, ancak sermaye kaybından dolayı, muaccel olan 

borçlarını ödeyemeyecek hale gelmelerine bağlıdır. Diğer borçlular bakımından, 

sermaye kaybının acz haline sebebiyet vereceği ve hangi orandaki sermaye kaybının, 

acz halinin gerçekleştiğini göstereceği konusunda kanunda bir düzenleme mevcut 

değildir. Fakat, ister sebebi sermaye kaybı olsun, isterse diğer durumlardan birisi 

gerçekleşsin, acz haline düştüğünü iddia eden bu borçluların, iflâslarını isteyebilmesi 

gerekir. 

V-Ġflâs Talebinde Bulunmanın Ġhtiyari Olması 

1-Genel Olarak 

Kural olarak, bir borçlunun iflâsı için, ticaret mahkemesine başvuruyu, 

alacaklılar yaparlar. İstisnai hallerde ise, borçlu da kendi iflâsına karar verilmesini 

mahkemeden isteyebilir
1957

. Bu istisnai haller, acz hali ve borca batıklık durumlarıdır. 

Acz halinde olduğunu iddia eden bir borçlu, mahkemeye başvurarak acz halinde 

olduğunu beyan edebilir (bkz. SchKG Art. 191)
1958

. Acz hali sebebiyle iflâs istemek, 

sadece borçluya tanınmış bir imkândır
1959

. Kanun koyucu, alacaklıya, borçlunun acz 

haline düştüğü gerekçesiyle iflâs yoluna başvurma imkânı tanımamış, belki de buna 

gerek görmemiştir. Bunun üç temel nedeni vardır: Birinci nedeni, borçlunun acz haline 

düştüğünü fark eden alacaklı, ödemelerin tatili için gerekli şartları oluşturarak, 

borçlunun iflâsını isteme imkânına sahip olmasıdır
1960

. Zaten, ödemelerin tatili, acz 

halini de kapsayan geniş içerikli bir iflâs sebebi olduğundan, acz hali nedeniyle, 

borçlunun iflâsını isteyememek, alacaklının menfaatlerine zarar getirmez. İkinci 

nedeni, acz halinin, borçlunun ticari faaliyetlerinin bir iç meselesi olarak görülmesidir. 

Alacaklılar da, borçlunun mali durumunu, her zaman takip etme imkânına sahip 

olmadıklarından, mali durumdaki bozulmadan çoğu zaman, haberdar olmazlar. Bu iç 

meseleyi, dışarıya yansıtma veya yargının önüne taşıma yetkisi, borçlunun takdirine 

                                                 
1957

  Giroud s. 49.  
1958

  Brunner Art 191, N. 5; Müller s. 29. 
1959

  Alman hukukunda, alacaklılar da acz haline dayanarak borçluya karşı acziyet prosedürünü 

başlatabilirler (Braun § 17 Rdnr. 1). 
1960

  Kişiler, haklarının hukuki bir korumaya muhtaç olduğu durumlarda, onu korumak veya 

elde etmek için mahkemeye başvururlarken; acz haline düşmede ise, kendi hakkı için bir 

koruma istememekte, tam aksine kendi aleyhine sonuç doğuracak bir durum için 

mahkemeye başvurmaktadırlar.  
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bırakılmıştır. Zira, acz halinin varlığını, alacaklıların iddia etmesi ile borçlunun 

kendisinin beyanda bulunması arasında, ticari hayatta meydana getireceği etkiler 

bakımından fark vardır. Üçüncü nedeni ise, mali durumu bozulmuş borçluyu, 

psikolojik olarak rahatlatmak ve alacaklıların menfaatlerini azami ölçüde korumaktır. 

Çünkü, borçlu, bazen mali olarak, zor durumda olmasına rağmen, alacaklılar, 

alacaklarına kavuşmak için sabırla bekler ve takip için harekete geçmezler. Fakat, 

borçlunun kendisi, içinde bulunduğu durumdan pek hoşnut olmadığı gibi, bir süre 

sonra, bu duruma tahammül etme noktasında zorlanabilir. Bu nedenle, acz hali 

nedeniyle, iflâs isteyebilme hakkına sahip olmak, hem borçluyu, içinde bulunduğu 

durumdan psikolojik olarak kurtarmakta, hem de alacaklıların menfaatlerinin daha 

fazla zarar görmesini önlemektedir. Dolayısıyla, bu durum, borçlunun otanazisi olarak 

da değerlendirilebilir.  

Burada, hemen belirtmek gerekir ki, acz halinde bulunan bir borçlunun, 

başvuracağı tek yol kendi iflâsını istemek değildir. Bu durumdaki borçlunun, 

konkordato teklifinde bulunma imkânı da vardır. Acz halinden farklı olarak, 

konkordato teklifini alacaklılar da yapabilirler (m. 285,II). Ancak, borçlunun, acz hali 

nedeniyle, konkordato teklifinde bulunabilme imkânına sahip olması, konkordatodan 

kaynaklanan iflâs sebeplerini, mali durumun bozulmasından kaynaklanan iflâs 

sebepleri haline getirmez. Çünkü, konkordatodan kaynaklanan iflâs sebepleri oluşturan 

koşullar, mali durumun bozulmasından çok, borcun ödenmesini tehlikesiyle sıkı 

ilişkileri vardır.  

Borçlunun, m.178,III ve m.179 sebebiyle kendi iflâsını istemesi mecburi iken, 

m.178,I anlamında acz hali nedeniyle iflâsını istemesi ihtiyarına bırakılmıştır
1961

. Bu 

da, borçlunun mali durumunda meydana gelen bozulmanın, kanun koyucuyu 

endişelendirecek boyutlarda görülmediğinden kaynaklanmaktadır. Acz halinin, iflâs 

sebebi olabilmesi için, acz beyanının mahkemenin huzurunda yapılması gerekir. 

Mahkeme dışında, bu yönde yapılan beyanı, acz hali olarak değil, sadece ödemelerin 

tatili anlamına gelebilir
1962

.  

                                                 
1961

  Alman hukukunda borçlunun acz hali nedeniyle acziyet prosedürünü başlatması ihtiyari 

iken, bazı durumlarda, bu yola başvurması onun için yükümlülük haline getirilmiştir 

(Braun § 17 Rdnr. 1. Örnek olarak bkz. GmbHG § 64,I GenG § 99,I; HGB § 130a,I).  
1962

  Acz hali sebebiyle, alacaklıların, iflâs talebinde bulunma hakları mevcut olmamakla 

birlikte, alacaklının hapis hakkı varsa ve borçlunun ödemeden acze düşmüşse, alacaklının 

alacağı muaccel olmasa bile, hapis hakkını kullanabilir (MK m. 952,I). Borç ödemeden 

aciz, taşınırın tesliminden sonra meydana gelmiş veya daha önce meydana gelmiş olmakla 

beraber, alacaklı bu durumu teslimden sonra öğrenmiş ise; o şeyin belli bir yönde 
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Borçlunun, acz halinde olduğunu ileri sürerek, iflâsını istemesi kuralı, 

İsviçre‟den alındığı orijinal şekliyle, borçlular tarafından, çoğu zaman, kötüye 

kullanılarak, alacaklıların aleyhine bir durumun ortaya çıkması soncunu doğurmuştur. 

Kanun koyucu, kötü niyetli borçluların bu tür davranışlarını önlemek amacıyla, bir 

takım ek düzenlemeler ve değişiklikler yapmak zorunda kalmıştır. Bu değişikliklerden 

birisi 3222 sayılı Kanunla yapılmıştır. 1985 tarihli, 3222 sayılı Kanun
1963

 ile yapılan 

değişiklikten önceki düzenlemede, borçlunun acz halinde olduğunu ileri sürerek 

iflâsını istemesi için, mahkemeye başvurusu, yani bu konudaki talebi yeterliydi. Buna 

göre, borçlu acz halinde olduğunu ileri sürerek, iflâsını istediğinde, mahkeme, 

borçlunun gerçekten acz halinde bulunup bulunmadığı konusunda araştırma yapması 

için bir yetkisi mevcut değildi
1964

. Bu durum da, kötü niyetli borçlular tarafından 

alacaklıların aleyhine kullanılmaktaydı. Örneğin, borçluların ihtiyari iflâs talepleri, 

mahkemece kabul edildiğinde, yani iflâs açıldığında, kendilerine karşı yapılan icra 

takipleri durmakta ve iflâs tasfiyesi de uzun sürdüğünden dolayı, borçlu, kendi 

hakkında takip başlatan veya başlatmak isteyen alacaklılara karşı büyük avantajlar 

sağlamaktaydı. İşte, kötü niyetli borçluların bu tür davranışlarının engellenmesi için, 

3222 sayılı kanunla, İcra ve İflâs Kanunu‟nda değişiklik yapılmış ve bu değişiklik 

çerçevesinde, acz haline düştüğünü ileri sürerek, iflâsını talep eden borçluya, bütün 

aktif ve pasifiyle, alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanını da, iflâs 

talebine eklemek mecburiyeti getirilmiştir.  

Bir diğer değişiklik, 1988 yılında, 3494 sayılı Kanun ile
1965

 yapılmıştır. Bu 

değişikliklerden birisi, 3222 sayılı Kanun‟daki düzenleme, biraz daha ileri götürülerek, 

yukarıdaki unsurları içeren mal beyanı, mahkemeye bir belge olarak sunulmadıkça, 

borçlunun iflâsına karar verilemeyeceği, kanun hükmü olarak düzenlenmiş olmasıdır. 

Böylece, eskisinden farklı olarak, borçluya ve talebi inceleyecek olan mahkemeye, iki 

türlü yükümlülük getirilmiştir. Bunlardan birincisi, borçlu bakımından olup, ihtiyari 

olarak iflâs talebinin kabul edilebilmesi için, borçlunun haklılığını kanıtlaması 

                                                                                                                                          
kullanılacağı konusunda alacaklı tarafından yüklenilmiş bir yükümlülük veya borçlunun 

teslim sırasında ya da daha önce verdiği talimatla bağdaşmasa bile, alacaklı hapis hakkını 

kullanma imkânına sahiptir (MK m. 952,II).  
1963

  RG. 15. 6. 1985, sa. 18785.  
1964

   Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 22 vd.; Berkin-İflâs Hukuku, s. 183; Gürdoğan-İflâs 

Hukuku, s. 59; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 129; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2793.  
1965

  RG, 25. 11. 1988, sa. 20000.  
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gerektiği yönünde getirilen yükümlülüktür
1966

. İkincisi ise, mahkeme için olup, ihtiyari 

olarak kendi iflâsını talep eden borçlunun, iflâsına karar verebilmesi için, onun 

gerçekten acz halinde olup olmadığının, mahkemece re‟sen araştırılması 

mecburiyetidir
1967

. Bu kanunla yapılan ikinci değişiklik ise, faizlere ilişkin 

düzenlemedir. Bu düzenlemeye kadar, iflâsın açılması ile alacaklar için işleyen faizler 

durduğundan (1988‟den önceki m.196), borçlu da, kendi iflâsını istemek suretiyle, 

faizlerin işlemeye devam etmesini engelleyerek, borç yükünü alacaklıların aleyhine 

azaltma yoluna gitmekteydi
1968

. 3494 sayılı Kanunla, m.196‟ da yapılan değişiklikle, 

iflâsın açılmasının faizlerin işlemesini durdurmayacağı hükme bağlanarak, borçlunun, 

kötü niyetle, acz halinde olduğunu ileri sürerek, iflâsını istemesinden sağlayacağı 

avantajlar minimize edilmiştir.  

İsviçre‟de de, 16.12.1994 tarihinde, Federal İcra ve İflâs Kanunu‟nda geniş 

kapsamlı değişiklikler öngören bir kanun kabul edilmiş ve bu kanun 1.1.1997 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla, acz hali sebebiyle, borçlunun kendi iflâsını istemesi 

hususunda da değişiklik yapılmıştır
1969

. Değişiklikten önceki m.191‟e göre, borçlu acz 

halinde olduğunu bildirmek suretiyle, kendi iflâsını isteyebilmekte ve hâkim de, bu 

talep üzerine iflâsa karar vermekteydi. Ancak, bu yeni düzenleme ile acz hali tek 

başına iflâs sebebi olarak kabul edilmemekte, sadece kendi iflâsını talep etme yetkisi 

vermektedir. Yani, borçlunun acz hali beyanı, iflâs için yeterli olmayıp, mali 

durumunun kötü olduğunu ve ödeme güçlüğü içine düştüğünü mahkemede ispat 

etmesi zorunludur
1970

. Görüldüğü üzere, İsviçre‟deki bu değişiklikle, 1985 yılında 

bizim İcra ve İflâs Kanunu m.178,I‟de yapılan değişikliğe benzer bir düzenleme 

yapılmıştır.  

Yukarıda da belirtildiği gibi, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 178 inci maddesindeki 

“borçlu” kavramı, hem gerçek kişileri, hem de tüzel kişileri ihtiva eder. Gerçek kişi 

borçlu, bizzat kendi iflâsını isteyebileceği gibi, borçlunun kanuni veya iradi temsilcisi 

de 178, I anlamında iflâs isteyebilir. Ancak, gerçek kişinin bizzat iflâsını isteyebilmesi 

için fiil ehliyetine sahip olması gerekir
1971

. Tüzel kişi olan ticaret şirketleri de, İcra ve 

İflâs Kanunu m.178, I‟ye göre, iflâslarına karar verilmesini, ticaret mahkemesinden 

                                                 
1966

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 430-431; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2793.  
1967

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2795: Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 29; 

Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 498.  
1968

  Bkz. Berkin-İflâs Hukuku, s. 264.  
1969

  Değişiklikle ilgili geniş bilgi için bkz. TaĢpınar-Federal İcra İflâs, s. 599-670.  
1970

  Amonn/Gasser s.306-307. 
1971

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 496.  



 

 

474 

talep edebilirler
1972

. Tüzel kişi borçluların, acz hali sebebiyle iflâsını talep etmesindeki 

durum ise farklılık arzeder. Borçlu, sermaye şirketi veya kooperatif ise, iflâs isteme 

yetkisi, bunları idare ve temsil ile görevli olan organ ve kişilere aittir. Borçlu, kollektif 

şirket ise, acz hali sebebiyle iflâs isteyebilmek, ortakların ittifakla karar vermesiyle 

mümkündür (TTK m. 165). Şirket adına aciz beyanında bulunmak, idare işleri ile 

mutad işler dışında kaldığından, şirketi temsile yetkili bir ortağın, bu konuda tek başına 

hareket etmesi caiz değildir (TTK m. 160,175). Komandit şirketlerde, komanditer 

ortak hiçbir zaman şirketin aczini beyan ederek iflâs isteyemez. Komandite ortaklar 

ise, ittifakla, fakat aynı zamanda komanditerlerin de reylerini alarak, acz hali sebebiyle 

şirketin iflâsını isteyebilirler (TTK m. 248, 256, 257)
1973

.  

2-Bizzat Borçlunun Kendi Ġflâsını Ġstemesi  

a-Ġflâs Ġstemeye Yetkili KiĢi ve Organlar 

Borçlunun gerçek kişi olması durumunda, acze düşme sebebiyle, kendi iflâsını 

istemesi için, bir makam veya merciden izin almasına gerek olmayıp, fiil ehliyetine 

sahip olması yeterlidir. Acz halinde olduğunu düşünen ve bununla ilgili kanıtlarını 

yetkili mahkemeye sunan her gerçek kişi, iflâsını talep edebilir. İcra ve İflâs Kanunu 

m. 178,I‟deki “borçlu” kavramı, gerçek kişilerin yanı sıra, tüzel kişileri de 

kapsadığından, tüzel kişi borçlular da, bu hükme göre, acz halinde olduklarını ileri 

sürerek iflâslarını isteyebilirler
1974

. Ancak, tüzel kişiler, işlem ve eylemlerini, organları 

veya bu konuda yetkilendirilmiş kişi veya kişiler aracılığıyla yapar ve yine bu organ ve 

kişiler aracılığıyla karar alır ve uygularlar. Bunlar, genel kurul, yönetim kurulu, müdür, 

murahhas üyelerdir.  

Genel kurul, toplantılarına bütün ortakların katılma ve oy kullanma hakkı olan 

tüzel kişinin zorunlu, en yüksek idare ve karar organı olup
1975

, şirket ile ilgili her türlü 

kararı alabilir. Genel kurulun yetkileri ise, şirketin sözleşmesinde belirtilen konusu ile 

sınırlandırılmıştır (ultra-vires ilkesi)
1976

. Yönetim kurulu, murahhas üye ve müdür ise, 

                                                 
1972

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 35.  
1973

  Berkin-Sermaye Şirketleri, s. 178.  
1974

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2791, 2792, dn. 85; Kuru-Şahıs Şirketleri, s. 10; 12. HD, 4. 3. 

1976, 1679/2261 (YKD, 1978/6, s. 960-963); İİD, 10. 9. 1968 (RKD, 1968/11-12 s. 165). 
1975

  Ancak Sermaye Piyasası Kanunu‟na göre belirli şartların varlığı halinde, oydan yoksun 

hisse senetleri çıkarılması mümkündür.  
1976

  Genel kurul, ayrıca, yetkilerini kullanırken, diğer organların münhasır yetkilerine 

müdahale edemez. Hatta, böyle bir müdahale yetkisinin, esas sözleşme ile dahi genel 

kurula verilmesi mümkün değildir.  
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tüzel kişiyi idare ve temsil ve genel kurulun aldığı kararları icra etmeye yetkilidirler. 

Yönetim kurulu bulunan tüzel kişilerde, tüzel kişiyi idare ve temsil yetkisi, kural 

olarak, yönetim kuruluna aittir (TTK m.317)
1977

.  

Borçlu tüzel kişi adına, ihtiyari olarak iflâs talebini kimin isteyeceğini tespit 

etmek için, iflâs istemenin, bir idari iş ve şirketin amacıyla örtüşen olağan bir karar 

olup olmadığına bakmak gerekir. İflâsın istenmesi, idari bir iş olarak nitelendirilirse, 

iflâs isteme, genel kurulun oylarına ihtiyaç olmaksızın, idare ve temsile yetkili 

kişilerce istenebilecektir. Belirtmek gerekir ki, şirketin ihtiyari olarak iflâsını istemesi, 

idari bir iş olmadığı gibi, şirketin sona ermesi sonucunu doğurduğundan, şirketin 

amacıyla örtüşmeyen ve onun yararına olmayan olağanüstü işlerdendir
1978

. 

Dolayısıyla, idare ve temsile yetkili organların, re‟sen yaptığı ve idari olarak nitelenen 

yetki ve görevleri arasında, “şirketin iflâsını istemek” yer almaz. Bir defa, bu 

organların yetkileri, şirketin amacı ve konusu ile sınırlı olduğundan
1979

, acz hali gibi 

olağanüstü bir durumu gerekçe göstererek, kendiliğinden, tüzel kişi borçlunun iflâsını 

isteme yönünde karar alma yetkileri yoktur
1980

. Bu konuda karar alma yetkisi, sermaye 

şirketleri ile kooperatif ve derneklerde, genel kurula; kollektif ve komandit şirketlerde 

ise, ortaklara aittir
1981

. İdare ile görevli organ ve kişilerin yetkisi ise, alınan bu kararı 

icra etmekten ibarettir. Bu nedenle, yönetici kişi ve organların, ihtiyari iflâs talebinde 

bulunabilmesi için, genel kurul veya ortakların kendilerine yetki veren bir kararın 

varlığı gereklidir 
1982

. Ticari vekil ve ticari mümessillere de, bu konuda özel bir yetki 

verilmedikçe, ihtiyari iflâs talebinde bulunamazlar
1983

. 

b-Tüzel KiĢilerin Ġhtiyari Ġflâs Talebi Ġçin Karar Alma Usulü 

Anonim şirketlerde, genel kurulun, şirketin iflâs talebi hakkında karar alabilmesi 

için, toplantıya davet edilmesi gerekir. Genel kurulun toplanması, olağan (adi) veya 

olağanüstü şekilde olabilir. Olağan toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu m. 364 

gereği, yönetim kurulu tarafından yapılır. Olağanüstü toplantıya davet ise, Türk Ticaret 

Kanunu m. 365, 366 ve 367 gereğince, yönetim kurulu, denetçiler, azınlık, tasfiye 

                                                 
1977

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 40; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 37.  
1978

  Baumann s. 81; Henze s. 32.  
1979

  Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) N. 251.  
1980

  Jäger Art. 191, N. 1; Giroud s. 48-50; Henze s. 32, 43; Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) N. 

254.  
1981

  Jäger Art. 191, N. l; Baumann s. 80; Henze s. 32; Giroud s. 48.  
1982

  Baumann s. 81; Henze s. 32; Giroud s. 48-49.  
1983

  Belgesay-İİK Şerhi, s. 347; Berkin-İflâs Hukuku, s. 182-183.  
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memurları ve iflâs idaresi yapabilir. Kural olarak, genel kurul toplantı yeter sayısı, esas 

sermayenin en az 1/4‟ünü temsil eden pay sahiplerinin katılımıyla sağlanır (TTK m. 

372)
1984

 ve kararlar mevcut oyların ekseriyeti ile verilir (TTK m. 378,I). Genel kurul, 

toplantı ve karar yeter sayılarında bu kuralın dışına çıkılarak ağırlaştırılmış toplantı 

yeter ve karar sayılarının arandığı haller de vardır. Bu haller, özellikle, Türk Ticaret 

Kanunu m. 388‟de düzenlenmiştir. Örneğin, şirketin tabiiyetini değiştirmek veya pay 

sahiplerinin taahhütlerini artırmak hususundaki toplantılar ve kararlar için, bütün pay 

sahiplerinin ittifakı (TTK m. 388,I) şarttır. Şirketin konusunun ve türünün 

değiştirilmesi söz konusu olduğu zaman, genel kurul toplantılarında, şirket 

sermayesinin en az 2/3‟üne sahip pay sahipleri veya temsilcileri hazır bulunmak 

zorundadır
1985

. Kararlar da, mevcut oyların salt çoğunluğu ile alınır. Anonim şirketin, 

acz hali sebebiyle mahkemeden iflâs istenmesine ilişkin kararın nasıl alınacağı 

konusunda, kanunda bir düzenleme mevcut değildir. Ancak, iflâs şirketi sona erdiren 

sebeplerden birisi olduğundan, genel kurulun, feshe karar verebilmesi için, her şeyden 

önce usulüne uygun bir şekilde toplantıya davet edilmesi ve gündeme, fesihle ilgili 

maddenin yazılması gerekir. Şirketin, acz hali sebebiyle iflâsını istemesi, iradi olarak 

şirketin sona erdirilmesi anlamına gelir. Türk Ticaret Kanunu m. 434/9 uyarınca, Türk 

Ticaret Kanunu m.388,II ve m.388,IV‟e uygun olarak, genel kurul tarafından feshe 

karar verilmiş olabilir. Genel kurul, feshe karar verirken, Türk Ticaret Kanunu m. 

434/9 gereği, m.388,II ve m.388,IV‟deki nisaplara uyulacağından, acz hali sebebiyle, 

iflâs isteme konusunda da, bu nisaplar esas alınır. Buna göre, iflâs talebinde 

bulunmaya ilişkin karar, şirket sermayesinin, en az 2/3‟ne sahip olan ortakların hazır 

bulunması ve toplantıdaki mevcut ortakların çoğunluğu ile alınır.  

Limited şirketlerde, ortakların pay sahibi olmaktan doğan idari ve mali nitelikteki 

haklarını kullanmak üzere bir araya gelmeleri genel kurulu oluşturur. Buna, ortaklar 

genel kurulu da denilmektedir. Kanun, ortaklar genel kurul toplantılarına uygulanacak 

hükümler konusunda, ortak adedinin 20‟den fazla olması ve aksine bir düzenlemenin 

olmaması halinde, anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin hükümlerin 

uygulanacağını belirtmiştir (TTK m. 536,I). Ortak sayısının, yirmi veya daha az olması 

                                                 
1984

  Ancak, aksine bir hükmün kanunda veya esas mukavelede yer alması halinde, bu kural 

uygulanmaz. İlk toplantıda, bu çoğunluk sağlanamazsa, pay sahipleri tekrar toplantıya 

davet yapılır. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin 

miktarı ne olursa olsun, görüşme yapmaya ve karar almaya yetkilidirler (TTK m. 372).  
1985

  İlk toplantıda, bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının yapılması için yönetim 

kurulu, genel kurulu usulüne uygun olarak toplantıya çağırabilir. İkinci toplantının 

yapılabilmesi için, en az esas sermayenin 1/2‟sine malik olan pay sahipleri veya 

temsilcileri hazır bulunmalıdır (TTK m 388/2).  
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durumunda ise, kanunda açıklık bulunmamakla birlikte, ana sözleşmede aksine hüküm 

bulunmaması halinde, yine anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin 

hükümlerin uygulanacağı kanısındayız. Ortaklar genel kurulunun kararları ise, 

ortakların oyları ile oluşur. Ortak sayısı, ister yirmiden az, isterse yirmiden fazla olsun, 

limited şirketlerde, kararların oluşması için, hiç olmazsa ödenmiş sermayenin 

yarısından fazlasını temsil eden ortakların müzakere edilen husus lehine oy vermesi 

şarttır (TTK m. 536,III). Bu durumda, limited şirketin acz hali sebebiyle kendi iflâsını 

isteyebilmesi, ödenmiş sermayenin yarısından fazlasını temsil eden ortakların kabul 

oyuyla mümkündür. 

Kooperatiflerde, kooperatif genel kurulu, ana sözleşmede gösterilen şekil ve 

surette toplantıya çağrılır. Toplantı nisabı ana sözleşmede gösterilir (KK m. 45,II)
1986

. 

Kanun veya ana sözleşmede aykırı hüküm bulunmadıkça, genel kurul kararlarında ve 

seçimlerde, oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur (KK m. 51,I). Kooperatifin 

dağılması veya diğer bir kooperatifle birleşmesi veya ana sözleşmenin değiştirilmesi 

kararlarında, fiilen kullanılan oyların, 2/3'ü çoğunluğu gereklidir. Bu kararların 

alınması için, ana sözleşmeye, oy çoğunluğu hakkında daha ağır hükümler koyulabilir 

(KK m.51,II). Kooperatifin, acz hali sebebiyle kendi iflâsını istemesi, kooperatifin 

dağılma sonucunu doğuracağından, ana sözleşmede aksi belirtilmiş olmadıkça, ihtiyari 

iflâs talebi için, fiilen kullanılan oyların 2/3'ü çoğunluğu aranır.  

Kollektif şirketlerde, şirketin m.178,I hükmüne göre, kendi iflâsını istemesi, 

mutad iş ve işlemlerden sayılmadığından dolayı, ortakların, şirketin iflâsını istemesine 

ortakların oy birliği ile karar vermiş olmaları zorunludur (TTK m.165)
1987

,
1988

. Aynı 

şekilde, komandit şirketin de, kendi iflâsını isteyebilmesi için, şirketin komandite ve 

komanditer ortakların, oybirliği ile karar almış olmaları gerekir (TTKm. m.165; m.247; 

m.248)
 1989

. İflâsın hüküm ve sonuçları bütün ortakları ilgilendirdiğinden, sadece 

                                                 
1986

  Ancak, yapı kooperatiflerinin genel kurul toplantılarında ortakların en az 1/4'ünün şahsen 

veya temsilen hazır bulunmaları şarttır (KK m. 45,II).  
1987

  Kuru-Şahıs Şirketleri, s. 10; Belgesay-İİK Şerhi, s. 347; Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) N. 

254.  
1988

  Türk Ticaret Kanunu, olağanüstü işleri tanımlamamış olmakla birlikte, m. 165‟te, bunlara 

bir takım örnekler vermiştir. Ancak, burada verilen örnekler sınırlı sayıda değildir. 

Dolayısıyla, niteliği gereği, olağanüstülük arzeden işleri de bu maddenin kapsamında 

değerlendirmek gerekir. Acz hali nedeniyle, tüzel kişinin iflâsını istemesi de, bu 

durumlardan bir tanesidir (Çamoğlu (Poroy/Tekinalp N. 254.  
1989

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2792. “TTK‟nın 267. maddesi yollaması ile komandit şirketlere 

uygulanması gereken TTK‟nın 185. maddesi hükmü gereğince komandit şirketler dahi, 

BK‟nın 535 ve 536. maddelerinde ve 185. maddede gösterilen sebeplerle infisah ederler. 

BK 535. maddede düzenlenen şirketin sona erme sebeplerinden biri de bütün şeriklerin 
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komandite ortakların, oybirliği ile veya yönetici ve idareci ortağın tek başına karar 

almaları yeterli değildir
1990

.  

İflâsa tabi derneklerde ise, genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt 

çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde, üçte ikisinin katılımıyla 

toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda 

ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim 

ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz (MK m. 278,II). Genel 

kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük 

değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla 

alınabilir (MK m.81). Genel kurul, alacağı bir kararla her zaman derneği feshedebilir 

(MK m.88). Derneğin, borç ödeme konusunda acze düşmesi, kendiliğinden derneğin 

feshi sonucunu doğurur (MK m. 87/3). Fakat, dernek, amacını gerçekleştirmek için, 

ticari işletme işletiyorsa, bu acz hali sebebiyle, iflâsını isteyebilir. İflâs da, derneğin 

feshi sonucunu doğuracağından, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla, 

ihtiyari iflâs için karar alınması gerekir (MK m.81). 

c-Yetkili Organlarca Alınan Ġhtiyari Ġflâs Talebine ĠliĢkin Kararın Ġcrası 

Anonim şirketin, acz hali sebebiyle iflâsının istenmesini kararlaştırmak, genel 

kurulun görevi olmakla birlikte, genel kurulun bu kararını icra etmek, yani iflâs talebi 

ile mahkemeye başvurmak, anonim şirketi, idare ve temsil ile görevlendirilen organ 

(TTK m. 317) veya kişilere (TTK m. 319) aittir
1991

. Genel kurulun, acz hali sebebiyle 

iflâs için mahkemeye başvuru yapılması yönündeki kararını da, bu organ ve kişiler icra 

ederler
1992

. Yoksa, genel kurulun kendisi, borçlunun acz halinde olduğuna dair karar 

                                                                                                                                          
ittifakla karar vermeleridir. Binnetice, bir komandit şirketin de, ortakların oy birliği ile 

sona erdirilmesi mümkündür. Olayda bir tek idareci olan komandite ortak şirketin iflâsın ı 

istemiştir. İflâs talebi, şirketin tüm ortaklarını ilgilendirdiği gibi, kabulü halinde şirketi 

sona erdiren bir sebeptir. Bu halde ise, şirketin kendi kendinin iflâsını isteyebilmesi ancak 

ortakların ittifakla alacakları bir karara dayanmadıkça yönetici veya idareci ortağın tek 

başına böyle bir dava açamayacağı sonucuna varılmak ve bu nedenle davanın reddine 

karar verilmek gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir” (11. HD, 26. 12. 1988, 

8466/7917: www.kazanci.com).  
1990

  11. HD, 26. 12. 1988, 8466/7917 (YKD, 1989/9, s. 1278-1279).  
1991

  Anonim şirketler ve kooperatifler, yönetim kurulunca veya bu kurul üyeleri arasından 

seçilen bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan 

dışarıdan atanan müdürlere bırakabilir (TTK m. 319, II; KK m. 56,V).  
1992

  Yönetim yetkisine sahip organ veya kişilerin, tüzel kişinin ihtiyari olarak iflâsı için alınan 

genel kurul kararını icra etmekten kaçınması halinde, genel kurul, olağanüstü toplanarak, 

kararı icra etmeyen yönetici konumundaki, organ veya kişiler i görevden alabilir ve onların 

yerine yeni atama yapmak suretiyle kararın icrasını sağlayabilir (Pekcanıtez-Anonim 
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aldıktan sonra, mahkemeye başvurarak iflâs isteyemez
1993

,
1994

.  

Kendisine, acz hali nedeniyle iflâs isteme yetkisi verilen yönetim kurulu, bu 

kararın icrasını, yani iflâs için mahkemeye başvurmayı, kurul halinde alacağı bir 

kararla başlatabilir. Çünkü, bu başvuru, yönetim kurulunun, kurul halinde yapacağı 

işlerden olup
1995

, yönetim kurulunun da, bunun için ayrıca bir karar vermesi 

gerekir
1996

. Yönetim kurulunun bu şekildeki bir kararına dayanmayan iflâs talepleri, 

mahkemece dinlenmez
1997

. Aynı şekilde, genel kurulun, iflâs isteme yetkisini yönetim 

kuruluna vermeyerek kendisinin icra etmek istemesi (iflâs talebinde bulunması) 

halinde, yetkili ticaret mahkemesi, bu iflâs talebini, dava ehliyetinin yokluğu sebebiyle 

reddetmelidir.  

İflâsa ilişkin genel kurul kararının icrası, yönetim kuruluna, genel kurul 

tarafından verilen bir görev olduğundan, diğer görevleri gibi, bu görev için de, yönetim 

kurulunun oybirliği ile karar alması gerekmeyip; oy çokluğu yeterlidir. Fakat, Türk ve 

İsviçre hukukunda, ihtiyari iflâs başvurusu, olağan işlerden olmadığından, esas 

sözleşmede aksine hüküm bulunmaması kaydıyla, yönetim kurulunun bütün üyelerince 

birlikte yapılmalıdır (TTK m.324,II; OR Art. 725)
1998

,
1999

. Kendisine imza yetkisi 

verilmiş olsa bile, yönetim kurulunun iflâs başvurusu yapılması yönünde alınmış bir 

kararı olmadan, yönetim kurulu üyesi, tek başına, şirketin iflâsı için mahkemeye 

başvuramaz. Zira, sadece imza yetkisi verilen bu üyenin yetkisi, şirket amacı 

çerçevesindeki işlerle sınırlıdır. Hâlbuki, şirketin iflâsını istemek, şirketin amacıyla 

bağdaşmayan ve şirketin sona ermesine neden olan bir durumdur
2000

. Burada belirtmek 

gerekir ki, Türk Ticaret Kanunu m.324,II‟deki düzenleme, emredici olmadığından, 

                                                                                                                                          
Ortaklıklar, s. 38). Genel kurul veya ortaklar kurulunun, acz hali sebebiyle aldığı iflâs 

kararının gereklerini yerine getirmeyen idare yetkisine sahip organ ve kişiler, Türk Ticaret 

Kanunu m. 336/4 ve BK m. 528‟e göre sorumlu olurlar.  
1993

  Giroud s. 50; Franko s. 415; Henze s. 44; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 38.  
1994

  Buradaki, organdan maksat yönetim kurulu, kişilerden maksat ise murahhas üye veya 

müdürlerdir. Yönetim yetkisinin, yönetim kuruluna ait olması genel kural olmakla birlikte, 

bu yetki murahhas üye veya müdürlere de bırakılmış olabilir.  
1995

  Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 38.  
1996

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 43.  
1997

  Kayar-Mali Durum, s. 169.  
1998

  Henze s. 31; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 37.  
1999

  Tüzel kişi, yönetim kurulunca idare ve temsil ediliyorsa, borçlunun, acz hali sebebiyle 

ihtiyari olarak iflâsının istenmesi kısaca şöyle formüle edilebilir: Genel kurul kararı 

oyçokluğu ile alınan yönetim kurulu kararı yönetim kurulunca mahkemeye hep birlikte 

başvuru.  
2000

  Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 38.  
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şirket sözleşmesinde, bunun aksi kararlaştırılabilir
2001

.  

Kuruluş sözleşmesinde hüküm bulunması şartı ile anonim şirket veya 

kooperatifleri idare ve temsil etme yetkisi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara 

veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere
2002

 devredilebilir (TTK 

m.319,II; KK m.56,V)
2003

. Bu durumda, murahhas veya müdürler, kendilerine 

bırakılan alandaki yetki ve sorumlulukları devralmış olurlar. Kural olarak bu alanda, 

yönetim kurulunun sorumluluğu ve temsil yetkisi ortadan kalkar. Ancak, yönetim 

kurulu, yetki ve sorumluluklarının tümünü murahhaslara bırakmış olsa bile, münhasır 

yetkisine giren ve devri mümkün olmayan yetki, görev ve sorumluluklarını taşımaya 

devam eder
2004

. Bu görev ve yetkilere, şirket işlerine nezaret etme görevi (TTK 

m.331), genel kurul kararlarına karşı iptal davası açma hakkı (TTK m.381), defter 

tutma ve bilanço hazırlama görevi (TTK 325-327), genel kurulu adi veya olağanüstü 

toplantıya davet etmek (TTK m.365) birer örnek olarak verilebilir
2005

. Bir görüşe göre, 

bu kişiler, yönetim kurulunun yetkileriyle donatıldıklarından (TTK 319,II), genel 

kurulun ihtiyari olarak iflâsın istenmesine ilişkin kararını, mahkemeye başvurarak icra 

edebilirler
2006

. Bir başka görüşe göre ise, murahhas üye veya müdürlerin, iflâs isteme 

yetkisine sahip olabilmeleri için, şirket sözleşmesinde, bu yönde bir hüküm 

bulunmasına ihtiyaç vardır. Aksi halde, iflâs talebini, yönetim kurulu yapmak 

zorundadır. Dolayısıyla, iflâs isteme yükümlülüğü, yönetim kurulunun üzerinde 

kalmaya devam etmektedir
2007

. Kanaatimizce, şirket sözleşmesinde, aksine bir hüküm 

bulunmadıkça veya genel kurul, bu yönde bir karar almadıkça, iflâs istemenin, şirketin 

sona erme sonucunu doğurması, şirketin konusu ve amacıyla bağdaşmaması ve borca 

batıklık halinden farklı olarak, burada, iflâs istemenin ihtiyari olması nedeniyle, 

yönetim ve temsil yetkisinin, murahhas üye, murahhas müdür veya dışarıdan atanmış 

müdürlere devredilmesi, halinde, iflâs isteme yetkisinin, yönetim kurulu üzerinde 

                                                 
2001

  Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 37.  
2002

  Temsil yetkisinin, yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere verilmesi halinde, 

yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin temsil yetkisine sahip olması zorunludur (TTK 

m. 319,I; Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) s. N. 540).  
2003

  Bu devir işlemi, sözleşmeye konulacak hükme göre, genel kurul veya yönetim kurulunca 

yapılır (TTK m. 319,II). Şayet, sözleşmeye bu şekilde konulmuş bir hüküm yoksa, Türk 

Ticaret Kanunu m. 317‟ye göre, idare ve temsil yetkisi yönetim organına ait olmaya 

devam eder.  
2004

  Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) s. N. 536, 539, 540.  
2005

  Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) s. N. 536.  
2006

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 43.  
2007

  Giroud s. 94; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 38. 
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kalmaya devam etmesi gerekir
2008

. 

Limited şirketlerde, şirketin temsil ve idaresi için bir yönetim kurulu mevcut 

değildir. Bu şirketlerde, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar, hep birlikte müdür 

sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar (TTK m. 

540,I)
2009

. Şirket sözleşmesi veya genel kurul kararı ile şirketin idare ve temsili, 

ortaklardan bir veya birkaçına (TTK m. 540,II) veya ortak olmayan dışarıdan 

kimselere de bırakılabilir (TTK m. 541). İdare ve temsil yetkisinin verildiği kişiler, 

ortaklar kurulunun aldığı ihtiyari iflâsının istenmesine ilişkin karar doğrultusunda, 

mahkemeye başvurabilir.  

Kollektif şirkette, ortaklardan her biri, ayrı ayrı şirketi idare ve temsil (TTK 

m.175, m.256) etme hak ve yetkisine sahiptirler. Komandit şirketlerde, idare ve temsil 

yetkisi, komandite ortaklara aittir (TTK m.257, I). Komanditer ortaklar, şirketi temsil 

ve idare salahiyetini haiz değildirler (TTK m.257,II)
2010

. Şirket sözleşmesiyle veya 

ortakların çoğunluğu ile şirketinin yönetimi, ortaklardan birine veya birkaçına yahut 

hepsine verilebilir (TTK m.160, m.257). Kendilerine yönetim yetkisi verilen ortaklara, 

yönetici ortaklar denir. Şirketi temsile yetkili olan kişi veya kişiler, şirketin amacına 

dâhil olan her türlü iş ve hukuki işlemleri, şirket adına yapmak ve şirketin ünvanını 

kullanmak yetkisine sahiptirler (TTK m.176,I,c.1). Dolayısıyla, borçlu şirket, ihtiyari 

olarak iflâsını istemek için ortaklar tarafından kararlaştırıldıktan sonra, temsile ve 

idareye yetkili bu kişi veya kişiler mahkemeye başvurmak suretiyle şirketin iflâsını 

isteyebilirler. 

Amacına ulaşmak için, ticari işletme işleten derneklerde de bir yönetim kurulu 

bulunduğundan, bu yönetim kurulu, genel kurulu kararının doğrultusunda, ihtiyari iflâs 

talebi için mahkemeye başvurma yetkisine sahiptir (MK m.84,85)
2011

.  

                                                 
2008

  Murahhas üye veya müdürler, kendilerine verilen yetki, görev ve sorumlulukları gereği 

gibi veya hiç yerine getirmez veya kullanmazlarsa, yönetim kurulu üyelerinin 

sorumluluklarına ilişkin hükümler gereğince, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı 

sorumlu olurlar (TTK m. 342).  
2009

  Bu yönüyle limited, şirket kollektif şirkete yaklaşmıştır, ancak yine de arada fark vardır. 

Çünkü, kollektif şirkette, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bütün ortaklar ayrı ayrı, tek 

başına şirketi idare ve temsil edebilirler.  
2010

  Şu kadar ki, şirket mukavelesinde aksine hüküm olmamak şartiyle komanditer ortak; 

yalnız ticari mümessil, ticari vekil veya ticari memur olarak tayin edilebilir (TTK m.  

257,II).  
2011

  Sermaye şirketleri (TTK m. 381, m. 536,III), kooperatif şirketi (KK m. 53) ve iflâsa tabi 

derneklerin (MK m. 83) genel kurullarının, acz hali sebebiyle ihtiyari iflâs isteme 

yönündeki kararları iptal edilebilir. Genel kurul kararlarının iptal  edilebilmesi için, 
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3-Borçlu Adına Temsilcinin Ġflâs Ġstemesi 

a-Ġradi Temsilcinin Ġflâs Ġstemesi 

İradi bir temsilci, yani vekilin, borçlunun acz hali nedeniyle iflâsını, genel yetki 

veren bir vekâletname ile isteyip isteyemeyeceği veya bunun için özel bir yetki 

verilmesinin gerekip gerekmediği konusunda kanunlarda bir düzenleme yoktur (bkz. 

HUMK m. 63). Ancak, doktrin ve uygulamada kabul edildiği üzere, acz hali sebebiyle, 

vekilin ihtiyari iflâs talebinde bulunabilmesi için, vekâletnamesinde bu konuda 

kendisine verilmiş açık özel yetkiye ihtiyaç vardır
2012

. Bu durum, olağan işlerden 

sayılmadığından böyle bir yetkinin bulunup bulunmadığını, mahkeme re‟sen 

araştırmalıdır
2013

. Çünkü, borçlu hakkında iflâs kararı verilmesi, borçlunun, kendi 

malları üzerindeki tasarruf yetkisini kaybettirmesinin yanı sıra, onun, müflis olma 

sonucunu doğurmaktadır
2014

.  

Yargıtay‟a göre de, iflâs şahsa bağlı bir muamele olup, borçlunun malları 

üzerindeki tasarruf yetkisini kısıtlama, davalarını takip edememe, mektuplarının 

okunmasına kadar varan bir takım ağır sonuçlar doğurmasının yanı sıra, kamu düzenini 

ilgilendiren sonuçlar da doğurur. Bu nedenle, vekilin borçlu adına iflâs isteyebilmesi 

için, genel vekâletnamede genel mahiyetteki yetki kâfi olmayıp, özel yetkiye de ihtiyaç 

vardır
2015

. Ancak, vekâletnamenin özel yetkiyi içermemesi halinde, dava hemen 

                                                                                                                                          
kararın, kanuna, esas sözleşmeye, objektif iyi niyet kurallarına aykırı olması gerekir. 

Anonim ve limited şirketlerin genel kurullarının kararlarına karşı iptal davası, genel kurul 

kararının alındığı tarihten itibaren üç ay içinde açılmalıdır (TTK m. 381,I). Kooperatifler 

için bu süre toplantının yapıldığı günden itibaren bir ay (KK m. 53,I), dernekler için ise, 

karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayanlar için kararı 

öğrenmesinden başlayarak bir ay ve her halde karar tarihinden başlayarak üç aydır (MK m. 

83,I). İptal davası açılmış olması, kural olarak genel kurul kararının geçerliliğini 

etkilemez. Mahkemenin iptal kararı, alınan kararı hukuken geçersiz hale getirir, ancak yeni 

bir genel kurul kararı yerine geçmez. İptal kararı, dava açmış olsun olmasın, bütün ortaklar 

hakkında geçmişe yönelik olarak verildiği andan itibaren etkili olur ve hüküm doğurur. 

İptal kararı dava açan ve açmayan bütün pay sahiplerini bağlar. Bun göre, genel kurulun 

kararı, ticaret mahkemesine iflâs için başvurulmadan önce, iptal edilmişse, artık bu karara 

dayanılarak, iflâs talebinde bulunulamayacaktır.  
2012

  Müller s. 29; Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. II, İstanbul 2001, s. 1303; 

Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 496;12. HD, 13. 2. 1985, 14166/1215 (YKD, 

1985/6, s. 845-848); 19. HD, 28. 1. 1999, E. 1998/7564, K. 1999/239 (www.kazanci.com).  
2013

  12. HD, 13. 2. 1985, 14166/1215 (YKD, 1985/6, s. 845-848).  
2014

  Acz halinde olduğu bildirilmek istenen tüzel kişi ise, acz hali nedeniyle iflâs isteme 

konusundaki özel yetki,  idare ve temsil ile yetkili olan organa, genel kurul tarafından 

verilir (Müller s. 29). 
2015

  “… Müflis, kaideten medenî haklardan istifade ve kullanma ehliyetini muhafaza eder. 

Ancak, masaya giren mallar üzerinde tasarruf edemez (m. 191), hiçbir ödeme kabul 
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reddedilmemeli, söz konusu eksikliğin giderilmesi için vekile süre verilmesi ve özel 

yetkiyi içeren vekâletnamenin ibrazına imkân tanınması gerekir
2016

. Tüzel kişilerde de, 

tüzel kişinin kendi iflâsını istemesi olağan işlerden değildir. Olağan işlerden 

sayılmayan bu duruma yönelik olarak, açık yetki verilebilmesi, genel kurulun karar 

alarak, yönetim kurulunu yetkilendirmesine bağlıdır. Yönetim kurulu, aldığı bu özel 

yetkiyle, vekile, tüzel kişinin ihtiyari olarak iflâsının istenmesi amacıyla, 

vekâletnamede açık yetki verebilecektir. 

b-Kanuni Temsilcinin Ġflâs Ġstemesi 

Mahkemeye başvurarak kendi iflâsını istemek, hukuki bir işlem olduğundan 

dolayı, medenî hukuktaki adıyla, fiil ehliyetine; usul hukukundaki adıyla, dava 

ehliyetine sahip olmayı gerektirir. Aksi halde, borçlu mahkemeye başvurarak kendi 

iflâsını isteyemez. Bu durumda, borçlunun iflâsını isteme yetkisi, kural olarak 

borçlunun kanuni temsilcisine aittir
2017

. Kanuni temsilciler, veli, vasi, kayyım ve yasal 

danışman olmak üzere dört çeşittir.  

On sekiz yaşından küçüklerin kanuni temsilcisi, kural olarak, veliler, yani, 

küçüğün anne ve babasıdır
2018

. Bu küçüklerden ayırt etme gücü olanlara, sınırlı 

ehliyetsiz, ayırt etme gücü olmayanlara ise, tam ehliyetsizler; her ikisine birden velayet 

altındaki küçükler denir. Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların 

fiil ehliyeti yoktur (MK m.14). Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, 

ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz (MK m.15). 

Ayırt etme gücü olmayanların hukuki işlem ehliyeti olmadığından, onların adına 

                                                                                                                                          
edemez (m. 192), iflâs ile borçlunun husumet ehliyeti de tahdide uğrar mektupları dahi 

okunur, el konur ve iflâsın devamı müddetince davacı ve davalı da olamaz. O halde, 

kesinleşen iflâsın kamu düzeni ile ilgisi tartışmasızdır. İşte, iflâsın bu neticeleri ve 

müvekkilini kısıtlı hale getirdiği nazara alınarak Dairemizce, öteden beri İcra ve İflâs 

Kanunu‟nun 178. maddesi gereğince borçlunun, vekil marifetiyle müracaatı ile iflâsını 

istemesinde, vekilin vekâletnamesinde özel yetkisi bulunması re`sen aranmakta olup 

doktrinde de bu cihet kabul edilmiştir… İflâs şahsa bağlı bir muameledir. Genel 

vekâletnamede genel mahiyetteki yetki kafi olmayıp, özel yetki gerekir…” (12. HD, 13. 2. 

1985, 14166/1215: www.kazanci.com).  
2016

  19. HD, 28. 1. 1999, 1998/7564, 1999/239 (www.kazanci.com).  
2017

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2790.  
2018

  Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velâyeti altındadır. Yasal sebep olmadığı 

müddetçe, velâyet ana ve babadan alınamaz (MK m. 335,I). Hâkim, vasi atanmasına gerek 

görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da, ana ve babanın velâyeti altında kalırlar Medenî 

Kanun m. 335,II). Ana ve baba evli ise, evlilik devam ettiği sürece, ana ve baba velâyeti 

birlikte kullanırlar. Evlilik sona erer veya haklarında ayrılığa karar verilirse, hâkim 

velâyeti eşlerden birine verebilir (MK m. 336,I). Ana ve baba evli değilse velâyet hakkı 

anaya aittir (MK m. 337,I).  
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işlemleri velileri yapar. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ise, yasal temsilcilerinin 

rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler (MK m.16, I, c.1). Ayırt 

etme gücü olan küçükler adına, hukuki işlemleri vasi veya velilerinin izin veya icazeti 

ile küçüklerin kendileri yapabilirler.  

Velayet hakkının ana ve babaya tanınmış olunması, çocuğun mallarının idaresi 

bakımından bir takım hüküm ve sonuçlar doğurur. Velayet altındaki çocukların 

mallarını idare etme hakkı, onun velileri olan anne babaya tanınmıştır (MK m. 352). 

Anne-babanın çocuğun malları üzerinde hem tasarruf yetkileri, hem de o malları 

korumak ve idare etme görevleri vardır. Dolayısıyla, çocuğun mallarının idaresi, ana 

baba için hak olduğu kadar, aynı zamanda bir görevdir
2019

. Ana ve babanın velayet 

hakları devam ettiği müddetçe, çocuklarının mallarını idare etme haklarına sahip ve 

bununla yükümlüdürler. Bunun için hesap ve güvence vermezler (MK m.352,I). Ana 

ve baba, kusurları sebebiyle, velâyetleri kaldırılmadıkça, çocuğun mallarını 

kullanabilirler (MK m.354). Çocuğa menfaat sağlanması amacıyla, çocuğun mallarını 

rehin edebilirler ve çocuğun menfaati gerektirdiği takdirde, malların istimal tarzını 

değiştirir veya onları satabilirler. Ana baba, malların idaresine ilişkin önemli 

durumlarda bile, çocuğun reyini almak mecburiyetinde değillerdir
2020

,
2021

. 

Borçlarından dolayı, ana ve babanın, küçüğün malları üzerindeki haklarına 

bakılmaksızın, küçük kişi kendi malvarlığı ile sorumludur (MK m.343,II). Türk Ticaret 

Kanunu m.15‟ e göre “Küçük ve mahcurlara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten 

veli ve vasi, tacir sayılmaz. Tacir sıfatı, temsil edilene aittir. Şu kadar ki; kanuni 

                                                 
2019

  Bozer, Ali:  Medenî Kanunumuza Göre Ana Babanın Çocuğun Mallarının İdaresinde Haiz 

Oldukları Serbestinin Hudutları (AÜHFD, 1952/3-4, s. 198-211), s. 198.  
2020

  Bozer s. 199.  
2021

  Bütün bu düzenlemelere rağmen, anne ve babanın çocuk malları üzerindeki idare ve 

tasarruf yetkisi, mutlak ve sınırsız olmayıp, nisbidir. Kanun, özellikle, velinin kötü idaresi 

ve kötü niyetli davranışlarına karşı, gerekli tedbirleri almıştır. Hatta, kanun, velinin kötü 

idaresini önleyici tedbirler almakla kalmamış, ayni zamanda, çocuğun mallarını kendi 

menfaatlerine uygun olarak idare eden ana babanın hareketini kontrol edici ve hatta idare 

haklarına nihayet verdirici hükümler vazetmiştir. Bu nedenle, anne babanın, idare 

haklarını kullandıkları süreç ve kötü niyetli idareleri, kanuna konulan hüküm lerle kontrol 

edilmekte ve gerektiğinde anne-baba sorumlu tutulabilmektedirler. Ana ve baba, malların 

idaresi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumlarda hâkim müdahale eder  

(MK m. 352,II) ve çocuğun mallarını yönetmede, her ne sebeple olursa olsun, yeterince 

dikkat ve özen göstermedikleri takdirde, çocuğun mallarının korunması için uygun 

önlemleri alır (MK m. 360,I), bu sebeple, malların yönetimi konusunda ana ve babaya 

talimat verebilir; belirli zamanlarda verilen bilgi ve hesabı yeterli görmezse, malların tevdi 

edilmesini veya güvence gösterilmesini talep edebilir (MK m. 360,II). Çocuğun mallarının 

tehlikeye düşmesi, başka bir şekilde önlenemiyorsa hâkim, yönetimin bir kayyıma 

devredilmesine karar verebilir (MK m. 361,I).  

file:///F:/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1952-09-03-04/AUHF-1952-09-03-04-Bozer.pdf
file:///F:/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1952-09-03-04/AUHF-1952-09-03-04-Bozer.pdf
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mümessil, ceza hükümleri bakımından tacir gibi mesul olur”. İcra ve İflâs Kanunu m. 

43,I‟e göre “ İflâs yolu ile takip, ancak, Türk Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan 

veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir 

olmadıkları halde, iflâsa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar 

hakkında yapılır”. Kanun hükmünden anlaşıldığı üzere, tacirin küçük veya büyük 

gerçek kişi olmasının bir önemi yoktur. Bu hüküm gereğince, tacir küçükler de, iflâsa 

tabi olduklarına göre, kanuni temsilcilerinin izni veya icazeti ile kendi iflâslarını 

isteyebileceklerdir. Çünkü, iflâsın istenmesi de, nihayetinde bir hukuki işlemdir. 

Burada, sorun, küçükler adına hukuki işlem yetkisine sahip olan velilerin, küçüklerin 

iflâsını isteyebilip istemeyecekleridir. Kanaatimizce, veli, küçüğün, acz hali sebebiyle 

iflâsını isteme hakkına sahiptir. Fakat, velinin iflâs isteyebilmesi için, kural olarak 

temsil ettiği küçüğün özel izni gerekir (MK m.450,I‟e kıyasen). Küçük de, velisinin 

izin veya icazeti ile kendi iflâsını isteme hakkına sahiptir
2022

. Dolayısıyla, izin veya 

icazet olmadan yapılan ihtiyari iflâs talepleri reddedilmelidir. Velinin kötü niyetli iflâs 

talepleri sözkonusu olduğunda ise, hâkim, Medenî Kanun m. 360 ve m.361‟ e göre 

gerekli tedbirleri alabilir.  

Velayet altındaki işletme sahibi küçüğün ayırtım gücünün olmaması halinde, 

tacir sıfatının kanuni temsilciye mi, yoksa, ayırtım gücü olmayan, yani tam ehliyetsize 

mi ait olduğu konusunda kanunda bir düzenleme yoktur. Kanaatimizce, bu durumda, 

tacir sıfatı küçüğe değil, veliye aittir. Zira, tacir sıfatına sahip olmanın getirdiği bir 

takım sorumluluklar bulunduğundan, ayırtım gücüne sahip olmayan birisinin, tacir 

sıfatına sahip olması, bu sorumlulukların gereğinin yerine getirilmesine engel olur. 

Böyle, bir durumda, acz hali sebebiyle, veli iflâsını isteme yoluna gidebilecektir. 

Ancak, burada temsil edilen küçüğün menfaatinin korunması için, tıpkı vesayette 

olduğu gibi, mahkemeden bu konuda bir izin alınmalıdır. 

Vesayet altına alınanlar, on sekiz yaşından büyük kısıtlılar (MK m. 405-408) ve 

on sekiz yaşından küçük olup da velayet altında olmayan küçüklerdir (MK m. 404). 

Bunlar için atanan kanuni temsilciye vasi denir. Vesayet altındaki ayırt etme gücüne 

sahip kısıtlılar ve küçüklerin hukuki işlem ehliyeti, velayet altındaki küçükler gibidir. 

Bunlar, kanuni temsilci olan vasinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına 

giremezler (MK m.16, I, c.1). Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının 

malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil 

etmekle yükümlüdür (MK m. 403,I). Velinin durumundan farklı olarak, vesayet altına 
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  Belgesay-İİK Şerhi, s. 347.  
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alınan kişilere ait malları idare etmek, vasiye tanınmış bir hak değil, sadece bir 

görevdir. Vesayet dairelerinin yetkilerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, vasi, 

vesayet altındaki kişiyi bütün hukukî işlemlerinde temsil eder (MK m. 448). Vasi, 

vesayet altındaki kişinin malvarlığını iyi bir yönetici gibi özenle yönetmek zorundadır 

(MK m. 454). Şayet, vesayet altındaki kişi, görüşlerini oluşturma ve açıklama 

yeteneğine sahipse, vasi, önemli işlerde karar vermeden önce, imkânlar dâhilinde, 

onun görüşünü almakla yükümlüdür (MK m. 450,I). Ancak, vesayet altındaki kişinin 

işi uygun bulmuş olması, vasiyi sorumluluktan kurtarmaz (MK m.450,II). 

Kanun, vasinin bazı işlemleri yapmasını, vesayet makamı olan sulh hukuk 

mahkemesinin (m. 397,II) iznine tabi tutmuştur (MK m.460,II)
 2023

. Vesayet 

makamının, Medenî Kanun m. 462‟ye göre vereceği izinle vasi, dava açma, sulh olma, 

tahkim ve konkordatoya başvurma (MK m. 462/8), borç ödemeden acz beyanında 

bulunma (MK m.462/10) yetkisine sahiptir. Medenî Kanun‟daki bu düzenlemelerden 

anlaşıldığı üzere, vasi, ancak vesayet makamının iznini aldıktan sonra, vesayet altında 

olan kimsenin, acz halinde olduğunu ileri sürerek, iflâsını isteyebilecektir (MK 

462/10)
2024

. Vasinin, bu şekilde izin almadan iflâs isteme işlemi, vesayet altındaki 

kişinin, vasinin izni olmaksızın yaptığı işlem hükmündedir (MK m. 465). Yani, askıda 

geçersizlik yaptırımına tabidirler.  

Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır (MK 

m.403,II). Medenî Kanun‟un vasi hakkındaki hükümleri, aksi belirtilmiş olmadıkça, 

kayyım hakkında da uygulanır (MK m. 403,III). Fakat, bir kimseye kayyım atanması 

için, o kimsenin sınırlı ehliyetsiz veya tam ehliyetsiz olması gerekmez. Yani, tam 

ehliyetli kimseler için de kayyım atanabilir (MK m. 426/1). Borçlu için atanmış bir 

kayyım varsa, kayyım, borçlunun malvarlığının yönetimi ve gözetimi ile ilgili işleri 

yapar (MK m. 460,I). Kayyımın, bunlar dışındaki işleri yapabilmeleri, temsil olunanın 

özel yetki vermesiyle mümkündür. Kendisine kayyım atanan borçlu, acz hali 

sebebiyle, iflâsının istenebilmesi için, kayyıma özel bir yetki verebilir. Şayet, 

borçlunun özel yetki verme imkânı yoksa, bu durum vesayet makamının iznine tabidir 

(MK m.460,II). Vesayet makamının, Medenî Kanun m. 462‟ye göre vereceği izinle 

kayyım, dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılmasının (MK m. 462/8) 

yanı sıra, borç ödemeden aciz beyanında bulunma (MK m.462/10) yetkisine sahiptir. 

Medenî Kanun‟daki bu düzenlemelerden anlaşıldığı üzere, kayyım, vesayet 
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  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2790-2791.  
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  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 496; Belgesay-İİK Şerhi, s. 347.  
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makamının iznini almadan, borçlunun acz halinde olduğunu ileri sürerek iflâsını 

isteyemeyecektir. Şayet, kayyım, izin almadan bu işlemleri gerçekleştirirse, bu 

işlemler, vesayet altındaki kişinin, vasinin izni olmaksızın yaptığı işlemler gibi (MK 

m. 465), askıda geçersizlik yaptırımına tabi olacaklardır.  

 

Yasal danışman ise, kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber 

korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir kişiye, 

Medenî Kanun m. 429‟da sınırlı olarak sayılan işlerin
2025

 yapılması için atanır (MK m. 

429,I). Bu kimselere sınırlı ehliyetliler denilir. Kural olarak, bu kimselerin fiil ehliyeti 

tamdır ve her türlü hukuki işlemi tek başlarına yapabilirler. Lâkin, kanunda sayılan 

hukuki işlemlerin yapılması bakımından bu kimselerin fiil ehliyeti sınırlandırılmış 

olup, bu işlemleri yaparken, yasal danışmanın görüşünü alma mecburiyetleri vardır
2026

. 

Aksi halde, yapılan bu işlemler, fiil ehliyetinin sınırlı olması sebebiyle, tıpkı, sınırlı 

ehliyetsizlerin yaptıkları işlemlerin yaptırımına tâbi olurlar. Kanunda sayılan bu 

işlemler arasında dava açmak da yer almakla birlikte, iflâsla ilgili herhangi bir 

düzenleme mevcut değildir. Peki, kendisine yasal danışman atanmış olan kimse, yasal 

danışmanın izni veya onayı olmadan kendi iflâsını veya yasal danışmanın kendisi, 

talep olmadan, sözkonusu borçlu kişinin iflâsını mahkemeden isteyebilecek midir? 

Kanaatimizce, borçlunun kendi iflâsını istemesi, bir çekişmesiz yargıya benziyor olsa 

da, bir dava gibi mahkemeye başvuru yapılması ile gerçekleştiği için, yasal danışmanın 

iznine ihtiyaç vardır. Zira, iflâsın istenmesi olağan bir iş değildir. Medenî Kanun 

m.429,I‟de sınırlı olarak sayılan tasarruflar dikkate alındığında, hepsi sınırlı 

ehliyetlinin malvarlığı ile ilgili ve ekonomik hayatı bakımından önemli hususlardır. 

İflâs da, kişinin malvarlığını doğrudan doğruya etkilediğine göre, sınırlı ehliyetli 

borçlunun iflâsını istemesi için, yasal danışmanın oyunun alınması gerekir. Ayrıca, 

yasal danışman, bir temsilci olmayıp, sadece oy ve görüşüne başvurulan bir kimse 

olması sebebiyle, sınırlı ehliyetli adına tek başına işlem yapma ehliyetine sahip 

olmadığından, onun adına iflâs isteme yetkisi de yoktur. Bu nedenle, yasal danışman, 

ancak, sınırlı ehliyetli ile birlikte davranabilir ve onun işlemlerine iştirak edebilir. Bu 

iştirak, tasarrufun yapılması sırasında olabileceği gibi, daha önceden verilen bir izin 

                                                 
2025

  Diğer işlemler ise: Sulh olma, taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde 

başka bir aynî hak kurulması, kıymetli evrakın alımı, satımı ve rehnedilmesi, olağan 

yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri, ödünç vermek ve almak, anaparayı almak, 

bağışlamak, kambiyo taahhüdü altına girmek, kefil olmaktır (MK m. 429,I).  
2026

  Ansay, Sabri Şakir: Kanuni Müşavir (AD, 1939/3, s. 331-337), s. 332.  
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veya sonradan verilen bir muvafakatle de olabilir
2027

.  

 

 

 

VI-Ġflâs Talebi Ġçin Verilen Dilekçeye Mal Beyanının Eklenme Mecburiyeti 

İflâsa tabi bir borçlunun, acz halinde bulunduğunu bildirerek, yetkili 

mahkemeden iflâsını istemesi, tamamen ihtiyari olup, bunu, çekişmesiz yargı 

esaslarına göre hazırladığı dilekçesini
2028

 ticaret mahkemesine vermek suretiyle 

gerçekleştirir
2029

. Ancak, borçlunun, iflâsına hükmedilmesi için, böyle bir dilekçe 

verilmesi yeterli olmayıp, ayrıca bu dilekçeye borçlunun bütün aktif ve pasifini, 

alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanı da eklenmek zorundadır. 

Normal bir mal beyanında bulunmaktan farklı olarak, bu mal beyanının mahkemeye 

sunulması zorunlu olup (m.178,I)
2030

, aksi halde borçlunun iflâs talebi, usulden 

reddedilir
2031

.  

Burada sözü edilen mal beyanı, haciz yolu ile takipte söz konusu olan mal 

beyanından tamamen farklıdır. Daha önce
2032

, haciz yolu ile takibe ilişkin olarak 

tanımı yapılan mal beyanından anlaşılacağı üzere, icra takibinde, borçlunun borcuna 

yetecek miktarda malını beyan etmesi yeterli olduğundan, bütün servetini beyan etmek 

zorunda değildi. Buna karşılık, m.178,I‟de sözü edilen mal beyanının kapsamı daha 

geniş olup, borçlu, bütün aktiflerinin yanı sıra, bütün pasiflerini de mahkemeye 

bildirmek zorundadır (m. 178, I). Yani, buradaki mal beyanı, bütün aktiflerin beyan 
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  Ansay-Kanuni Müşavir, s. 332.  
2028

  19. HD, 28. 1. 1999, E. 1998/7564, K. 1999/239 (www.kazanci.com).  
2029

  Borçlu, acz halinde olduğunu beyan ederek iflâsını istemesinin yanı sıra, alacaklılar da 

ödemelerin tatili sebebiyle, iflâs davası açabilirler. Bu durumda, borçlunun talebi 

çekişmesiz olmaktan çıkarak çekişmeli hale gelir. Aynı şekilde, alacaklılar iflâs talebinin 

ilanından itibaren on beş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek, borçlunun iflâs 

talebini, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını 

ileri sürerek mahkemeden talebin reddini istemeleri halinde de (m. 178,II), borçlunun acz 

hali sebebiyle iflâs talebi çekişmeli hale gelir.  
2030

  19. HD, 28. 1. 1999, E. 1998/7564, K. 1999/239 (www.kazanci.com).  
2031

  Borçlu, aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını iflâs 

talebini içeren belgeleri dilekçeye eklenmemişse, mahkemece, borçluya bu belgeleri ibraz 

etmesi için bir süre verilmesi gerekir.  
2032

  Bkz. yuk. § 11. B. II. 2. b.  
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edilmesini zorunlu kılması yönüyle, servet beyanına benzemekle birlikte, pasifleri de 

kapsamına aldığından, kendisine özgü bir niteliği vardır. Normal bir mal beyanında, 

bütün alacaklıların isim ve adresleri yazılmadığı halde, bu mal beyanına bütün 

alacaklıların isim ve adresleri yazılmaktadır. Kanaatimizce, kendi iflâsını isteyen 

borçlunun, normal mal beyanından farklı olarak, haczi caiz olmayan malları dahil, 

bütün mallarını, bu mal beyanında bildirmelidir. Bu mallardan hangilerinin haczinin 

caiz olduğu ve dolayısıyla bu mallardan hangilerinin tasfiye edileceğinin tespiti, kanun 

hükümleri doğrultusunda(m. 82; MK m. 23, 121, 838; BK m. 47, 49,519; Sendikalar 

Kanunu m. 64, II; TTK m. 892 vb.), iflâsı açan mahkemeye aittir. Buna rağmen, tacir, 

bir malını haczi caiz olmadığı gerekçesi ile mal beyanında göstermemişse ve bu malın 

da gerçekten haczi caiz değilse, tacirin bu noksan mal beyanında bulunmuş olmasından 

alacaklılar bir zarar görmüş sayılamayacağından, tacire İcra ve İflâs Kanunu m. 

337a'ya göre ceza verilemez. Buna karşılık ise, tacirin haczi caiz olmadığı gerekçesi ile 

mal beyanında göstermediği bir malın haczinin caiz olduğuna karar verilirse, tacir İcra 

ve İflâs Kanunu m. 337a'ya göre cezalandırılacaktır
2033

.  

Kanaatimizce, m.178,I‟deki aktif ve pasif kavramlarının kullanılması yerinde 

değildir. Bir defa, aktif ve pasif kavramları, işletmenin bilançosu ile ilgilidir. İşletme 

bilançosu ise, borçlunun m.178,I anlamında acz halinde olduğunu tam gösterme 

fonksiyonuna sahip değildir
2034

. Zira, bilanço, envantere göre düzenlenen, şirketin aktif 

ve pasifini gösteren bir tür özet niteliği taşıyan bir tablodur (TTK m.74, I). Borçlunun 

düzenlediği bilançolarda, sadece borçlunun aktifi ve pasifi hakkında bilgi vardır. Buna 

karşılık, borçların vâdeleri, alacaklıların ismi ve adreslerine ilişkin bilgiler, bu 

bilançolarda yer almaz. Hâlbuki, acz halinin tespit edilebilmesi için bu bilgilerin de 

mahkemeye verilmesi kanuni bir zorunluluktur. Dolayısıyla, sözü edilen mal beyanını, 

bir bilanço olarak nitelemek mümkün değildir. Mal beyanının, acz hali hakkında bilgi 

vermesi, onun envanter şeklinde düzenlenmesiyle mümkündür. Envanter, borçlunun 

tuttuğu ticari defterlere dayanılarak düzenlenen ve şirketin mevcud, alacak ve 

borçlarını kesin ve ayrıntılı bir biçimde gösteren bir belgedir (TTK m. 73, I). 

Borçlunun, m.178,I‟deki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için, ya iflâs talebine, 

aktif ve pasiflerinin yanı sıra, alacaklıların ad ve adreslerini ve borçların vâdelerini 

gösteren bilgi ve belgeleri eklemesi, ya da doğrudan, alacaklıların ad ve adreslerini de 
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  Ticareti terk eden tacirlerin mal beyanında bulunması konusundaki benzer görüş için bkz. 

Kuru, Baki: Ticareti Terkeden Tacirlerin Tabi Bulunduğu Hükümler (AÜHFD, 1970/1 -2, 

s. 109-118), s. 111.  
2034

  Bilançodaki aktif ve pasiflerin ne anlama geldiği konusunda geniş bilgi için bkz. aşa. § 15. 

B. II.  
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yazdığı envanteri mahkemeye vermesi gerekir
2035

. Ancak, borçların vâdelerinin de, 

mal beyanında belirtilmesi gerektiğine dair bir düzenleme kanunda mevcut değildir. 

Fakat, mahkemenin borçlunun iflâsına karar verebilme şartlarından birisi de, alacağın 

muaccel olması şartıdır. Dolayısıyla, mal beyanında borçların vâdeleri de 

belirtilmedikçe, acz hali sebebiyle, ihtiyari iflâs talebi için, m.178, I'deki gerekli olan 

prosedür tamamlanmış olmaz. Yani, borçlunun iflâs talebine sadece bilançosunu 

eklemiş olması, onu m.178,I anlamında bir belge vermiş olma yükümlülüğünden 

kurtarmaz
2036

. Kanaatimizce, bu şekilde, bir envanter düzenlenmiş olması bile, 

borçlunun acz halinde olup olmadığının anlaşılması için yeterli bir ölçüt değildir. 

Çünkü, acz halinin temel sorunu ödeme araçlarından, özellikle likidite sıkıntısından 

kaynaklanır. Borçlunun elinde yeteri miktarda mevcudu olmasına rağmen, mevcudunu 

paraya çeviremediği gibi, kredi bulmak suretiyle de borçlarını ödeyememektedir. 

Mahkeme, kendisine sunulan envanterden likidite sıkıntısı olup olmadığını, bilançoyu 

incelemek suretiyle belirleyebilir. Ancak, bilançodaki mevcudun, likiditeye 

dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini ve neden dönüştürülemediğini tespit edemez. 

Bunun için, ayrıca o iş kolu ve ürün türüne göre bir piyasa araştırması yapması gerekir. 

Dolayısıyla, borçlunun sunduğu envantere veya kanuni adıyla mal beyanına ek olarak, 

neden ödeme araçları konusunda sıkıntıya girdiğini, hem iç piyasa, hem de dış piyasa 

şartlarını dikkate alarak, hazırladığı bir raporu, mahkemeye sunması daha uygun 

olacaktır. Örneğin, yurtdışına bor minerali ihraç eden bir borçlunun stoklarında yeterli 

mal olmasına rağmen, uluslar arası piyasalarda, borun sağlığa zararlı olduğu haberi 

üzerine, bu stokların paraya çevrilememesi ve dolayısıyla borçlarını ödeme konusunda 

acze düşme durumunun, mal beyanından veya bilançodan anlaşılmasına imkân yoktur. 

Bu tür durumlar, ayrı bir rapor halinde mahkemeye sunulmalıdır
2037

. 

Borçlu, mal beyanına yazması gerektiği alacaklılarından bir veya bir kaçının isim 
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  Atalay-Anonim Şirketler, s. 37.  
2036

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 37.  
2037

  Eğer, borçlu alacaklılarını veya mallarını, mahkemeye eksik bildirecek olursa, gerçeğe 

aykırı beyanda bulunmuş sayılacağından, iflâs talebi reddedilir ve alacaklının şikâyeti 

üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (m. 338,I). Borçlu, acz hali 

sebebiyle iflâs talebinden önceki iki yıl içinde, kendisini acz halinde göstermek ve 

dolayısıyla alacaklısını zarara sokmak için, mallarını veya bunlardan bir kısmını 

mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek, hakiki surette yahut 

gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar 

ederek, mevcudunu sun‟i surette eksiltirse, aleyhine aciz belgesi aldığını veya alacaklı 

alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar 

adlî para cezası ile cezalandırılır (m. 331,I,II). Ayrıca, gerçeğe aykırı bir mal beyanına 

göre iflâsa karar verilmesi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 445‟e göre, 

yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak da kabul edilebilir.  
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ve adresleri tespit edemezse, bildirim ilan yoluyla yapılmalıdır. Zira, her zaman 

alacaklının kim olduğu, borçlunun kayıtlarından anlaşılamayabilir. Örneğin, kambiyo 

senedi keşide eden bir borçlunun, bu senedin kimlerin elinde olduğunu bilmesine 

imkân yoktur.  

 

 

VII-Ödeme Yükümlülüğünün Muaccel Hale GelmiĢ Olması 

Doktrindeki baskın görüşe göre, borçlunun acz halinde olduğunu ileri 

sürebilmesi için, ödemesi gereken borçlar muaccel olmalıdır. Borç, henüz muaccel 

olmamışsa, borçlu, bu nedene dayanarak ihtiyari olarak iflâsını isteyemez
2038

. 

Kanaatimizce, doktrinin bu görüşünü değerlendirmek için, mevcut düzenlemeler ile 

olması gereken hukuk açısından ikili bir ayrım yapmak gerekir:  

Mevcut düzenleme olan İcra ve İflâs Kanunu m. 178,I dikkate alındığında, acz 

hali nedeniyle iflâs istenebilmesi için, borçlunun acz halinde olduğuna dair somut 

verileri, bilgi ve belgeleri mahkemeye sunma yükümlülüğü vardır. Bunun amacı, 

borçludan istenebilir hale gelmiş, ancak likidite sıkıntısı nedeniyle borçlunun 

ödeyemediği borçları tespit etmektir. Zira, bir borcun istenebilir hale gelmesi için 

muaccel olmak zorundadır. Dolayısıyla, mahkemeye sunulan bilgi ve belgelerde, 

şirketin borcu olarak gösterilen kalemlerin hâlihazırda muaccel olması mecburiyeti 

vardır
2039

. Mahkeme, m. 178,I‟deki mevcut düzenleme nedeniyle, gerçekleşmesi 

kuvvetle muhtemel de olsa, ihtimaller üzerinden hareketle, borçlunun iflâsına karar 

verme yetkisine sahip değildir. Burada, şunu da belirtmek gerekir ki, İcra ve İflâs 

Kanunu m.178, uyarınca, mahkemeye sunulması zorunlu olan mal beyanı, borçların 

tespiti için önemli bir rol oynamakla birlikte, söz konusu borçların muacceliyet 

tarihlerini gösterme kabiliyetine sahip değildir. Bunun için, borçlunun, ya mal 

                                                 
2038

  Jäger/Weber § 102 Anm. 2; Baumann s. 41, dn. 2, s. 49; Fellmann, Basil: Der Konkurs 

der Gesellschaft mit beschrankter Haftung und ihrer Mitglieder nach schweizerischem 

Recht (Diss.), Freiburg/Schweiz 1947, s. 57; Lanz s. 38; Gentinetta s. 25; Amonn s. 306; 

Giebeler s. 28; Henze s. 28, 31; Leemann s. 93.  
2039

  İcra ve İflâs Kanunu m.178,I bakımından aranan  muacceliyet, borçlunun borçları bakımındandır. 

Buna karşılık, bu borçların ödenmesine tahsis edilecek ödeme araçları için muacceliyet şartı 

aranmaz. Buna göre, ödeme araçları için, borçlunun şirketin hâlihazırdaki nakitlerinin yanı sıra, 

gelecekte elde edebileceği krediler, nakde dönüştürülebilecek malları, henüz muaccel olmayan, 

yani gelecekte tahsil edilecek olan alacakları da dikkate alınır. 
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beyanında borçların vâdesini ayrıca ve açıkça göstermesi veya bu borçların muaccel 

olacaklarını gösteren bilgi ve belgeleri de eklemesi isabetli olacaktır
2040

. Mahkeme de, 

beyan edilen borçların, gerçekten var olup olmadığını ve muacceliyet kazanıp 

kazanmadıklarını, re‟sen araştıracaktır
2041

. Bu araştırmayı, bilirkişi aracılığıyla ve 

şirketin defterlerini incelemek suretiyle gerçekleştirir. 

 

Acz halinin niteliği, alacaklıların menfaati ve olması gereken hukuk dikkate 

alındığında, kanaatimizce, borçlunun acz haline düştüğünün ileri sürülebilmesi için, 

borçlarının muaccel olması bir şart olarak aranmamalıdır: Zira, acz hali için, borçlunun 

borçlarının muaccel olması şart koşulursa, iflâs talebinin yapıldığı anda, acz halinin 

süreklilik unsurunun bütün hatlarıyla oluşması gerekir. Buna göre, acz hali, iflâs 

talebinden önceleri, çok uzun bir zamandan beri devam ediyorsa, borçlu acz hali 

sebebiyle iflâsını isteyebilecektir
2042

. Borçlu, borçlarını ödeme konusunda zorlanmakla 

birlikte, bu durum henüz süreklilik kazanmamış, yani acz hali için henüz süreklilik 

koşulu oluşmamış; ancak borçlunun, o andaki ekonomik verileri, bu sıkıntılı 

durumunun uzun bir süre ve artan bir tonda devam edeceğini gösteriyorsa; borçlunun, 

diğer borçlarının muaccel olmasını beklemesi, bir fayda getirmeyeceği gibi, 

alacaklıların aleyhine sonuçlar doğuracaktır. Burada, Alman acziyet hukukundaki 

düzenleme dikkate alınarak yanılgıya düşülmemelidir. Alman Acziyet Kanunu § 17‟de 

düzenlenen “acz hali” için alacakların muaccel olması gerektiği kabul edilmektedir. 

Bunun nedeni, Alman Acziyet Kanunu § 18‟de “acz hali tehlikesi” adı altında başka 

bir iflâs sebebinin düzenlemiş olmasıdır. Bu sebebin gerçekleşmesi için alacağın 

muaccel olma şartı aranmamaktadır. Bizim iflâs sistemimizde, bu türde iki ayrı iflâs 

sebebi bulunmadığından, hakkında acz halinin belirtileri başlamış borçlunun, gelecekte 

muaccel olacak borçlarını ödeyemeyeceği, şimdiden kuvvetle muhtemelse, borçlarının 

muaccel olması beklemeden, acz hali sebebiyle, iflâsını isteyebilmelidir. Ayrıca, acz 

hali sebebiyle, iflâsın istenmesinin, her ne kadar bir takım objektif kriterlere dayanması 

gerekiyorsa da, aynı zamanda sübjektif bir özelliğe sahiptir. Bu sübjektif durum, 

borçlunun borçlarını ödeme gücü konusunda olan inancını yitirmiş olması durumudur. 

Borçlarını ödemesi için, mevcudunu paraya çevirme veya borç para bulma konusunda 

olan tüm çabaları sonuçsuz kalmış ve bu nedenle de artık borçlarını hiçbir surette 

                                                 
2040

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 37.  
2041

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 36.  
2042

  Bu durum da, muaccel olan borçların ödenememesi,  yani yukarıda açıklanan genellik 

prensibiyle ölçülür (bkz. § 16. B. III).  



 

 

493 

ödeyemeyeceği kanaatine varan bir borçluya, borçlarını ödeme konusunda akıl 

verilmesi veya psikolojik baskı uygulanması veya alacakların muaccel olmasının 

beklenmesinin bir anlamı yoktur. Dolayısıyla, borçlunun, bir yıl sonra, yapmak 

zorunda kalacağı iflâs talebini, şimdiden yapması, alacaklılar bakımından, zarardan 

çok, yarar getirecektir.  

 

 

VIII-Mahkemenin Acz Halini Re’sen AraĢtırma Mecburiyetinde Olması 

Her ne kadar, borçlu, bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini 

gösteren mal beyanını iflâs talebine eklemek zorunda ise de
2043

, mahkeme, borçlunun 

getirdiği bu malzeme ile bağlı olmayıp, re‟sen de, konuyu araştırmalı ve kararını da 

öyle vermelidir
2044

. Mahkeme, bunun için, borçlunun ibraz ettiği belgeler üzerinde 

bilirkişi incelemesi yaptırabilir
2045

. 

İcra ve İflâs Kanunu m.178‟in 1 inci fıkrası, 1985 yılında, 3222 sayılı 

Kanunla
2046

 değişikliğe uğramıştır. Eski düzenleme “İflâsa tabi bir borçlu acz halinde 

bulunduğunu bildirerek salahiyetli mahkemeden iflâsını isteyebilir” şeklinde idi. 1985 

yılından önceki dönemlerde m.178,I‟in bu şekildeki düzenlemesi ile ilgili olarak büyük 

bir tartışma yaşanmıştır. Bu tartışmanın odağı, borçlunun, ihtiyari iflâs talebini 

inceleyen mahkemenin, bu taleple bağlı olup olmayacağı ve bu konuda re‟sen 

araştırma yapıp yapamayacağı sorusu idi
2047

. O zamanlar, bu konuda ileri sürülen 

                                                 
2043

  İcra ve İflâs Kanunu m. 178,I‟e göre “İflâsa tabi bir borçlu, acz halinde bulunduğunu 

bildirerek yetkili mahkemeden iflâsını isteyebilir. Borçlu, bu halde bütün aktif ve pasifi ile 

alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını iflâs talebine eklemek zorundadır. 

Bu belge mahkemeye ibraz edilmedikçe iflâsa karar verilemez”.  
2044

  “…Bilindiği üzere, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 178. maddesinde, alacaklılarını zarara duçar 

edecek eylemler sonucu acz haline geldiğini bildirerek, kendisinin iflâsını talep etmesi, 

haklı kabul edilemez. Mahkemece, yapılacak iş, borçlunun ticari defterleri üzerinde, 

uzman bir bilirkişi aracılığı ile tetkikat yaptırılarak ticari defterlerin usulüne uygun tutulup 

tutulmadığı, alacak borç miktarı ile borçlunun haklı bir acz içinde bulunup bulunmadığının 

saptanması ve alacaklı müdahillerin borçlunun mal kaçırmaya yönelik iddiaları yönünden 

toplanacak delillerle, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 178. maddesindeki koşulların gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin araştırılarak, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı 

şekilde ve noksan tahkikatla karar verilmesi isabetsizdir” (19. HD, 16. 4. 1992, 2431/1328: 

www.kazanci.com).  
2045

  19. HD, 28. 1. 1999, E. 1998/7564, K. 1999/239 (www.kazanci.com).  
2046

  RG. 15. 6. 1985, sa. 18785.  
2047

  Gerçi yeni düzenleme, bu tartışmayı ortadan kaldırmış değildir. Yeni düzenleme ile sadece 

http://www.kazanci.com.tr/


 

 

494 

birinci görüşe göre, iflâs talebini inceleyen mahkeme, borçlunun acz halinde 

bulunduğunu, re‟sen inceleyemez ve borçlunun acz halinde bulunduğunu ispat 

etmesini isteyemezdi
2048

. O zamanlar, bu görüşü savunan bazı yazarlara göre, 

borçlunun mahkemeye başvurarak, acz halinde olduğuna ilişkin beyanı, onun acz 

halinde bulunduğuna bir karine teşkil eder
2049

. Borçlu, kendi iflâsını kötü niyetle 

istemiş olsa dahi, mahkemenin yine de, borçlunun iflâsına karar vermesi gerekir
2050

. 

Benzer bir başka görüşe göre ise, adi iflâs tek başına bile itibarı zedeler; hileli iflâs ise, 

Ceza Kanunu‟na göre, suç teşkil ettiği gibi, toplum içinde de şeref ve haysiyet kırıcı bir 

davranış olarak kabul edilir. Bu suçlardan dolayı mahkûm edilmenin, cezai ve hukuki 

sonuçları çok ağırdır. Bu sonuçları göze alan kötü niyetli borçlu, kendisi hakkında, 

mutlaka bir iflâs kararı verilmesini istiyor ve bundan da bir çıkar murat ediyorsa, tek 

seçeneği, m.178,I anlamında iflâsını istemek değildir. Böyle bir borçlu, alacaklılarını 

kendisine karşı iflâs takibi başlatmaya tahrik edecek şartları oluşturarak amacına 

ulaşabilir. Örneğin, ödemelerini tatil etmek, alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli 

muamelelerde bulunmak suretiyle, alacaklıları kendisi hakkında iflâs talebinde 

bulunmaya zorlayabilir. Bütün bunlar, gösteriyor ki kötü niyetli bir borçlunun iflâsına 

karar verilebilmesini temin için başvurabileceği yol, m.178,I ile sınırlı değildir. Bu 

nedenle, alacaklılarını zarara sokmak isteyen kötü niyetli bir borçlunun iflâs isteminin 

reddi, hem iflâs yoluyla takibin genel amacına aykırı ve hem de, alacaklıların 

zararınadır. Red kararı, bir bakıma kötü niyetli borçluya alacaklıları aleyhine mal 

varlığını daha da azaltabilecek imkânları sağlamak anlamına gelir. İflâs yolu ile 

takipte, alacaklıların menfaati, iflâsı isteyen borçlu da olsa, iflâsı bir an önce açmak ve 

borçlunun mevcuduna el koyarak (tasfiye ederek) alacaklarına kavuşmalarıdır. Zira, 

iflâsa tabi borçlu açısından, cebri icranın en tesirli yaptırımını, iflâs kararı ve borçlunun 

müflis sıfatıyla anılması oluşturur. Hileli ve taksiratlı iflâs suçlarının takibinin de, 

ticaret mahkemesince önceden verilmiş bir iflâs kararının varlığına bağlı olduğu da 

unutulmamalıdır. Bu nedenle, borçlu iflâsını istediğinde, mahkeme, borçlunun talebini 

reddetmemeli ve iflâsına karar vermelidir
2051

. Yargıtay da, verdiği kararlarda, bu 

görüşü savunmuş ve bir defasında: “İcra ve İflâs Kanunu m.178,I‟ göre iflâsa tabi olan 

borçlular iflâslarını isteyebilirler. Bu durumda, ticaret mahkemesi, borçlunun acz 

                                                                                                                                          
açık olarak, borçlunun acz halinde olduğunu ispatlama yükümlülüğü getirilmiştir.  

2048
  Fritzche s. 32-33; Belgesay-İİK Şerhi, s. 348; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 59; Berkin-

İflâs Hukuku, s. 183; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 129; Gentinetta s. 38-39; Lanter s. 

38-39 Blumenstein s. 604; Leemann s. 132-133.  
2049

  Berkin-İflâs Hukuku, s. 182; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 129.  
2050

  Berkin-İflâs Hukuku, s. 183. 
2051

  Anayasa Mahkemesi‟nin 20. 9. 1984 tarihli, E. 1984/8, K. 1984/10 Sayılı Kararı‟nda 

Mahmut C. Cuhruk‟un Değişik Gerekçesi (RG, 28. 12. 1984, sa. 18619, s. 87 -97).  
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halinde bulunup bulunmadığını tahkik ve tespit etmeden, borçlunun beyanına 

dayanarak karar vermek zorundadır. Mahkemenin yapacağı iş, sadece borçlunun iflâsa 

tabi olup olmadığı ile medenî haklarını kullanmaya ehil olup olmadığını araştırmaktan 

ibarettir. Bu yönden duruşma açmak ve alacaklılara tebligat yapmak da gerekmez. 

Alacaklıların da, bu kabil kararları temyiz yetkileri yoktur. Ancak, mahkeme 

borçlunun iflâsa tabi olmamasına rağmen, ya da iflâsa tabi olup olmadığını 

araştırmadan karar vermiş ise, alacaklıların, sırf bu yönden temyiz hakları vardır”
2052

 

şeklinde bir karar vererek, mahkemenin, borçlunun beyanın doğruluğunu tespit etme 

konusunda, tarafların getirdiği malzemelerle yetinmek zorunda olduğu sonucuna 

varmıştır. 

Borçlunun acz halinde olup olmadığı konusunda, hâkimin re‟sen araştırma 

yapabilme yetkisinin olduğunu belirten görüşlere göre ise, 178 inci maddenin 1 inci 

fıkrasının düzenlenme biçimi, mahkemenin iflâs talebinin gerçekle uyuşup 

uyuşmadığına ve borçlunun gerçekten acz halinde bulunup bulunmadığının re‟sen 

araştırılmasına engel teşkil etmez. Zira, iflâs kamu düzeni ile yakından ilgili olmasının 

yanı sıra, Medenî Kanun‟un 2 nci maddesinde düzenlenmiş olan objektif dürüstlük 

kuralı, iflâs hukuku bakımından da uygulama alanı bulur. Bu sebeplerden dolayı, 

mahkemenin, borçlunun talebinin gerçeğe uyup uymadığını ve acz halinin bulunup 

bulunmadığını re‟sen araştırabilecektir
2053

. Burada, bir karine bulunduğundan şüphe 

etmek gerekir
2054

. Çünkü, karine bilinen olaylardan, bilinmeyen bir sonuca 

varılmasıdır
2055

. Bir karinenin varlığından bahsedebilmek için, bazı olayların 

bilinmesine ihtiyaç vardır. Hâlbuki, borçlunun acz halinde olduğunu bildirmesi, sadece 

bir iddiadır. Sadece bu iddiaya dayanılarak, borçlunun acz halinde bulunduğunun 

“bilinmesi”nden bahsetmek mümkün değildir. Aksi halde, mahkeme önünde ileri 

sürülen her iddia ve savunmayı “karine” olarak vasıflandırmak gerekir ki, bu akıl 

yürütme ile varılan sonuç son derece hatalı olur
2056

. Ayrıca, bir an ortada bir karine 

olduğu kabul edilse bile, bu karine, adi bir karine olmaktan öteye geçmez. Zira, 

                                                 
2052

  12. HD, 5. 5. 1981, 3278/4579 (YKD, 1982/3, s. 367; http://www.kazanci.com).  
2053

  Baumann s. 44-45, 84-85; Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 26-34; Olgaç-İcra ve İflâs 

Kanunu, s. 1296 dn. 3; Ürgüplü, Münip Hayri: Borçlunun Müracaatı Üzerine İflâs 

Kararını Mutlak Surette Vermek Mecburiyeti Var mıdır? (Hukuki Bilgiler Mecmuası, 

1939/2-122, s. 7155-7157), s. 7156.  
2054

  Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 26.  
2055

  Umar/Yılmaz s. 165 vd.; Koçhisarlıoğlu, Cengiz: Karine ve Borçlar Kanununun 96. 

maddesindeki Kusur Karinesi (YD, 1984/3, s. 272-286), s. 272-273; TaĢpınar-Fiili Karine 

s. 534.  
2056

  Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 26.  



 

 

496 

kanunda açık bir ifade bulunmayan bütün hallerde, kesin değil, adi karineden 

bahsedilir
2057

. Bu karinenin aksinin ispatı ise her zaman mümkündür.  

1985 yılındaki değişiklikten önce, İstanbul Beşinci Asliye Ticaret Mahkemesi, 

önüne gelen bir uyuşmazlık sebebi ile bu fıkranın Anayasa‟ya aykırı olduğundan 

hareketle, iptali için Anayasa mahkemesine başvurmuş ve Anayasa Mahkemesi de, bu 

konuda verdiği kararında, iflâs talebinde bulunan borçlun acz halinde olup olmadığını 

mahkemenin incelemesi gerektiğini belirtmiştir
2058

.  

İcra ve İflâs Kanunu‟nun 178 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki düzenleme, 

çeşitli suiistimallere neden olması ve bu yolla iflâsların artması sebebiyle
2059

, 1985 

yılında, 3222 sayılı Kanunla, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 178 inci maddesinin 1 inci 

fıkrası “İflâsa tabi bir borçlu, acz halinde bulunduğunu bildirerek yetkili mahkemeden 

iflâsını isteyebilir. Borçlu, bu halde bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve 

adreslerini gösteren mal beyanını iflâs talebine eklemek zorundadır. Bu belge 

mahkemeye ibraz edilmedikçe iflâsa karar verilemez” şeklinde değiştirilmiş ve bu 

fıkradan sonra gelmek üzere “İflâs talebi 166 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki usulle 

                                                 
2057

  Umar/Yılmaz s. 172.  
2058

  Anayasa Mahkemesi, özetle, “…Borçlunun başvurusu üzerine, mahkemece, o'nun 

gerçekten acz halinde olup olmadığı incelenmeden iflâsına karar verilmesi ve mahkemeye 

borçlunun iflâs istemini red etme yetkisinin tanınmaması suretiyle; itiraz konusu hükmün 

kötüye kullanılmasına neden olabilir. Nitekim, Medenî Kanun, herkesi haklarını 

kullanırken ve borçlarını yerine getirirken iyi niyet kurallarına uymakla zorunlu tutmuştur. 

Bu hakkın sırf başkasına zarar vermek için kullanılmasını kanun korumamaktadır. Medenî 

Kanun‟un 2 nci maddesinde yer alan bu ilkenin borçlunun kendi iflâsını isteyebilme hakkı 

için de geçerli olduğunda duraksanamaz. Her ne kadar iflâs kurallarının kanunun metnine 

sıkı surette bağlı olarak uygulanmasının kural olduğu ileri sürülmekte ve bu düşüncenin 

isabeti bir dereceye kadar yadsınamamakta ise de, metne sıkı surette bağlılığın bir kanunu 

bazen ruhundan uzaklaştırdığı da bir gerçektir. Kanunun ruhu, gerçekleştirmek istediği 

gayesidir. Kanunun hayatiyeti ve günlük yaşamın gereklerine uyması o'nun objektif 

amacının iyi bir biçimde tahakkuk ettirilmesine bağlıdır. Bu bakımdan itiraz konusu 178 

inci maddenin 1 inci fıkrası hükmü, ticari ve hukuki ilişkilerde güven ve istikrarı bozacak 

bir biçimde yorumlanmamalıdır. Anılan fıkra hükmü, hukukumuzun temel ilkelerini 

belirleyen Medenî Kanun'un başlangıç kısmındaki genel esaslar ve özellikle 2 nci maddesi 

göz önünde tutularak uygulanmalıdır. O halde, borçlunun alacaklılarına veya üçüncü 

kişilere zarar vermek amacıyla iflâsını istediği hallerde, mahkeme, iflâs istemini red 

edebilmelidir. Bu durumun saptanabilmesi için de, mahkeme, iflâs isteminde bulunan 

borçlunun aciz hallerde olup olmadığını inceleyebilmelidir. Öte yandan, yukarıda da işaret 

edildiği üzere, 178 inci maddenin 1 inci fıkrasında, mahkemenin borçlunun mücerret 

sözleriyle bağlı olacağını vurgulayan bir buyruk da yoktur. Buna karşın, borçlunun acz 

halinde bulunduğunu bildirmesi, iflâsın maddî koşuludur ve 1 inci fıkranın asli unsurunu 

oluşturur. Bu halin inandırıcı biçimde ispat edilmesi gerekir; zira iflâs yalnız alacaklıları 

değil, kamu düzeni ve güvenliğini de ilgilendirmektedir” şeklinde karar vermiştir.  
2059

  Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 22, 28.  
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ilan edilir. Alacaklılar iflâs talebinin ilanından itibaren on beş gün içinde davaya 

müdahale veya itiraz ederek, borçlunun iflâs talebini, hakkındaki takipleri ertelemek ve 

borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini 

isteyebilirler” şeklinde ikinci bir fıkra eklenmiştir. Yapılan bu değişikliklerle, borçluya, 

acz halinde olduğunu ispatlama mecburiyeti getirilmiş ve borçlunun beyanına karşı 

alacaklılara itiraz edebilme hakkı tanınmıştır. Ancak, bu değişiklikle, mahkemeye 

borçlunun beyanının doğruluğunun tespiti için re‟sen araştırma yapma yetkisi açıkça 

verilmediğinden, bu yöndeki ifade muğlâklığı sona ermiş değildir. Kanaatimizce, hem 

1985‟ten öncesi ve hem de sonrası için, m.178‟de, hâkimin re‟sen araştırma 

yapabilmesi için, açık bir düzenlemeye gerek de yoktur. Buna neden gerek olmadığı, 

birkaç madde halinde gerekçelendirilebilir. Birinci olarak, her ne kadar, 1985 yılındaki 

düzenleme ile bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal 

beyanının, iflâs talebine eklemesi zorunluluğu getirilerek, borçlunun, mücerret talebi 

üzerine, mahkemeyi iflâs kararı vermeye mecbur etme sıkıntısı giderilmişse de, borçlu, 

her zaman, hile ile bu belgeyi temin ederek ve dürüstlük kuralına aykırı davranarak, 

kendi iflâsını isteyebilme hakkını kötüye kullanabilir. Bu nedenle, borçlunun 

göstermesinin zorunlu olduğu bu belge ile hâkimin bağlı olmaması gerekir. Bu 

belgenin, iflâs isteme dilekçesine eklenmesinin zorunlu tutularak, iflâs talebinin kabulü 

için bir ön şart haline getirilmesinin sebebi, bu yolu kullanarak kötü niyetle iflâs 

istenilmesini engellemek ve acz halinin varlığı için mahkemede yaklaşık bir kanaat 

uyandırmaktır. Yoksa, bu belge, mahkemenin, borçlunun iflâsı hakkında hüküm 

kurması için yeterli değildir. Hâkimin, bu konuda, tam bir kanaat sahibi olabilmesi 

için, borçlunun başvurusunun, Medenî Kanun m. 2 anlamındaki dürüstlük ilkesiyle 

bağdaşıp bağdaşmadığını ve borçlunun, gerçekten acz halinde olup olmadığını 

araştırma yetkisine sahip olmasına bağlıdır
2060

. Çünkü, Medenî Kanun m.2‟de 

düzenlenmiş ve genel bir hukuk ilkesi olan dürüstlük kuralı, iflâs hukuku bakımından 

da geçerlidir
2061

.  

İkinci olarak, borçlunun iflâs isteminde bulunması, çekişmesiz yargı işlerinden 

birisidir
2062

. Zira, çekişmesiz yargının temel kıstaslarından birisi olan “hasım 

yokluğu”
2063

 veya “karşı tarafın bulunmaması”, bir kıstas olarak burada mevcut 

                                                 
2060

  Benzer görüşler için bkz. Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 28-29; Anayasa Mahkemesinin 

20. 9. 1984 tarihli, Esas:1984/8, Karar: 1984/10 Sayılı Kararı (RG, 28. 12. 1984, sa. 

18619, s. 87-97).  
2061

  Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 28; Baumann s. 85.  
2062

  Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 30; Anayasa Mahkemesinin 20. 9. 1984 tarihli, E. 1984/8, 

K. 1984/10 Sayılı Kararı (RG, 28. 12. 1984, sa. 18619, s. 87-97).  
2063

  Kuru, Baki: Nizasız Kaza, Ankara 1961, s. 20-26.  
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olduğundan
2064

 dolayı da, bir talep ile mahkemeye başvuran kimsenin iddialarının 

doğru olmadığını ileri sürecek kimse de yoktur. Bu durumun, mahkemenin yanlış karar 

vermesine sebebiyet vermemesi için, çekişmesiz yargıda re‟sen araştırma ilkesi kabul 

edilmiştir. Buna göre, hâkim, yargılamanın yapılabilmesi ve hüküm kurulabilmesi için 

gerekli olan malzemeyi, bizzat kendisi tayin edebilir ve gerekli olan delillere de 

başvurabilir
2065

. Ayrıca, hâkim, bir talep ile mahkemeye başvuran kimsenin ikrarı dâhil 

olmak üzere, ortaya koyduğu malzeme ve deliller ile bağlı olmayıp, kendisinin tespit 

ettiği delillere göre hüküm verebilir
2066

. Buna göre, borçlunun, acz hali nedeniyle 

kendi iflâsını talep etmesi halinde, iflâs davasına bakan mahkeme, bu taleple bağlı 

kalmaksızın, borçlunun, gerçekten acz halinde bulunup bulunmadığını araştırmak 

zorundadır. Çünkü, borçlunun, ihtiyarıyla kendi iflâsını kötü niyetle istemesi, 

alacaklıların aleyhine sonuçlar doğurmakta; örneğin, alacaklılar, alacaklarına geç 

kavuşmakta, kendi iflâsını isteyen borçlu, sahte rüçhanlı alacaklılar yaratarak, gerçek 

alacaklıların, alacaklarına kavuşmalarını engelleyebilmektedir. Sonuç olarak, 

mahkeme, acz halinin varlığının tespiti için, borçlunun ve ayrıca davaya dâhil olan ve 

itiraz eden alacaklıların getirdiği malzeme ile bağlı olmayıp re‟sen araştırma yaparak, 

karar vermek zorundadır.  

Üçüncü olarak, iflâs, haciz yoluna göre, sadece borçlu ile bir veya birkaç 

alacaklıyı değil, bütün alacaklıları, borçlunun yanında çalışanları, borçlu ile ticari ilişki 

içinde olan üçüncü kişileri ve bu vesile ile ekonomiyi ve kamu düzenini ilgilendiren bir 

kapsama sahiptir
2067

. İflâsların (özellikle kötü niyetle yapılan iflâsların) artması, genel 

ekonomiye zarar vereceğinden dolayı, devletin, mahkemeler yoluyla, iflâs vakıalarıyla 

ilgilenmesi ve bu sorunu en iyi şekilde çözümleyecek önlemler alması normaldir. 

İflâsın genel hükümleri dikkate alındığında, iflâs davasına bakan hâkimin yetkileri, 

hacizli takiplere göre daha geniş düzenlemiştir
2068

. Dolayısıyla, mahkemenin, 

borçlunun ihtiyari iflâs talebini, re‟sen inceleme yetkisine sahip olması lazım gelir. 

Dördüncü olarak, hâkimin önüne gelen bir dosyada ileri sürülen talep ne olursa 

olsun, maddî gerçeği bularak, adalete uygun şekilde, doğru olarak karar vermesi 

gerekir. Bu nedenledir ki, hâkime, bir talebi kabul ve reddetme yetkisi tanınmıştır. 

Burada, “m.178,I uyarınca, hâkime, açıkça, borçlunun acz halinde bulunduğunu 

                                                 
2064

  Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 30.  
2065

  Kuru-Nizasız Kaza, s. 160.  
2066

  Kuru-Nizasız Kaza, s. 162.  
2067

  Yılmaz-İflâslarda Devletin İşlevi, s. 173.  
2068

  Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 26-27.  
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araştırma yetkisi tanınmamıştır” şeklinde bir iddia ileri sürülmesi, hâkimi, yargılama 

makamı olmaktan çıkararak, önüne gelen talepleri tasdik etme makamı haline getirir. 

Bu da, hâkimlik sıfatı ve hukukun temel prensibi olan adalet ilkesi ile bağdaşmaz
2069

. 

 

Hâkimin re‟sen araştırma yapması gerektiği düşüncesine karşılık, hileli olarak 

iflâsını isteyen borçlunun cezalandırılacağı (m. 311), iflâsın itibarı kırıcı bir durum 

olması sebebiyle, hiç kimsenin, kötü niyetle de olsa, kendi iflâsını istemeyeceği
2070

, 

borçlunun mahkemeye başvururken, bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve 

adreslerini gösteren mal beyanını, iflâs talebine eklemesinin zorunlu tutulması; ilan 

yapılarak alacaklılara davaya müdahale imkânının verilmesi ve iflâsın açılması ile 

borçlunun bütün borçların muaccel hale gelmesi sebebi ile borçlu, kötü niyetle iflâsını 

istemiş olsa dahi, alacaklılara herhangi bir zarar vermeyeceği ve dolayısıyla hâkimin, 

borçlunun acz halinde olup olmaması konusunda re‟sen araştırma yapmasına gerek 

olmadığı ileri sürülebilir. Ancak, buna karşılık olarak belirtmek gerekir ki, ihtiyari 

olarak iflâslarını isteyen borçlular, çoğu zaman, hayali alacaklılar ihdas ederek ve 

malvarlıklarıyla ilgili gerçeğe aykırı belgeler düzenleyerek, alacaklıları korumaya 

yönelik olan bu mekanizmaları devre dışı bırakabilmekte ve gerçek alacaklıları zarara 

uğratabilmektedirler. Bu durum da, zincirleme iflâslara sebebiyet verebilmekte ve 

ekonomi makro düzeyde zarar görebilmektedir. Bu olumsuz sonucun gerçekleşmemesi 

için, borçlunun iflâsını istememesinin, her zaman, iyi niyetle yapılmadığı bilinmeli ve 

borçlunun kötü niyetli davranışlarının önlenmesi ve alacaklıların zarara uğramamaları 

için, borçlunun, gerçekten acz halinde olup olmadığını mahkeme re‟sen incelemek 

zorundadır
2071

. 

Ticaret mahkemesi, re‟sen inceleme sırasında, borçlunun, acz halinden öte, borca 

batıklık içinde bulunduğunu tespit ederse, acz halinden dolayı değil de, borca batıklık 

sebebiyle, iflâsa karar vermesi gerekir. Bunun için, borçlunun veya alacaklıların ayrıca 

talepte bulunmalarına gerek yoktur.  

 

 

                                                 
2069

  Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 31.  
2070

  Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 28; Anayasa Mahkemesi‟nin 20. 9. 1984 tarihli, E. 

1984/8, K. 1984/10 Sayılı Kararı (RG, 28. 12. 1984, sa. 18619, s. 87 -97).  
2071

  Yılmaz-Kendi İflâsını İsteme, s. 28.  
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C-ACZE DÜġMENĠN BENZER KAVRAMLARLA 

KARġILAġTIRILMASI 

I-Ödemelerin Tatili 

Ödemelerin tatili ile acz hali arasında, sıkı bir ilişki vardır. Bir görüşe göre, 

ödemelerin tatili, acz halinin, dış dünyaya yansıma biçimlerinden en önemli olanıdır. 

Kanaatimizce, ödemelerin tatil edilmesi, acz halinin dış dünyaya yansıma 

biçimlerinden birisi olmakla birlikte, acz haline göre, daha geniş bir kavramdır. Çünkü, 

acz hali sadece ödeme araçlarının yokluğu veya yetersizliğinden meydana gelirken, 

ödemelerin tatili, bu durum dahil olmak üzere, birçok sebepten kaynaklanabilir.  

Ödemelerin tatili, borçlunun iradesi ile gerçekleşebileceği gibi, iradesi dışındaki 

sebeplerle de gerçekleşebilir. Örneğin, borçlu, hiçbir neden olmaksızın ve sırf öyle 

istediği için, yani keyfi olarak ödemelerini tatil edebilir. Buna karşılık, acz halinde, 

borçlu ödemelerini yapmak istemesine rağmen, içine düştüğü kötü mali durum 

sebebiyle, bu mümkün olmadığından, borcunu ödeyememekte veya ödeme konusunda 

zorlanmaktadır. Bu ödeyememe durumu, borçlunun iradesinin dışında, yani, onun 

iradesine rağmen gelişmektedir.  

Borçlu, acz haline düşünce, ödemeler de mutlaka tatil edilmiş olur. Buna karşılık, 

ödemelerin tatil edilmesi, mutlaka borçlunun acz halinde olduğunu göstermez. 

Dolayısıyla, bu iki kavram arasında böyle yakın bir ilişki olmakla birlikte, ödemelerin 

tatili ile borçlunun acz halinde bulunması aynı anlama gelmez.  

Ödemelerin tatilinden sözetmek için, borçlunun ödemelerini tatil ettiğini açıkça 

beyan etmesine gerek yoktur. Yani, borçlu birtakım davranışlarıyla da ödemelerini tatil 

ettiğini gösterebilir. Buna karşılık, borçlunun acz halinden söz edebilmek için, acz 

halinin mahkeme huzurunda beyan edilmiş olması gerekir. Aksi halde, acz beyanı, 

iflâsa yönelik olarak hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz. Ödemelerin tatili, birçok 

sebepten kaynaklanabileceğinden, borçlunun, ödemelerini tatil ettiğini, mahkeme 
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önünde beyan etmesi, her zaman acz halinin beyanı anlamına gelmez
2072

.  

Ödemelerin tatili, acz halinin alacaklıya yansıyan biçimi olduğundan, sadece 

alacaklılar bu nedene dayanarak iflâs isteyebilir. Buna karşılık, acz hali doğrudan 

borçluyla ilgili bir zor durumu ifade etmekte olup, borçlunun bunu dış dünyaya 

yansıtması gerekmez. Dolayısıyla, alacaklılar, borçlunun acz halinde olduğunu her 

zaman bilmelerine imkân olmadığından, bu nedene dayanarak iflâs istemek, kanun 

koyucu tarafından sadece borçlunun yetkisine verilmiştir.
2073

. 

II-Takip Sonucunda Borç Ödemeden Acz Belgesinin Verilmesine Sebebiyet 

Veren Acz Hali 

İcra ve İflâs Kanunu m.178‟ de sözü edilen acz hali, mali durumun 

bozulmasından kaynaklanan ve doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurma imkânı veren 

bir iflâs sebebidir. Buna karşılık, borç ödemeden aciz belgesinin verilmesini gerektiren 

acz hali, icra veya iflâs takibinin sonucunda ortaya çıkmakta olup, iflâsa sebebiyet 

veren acz halinin iflâs makamlarınca tespitidir. Ancak, borçlunun yeni bir mal 

kazanması halinde, kesinleşen acz haline dayanılarak iflâs istenebilir. Bütün iflâs 

sebepleri, takip veya tasfiye sonucunda alacağını tamamen veya kısmen alamayan 

alacaklılar için, kendiliğinden borçlunun acz haline dönüşür. Yani, alacaklı borç 

ödemeden aciz belgesini aldıktan sonra, daha önce açtığı iflâs davasında dayandığı 

iflâs sebebini gerekçe göstererek dava açamaz ve takip yapamaz. İcra ve İflâs Kanunu 

m.178, I‟deki acz hali doğrudan doğruya bir iflâs sebebi iken, takip veya tasfiye 

sonucunda ortaya çıkan acz hali ise, takipli iflâs sebebidir. İcra ve İflâs Kanunu m. 

178‟ de sözü edilen acz halinin varlığı, hangi alacaklının, alacağını tamamen veya 

kısmen alamadığını göstermez. Buna karşılık, takip veya tasfiye sonucunda ortaya 

çıkan acz halinde, alacağını tamamen veya kısmen alamayanlar belli olup, bunlar, 

kendisine borç ödemeden aciz belgesi verilen alacaklılardır.  

III-Tasarrufların Ġptali Davasındaki Acz Hali 

İcra ve İflâs Kanunu m. 279‟a göre, borcunu ödemeyen bir borçlunun, hacizden 

                                                 
2072

  Gentinetta s. 37; Giroud s. 44.  
2073

  Acz halinin “dış dünyaya yansıması” ile “acz halinin sebepleri” farklı kavramlardır. Acz 

halinin dış dünyaya yansıması farklı şekillerde olabilir. Buna ödemelerin tatil edilmesi, 

sermaye kaybı, küçük meblağlı borçların ödenmesinde bile zorlanılması, kredi temin 

edilememesi örnek olarak verilebilir. Buna karşılık, acz halinin gerçekleşme sebebi bir 

tane olup, o da ödeme araçlarının yokluğu veya yetersizliğidir.  



 

 

502 

veya mal bulunmaması sebebiyle, hacizden yahut iflâsın açılmasından evvelki bir sene 

içinde yaptığı bazı tasarrufların iptale tabi olacağı belirtilmiştir. Buradaki bir senelik 

sürenin, borçlunun acz halinde olduğu süre olarak kabul edilmektedir
2074

. İcra ve İflâs 

Kanunu m.279‟daki acz hali, birtakım tasarrufların iptalini sağlamaya yönelik olarak 

düzenlenmekle birlikte, m.178,I‟deki acz haliyle kesişmesine herhangi bir engel 

yoktur. Ancak, m.279‟daki acz hali durumu, bir yıllık süre ile sınırlandırılmışken, m. 

178,I‟deki acz hali için, herhangi bir süre sınırlaması yoktur. İcra ve İflâs Kanunu 

m.279‟daki acz hali, aslında tam bir acz hali olmayıp, sadece bir acz hali karinesidir. 

Yani, borçlu gerçekte bir yıllık süre içinde acz haline düşmüş olmayabilir. Fakat, 

kanun, borçlunun yaptığı bazı tasarruflardan hareketle, onun acz halinde olduğu için, 

bu tasarrufları yaptığını varsaymaktadır. İcra ve İflâs Kanunu m.279‟daki acz hali, 

borçlunun alacaklılardan mal kaçırmak düşüncesinden kaynaklanırken, m.178,I‟deki 

acz hali ödeme araçlarının yeterli veya hiç olmamasından kaynaklanır. 

IV-AĢırı Ġfa Güçlüğü 

Aşırı ifa güçlüğü, borçlar hukukuna ait bir kavram olup, Türk ve İsviçre Borçlar 

Kanunu‟nda düzenlenmiş değildir. Yüklenilen edimin ifası mümkün olmakla birlikte, 

yerine getirilmesi, borçlunun ekonomik durumunu ağırlaştırması, aşırı ifa güçlüğü 

olarak nitelendirilir
2075

. Buna ekonomik imkânsızlık da denilmektedir
2076

. Bu durum, 

sözleşmenin kurulduğu andaki şartların, toplumsal, siyasal, ekonomik, teknolojik ve 

çevresel faktörlere bağlı olarak, sonradan değişmesinden veya tamamen ortadan 

kalkmasından kaynaklanır
2077

. İfa güçlüğü, yüklenilen edimlerden en az birisinin 

değerinde değişme meydana getirerek, edimler arasında, sözleşmeyle kabul edilen 

dengenin bozulmasına sebebiyet verir
2078

. Edimin gerçekleştirilmesi, elde edilecek 

karşı edimle karşılaştırılamayacak oranda, masraf ve emek gerektirdiğinden, borçlu 

                                                 
2074

  Bu bir yıllık dönemde, borçlu acz halinde kabul edilir ve teminat göstermeyi önceden 

taahhüt ettiği haller hariç, mevcut bir borcu temin etmek için rehin kurması, para ve 

alışılmış ödeme vasıtalarından (çek gibi) başka şekilde ödeme yapması, vâdesi gelmeyen 

borçlar için ödeme yapması, şahsî hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya şerh vermesi 

iptale tabi tasarruflardır.  
2075

  Eren-Borçlar Hukuku, s. 297; Altunkaya, Mehmet: Edimin Başlangıçtaki İmkânsızlığı, 

Ankara 2005, s. 146.  
2076

  Dural, Mustafa: Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık, İstanbul 1976, s. 17.  
2077

  Kanaatimizce, ifa güçlüğü için kabul edilen bu sebeplerin yanı  sıra, karşı tarafın kötü 

niyeti, hileli davranışları ve gabin gibi durumlar da, ifa güçlüğüne sebebiyet verebilir.  
2078

  Reisoğlu, Sefa: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2006, s. 350; Topuz, Seçkin: 

Türk-İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda Denge Bozulması ve İfa Güçlüğü 

Durumlarında Sözleşmeye Müdahale, Ankara 2009, s. 52.  
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ekonomik olarak çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır
2079

.  

Aşırı ifa güçlüğünden bahsedebilmek için, bir takım şartların gerçekleşmesi 

gerekir: Birinci şart, işlemin esası haline gelen veya getirilen durumların 

bulunmasıdır
2080

. Tarafların, sözleşme yapması ve borç altına girmesi, bu durumları 

esas almalarından kaynaklanmaktadır. Bu durumların neler olduğu, her sözleşemeye 

veya edim türüne göre farklılık arzeder. İkinci şart, birinci şartta esas alınan 

durumların, sözleşmenin kurulmasından sonra, öngörülemeyecek şekilde
2081

, ağır, yani 

taraflardan birisinin ifa yükümlülüğünü güçleştirici bir şekilde değişikliğe 

uğramasıdır
2082

. Üçüncü şart, taraflar sözleşme yaparken, esas aldıkları hususların, 

sonradan değişeceğini bilselerdi, sözleşmeyi hiç yapmayacak veya başka bir şekilde 

yapacak olmalarıdır. Bunun için de, meydana gelen değişme, yani edimler arasındaki 

bozulma, kabul edilebilir bir düzeyin üstüne çıkmalıdır
2083

. Dördüncü ve son şart ise, 

yukarıdaki üç şart dikkate alındığında, taraflardan birisinin, gerçekleşen ödeme 

güçlüğü nedeniyle
2084

, sözleşmeye, kurulum tarihindeki şartlarla aynen bağlı 

kalmasının beklenilemez olmasıdır
2085

.  

Görüldüğü üzere, ifa güçlüğünde, “alacaklının edimi” ile “borçlunun edimi” 

arasında borçlu aleyhine çeşitli sebeplerden kaynaklanan bir dengesizlik söz 

konusudur. Bu sebepler, sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkarlar. İfa 

güçlüğünün tespiti için, sözleşme kurulduğu sıradaki edimler arasındaki değer ilişkisi 

ile sözleşmenin ifası sırasındaki edimler arasındaki değer ilişkisi birbiriyle 

karşılaştırılır. Yani, edimler arasındaki değer ilişkisinin bozulup bozulmadığı hususu, 

şartların değişmesinden önceki durumla mukayese edilerek ortaya konulur.  

Aşırı ifa güçlüğü, acz halinden farklı bir anlam ve işleve sahiptir. Bir defa ifa 

güçlüğünün genel olması, zorunlu değildir. Yani, borçlunun birden fazla borcu 

olmakla birlikte, sadece bir veya birkaç borcu için ifa güçlüğü ile karşı karşıya 

kalabilir. Bu durumda, sadece takipli iflâs yoluna başvurulabilir. Bu durum, her zaman, 

borçlunun mali durumunun bozuk olduğunu göstermez. Ancak, ödeme güçlüğü, acz 

halinin habercisi olabilir. Örneğin, borçlu kendisinden beklenen edimi ifa etmesi 

                                                 
2079

  Eren-Borçlar Hukuku, s. 297; Altunkaya s. 146-147.  
2080

  Topuz s. 158 vd.  
2081

  Topuz s. 246.  
2082

  Topuz s. 22 vd., 158. 
2083

  Topuz s. 158, 230 vd.  
2084

  Topuz s. 246.  
2085

  Topuz s. 158, 232 vd.  
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halinde, ekonomik bir çöküntü yaşayabilir ve ödeme araçlarını tamamen kaybetme 

riskiyle karşı karşıya kalabilir. Hâlbuki, acz hali geneldir. Yani, borçlu, borçlarının 

genelinin ödenmesi konusunda acze düşmüş olmalıdır. Bu durumda ise doğrudan 

doğruya iflâs yoluna ve sadece borçlunun kendisi gidilebilir. İfa güçlüğü, para ve para 

dışındaki tüm edimlerin ifasıyla ilgili bir durum iken, acz hali daha dar kapsamlı olup, 

sadece para borçlarının ifa edilememesini kapsar.  

Acz halinin sebeplerinin, borçlu ile alacaklı arasındaki sözleşmedeki şartların 

kötüleşmesinden kaynaklanması gerekmez. Borçlu, borç doğuran sözleşmelerdeki 

şartlarla ilgisi olmayan bambaşka sebeplerden dolayı da, acz haline düşmüş olabilir. 

Örneğin, borçlunun yapmış olduğu bir kira sözleşmesinden doğan para borcunu, 

fabrikasında ürettiği ürünleri paraya çevirememesi sebebiyle ödememesi gibi. Buna 

karşılık, ifa güçlüğünde, ifa güçlüğüne neden olan husus, borç doğuran sözleşmedeki 

şartlarla yakından ilgilidir. Bu duruma, borçlunun dolar üzerinden yaptığı kira 

sözleşmesinin, çıkan bir ekonomik kriz sebebiyle dolar değerinde Türk Lirası 

karşılığında meydana gelen orantısız değişmesi ile kira borcunun ifa edilmesinin 

güçleşmiş olması örnek olarak verilebilir. 

E-ĠFLÂS ĠSTEME USULÜ 

I-Genel Olarak 

Borçlunun, ihtiyari iflâs talebinde bulunabilmesi için, iflâsa tabi kişilerden 

olmasının yanı sıra
2086

, medenî hakları kullanma ehliyetine de sahip olması gerekir
2087

. 

Mahkeme, bu durumların varlığını re‟sen araştırır
2088

. Zira, bu ikisi de, usul hukuku 

açısından birer dava şartıdır
2089

. Borçlu, iflâs talebini, yazılı bir dilekçe ile muamele 

merkezinin bulunduğu ticaret mahkemesine başvurarak yapar. Borçlunun, acz hali 

sebebiyle kendi iflâsını istemesinin, çekişmeli yargının alanına girmediği konusunda 

bir şüphe olmamakla birlikte, çekişmesiz yargının alanına girip girmediği konusu 

                                                 
2086

  İcra ve İflâs Kanunu m. 178,I‟ de 18. 2. 1965 tarihinde, 538 sayılı Kanun ile yapılan 

değişiklikten önce, borçlunun kendi iflâsını isteyebilmesi için, iflâsa tabi kişilerden olması 

gerekmiyordu. Bu nedenle, tacir sıfatına haiz olmayan kimseler de,  acze düştüklerini 

gerekçe göstererek mahkemeden iflâslarını talep edebiliyorlardı (Berkin-İflâs Hukuku, s. 

181).  
2087

  Belgesay-İİK Şerhi, s. 347.  
2088

  HGK, 5. 5. 1981, 3278/4579 (www.kazanci.com).  
2089

  Borçlunun fiil ehliyetine sahip olmasının usul hukukundaki karşılığı dava ehliyetidir. 

Borçlunun iflâsa tabi kişilerden olması da, iflâs davası için özel bir dava şartı 

durumundadır. 
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tereddütlüdür. Çünkü, ister çekişmeli, ister çekişmesiz yargıda olsun, her ikisinde de, 

kişi, kendi hakkını koruma altına almak veya yeni bir hak elde etmek, yani lehine olan 

bir durum için mahkemeye başvurmakta iken; acz hali nedeniyle iflâs talebinde ise 

farklı bir durum sözkonusudur. Borçlunun, kendi iflâsını istemesi, her ne kadar, 

hakkındaki diğer takipleri durdurmak ve borçlarını ödemeyi geciktirmek gibi 

avantajlar sağlıyor olsa da, sonuç itibari ile iflâs etmiş olmak, gerek itibar açısından, 

gerekse ekonomik sonuçlar açısından, lehine bir durum meydana getirmemektedir. 

Dolayısıyla, burada, çekişmeli veya çekişmesiz yargıda olmayan kendisine özgü bir 

durum vardır. Hukuk yargısı açısından, borçlunun acz hali sebebiyle kendi iflâsını 

istemesinin niteliğine bir isim koymak gerekirse, çoğunlukla çekişmesiz yargıya 

benzeyen, ancak kendisine özgü nitelikleri de bulunan özel bir durum olduğu 

söylenebilir.  

Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin borca batıklığında kabul edilen iflâsın 

ertelenmesi kurumu, burada kabul edilmemiştir. Bunun temel nedeni, acze düşme 

nedeniyle borçlunun iflâsını istemesinin mecburi olmamasıdır. Dolayısıyla, sermaye 

şirketi veya kooperatifin, acz halinden kurtulmak için düşündüğü veya başvurabileceği 

birtakım tedbirler varsa, iflâsını istemeyerek, mali durumunu düzeltmek için, bu 

tedbirlere başvurma konusunda yeterince zamanı vardır. Ancak, borçlu, bu tedbirlere 

başvursa bile, yakın gelecekte, hakkında takiplerin başlatılacağı, dolayısıyla 

başvuracağı tedbirlerin sonuçsuz kalma ihtimali varsa, iflâsını istemek için 

mahkemeye başvurduğunda, kendisine bu imkânın tanınması isabetli bir düzenleme 

olacaktır. Hatta, bu durumda, borca batıklığa göre, iflâsın ertelenmesi kurumunun 

başarılı olma ihtimali daha fazladır. Çünkü, burada mevcudun azlığı, yani borca 

batıklık söz konusu değildir. Tam aksine, borçlunun yeterli mevcudu vardır, fakat 

çeşitli sebeplerden dolayı, bu mevcudunu paraya çevirememektedir. Bir yandan da, 

alacağı muaccel olan alacaklılar sıkıştırdığı için, borçlarını ödeme konusunda zor 

duruma düşmüştür. Aslında, kendisine belli bir süre verilse veya hakkında verilecek 

iflâs kararı ertelense, borçlu şartları oluştuğunda, mevcutlarını paraya çevirerek, 

borçlarını ödeyebilecektir. Borca batık hale gelmiş (mali durumu en üst derecede 

bozulmuş) bir borçluya göre, mali yapısı iyi olmakla birlikte, ödeme sıkıntısı içinde 

olan bir borçlunun durumunu düzeltmek, her zaman daha kolaydır. İşte, böyle bir 

durumdaki borçlunun iflâsına hükmetmek yerine, iflâsının ertelenmesine imkân 

tanınmalıdır. Borca batıklığa göre çok iyi durumda olan bir borçlunun iflâsın 

ertelenmesinden faydalanması için, borca batık hale gelmesini beklemenin, hiç 

kimsenin menfaatine olmayacağı açıktır.  
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II-Acz Halinin Tespiti 

Acz halini ve ne zamandan itibaren acze düşüldüğünü tespit etmek kolay 

değildir. Borçlunun acz haline düştüğü, onun mali durumunu gösteren bilgi ve 

belgelerin incelenmesi ile ortaya çıkabileceği gibi, acz haline düştüğüne işaret eden 

bazı karinelerden de anlaşılabilir. Acz halinin varlığına işaret eden karinelerden 

birincisi, icra takibinin semeresiz kalmış olmasıdır. Kanunlarımızda, icra takibinin 

semeresiz kalması ile ilgili birçok düzenleme mevcuttur. Bu düzenlemelere, Türk 

Ticaret Kanunu m. 179,I; 180, 261, 625, II/2, 626,V; 718, 740,I; 1302: BK m. 82, 

245,II, 486,I; MK 513, 562, 648 örnek olarak verilebilir. Burada, acz halinin varlığının 

kabul edilmesi için, alacaklılara borç ödemeden aciz belgesinin verilmesi şart 

olmamakla birlikte, acz halinin ispatı için bu belgeye ihtiyaç vardır. Rehnin paraya 

çevrilmesi yoluyla takibin semeresiz kalmış olması ve takip sonucunda, alacaklılara 

rehin açığı belgesi verilmiş olması, borçlunun acz halini göstermediğinden, kendi 

iflâsını isteyemez. İflâs takibinin semeresiz kalması halinde, zaten, borçlunun acz 

halinde olduğu, iflâs kararı ile ortaya konulduğundan, borçlu hakkında ikinci bir iflâs 

takibi yapılamaz. İkinci bir karine ise, borçlunun sermaye kaybına uğramasıdır (TTK 

m.324)
2090

. Borçlunun ödemelerini tatil etmesi de (m.177/1; TTK m. 625,/2 626,V; 

718, 740,I), borçlunun, mevcutlarını nakde dönüştürememesi ve dolayısıyla likidite 

sıkıntısı içine düşmesi, acz haline karine teşkil edebilir.  

Borçlunun acz halini tespit etmeyi mümkün kılan bir diğer husus, acz haline 

düştüğüne ilişkin beyanıdır (m.178,I; MK m. 462/10 ). Ancak, bu beyan, iflâsa karar 

verilebilmesi için tek başına yeterli olmayıp, borçlu, ayrıca bütün aktif ve pasifi ile 

alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını, yazılı iflâs talebine eklemek 

zorundadır (m.178,I). Acz halinde olduğunu beyan eden borçlunun iflâsı beyan ettiği 

gün değil, mahkemenin beyan üzerine iflâsa karar verdiği gün ve saatte açılır
2091

. 

III-Acz Halinin Ġspatı 

Mahkemenin iflâs kararı verebilmesi için, borçlu, bu acz haline, kötü niyetli 

davranışlarıyla ve alacaklıları zarara uğratmak maksadıyla düşmediğini ispatlamakla 

yükümlü olup, bunun için, borçlarının kaynağı ve aciz sebepleri konusunda, 

mahkemeye ikna edici açıklamalar yapmak zorundadır. Mahkeme de, iflâs talebinin 

kötü niyetle yapılıp yapılmadığını anlamak bakımından, re‟sen araştırma yapabileceği 

                                                 
2090

  Sermaye kaybı hakkında bkz aşa. § 17. C. III.  
2091

  Belgesay-İİK Şerhi, s. 348.  
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gibi, bilirkişi incelemesi de yaptırabilir
2092

.  

Burada, ispat yükü, kanun hükmü ile borçluya yükletilmiştir. Bu hükme göre, 

“Borçlu, bu halde bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren 

mal beyanını iflâs talebine eklemek zorundadır. Bu belge, mahkemeye ibraz 

edilmedikçe, iflâsa karar verilemez (m.178, I, c.2)”. 1985‟ten önceki düzenlemede, 

böyle bir belgenin ibraz edileceğine ilişkin bir hüküm yoktu. Yukarıda da belirtildiği 

gibi, bu durum birçok yazarda, “borçlunun acz halinde olduğunu ispatlamasının 

zorunlu olmadığı ve aczi beyanının, acz hali için kesin karine teşkil ettiği, her 

halükârda, mahkemenin borçlunun iflâsına karar vermesi gerektiği” kanaatini 

uyandırmış
2093

 ve bu nedenle, uygulama ve doktrindeki tartışmaların ardından, m.178,I 

günümüzdeki şeklî ile ekleme yapılarak yeniden düzenlenmiştir. Kanaatimizce, ispatın 

genel kuralları dikkate alındığında, bu düzenlemeye gerek olmadığı görülecektir. 

Çünkü, ispat, bir iddia hakkında yargılama yaparak, hüküm vermenin doğal şartıdır. 

Medenî Kanun m.6‟ya göre “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her 

biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür”
2094

. Mahkeme de, bu 

yükümlülüğü borçluya hatırlatma yetkisine, her zaman sahiptir. Dolayısıyla, 1985 

yılındaki düzenleme yapılmamış olsaydı bile, ispatın genel ilkelerinden hareketle, 

“borçlunun acz halinde bulunduğu iddiasını” ispatlaması gerektiği sonucuna varılabilir. 

Ancak, 1985 yılında 3222 sayılı Kanunla
2095

 yapılan değişiklikle, borçlunun ihtiyari 

iflâs talebinin kabulü, haklı olduğunun ispat edilmesi şartına bağlanarak, bu tereddüt 

ortadan kaldırılmıştır
2096

. 

IV-Ġflâs Talebinin Geri Alınması 

Medenî usul hukukunda, çekişmeli yargıdaki anlamıyla davanın geri alınması, 

kural olarak, davacının ileride tekrar dava açma hakkını saklı tutarak, şimdilik talep 

sonucunun takibinden, davalının rızasını alarak vazgeçmesidir. Davalının rızası 

alınmadan, davanın geri alınması yasak olup, buna da davayı geri alma yasağı denir 

(HUMK m. 185/1). Bu yasak, dava açıldığı anda, yani kural olarak, dava dilekçesinin 

                                                 
2092

  Kayar-Mali Durum, s. 167.  
2093

  Belgesay-İİK Şerhi, s. 348; Gürdoğan-İflâs Hukuku, s. 59; Berkin-İflâs Hukuku, s. 183; 

Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 129; Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 49; Gentinetta s. 38-39; 

Lanter s. 38-39; Blumenstein s. 604; Leemann s. 132-133.  
2094

  Borçlu, ihtiyari olarak iflâsını isterken dayandığı hak, m. 178,I‟de kanun tarafından 

kendisine bir imkân olarak tanınmıştır. Borçluya bu imkân verildiği takdirde, borçlu, hem 

borçlarını ödeyememenin verdiği psikolojik sıkıntıdan kurtulacak, hem de alacaklıların 

daha fazla zarar görerek mağdur olmaları engellenmiş olacaktır.  
2095

  RG. 15. 6. 1985, sa. 18785.  
2096

  3222 Sayılı Kanuna İlişkin Hükümet Gerekçesi (RG. 15. 6. 1985, sa. 18785).  
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esas defterine kaydı tarihinde başlar. Dilekçe, esas defterine kaydedilmiş, ancak, henüz 

davalıya tebliğ edilmemiş olsa dahi, davacı, davasını, davalının rızası olmaksızın geri 

alamaz. İcra ve İflâs Kanunu‟nda da, iflâs davasının geri alınması ile ilgili bir 

düzenleme mevcuttur. İcra ve İflâs Kanunu m. 157‟ye göre “ İflâs talebini geri alan 

alacaklı bir ay geçmedikçe bu talebini yenileyemez”. Bu hükümden, iflâs davasının 

geri alınabileceği anlaşılmaktadır.  

 

Çekişmesiz yargıda, karşı taraf veya davalı kavramı olmadığından, talep sahibi, 

mahkeme nezdinde ileri sürdüğü talebini, hüküm verilinceye kadar geri alabilir. 

Borçlunun, acz hali sebebiyle, iflâsına karar verilmesini talep etmesi de, bir çekişmesiz 

yargı işidir. Doktrindeki bir görüşe göre, borçlunun, acz hali sebebiyle, ihtiyari olarak 

iflâsını mahkemeden talep ettikten sonra, bu talebini geri almasına bir engel yoktur. 

Fakat, bu talep, iflâsa karar verilmeden önceki aşamalarda yapılmalıdır
2097

. 

Kanaatimizce de, ihtiyari iflâs talebinin geri alınması konusunda, bir engel olmamakla 

birlikte, acz hali sebebiyle iflâs talebi, çekişmesiz yargı usulüne göre yapılır
2098

. 

Burada, iflâs talebinin geri alınması, çekişmesiz yargıya göre yapılan talebin geri 

alınması demektir. Diğer çekişmesiz yargı işlerinden farklı olarak, borçlunun, bu iflâs 

talebi, iflâs davası gibi ticaret mahkemesince, m.178,II gereğince ilan edilir. 

Alacaklılar, bu ilanla, borçlunun talebini öğrenmeleri ve ona müdahale etme imkânları 

vardır. Dolayısıyla, borçlu, acz hali sebebiyle, ancak, bu ilanın yapılmasına kadar, 

talebini geri alabilmelidir. Borçlunun, bu ilandan sonra, talebini geri alabilmesi için, 

alacaklıların, ilan üzerine, iflâs talebine müdahale ederek, onu çekişmeli hale 

getirmemeleri gerekir
2099

. İflâs talebi, mahkeme tarafından, çekişmesiz olarak, 

incelenmeye devam ettiği müddetçe, iflâs kararı verilinceye kadar, alacaklı, iflâs 

talebini geri alabilecektir. Ayrıca, borçlunun acz hali sebebiyle, iflâs talebini geri alma 

                                                 
2097

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 44.  
2098

  Borçlunun acz hali sebebiyle, ihtiyari olarak kendi iflâsını istemesi, çekişmesiz bir yargı 

işi olmakla birlikte, m. 178,II, acz hali sebebiyle iflâs istenmesinden bir dava olarak 

sözetmektedir.  
2099

  İhtiyari iflâs talebinin incelenmesi, alacaklıların sürece müdahil olmalarıyla çekişmeli hale 

gelmişse, ancak bütün alacaklıların muvafakat etmesiyle, iflâs talebi geri alınabilir. 

Aslında, burada artık geri alınan iflâs talebinden öte iflâs davasıdır. Burada, bütün 

alacaklılardan maksat, sadece sürece müdahil olarak katılan alacaklılar değil, borçlunun 

karşısında, alacaklı sıfatına haiz olan herkestir. Sürece müdahil olarak katılmayan 

alacaklıların dikkate alınmaması, bir takım hileli veya muvazaalı işlemlerin önünü 

açabilir. 
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konusunda, m. 157‟deki hükmün uygulanma alanı bulması da mümkündür
2100

. Çünkü, 

iflâs talebinin geri alınmasında, önemli olan, iflâs talebinin varlığı olup, bunun, kimin 

tarafından yapıldığının bir önemi yoktur. Her ne kadar, m.157, iflâsı geri alanın 

alacaklı olduğunu düzenlemekte ise, kanun koyucunun bu ifadesi, genel kuraldan 

hareket etmesinden kaynaklanmaktadır. Zira, borçlunun kendi iflâsını istemesi, çok 

istisnai bir durumdur. Dolayısıyla, mahkemeye iflâs talebini kim yapmışsa, talebin, o 

kimse tarafından geri alınabilmesi mümkün olmalıdır. Bu talep sahibinin sıfatının, 

alacaklı veya borçlu olmasının bir önemi yoktur. Kural olarak, takipli iflâsta, takip 

aşamasında, alacaklı, yaptığı iflâs takibinden vazgeçebilir, yani onu geri alabilir
2101

. 

Bunun için, borçlunun rızası gerekli değildir. Ancak, çekişmeli yargıya dâhil olan iflâs 

davası aşamasında, iflâs talebinin geri alınabilmesi için, borçlunun muvafakati 

gereklidir. Fakat, borçlunun kendi iflâsını istemesi, çekişmesiz yargıya dâhil 

olduğundan, muvafakatini alacak karşı taraf yoktur. Bu nedenle de, borçlunun kendi 

iflâs talebini geri alabilmesi gerekir. Böyle bir durumda, alacaklılar dilerse, ayrı bir 

taleple iflâs takibi başlatabilirler. Şayet, alacaklılar, borçlunun talebinin incelenmesi 

prosedürüne müdahil olurlarsa, iş çekişmeli yargıya dönüşeceğinden, iflâs talebinin 

geri alınabilmesi için alacaklıların muvafakati gerekecektir. 

İflâs talebini geri almak isteyen borçlunun tüzel kişi olması halinde, yönetim 

                                                 
2100

  İcra ve İflâs Kanunu m. 157‟ye göre “ İflâs talebini geri alan alacaklı bir ay geçmedikçe bu 

talebini yenileyemez” hükmü de doktrinde farklı şekilde yorumlanmıştır. Bir görüşe göre, 

iflâs talebinin geri alınmasından maksat, iflâs davasının takibinden vazgeçilmesidir. Bu 

nedenle, davalının zımni de olsa muvafakatinin bulunması gerekir. Talebin geri alınması 

ile dava açılmamış sayılır. Bir ayın geçmesinden sonra alacaklı gerekli harçları yatırdıktan 

sonra tekrar iflâs talebinde bulunabilir. Çünkü, bu istek yeni bir dava anlamına gelir 

(Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 69). Diğer görüşe göre ise, iflâs talebini geri  alınması, iflâs 

davasının ertelenmesini gerektiren bir durum anlamına gelir. Geri alınma iradesi tamamen 

alacaklıya bağlı olup, herhangi bir izne tabi değildir. İflâs talebinin geri alınması ile 

borçluya bir mühlet verilmiş gibi, iflâs davası reddedilmeyip bir ay boyunca talik edilir. 

Bir ay süreyle, yenileme yapılamayacağından, duruşmanın en aza bir ay sonraki bir güne 

bırakılması gerekir (Berkin-İflâs Hukuku, s. 135-136). Kanaatimizce, burada iflâs 

talebinin geri alınması, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu  m. 185/1'de öngörülen 

davanın geri alınması ile aynı anlama gelir. Bunun için, alacaklının muvafakati gerekir. 

Alacaklı bu talebini, takipli iflâsta takip talebinin yapılmasından, takipsiz iflâsta ise, iflâs 

davasının mahkemede açılmasından itibaren geri alabilir. İflâs talebinin geri alınmasında 

azami süre ise, iflâsa karar verilmesine kadar mümkündür. İflâsa karar verildikten sonra, 

işin niteliği gereği, talebin geri alınmasına imkân kalmayacağından, alacaklı bu durumda 

ancak, davadan feragat yoluna başvurabilir. Çünkü, hüküm kesinleşinceye kadar davadan 

feragat mümkündür. Ancak, iflâs davası bakımından, iflâs kararı verildikten sonra, 

alacaklının davadan feragat hakkı tanınmamıştır. İcra ve İflâs Kanunu m. 165,II‟ye göre, 

“iflâsa karar verilmesinden sonra iflâs davasından feragat geçersizdir”. O halde, alacaklı 

iflâs davasında sadece iflâs talebini geri alma hakkına sahiptir.  
2101

  Karş. Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 470.  
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organının mahkemeye yaptığı iflâs bildirimini geri alma yetkisi yoktur
2102

. Bunun için 

genel kurulun kararına ihtiyaç vardır. Örneğin, mahkemeye ihtiyari iflâs için başvuru 

yapılmasından sonraki dönemde, şirketin mali durumunda iyileşme olursa, tüzel kişiyi 

idare ve temsil ile görevli organ veya kişiler, genel kurulu olağanüstü toplantıya davet 

etmek suretiyle, iflâs talebinin geri alınması yönünde karar alınmasını temin 

edebilirler. Genel kurulun, bu yönde vereceği karar doğrultusunda, tüzel kişiyi idare ile 

görevli organ veya kişiler mahkemeye başvurarak, ihtiyari iflâs talebini geri 

alabilirler
2103

. Buna göre, geri alma beyanını, mahkeme nezdinde, genel kurul değil, 

tüzel kişiyi idare ile yetkili kişi veya organ yapar. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı 

üzere, iflâs talebinin geri alınmasında izlenecek prosedür, iflâs başvurusu yapılırken 

izlenen prosedür gibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2102

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 501.  
2103

  Genel kurulun, olağanüstü şekilde toplanarak karar vermesi zaman aldığından, yönetim 

organının istemesi durumunda, iflâs talebinin geri alınmasına ilişkin genel kurul kararının 

getirilmesi için, iflâs talebini inceleyen mahkemenin yönetim organına uygun bir süre 

vererek, sürenin bitimine kadar duruşmayı ertelemesi gerekir (Atalay-Anonim Şirketler, s. 

44).  
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§ 17. SERMAYE ġĠRKETLERĠ VE KOOPERATĠFLERĠN BORCA 

BATIK OLMASI 

A-GENEL OLARAK  

Şimdiye kadar incelenen iflâs sebepleri, niteliğine aykırı düşmedikçe sermaye 

şirketleri ve kooperatifler için de iflâs sebebi teşkil ederler. Ancak, kanun, bütün bu 

iflâs sebeplerinin yanı sıra, sadece birer ticaret şirketi olan (TTK m.18) sermaye 

şirketleri ve kooperatifler
2104

 için geçerli olmak üzere, borca batıklık (Überschuldung) 

olarak adlandırılan özel bir iflâs sebebi kabul etmiştir (m.179)
2105

. Bu sebep nedeniyle, 

acz halinden farklı olarak, hem borçluya hem de alacaklıya iflâs isteme hakkı 

verilmiştir. Bunun sebebi, sermaye şirketi ve kooperatiflerin borçlarından dolayı 

sorumluluklarının, şirketin sermayesi ile sınırlı olması, alacağını, şirketin 

mevcudundan alamayan şirket alacaklısının, şirket ortaklarına müracaat hakkının 

bulunmamasıdır
2106

,
2107

. Alacaklının bu şekilde zarara uğramasının önlenmesi için, 

borca batıklık bir iflâs sebebi olarak kabul edilmiş ve alacaklıya, alacağını ve şirketin 

borçlarının mevcudundan fazla olduğunu ispat etme imkânı tanınarak, şirketin iflâsını 

                                                 
2104

  Bu iflâs sebebi, gerçek kişi tacirler (TTK m. 14; İcra ve İflâs Kanunu m. 43) ve ticaret 

şirketlerinin diğer çeşidi olan (TTK m. 18) şahıs şirketleri için bir iflâs sebebi oluşturmaz.  
2105

  Müller s. 30; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2601,2804; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 622, 623.  
2106

  Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 623.  
2107

  Ancak, bu neden kooperatifler bakımından her zaman geçerli değildir. Çünkü, 

Kooperatifler Kanunu m. 29‟a göre, “Ana sözleşme, kooperatifin varlığı borçlarını 

karşılamaya yetmediği hallerde, ortaklarının da şahsan ve sınırsız olarak sorumlu 

tutulacaklarını hüküm altına alabilir. Bu takdirde, alacaklılar kooperatifin iflâsı veya diğer 

sebeplerle dağılması halinde, alacaklarını tamamen sağlayamazlarsa, kooperatifin 

borçlarından dolayı, kooperatif ortakları zincirleme ve bütün varlıklarıyla sorumlu 

olurlar”. Buna karşılık, Kooperatifler Kanunu m. 30‟ a göre ise “Ana sözleşmeye, 

kooperatif borçları için her ortağın kendi payından fazla olarak şahsan ve belirli bir 

miktara kadar kooperatiften sonra sorumlu olacakları hususunda bir hüküm konabilir. 

Ortakların tek başına sorumlu olacakları miktar, kooperatifteki paylarının tutarı ile orantılı 

olarak da gösterilebilir”.  
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isteyebilme hakkı verilmiştir
2108

. 

Sermaye şirketi ve kooperatiflerin borca batıklığı, İcra ve İflâs Kanunu m.179, 

Türk Ticaret Kanunu m.324 ve Kooperatifler Kanunu m. 63‟te, zorunlu bir iflâs sebebi 

olarak düzenlenmiştir
2109

. Yani, borca batıklığın varlığının tespiti halinde, borçlunun, 

durumu mahkemeye bildirme mecburiyeti vardır. Buradaki bildirimin zorunlu 

kılınmasındaki temel amaç, alacaklıların menfaatinin yanı sıra
2110

, kamusal menfaatin 

de korunmak istenmesidir
2111

. Örneğin, halka açık bir anonim şirket ile ilişkiye giren 

herkes, şirketin borca batık olmasından zarar göreceğinden, şirketin ticari faaliyetlerine 

devam etmeyerek iflâsını istemesi, bu kimselerin ve kamusal düzenin korunması 

bakımından önemlidir.
2112

. 

Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin borca batık oldukları, şirket için yapılan ara 

veya tasfiye bilançolarından anlaşılır. Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin yönetim 

kurulları, şirketin kâr ve zararının tespiti için, her sene yıllık bilanço tanzim eder. 

Düzenlenen son yıllık bilançodan, esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı 

anlaşılırsa, yönetim kurulunun, derhal toplanarak, durumu genel kurula bildirmesi 

gerekir (TTK m.324,I). Şayet, yıl içinde şirketin borçlarının mevcudunu geçtiği 

şüphesini uyandıran emareler veya işaretler mevcutsa, yönetim kurulu, yıl sonu 

bilançosunun düzenlenmesini beklemeden, aktiflerin satış fiyatlarını esas olmak üzere 

bir ara bilançosu düzenleyerek, şirketin mali durumunu, aktif ve pasif durumunu tetkik 

eder (TTK m.324,II, c.1; KK m. 63,I)
2113

. Aynı şekilde, şirketin tasfiye edilmesi söz 

konusu ise, hazırlanan tasfiye bilançosundan (TTK m.444,446) da şirketin borca batık 

olduğu anlaşılabilir. Gerek, yıllık, gerekse ara bilançonun düzenlenmesi sonucunda, 

esas sermayenin üçte ikisinin karşılıksız kaldığı anlaşılır ve genel kurul da bu 

sermayenin tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile iktifaya karar vermediği 

takdirde, şirket feshedilmiş sayılır (TTK m.324,II,c.2). Buna karşılık, bilançodan 

şirketin borçlarının mevcudundan fazla olduğu, yani, şirketin borca batık olduğu 

anlaşılırsa, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif 

tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları, bu durumu derhal mahkemeye bildirmeye 

                                                 
2108

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 54.  
2109

  İsviçre hukukunda, borca batıklık, asıl olarak, İsviçre Borçlar Kanunu‟nun 725,II ve 725a 

maddelerinde düzenlenmiştir. İsviçre İcra ve İflâs Kanunu‟nun 192 nci maddesi bu 

hükümlere atıfta bulunmakla iktifa etmiştir.  
2110

  Leemann s. 130; Amonn s. 309; Baumann s. 55; Berkin-İflâs Hukuku s. 186; Lanz, s. 

106-107; Henze s. 33; Gentinetta s. 42. 
2111

  Leemann s. 130; Gentinetta s. 42; Fellman s. 62; Lanz s. 108; Giroud s. 56; Henze s. 

33; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 31; Franko s. 410-411.  
2112

  Lanz s. 108-109.  
2113

  Karayalçın-Muhasebe, s. 42. 
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mecburdurlar (m.179,c.1;TTK m.324,II, c.3). Şirketin borca batık olduğunu, alacaklılar 

da mahkemeye bildirebilirler (m.179). Mahkeme, şirketin borca batık olduğunu tespit 

ederse, önceden bir iflâs takibine gerek olmaksızın, doğrudan doğruya şirketin iflâsına 

karar verir (m. 179; TTK m.324,II, c. 4). Ancak, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş 

kimseler, ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun 

iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini, mahkemeye sunarak, 

iflâsın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme, projeyi ciddî ve inandırıcı bulursa, iflâsın 

ertelenmesine karar verir (m.179; TTK m.324,II, c.5). 

Bir iflâs sebebi olarak borca batıklık, m.179, Türk Ticaret Kanunu m.324 ve 

Kooperatifler Kanunu m. 63‟te düzenlenmiştir. İcra ve İflâs Kanunu m.179, Türk 

Ticaret Kanunu m. 324,II ile kıyaslandığında, İcra ve İflâs Kanunu m.179, borca 

batıklığın, sermaye şirketleri ve kooperatifler için bir iflâs sebebi olması bakımından 

daha genel bir düzenleme içermektedir. Çünkü, Türk Ticaret Kanunu m.324,II borca 

batıklığı anonim şirketler bakımından daha açık bir şekilde düzenlemiştir. Türk Ticaret 

Kanunu m. 546, Türk Ticaret Kanunu m.324‟e atıf yapmak suretiyle, borca batıklığın 

limited şirketler için de bir iflâs sebebi oluğunu belirtmiştir. Aynı şekilde, 

Kooperatifler Kanunu m.63‟te de, kooperatifler için, Türk Ticaret Kanunu m.324‟e 

benzer olarak yapılmış bir düzenleme vardır. Bütün bu hükümler, borca batıklığın, bir 

iflâs sebebi olarak kabul edilmesi maksadı ile konulmuşlardır
2114

.  

B-ÖZELLĠKLERĠ 

I-Borçlunun Sermaye ġirketi veya Kooperatif Olma Mecburiyeti 

Sadece, sermaye şirketleri ve kooperatifler, m.179‟daki borca batıklık sebebiyle, 

iflâsa tabi olacakları kabul edildiğinden
2115

, gerçek kişi ve şahıs şirketlerinin bu 

sebeple iflâsları istenemeyeceği gibi, kendileri de bu sebeple iflâslarını 

isteyemezler
2116

,
2117

. Dolayısıyla, gerçek kişi veya şahıs şirketleri, m.179 veya Türk 

                                                 
2114

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2805.  
2115

  Borca, batıklık, istisnai olarak da, tereke için bir iflâs sebebi olarak kabul edilmiş ve 

terekenin de borca batık olması halinde, iflâs hükümlerine göre tasfiye edileceği hükme 

bağlanmıştır (m. 180).  
2116

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2784; Kayar-Mali Durum, s. 169; Türk s. 96; karş. Deliduman, 

Seyithan: İflâsın Ertelenmesinin Etkileri, Kocaeli 2008, s.  31. 
2117

  Türk hukukundan farklı olarak Alman hukukunda, böyle bir ayrım yapılmamış ve tüzel 

kişi sıfatına haiz bütün borçlular için borca batıklık, bir acziyet sebebi ((InsO § 19,I)
 

olarak kabul edilmiştir (Temme s. 112; Frege/Keller/Riedel Rdnr. 335; Foerste s. 55; 

Schulz/Bert/Lessing s. 28). Ayrıca, tüzel kişiliğe haiz olmayan bir şirketlerin (mal 

ortaklıkları ve tereke gibi) kişisel sorumluluğu bulunan bir gerçek kişi ortağı yoksa ((InsO 
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Ticaret Kanunu m.324 anlamında, borca batık olsalar dahi, bunu, ticaret mahkemesine 

bildirme mecburiyetleri olmayıp
2118

; sadece acz hali (m.178,I)
2119

 ve m. 178,III‟teki 

durum sebebiyle iflâslarını isteyebilirler
2120

. Ancak, m.178,III‟ün varlığı halinde, 

borçlunun iflâsını istemesi mecburidir. Borca batıklık, bu özelliğiyle, sermaye 

şirketleri ve kooperatifler için özel bir iflâs sebebi olup, Türk-İsviçre
2121

 iflâs 

hukukunda istisnai bir niteliğe sahiptir.
2122

.  

Borca batıklığın, tüm iflâsa tabi kişiler için değil de, sadece sermaye şirketleri ve 

kooperatifler için, özel bir iflâs sebebi olarak düzenlenmiş olmasının çeşitli sebepleri 

vardır: Bunlardan birincisi, yukarıda da belirtildiği gibi, anonim ve limited 

şirketlerindeki sorumluluğun şirketin sermayesi ile sınırlı olması, alacağını şirketin 

mevcudundan alamayan şirket alacaklısının, şirket ortaklarına müracaat hakkının 

bulunmamasıdır
2123

,
2124

. Buna karşılık, gerçek kişi borçlular, alacaklılarına karşı, haczi 

mümkün bütün malvarlıklarıyla; şahıs şirketleri ise, şirket kendi malvarlıklarının yanı 

sıra, ortaklarının da kendi malvarlığı ile sınırsız sorumlu olmaları (şahsi sorumluluk) 

sebebiyle, ortakların malvarlığı ve kredisinin, alacaklılar için yeterli bir güvence 

sağladığı düşünülür
2125

. Dolayısıyla, bunların borçlarının mevcudunu geçmiş olması, 

büyük bir risk oluşturmaz. Ayrıca, üçüncü kişiler için, şirketin malvarlığının yanı sıra, 

ortakların kişisel durumu da önem arzeder
2126

. Borca batıklık, gerçek kişi ve şahıs 

şirketleri için ekonomik bir kriz anlamına gelmekle birlikte, sermaye şirketi ve 

kooperatifler için olduğu gibi, ekonomik bir çöküş anlamına gelmez. Zira, gerçek kişi 

ve şahıs şirketlerinde, şahıs kavramı ön planda olduğundan, kişisel çaba ve itibarları 

                                                                                                                                          
§ 19,III, c.1), borca batıklık bunlar için de bir acziyet sebebidir (Foerste s. 59; 

Frege/Keller/Riedel Rdnr. 336; Schulz/Bert/Lessing s. 28).  
2118

  Ancak, şahıs şirketine karşı alacaklılardan biri, haciz yolu ile takip yapmış ve bu takip 

sonucunda, mevcudunun yarısı elden çıkmışsa ve geri kalan yarı mevcudu muaccel ve 

vâdesi bir sene içinde dolacak olan diğer borçlarını ödemeye yetişmeyecekse, şahıs şirketi, 

derhal aczini bildirerek iflâsını istemeye mecburdur (m. 178,III).  
2119

  Türk s. 96.  
2120

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2784; Berkin-Sermaye Şirketleri, s. 178; Kayar-Mali Durum, s. 

169.  
2121

  Borca batıklık, İsviçre hukukunda da, sermaye şirketleri için özel bir iflâs sebebi olarak 

düzenlenmiştir (SchKG Art. 192; OR Art. 725) 
2122

  Baumann s. 55; Amonn/Gasser s. 308; Gentinetta s. 41; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 6, 

134.  
2123

  Baumann s. 55; Gentinetta s. 41; Giroud s. 55; Leemann s. 129; Henze s. 33; Lanz s. 

106; ; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 623; Deliduman-Erteleme, s. 49. 
2124

  Bkz. yuk. § 17.A. 
2125

  Kuru-Şahıs Şirketleri, s. 11; Berkin-Sermaye Şirketleri, s. 170, dn. 9; Pekcanıtez-

Anonim Ortaklıklar, s. 31; Türk s. 96.  
2126

  Türk s. 96.  
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kullanılarak, örneğin, kredi temin edilmek suretiyle, ekonomik kriz aşılabilir
2127

. İkinci 

neden ise, borca batıklık, iflâsa tabi bütün borçlular için geçerli bir iflâs sebebi olarak 

düzenlenseydi, iflâsların sayısı hızla artabilir ve böylece birçok işletme, mecburi olarak 

ekonomik faaliyetine son vermek zorunda kalacağından, ülke ekonomisi, makro 

düzeyde çökme yaşayabilirdi
2128

. Üçüncü neden ise, borca batıklığın tespitindeki 

olağanüstü güçlüktür
2129

. Çünkü, sermaye şirketleri ve kooperatifler, tuttukları defterler 

ve hazırladıkları bilançolar nedeniyle, malvarlığı kayıt altında bulunduğundan, borca 

batık hale gelip gelmedikleri rahatlıkla anlaşılabilir. Buna karşılık, gerçek kişilerin 

bütün malvarlığının kayıt altında olmasına imkân yoktur. Dolayısıyla, bunlar için 

borca batıklığın söz konusu olup olmadığını anlamak kolay değildir.  

Sermaye şirketi, yapısında sermaye unsuru ön planda bulunan; getirilen sermaye 

miktarına göre kâr dağıtan; ortakların şirket alacaklılarına karşı sorumluluğu, şirkete 

koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olan; ortaklarca değil, ortakların seçtiği 

organlarca yönetilen ve denetlenen; kararlarında oybirliğini değil, oy çokluğunu esas 

alan şirketlere denir
2130

. Hangi şirketlerin sermaye şirketi olduğu, Kurumlar Vergisi 

Kanunu‟nun 2 nci maddesinde sayılmışlardır. Bu hükme göre, sermaye şirketleri, 

anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
2131

 olmak üzere üçe 

ayrılırlar
2132

: 

Anonim şirket, en az beş kişinin, belli bir iktisadi amaç ve konu ile uğraşmak 

üzere, bir ünvan altında kurdukları, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, 

borçlarından dolayı sadece malvarlığı ile sınırlı sorumlu ve ortaklarının sorumluluğu, 

taahhüt ettikleri sermaye payı ile sınırlı olduğu, tüzel kişiliğe sahip bir ticaret şirketidir 

(TTK m. 269 vd.)
2133

. Bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar, gayrimenkul yatırım 

ortaklıkları
2134

 ve holdingler
2135

 birer anonim şirket olarak faaliyet gösterirler. Türk 

                                                 
2127

  Gentinetta s. 41. 
2128

  Leemann s. 94; Gentinetta s. 42; Henze s. 33; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 31.  
2129

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 45.  
2130

  Karayalçın-Muhasebe, s. 88.  
2131

  Ancak, sermayesi paylara bölünmüş komanditler de, bir sermaye şirketi olmasına rağmen, 

bizde uygulaması olmadığı için, bu şirketlere değinilmeyecektir.  
2132

  Karayalçın-Muhasebe, s. 88.  
2133

  Domaniç-Anonim Şirketler, s. 7; PulaĢlı s. 196; Ansay T.-Anonim Şirketler, s. 23. 
2134

  Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen 

gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı 

sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy 

yönetim şirketi tipidir (Susar, Özkan: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Ankara 2004, s. 

31-32).  
2135

  Gerek, şirket türlerini sayan Türk Ticaret Kanunu m. 136‟da, gerekse, diğer hükümlerde, 
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Ticaret Kanunu m.324,II‟ye göre, anonim şirketin aktifleri şirket alacaklarının 

alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde, yönetim kurulu, bu durumu derhal 

mahkemeye bildirmeye mecburdur.  

Limited şirket, en az iki, en fazla ise elli gerçek veya tüzel kişinin belli bir 

iktisadi maksat ve konu ile uğraşmak üzere bir unvan altında bir akitle kurdukları, esas 

sermayesi muayyen, borçlarından dolayı yalnız mameleki ile sorumlu ve ortaklarının 

sorumluluğu sınırlı bulunan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip 

bir ticaret ve sermaye şirketidir (TTK m. 503 vd.)
2136

. Büyük ticari işletmeler için, 

zorunlu organizasyonlara lüzum göstermeyen küçük ve orta büyüklükteki 

teşebbüslerde, şahıs şirketlerinin ucuz ve kolay şekilde kurulmalarına rağmen, sınırsız 

sorumlu olmalarının getirdiği tehlikeleri gidermek, anonim şirketlerin pahalı, zaman 

alıcı ve uzun formaliteleri gerektiren kuruluş işlemlerini hafifletmek ihtiyacı, limited 

şirket türünü oluşturmuştur. Limited şirketin borca batıklığı, büyük ölçüde, Türk 

Ticaret Kanunu m.546, m. 324‟e atıf yapılarak düzenlemiştir. Dolayısıyla, ara bilanço 

düzenleme şartları, durumun mahkemeye bildirilmesi ve iflâsın ertelenmesi anonim 

şirketlerde olduğu gibidir
2137

,
2138

 

                                                                                                                                          
ekonomik hayatın temel bir öğesi haline gelen holdingler konusunda özel bir düzenleme 

mevcut değildir. Sadece, Türk Ticaret Kanunu m. 466,IV‟te holdingden söz edilmiş olup, 

holdingin, gayesi esas itibariyle başka işletmelere iştirakten ibaret olan şirket olduğu 

şeklinde tanımı yapılmıştır (Bkz. Doğan, Ali Abdullah: Sermaye Şirketleri Rehberi, 

Ankara 2007, s. 132; Balcı, Şakir: İflâsın Ertelenmesi Usul ve Esaslar, İzmir 2005, s. 75; 

Kumkale, Rüknettin: Holdinglerin Kuruluş ve İşleyişleri (http://www. alomaliye. 

com/ruknettin_kumkale_holding. html). Kanunda bir düzenleme olmamakla birlikte 

holding şirketler, anonim şirket olarak kurulurlar (Ansay T. -Anonim Şirketler s. 16). Bu 

nedenle kuruluş ve işleyişleri açısından Anonim Şirketten hiç bir farkları yoktur 

(Kumkale (http://www. alomaliye. com/ruknettin_kumkale_holding. html). Holdinglerde 

şirket sayısı en az yedidir. Holding şirketlerinin kuruluş ve varoluş sebepleri birden çok 

şirkete iştirak etmek ve bu şirketleri yönlendirmek/kontrol etmek olduğundan sermaye 

şirketleri sınıfında bulunmaktadırlar. Holding şirketlerinin sahipleri, genellikle birçok 

şirketin sahibi oldukları için, bu paylarını holdinglere devrederler ve bu yolla o şirketlerin 

yönetimlerini tek elde toplarlar. Holding, iktisadi gücün belli ellerde toplanması ve iktisadi 

büyümenin sağlanması amacıyla başka şirketlerin hisselerini elde ederek, bunları kontrol 

altına alan kuruluştur. Holding, mülkiyet edinme, kontrol ve yönetim mekanizmasını 

şirketlerin hisse senetlerine sahip olarak gerçekleştirmektedir. Bu kontrol için gerekli şart 

olmamakla birlikte, holding, sahip olduğu hisse senetleri ile diğer şirketlerin yönetiminde 

yarıdan bir fazla oyu sağladığında, bu şirketlerin mutlak kontrol ve yönetimine sahip 

olmaktadır (Doğan s. 135 vd.).  
2136

  Poroy (Tekinalp/Çamoğlu) N. 1639.  
2137

  Türk s. 99.  
2138

  Türk Ticaret Kanunu‟nun 546 ncı maddesi, Türk Ticaret Kanunu m. 324‟e atıf yaparak, 

“anonim şirketin aktifleri, şirket alacaklarının alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde, 

idare meclisi, bu durumu, derhal mahkemeye bildirmeye mecburdur. Mahkeme, bu 

takdirde şirketin iflâsına hükmeder” ibaresinin limited şirketler için de uygulanacağını 

http://www.alomaliye.com/
http://www.alomaliye.com/
http://www.alomaliye.com/ruknettin_kumkale_holding.html
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Borca batıklık nedeniyle, iflâsa tabi olan bir diğer borçlu, kooperatiflerdir. “Tüzel 

kişiliği haiz olmak üzere, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle 

meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını, işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı 

yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel 

kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif 

denir (KK m.1)”
2139

. Kooperatifler, diğer tüzel kişiler gibi, iflâsa tabidirler
2140

. Ancak, 

borca batıklık sermaye şirketlerinde olduğu gibi gerçek kişiler için de kabul edilmiş 

özel bir iflâs sebebidir. Kooperatifler Kanunu m.63,I‟e göre, kooperatifin aczi halinde 

bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, yönetim kurulu, piyasada cari 

fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim eder
2141

. Tasfiye bilançosu 

veya yukarda sözü geçen ara bilançosu kooperatif mevcudunun, borçlarını artık 

karşılamayacağını gösteriyorsa, yönetim kurulu, Ticaret Bakanlığına ve yapı 

kooperatiflerinde İmar ve İskân Bakanlığına da durumu bildirir ve genel kurulu derhal 

olağanüstü toplantıya çağırır
2142

. 

II-Borçların Mevcudu AĢmıĢ Olması  

                                                                                                                                          
belirtmiştir. Ayrıca, borca batıklığı düzenleyen İcra ve İflâs Kanunu m. 179, 179a ve 179b 

hükümleri limited şirketler için de uygulama alanı bulurlar.  
2139

  Kooperatifin ana sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça, kooperatif, alacaklılarına 

karşı sadece mamelekiyle sorumludur (KK m. 28). Ancak, ana sözleşmesinde, kooperatifin 

varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, ortaklarının da şahsen ve sınırsız olarak 

sorumlu tutulacakları kararlaştırılabilir. Böyle bir durumda, alacaklılar, kooperatifin iflâsı 

veya diğer sebeplerle dağılması halinde, alacaklarını tamamen alamazlarsa, kooperatif 

ortakları, müteselsilen ve bütün varlıklarıyla, kooperatifin borçlarından dolayı sorumlu 

olurlar (KK m. 29). Ana sözleşmeye, kooperatif borçları için, her ortağın kendi payından 

fazla olarak, şahsen ve belirli bir miktara kadar, kooperatiften sonra sorumlu olacakları 

hususunda bir hüküm konabilir. Ortakların tek başına sorumlu olacakları miktar, 

kooperatifteki paylarının tutarı ile orantılı olarak da gösterilebilir (KK m. 30,I). İflâsın 

sonuna kadar, bu sorumluluk, iflâs idaresi tarafından ileri sürülür (KK m. 30,II). Ortakları 

şahsen sorumlu veya ek ödemelerle yükümlü bir kooperatifte, durumunu bilerek yeni giren 

kimse, girişinden önce doğmuş olan borçlardan diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Buna 

aykırı sözleşme hükümleriyle ortaklar arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar hakkında 

hüküm ifade etmez (KK m. 35). Sınırsız veya sınırlı sorumlu bir ortak ölür veya diğer bir 

sebeple kooperatiften ayrılışının kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl veya ana sözleşme 

ile tespit olunan daha uzun bir süre içinde kooperatif iflâs ettiği takdirde, ayrılmasından 

önce doğmuş olan borçlar için ortak sorumluluktan kurtulamaz (KK m. 36,I).  
2140

  Kooperatiflerin iflâsı hakkında geniş bilgi için bkz. Müller, Robert: Der Konkurs der 

Genossenschaft nach schweizerischem Recht (Diss.), Zürich 1941.  
2141

  Karayalçın-Muhasebe, s. 42. 
2142

  Mali durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde, mahkeme yönetim kurulunun 

veya alacaklılardan birinin isteği üzerine iflâsın açılmasını erteleyebilir. Bu takdirde, 

mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru atanması gibi kooperatif varlığının 

korunmasına ve devamına yarayan tedbirleri alır (KK m. 63,III).  
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Şirketin borca batık hale gelmiş sayılması, borçlarının, mevcudunu hâlihazırda 

geçmiş olmasına bağlıdır. Borca batıklık, şirketin mevcud ve alacaklarının toplamı ile 

şirket borçlarının toplamının karşılaştırılması sonucu ortaya çıkar. Eğer, bu 

karşılaştırma sonucunda, bakiye olarak geriye sadece şirketin borçları kalıyorsa, şirket 

borca batık demektir
2143

. Borca batıklığın formülü, mevcud ile borç arasındaki denge 

olup, bu dengenin borçlar lehine veya mevcudun aleyhine değişmiş olması gerekir. 

Bunların birbirine eşit olması halinde ise, acz hali veya ödemelerin tatilinden 

sözedilebilir, fakat borca batıklıktan söz edilemez
2144

.  

Borca batıklık formülünü oluşturan temel unsurlar, borçluya ait mevcud ve borç 

kalemleridir. Mevcud ve alacaklardan maksat, borçlunun haczi caiz, yani iflâsta tasfiye 

edilmesi mümkün bütün mal, alacak ve haklarıdır. Ancak, buradaki borç kavramının, 

İcra ve İflâs Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu bakımından farklı anlamları vardır. İcra 

ve İflâs Kanunu bakımından borçlardan maksat, sadece konusu para borçlarıdır. 

Malları teslim etme borçları için iflâs yoluna başvurulamadığından, bu borçlar 

sebebiyle m. 179 ve Türk Ticaret Kanunu m.324 anlamında bir iflâs sebebi oluşmaz. 

Borca batıklık tespit edilirken, bu borçların kapsamına, sadece muaccel bütün borçları 

dâhil edilir. Türk Ticaret Kanunu anlamında borç kavramına, para borçlarının yanı 

sıra, teslim edilmesi gereken mallar, üçüncü kişi lehine verilen rehinler de girer. 

Çünkü, borca batıklık bilançosu hesaplanırken, bunlar da hesaba katılırlar. 

Sermaye şirketi veya kooperatifin mali yapısındaki bozulma, henüz borca 

batıklık seviyesinde değilse, örneğin sermaye kaybı veya ekonomik kriz gibi 

durumlarda, İcra ve İflâs Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu anlamında borca batıklık 

oluşmadıkça, borca batıklık sebebiyle mahkemeden iflâs istenemez
2145

. Bu 

durumlarda, bildirimde bulunmayan şirketin yönetim organının herhangi bir 

yükümlülüğü veya sorumluluğu doğmaz.  

III-Borçların Mevcudu AĢtığının Tespit EdilmiĢ Olması  

1-Genel Olarak 

Borca batıklığın, fiili olarak gerçekleşmiş olması, iflâsın istenebilmesi için tek 

                                                 
2143

  Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 53.  
2144

  Bunun için örneğin, mevcut miktarı, en az 49 birim, borç miktarı ise en az 51 birim olması 

gerekir.  
2145

  Lanz s. 108; Franko s. 411; İİD, 13. 5. 1946, 1108/2347 (Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 

624, dn. 10,11).  
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başına yeterli olmayıp, ayrıca, bunun tespit edilmiş olması şarttır. Şirketin 

mevcudunun, borçlarını karşılamaya yetmediği, yani borca batık olduğu, düzenlenecek 

bir ara bilançosu veya yapılacak tasfiye bilançosundan anlaşılır veya tespit edilir (TTK 

m.444,446)
2146

. Doktrindeki bir görüşe göre, borca batıklığın tespiti için muhasebe 

kayıtlarının incelenmesi yeterli olup, mutlaka bir bilançonun düzenlenmesine gerek 

yoktur
2147

. Karşı görüşe göre ise, borca batıklığın tüm unsurlarıyla ortaya konulması 

ancak hazırlanacak bir bilanço ile mümkündür. Borca batıklığın, bilanço ile tespit 

edilebileceğini savunan görüş de kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. Birinci görüşe 

göre, bu bilançonun, bir ara bilanço olması şart olmayıp, normal olarak düzenlenen 

yıllık bilanço olabileceği gibi, Türk Ticaret Kanunu m.324,II‟e göre mevcudun piyasa 

değeri dikkate alınmak suretiyle, düzenlenen bir ara bilanço da olabilir
2148

. İkinci ve 

baskın görüşe göre ise, borca batıklığın tespiti, Türk Ticaret Kanunu m.324, II‟ye göre 

aktiflerin satış fiyatları üzerinden bir ara bilançonun düzenlemesiyle mümkündür
2149

. 

Her ne kadar, m.179‟da borca batıklığın tespitinin ara bir bilanço ile yapılacağı 

konusunda bir düzenleme yoksa da, m.179‟a göre özel bir düzenleme durumunda olan 

Türk Ticaret Kanunu m.324,II‟de tespitin ara bir bilanço ile yapılacağı emredici bir 

şekilde düzenlenmiştir
2150

. Kanaatimizce, şirketin borca batıklığının bütün unsurları ile 

tespiti için ara bir bilanço düzenlenmesi, yıl sonu bilançonun düzenlenmesini 

beklememek ve bu nedenle de gecikmeye sebep olmamak için getirilmiş bir çözümdür. 

Ara bilançosu, hesap yılı sona ermeden, iki hesap yılı sonu arasında çıkarılan bir 

bilanço türü olup
2151

, uygulamada da tercih edilmektedir. Belirtmek gerekir ki, amaç 

neticeye doğru bir şekilde ulaşmaksa ve dolayısıyla, borca batıklık daha sağlıklı 

tekniklerle de tespit edilebilecekse, o tekniğin uygulanmasında Türk Ticaret Kanunu 

m.324 bir engel oluşturmayacaktır
2152

.  

Şirketlerde, düzenleme amacına göre iki çeşit bilanço vardır: Bunlar, şirketin 

yıllık bilançosu (sonuç açıklama bilançosu=yılsonu bilançosu) ile mevcud ve borçları 

tespit bilançosudur (ara bilanço=batıklık bilançosu=malvarlığını tespit bilançosu). 

Yıllık veya bir diğer adıyla yılsonu bilançosu, her yılın sonunda hazırlanır. Hazırlanma 

                                                 
2146

  Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 325; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 134; MuĢul-Erteleme, s. 

36. 
2147

  Öçal s. 16.  
2148

  Franko s. 412.  
2149

  Baumann s. 56; Giroud s. 63; Lanz s. 109; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 31-32; 

Atalay-Anonim Şirketler, s. 51, 52; Türk s. 233.  
2150

  Türk s. 233.  
2151

  Karayalçın-Muhasebe, s. 42.  
2152

  Bkz. İsviçre Borçlar Kanunu m. 725. 
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amacı, şirketin malvarlığını eksiksiz olarak belirlemek değil, şirketin son bir yıl 

içindeki ticari faaliyetlerinin sonucunu, başarısını, yani kâr veya zararını 

belirlemektir
2153

. Bu bilançoda, bütün aktifler, bilanço gününde, işletme için haiz 

oldukları maliyet (tedarik) değeri üzerinden kaydolunduklarından
2154

, şirketin 

mevcuduna ilişkin gerçek değerleri yansıtmazlar
2155

. Kural olarak, mevcudun 

değerinde bir yıl boyunca meydana gelen artışlar bu bilançolarda gösterilmez
2156

. Aynı 

şekilde, borsada kote edilen emtia ve kıymetler, o günün borsa rayicine göre ve tahsil 

edilemeyen veya ihtilaflı bulunanlar müstesna olmak üzere, bütün alacaklar da itibari 

miktarlarına göre hesap edilir (TTK m.75,II). Pasifler ise, özellikle bütün borçlar, şarta 

bağlı veya vâdeli olsa bile, itibari değeri üzerinden hesaba geçirilir (TTK m.75,III). 

Dolayısıyla, yıllık bilançoda esas alınan değerleme ilkeleri, gerçek değerleri 

yansıtmadığından, şirket mevcudunun, şirket borçlarına yetip yetmediğinin tespitine 

elverişli bir bilanço olmaktan uzaktır.
2157

,
2158

. Halbuki, kanundaki borca batıklığı 

bildirme yükümlülüğünün temel amacı, alacaklıların menfaatini korumak olduğuna 

göre, yapılacak bir tasfiye durumunda, eldeki mevcud ile borçların ne oranda 

karşılanacağının bilinmesi gerekir. Bu da, mevcutların bilançonun tanzim edildiği 

tarihteki satış değerlerinin bilinmesi
2159

 ve malvarlığının değerinde meydana gelen her 

türlü artışın hesaba katılmasıyla mümkündür
2160

.  

Borca batıklık bilançosu (=ara bilanço=borç ve mevcudu tespit 

bilançosu=malvarlığını tespit bilançosu) ise, her yılsonunda hazırlanan normal yıllık 

bilançodan farklı olup
2161

, borca batıklığın varlığı, bu bilanço ile belirlenir. Borca 

                                                 
2153

  Lanz s. 44; Mentzel/Kuhn/Uhlenbruck, § 207, Anm. 7; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) N. 

1467; Tekinalp-Bilanço ve Yedek Akçe, s. 67-68; MuĢul-Erteleme, s. 37. 
2154

  Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) N. 1467.  
2155

  Karayalçın-Muhasebe, s. 99-102; Tekinalp-Bilanço ve Yedek Akçe, s. 125-134.  
2156

  Türk s. 246. 
2157

  Giroud s. 63; Henze s. 35-38; Türk s. 245.  
2158

  “Yıllık bilanço şirket aktifinin şirket borçlarına yetip yetmediğinin tesbiti için elverişli bir 

bilanço değildir. Oysa anonim şirketin borca batıklık sebebiyle iflâsına karar verilebilmesi 

için araştırılması gereken husus, şirketin aktiflerinin şirket alacaklılarının alacaklarını 

karşılamaya yetip yetmediği, şirketin borçlarının, mevcut alacaklarından fazla olup 

olmadığıdır. Bu hususun tesbiti ise ancak aktiflerin satış değeri üzerinden düzenlenecek 

olan ve şirketin gerçek malvarlığı hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bir malvarlığını tesbit 

bilançosu ile mümkündür” (19. HD, 2. 5. 1995, 3261/3988: www.kazanci.com). 
2159

  Baumann s. 56-57; Lanz s. 110; Karayalçın-Muhasebe, s. 42; Tekinalp-Bilanço ve 

Yedek Akçe, s. 70. 
2160

  Türk s. 246. 
2161

  Tekinalp (Poroy/Çamoğlu)  N. 1580; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 32; Pekcanıtez, 

Hakan: İflâsın Ertelenmesi (İBD, 2005/2, s. 323-358), s. 327; MuĢul-Erteleme, s. 36; 

Atalay-Anonim Şirketler, s. 54.  

http://www.kazanci.com.tr/
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batıklık bilançosu, borçlunun bütün mevcudu paraya çevrilerek, tüm borçları 

ödendiğinde, elde ne kalacağını
2162

, yani borçlunun gerçek mevcudunu gösterme 

özelliğine sahip
2163

 olduğundan “malvarlığını tespit bilançosu”
2164

, olarak da 

adlandırılmaktadır. Bu bilanço, şirketin tüm malvarlığı tasfiye edildiğinde, mevcud ile 

tüm gerçek borçların, karşılanıp karşılanamayacağının tespitini hedeflediğinden
2165

, yıl 

sonu açıklama bilançosundan farklı olarak, mevcudun satış değerleri
2166

, yani malın 

piyasada satışı halinde gerçekleşecek değer (rayiç değer) üzerinden düzenlenir. Bu 

özellikleriyle, şirketin borca batık olup olmadığının tespiti için kullanılan yegâne 

bilanço olduğundan
2167

, Türk Ticaret Kanunu‟nun 324 üncü maddesine göre, 

mevcudun, rayiç değerden bilançoya geçirilerek, mevcud ve borç tespit bilançosu 

(borca batıklık bilanço) çıkarılması gerekir
2168

.  

Borca batıklık bilançosundan, mevcudun borçları karşılamaya yetmediğinin 

görülmesi anından itibaren, şirket borca batık demektir. Dolayısıyla, borca batıklığın 

olup olmadığı, borca batıklık bilançosunun hazırlandığı tarihe göre belirlenir. Bunun 

için de, bilançonun düzenlendiği tarihte piyasada oluşmuş olan fiyatlar esas alınır
2169

. 

Burada, borca batıklığın derecesinin bir önemi yoktur. Borçların, mevcudu bir lira dahi 

geçmesi halinde, borca batıklık gerçekleşmiş demektir. Dolayısıyla da borçlunun borca 

batıklığı bildirim yükümlülüğü doğmuş olur
2170

.  

Borca batıklığı tespit bilançosu, ara bilanço ve tasfiye bilançosu olmak üzere 

ikiye ayrılır. Ticari faaliyetlerine normal olarak devam eden, yani tasfiye sürecine 

girmemiş şirketlerde, borca batıklık konusunda ortaya çıkan şüpheler üzerine, borca 

batıklığın tespit edilebilmesi için, malvarlığının satış değeri esas alınmak suretiyle
2171

, 

                                                 
2162

  Giroud s. 65; Baumann s. 56-57; Lanz s. 110; Karayalçın-Muhasebe, s. 42; Tekinalp-

Bilanço ve Yedek Akçe, s. 70. 
2163

  19. HD, 10. 3. 2005, E. 2004/9014, K. 2005/2429 (Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 48-49).  
2164

  Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 625; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2806; Lanz s. 44; Pekcanıtez-

Anonim Ortaklıklar, s. 32; Tekinalp-Bilanço ve Yedek Akçe, s. 70. 19. HD, 12. 11. 2004, 

7565/11352 (www.kazanci.com).  
2165

  Giroud s. 64-65; Lanz s. 110.  
2166

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 134; Domaniç-Anonim Şirketler, s.539. 
2167

  Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 49.  
2168

  19. HD, 15. 12. 2005, 10416/12557 (www.kazanci.com).  
2169

  Öztek, Selçuk: İflâsın Ertelenmesi, İstanbul 2007; Öktem s. 2486; Muşul-Erteleme, s. 39. 
2170

  Giroud s. 97; Türk s. 277.  
2171

  Mevcutların paraya çevirme değeri, şirketin elde etmeyi amaçladığı değer değil, piyasada 

satış sırasında gerçekleşebilecek olan fiyattır. Borca batıklık bilançosu düzenlenirken, 

piyasada cari fiyatı bulunmayan aktifler fiyat belirleme, geniş ölçüde yönetim kurulunun 

takdirine kalmıştır. Örneğin, kullanılmış makine, işletme mefruşatı, taşınır ve taşınmaz 

malların fiyatı çok kere tamamen tahmini olacaktır (Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 48).  
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hesap yılı sona ermeden iki hesap yılı sonu arasında hazırlanan bilançoya, “ara 

bilançosu” denir
2172

. Buna karşılık, şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 

tasfiye sürecine girmiş olmakla birlikte, tasfiye memurları, hazırladıkları tasfiye 

bilançosunda, şirketin borca batık olduğunu tespit etmeleri halinde, “tasfiye 

bilançosu”, borca batıklık bilançosu olarak adlandırılır.  

Borca batıklık sebebiyle, borçlunun zorunlu olarak kendi iflâsını isteyebilmesi 

için, borca batıklık şüphesini uyandıran emarelerin bulunmasının gerekliliği, kanun 

hükmünden açıkça anlaşılmaktadır
2173

. Yönetim kurulunun ara bilanço hazırlama ve 

borca batıklıkla ilgili diğer yükümlülükleri, borca batıklık şüphesinin oluşmasıyla 

başlar
2174

. Borca batıklıkla ilgili şüphe uyandıran emareler, düzenlenen ara veya tasfiye 

bilançosundan çok rahat bir şekilde anlaşılabilmekle birlikte
2175

, her somut olaya göre 

farklılık gösterebilirler
2176

. Örneğin, borçlunun üretim lisanslarının geri alınması, 

hammadde kaynaklarının tükenmesi, yatırım yapılan sermaye piyasası araçlarının 

borsa değerinin düşmesi sebebiyle, işletme değerlerinin önemli ölçüde kayba 

uğraması, döviz kurundaki düşüşlerin sonucunda döviz rezervlerinin büyük ölçüde 

erimesi, tazminat borçlarının ortaya çıkması, büyük ölçekli alacak davalarının 

kaybı
2177

, mali ve finanssal yönden zor duruma düşmek, sermaye yapısının zayıf 

olması
2178

, az bir likiditeye sahip olması
2179

, pazar payının kaybındaki büyüklük, 

önemli miktardaki, alacakların tahsilinin imkânsız hale gelmesi, birden ortaya çıkan 

büyük zararlar
2180

 borca batıklık belirtileri arasında sayılabilir. Bu gibi emarelerin 

ortaya çıkması durumunda, yani borca batıklık durumundan şüphelenilmesi üzerine, 

bir ara bilançoyla veya tasfiye bilançosuyla borca batıklık tespit edilir. Borca batıklığın 

sabit olması için, borca batıklık bilançosunun denetçilerin denetimine sunulmasına 

gerek yoktur. Aksi halde borca batıklığı bildirim yükümlülüğü gecikmiş olur
2181

. 

2-Borca Batıklık Bilançoları 

a-Ara (Borca Batıklık) Bilançosu  

                                                 
2172

  Karayalçın-Muhasebe, s. 42. 
2173

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 134; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) N. 522; Türk s. 277. 
2174

  Böckli s. 903. 
2175

  Lanz s. 136; Giroud s. 88; Herold, s. 146; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 134.  
2176

  Giroud s. 88.  
2177

  Lanz s. 131-132; Giroud s. 89-90; Henze s. 46-48. 
2178

  Lanz s. 131; Giroud s. 90.  
2179

  Böckli s. 903. 
2180

  Amonn/Gasser s. 308. 
2181

  Türk s. 277. 
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Sermaye şirketinin veya kooperatifin yönetim organı, şirketin acz halinde 

bulunduğu şüphesini uyandıran emareleri veya ciddi sebepleri görmesi durumunda, 

şirketin mali durumunu gözden geçirmelidir. Borca batıklık halinin var olduğuna 

kanaat getirmesi halinde ise, aktiflerin satış değer veya fiyatlarını esas alarak, bir ara 

bilançosu düzenlemelidir (TTK m.324,II; KK m. 63)
2182

. Düzenlenecek bu ara bilanço 

ile borca batıklığın mevcut olup olmadığı, kesin olarak ortaya çıkar
2183

. Yıllık 

bilançoda, borca batıklık gözükse bile, bu batıklığın varlığı, ayrıca ve hâlihazırda bir 

ara bilanço ile tespit edilmemişe, şirketin derhal iflâsını isteme mecburiyeti yoktur. 

Çünkü, bu durumda, gerçek olmayan, yani kanunun öngördüğü şekilde tespit 

edilmemiş borca batıklık söz konusudur. Ancak, ara bilançonun hazırlanması 

beklenmeden, borçlunun kendi iflâsını istemesinin önünde bir engel de 

bulunmamaktadır. Yani, ara bilançosu hazırlanıncaya kadar, borçlunun kendi iflâsını 

istemesi, bir mecburiyet olmayıp, onun takdirindedir.  

Bir önceki döneme ait yılsonu bilançosuna göre, şirketin mevcudunun, bütün 

borçları karşılama konusunda bir sıkıntı olmamakla birlikte, içinde bulunulan yılda 

ortaya çıkan birtakım olumsuz gelişmeler, borca batıklığa ilişkin belirti veya 

şüphelerin oluşmasına sebebiyet verebilir
2184

. Ortada bir şüphe olup olmadığı 

konusunda, kanunda bir ölçü konulmadığından, şüphenin varlığının takdiri, sübjektif 

ölçülere göre yapılacaktır
2185

. Örneğin kuvvetli bir işletme krizinin varlığı, işletme 

sahibinin borca batık hale geldiği şüphesini doğurabilir. Bu şüphelerin doğru olup 

olmadığı, yılsonu bilançosunun yapılması beklenmeksizin, şirketi idare ve temsil ile 

yetkili organın, “mevcudun satış fiyatı üzerinden bir ara bilançosu” düzenlemesiyle 

anlaşılabilir
2186

,
2187

. Bu bilançodan, şirketin mevcudunun, borçları karşılamaya yetecek 

pozisyonda olmadığının görülmesi halinde, borçlu şirketin kendi iflâsını isteme 

mecburiyeti doğar (TTK m. 324, II; KK 63). Borçlu şirketin borçları, borca batıklık 

bilançosunun düzenlenme tarihindeki miktarları üzerinden pasif tarafa kaydedilir. 

Normal yıllık bilançonun pasifinde yer alan esas sermaye ve yedek akçeler, şirket 

                                                 
2182

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 134; Karayalçın-Muhasebe, s. 42; Tekinalp 

(Poroy/Çamoğlu N. 1552a; MuĢul-Erteleme, s. 37-38. 
2183

   Baumann s. 56; Giroud s. 63.  
2184

  Giroud s. 89; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 134; Domaniç-Anonim Şirketler, s. 539. 
2185

  Böckli s. 903.  
2186

  Giroud s. 89; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 134; Karayalçın-Muhasebe, s. 42. 
2187

  Şirketin borca batık olduğun şüphesini uyandıran emarelerin ortaya çıkması üzerine 

yönetim kurulunun, borca batıklık olup olmadığının tespiti için derhal bir ara bilanço 

hazırlaması gerektiğinden, yönetim kurulunun bu konudaki gecikmesi, müteselsilen 

sorumluluğunu gerektirir (TTK m. 336, I).  
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borcu olmadığından borca batıklık bilançosunda yer almaz.  

Kanunda, bu bilançonun ne kadarlık bir süre içinde hazırlanması gerektiği 

konusunda bir düzenleme mevcut değildir. Zaten buna gerek de yoktur. Çünkü, ara 

bilançonun tabi olduğu değerleme esasları, malvarlığı unsurlarının sil baştan 

değerlendirilmesini gerektiren özelliklere sahip olması sebebiyle, düzenlenme süresi de 

şirketin ölçeğine ve malvarlığı yapısının karmaşıklığına göre farklılık arzeder
2188

. 

Dolayısıyla, ara bilanço, şirketin ölçeği ve malvarlığı yapısı dikkate alınarak makul bir 

süre içinde tamamlanmalıdır. Ara bilançonun makul bir süre içinde düzenlenmesinde, 

Türk Ticaret Kanunu m. 320‟de yer alan “şirket işlerinde özen" unsuru belirleyici bir 

fonksiyona sahiptir
2189

. Dolayısıyla, bilançonun mümkün olduğunca en kısa süre 

içerisinde hazırlanması gerekir. 

Borçlu şirketin, ara bilançosunun düzenleme süresi içinde, kısa sürede mali 

durumunu iyileştirilmeye yönelik çabalara girişmesi ve bazı tedbirleri almasının 

önünde bir engel yoktur. Örneğin, pay sahipleri şirketin mevcudunu artırmak için yeni 

kaynaklar aktarmak suretiyle, şirketi borca batıklıktan kurtarmayı deneyebilirler
2190

. 

Ancak, şirketi borca batıklık şüphesinden kurtarmak için alınacak iyileştirme 

önlemleri, ara bilançonun hazırlanmasını geciktirme hakkını borçluya vermez
2191

. 

Şayet, bilançonun hazırlanma süresinde sonuç veremeyecek kadar uzun vâdeli 

iyileştirme tedbirleri öngörülmüşse, borçlu borca batıklığı mahkemeye bildirdikten 

sonra, bu tedbirleri uygulamaya koymak için, mahkemeden iflâsın ertelenmesini 

isteyebilir. Yoksa, bu tedbirlerin sonucunu görmek için, ara bilançonun hazırlanmasını 

geciktiremez
2192

. 

b-Tasfiye AçılıĢ Bilançosu 

Şirketin, diğer bir şirketle birleşmesi, bir başka şirket türüne çevrilmesi veya bir 

kamu tüzel kişisi tarafından devralınması halleri hariç olmak üzere, Türk Ticaret 

Kanunu m. 434‟I de sayılan infisah sebeplerinin varlığı halinde, şirket tasfiye sürecine 

girer (TTK m.439,I)
2193

. Tasfiye haline giren şirket, pay sahipleriyle olan ilişkilerinde 

                                                 
2188

  Lanz s. 139; Türk s. 243.  
2189

  Türk s. 243.  
2190

  Türk s. 244.  
2191

  Lanz s. 139; Türk s. 244.  
2192

  Türk s. 244.  
2193

  Ancak, infisah neden, iflâs ise, tasfiye iflâs idaresi tarafından İcra ve İflâs Kanunu 

hükümlerine göre yapılır. Şirket organları temsil salahiyetlerini ancak şirketin İflâs idaresi 

tarafından temsil edilmediği hususlar için muhafaza ederler (TTK m. 437).  
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dahi, tasfiye sonuna kadar ve ehliyeti, 232 nci madde hükmü mahfuz olmak kaydıyla, 

tasfiye gayesiyle sınırlı olarak, tüzel kişiliğini muhafaza ve ticaret ünvanını (tasfiye 

halinde) ibaresini ilave suretiyle kullanmaya devam eder (TTK m.439,II). Şirketin 

tasfiyesi için, esas sözleşme veya genel kurul kararı ile tasfiye memurları tayin edilir 

(TTK m.441,442). Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla, ayrıca tasfiye memuru 

tayin edilmedikçe, tasfiye işleri, yönetim kurulu tarafından yapılır (TTK m.441,I)
2194

. 

Tasfiye memurları, görevlerine başlar başlamaz, şirketin, tasfiyenin 

başlangıcındaki hal ve durumunu inceleyerek, buna göre envanter defterlerini ve 

bilançosunu tanzim ederek, genel kurulun tasdikine sunarlar (TTK m.444,I). Bu 

bilançoya "tasfiye açılış bilançosu" denir
2195

. Ara bilançosundan farklı olarak, bu 

bilançonun düzenlenme amacı, şirketin borca batık halde olup olmadığını tespit etmek 

değil, şirketin tasfiye başlangıcındaki malvarlığı ve borç durumunu belirlemek, 

muhtemel tasfiye sonucu ve tasfiye masrafları hakkında tahmini bilgi edinmektir
2196

. 

Normalde, şahıs şirketleri dâhil olmak üzere, tasfiye haline giren bütün şirketler için bu 

bilanço hazırlanır, ancak, söz konusu borçlu sermaye şirketi veya kooperatif olup, 

hazırlanan bu bilançodan şirketin borca batık olduğu anlaşılırsa, tasfiye açılış 

bilançosu, iflâs kararı verilinceye kadar borca batıklık bilançosu olarak işlevini 

sürdürür
2197

. Bu bilanço neticesinde borca batıklığın ortaya çıkması halinde, tasfiye 

memurlarının durumu derhal mahkemeye bildirmeleri gerekir (TTK m.446,II). Sonuç 

olarak, tasfiye açılış bilançosu, borca batıklığı tespit amacıyla hazırlanmamakla 

birlikte, varlığı halinde, borca batıklığın ortaya çıkarılmasına da hizmet etmektedir.  

Tasfiye açılış bilançosu, yıllık bilançonun kriterlerine göre değil, tasfiyenin 

başlangıcındaki hal ve durumunu dikkate alarak ve envanter defterleri incelenerek 

hazırlanır (TTK m. 444,I). Malların değeri, piyasadaki satış değeri üzerinden 

hesaplanır
2198

. Tasfiye açılış bilançosu bu özelliğiyle ara bilançoya benzer
2199

. Tasfiye 

                                                 
2194

  Tasfiye memurları; şirketin cari işlemlerini tamamlamak, pay bedellerinin henüz 

ödenmemiş olan kısımlarını, icabı halinde tahsil etmek, aktifleri paraya çevirmek ve şirket 

borçlarının, ilk tasfiye bilançosundan ve alacaklıların daveti neticesinde anlaşılan duruma 

göre, şirket mevcudundan fazla olmadığı belirlenmişse, bu borçları ödemekle 

yükümlüdürler (TTK m. 446,I).  
2195

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 134; Karayalçın-Muhasebe, s. 42; Tekinalp-Bilanço ve 

Yedek Akçe, s. 444; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) N. 1578.  
2196

  Lanz s. 111; Türk s. 250; Atalay-Anonim Şirketler, s. 55.  
2197

  Mahkemenin iflâs kararı vermesiyle, iflâs dairesi tarafından “iflâs açılış bilançosu 

hazırlanır (İİKN m.47). Bu bilançonun hazırlanma amacı ise, iflâsın açılması nedeniyle, 

borçlunun mevcudunun tespitini yaparak, alacaklıların ne ölçüde tatmin edileceğini 

belirlemektir (Lanz s. 111; Atalay s. 54; Türk s. 248). Bu bilançonun borca batıklığı 

tespit etme amacı yoktur.  
2198

  Lanz s. 111.  
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açılış bilançosundan, şirketin borçlarına karşılık olarak yeterli mevcudunun bulunduğu 

anlaşılıyorsa, borca batıklıktan söz edilemeyeceğinden, sözkonusu tasfiye açılış 

bilançosu borca batıklık bilançosuna dönüşmez.  

3-Borca Batıklık Bilançosunun Hazırlanması ve Ġçeriği 

Borca batıklık bilançosu, borçlunun mevcudu ve borçları olmak üzere iki temel 

kalemden oluşur. Bu kalemlerin her ikisinde de, gerçek değerler esas alınır
2200

. Borca 

batıklık bilançosunun birinci kalemi, borçlunun mevcudu olup, bu kalem, paraya 

çevrilmesi mümkün olan unsurlardan meydana gelir
2201

,
2202

. Bu unsurların değeri, satış 

fiyatları esas alınarak hesaplanır
2203

. Satış fiyatından maksat ise, bilançonun yapıldığı 

tarihte, mevcudun içinde yer alan unsurların piyasa
2204

 veya borsada cari olan satış 

fiyatıdır. Bu bilançonun, şirketin gerçek malvarlığı değerlerini yansıtması için, 

sübjektif değer ve ölçütler değil
2205

, mümkün olduğunca objektif değer ve ölçütler esas 

alınarak, fiyat tespiti ona göre yapılmalıdır
2206

,
2207

.  

Bir görüşe göre, mevcudun satış değeri, faaliyetine devam edecek olan bir 

                                                                                                                                          
2199

  Türk s. 249-250. 
2200

  Öztek İflâsın Ertelenmesi, s. 49.  
2201

  Lanz s. 118; Giroud s. 68. 
2202

  Borca batıklık bilançosunun mevcud kısmına yazılacak kalemler belirlenirken, sözkonusu 

mevcudun tasfiyede para veya paraya çevrilmesi mümkün bir unsur olup olmadığı esas 

alınır (Türk s. 252). Buna göre,  normal yıllık bilançoda yönetim kurulunca ayrılan gizli 

yedek akçeler (TTK m. 458), ödeme araçları-nakit, çek vb. menkul kıymetler, alacaklar, 

pay sahiplerinin yan edim yükümlülükleri (TTK m. 405, III), esas sermayenin ödenmemiş 

kısmı, tazminat alacakları, stoklar, mamul, yarı mamul ve hammaddeler, maddî yatırım 

malvarlığını oluşturan unsurlar-gayrimenkuller, enerji santralleri, makineler, alet ve 

edevat, nakil vasıtaları ve mobilyalar, paraya çevrilmesi mümkün olan gayrimaddî 

malvarlığı değerleri-örneğin lisans, patent ve marka vb. gibi alacaklıların alacaklarını 

ödemeye elverişli olan unsurlar, borca batıklık bilançosuna yazılabilirler (Lanz s. l18-121; 

Giroud s. 68; Henze s. 37-38; Fellman s. 65; Karayalçın-Muhasebe, s. l00-102; 

Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) N. 1508; Tekinalp-Bilanço ve Yedek Akçe, s. 157, dn. 5, 

194-197). Bu nedenle, normal yıllık bilançonun aktifinde yer alan ilk kuruluş ve işletme 

masrafları, varsayımsal malvarlığı değerleri-fiktif (varsayımsal) aktifler tek başına paraya 

çevrilme kabiliyeti olmayan gayrı maddî değerler ise aktif kısımda yer almazlar” (Lanz s. 

118; Giroud s. 67-68; Türk s. 251). 
2203

  Türk s. 252. 
2204

  Giroud s. 66; Fellman s. 65; Henze s. 37; Lanz s. 113; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 134.  
2205

  Subjektif değer, malın işletme açısından değerinden çok faydasının dikkate alınarak 

belirlendiği değerdir (Türk s. 248). 
2206

  Lanz s. 114; Giroud s. 64. 
2207

  Objektif değer, şirketin malvarlığının piyasadaki satış değeri olup (Fischer s. 31) piyasada 

arz ve talebe göre oluşur. 
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işletme değil, tasfiye halindeki bir işletme bazında tespit edilmelidir
2208

. Kanaatimizce, 

böyle bir düşünce, borçlunun zararına sonuç meydana getireceği gibi, alacaklıları 

tatmin etmekten uzaktır. Bir defa, tasfiye halindeki bir şirketin mallarına biçilen değer 

düşük olacağından, mevcudun toplam değerinin de düşük olma sonucunu doğuracaktır. 

Böylece, borçlunun rakamsal olarak, borca batık olarak görülmesi, daha kolay olacak 

ve bu durum da, kötü niyetle iflâs etmek isteyen borçluların işini kolaylaştıracaktır
2209

. 

Bu ihtimaller de dikkate alınarak, borca batıklık sebebiyle mahkemeye başvurulması 

halinde, mahkeme, borçlunun sunacağı borca batıklık bilançosu ve burada gösterilen 

değerler ile bağlı olmayıp, bu konuda bilirkişiye, yeniden bilanço tanzim 

ettirmelidir
2210

.  

Bilanço tanzimi tamamlanmadan, mevcud-borç dengesi, sürekli olacak şekilde, 

mevcud lehine değişirse, borçlunun, borca batıklık nedeniyle mahkemeye başvurma 

mecburiyeti ortadan kalkacaktır. Buna karşılık, mevcud için belirlenen değer veya 

fiyatlar, bilanço tanziminden sonra, fakat mahkemeye başvuru yapılmasından önce 

herhangi bir artış gösterir, mevcud-borç dengesi pozitife dönerse, borçlunun borca 

batıklığı mahkemeye bildirme mecburiyetinin ortadan kalkıp kalkmayacağını tartışmak 

gerekir. Bir defa, ortaya çıkan yeni durumun doğruluğu, ancak hazırlanacak yeni bir 

ara bilanço ile tespit edilebilecektir. Borca batıklığın, derhal mahkemeye bildirilmesi 

kanunun emri olduğundan, yeni bilançonun hazırlanması beklenmeden, bu bildirimin 

yapılması zorunludur. Şirketin mali durumunun düzeldiğine ve iflâsına gerek 

olmadığına, şirketin yetkili organlarının değil, mahkemenin karar vermesi kanuna 

uygun bir yol olacaktır. Aynı şekilde, mali durumdaki düzelmenin, borca batıklığın 

mahkemeye bildirilmesinden sonra gerçekleşmesini de bu çerçevede değerlendirmek 

lazımdır. 

 Doktrindeki bir görüşe göre, borçlunun mevcudu, paraya çevrilme değerleri 

üzerinden bilançoya yazılırken, bu mevcudun satılacağı zaman dilimi önemlidir. Kısa 

bir zaman içinde yapılacak olan bir satışta, fiyatlar düşük bir seviyede kalabilirken, 

                                                 
2208

  Mentzel/Kuhn/Uhlenbruck, § 207, Anm. 7; Lanz s. 114.  
2209

  Ayrıca, borca batıklık bilançosunda, değeri belirlenen mallar, tasfiye aşamasında, malların 

satış fiyatları için esas alınmamalı ve malların fiyatlarının yeniden belirlenmesi gerekir.  
2210

  “…Diğer yandan, iflâsını isteyen anonim şirketin ibraz ettiği bilanço borca batıkl ık 

yönünden yeterli kabul edilemez. Bu durumda, borca batıklık iddiasının yerinde olup 

olmadığı konusunda uzman bilirkişi kurulundan rapor alınması gerekir. Mahkemece ilan 

yatırılmadan ve borca batıklık koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediği bilirkişi incelemesi 

ile saptanmadan anonim şirketin iflâsına karar verilmesi isabetli değildir...” (19. HD, 28. 

1. 1999, E. 1998/7440, K. 1999/232: www.kazanci.com); 19. HD, 14. 12. 2001, 

6232/8385: www.kazanci.com).  

http://www.kazanci.com.tr/
http://www.kazanci.com.tr/
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satışın uygun bir zamanda yapılması, malların değerine uygun bir fiyatla satılmasını 

mümkün kılacağından
2211

, tasfiye sonundaki fiyatlar esas alınarak, fiyat tahmini 

yapılmalı ve fiyatlar bu şekilde bilançoya yazılmalıdır
2212

. Karşı görüşe göre ise, 

mevcudun, borca batıklık bilançosunun düzenlendiği tarihteki değerleri esas 

alınmalıdır. Zira, şirketin borca batık olup olmadığı, bilançonun düzenlendiği tarihte, 

işletmenin içinde bulunduğu mali duruma göre tayin edilecektir
2213

. Bu iki görüşü 

değerlendirmek gerekirse, birinci görüş, mevcudun daha iyi bir değerle paraya 

çevrilmesi bakımından doğrudur. Çünkü, dar bir zamanda yapılan satışlarda mallar 

istenilen değerin altında talep görmekte, dolayısıyla, hem borçlu hem de alacaklılar 

bundan zarara uğramaktadırlar. Örneğin, iflâs tasfiyesinde, adi tasfiyenin, iflâs 

açılmasından itibaren altı ay içinde bitirilmesi gerektiğinden (m. 256, c.1), malların iyi 

bir fiyatla satılmaları için uygun bir zaman dilimi gözetilememekte ve mallar değerinin 

altında satılmaktadırlar. Ancak, bu görüşün önerdiği uygun bir zamanı bekleme 

metodu, borca batıklığın tespiti açısından isabetli bir yöntem değildir. Kanaatimizce, 

borca batıklığın tespiti bakımından ikinci görüş daha isabetlidir. Bir defa, borca 

batıklık bilançosunun amacı, borca batıklığın varlığını ortaya koymaktır. Yoksa, 

burada iflâs tasfiyesinde satışı yapılacak malların değerini ortaya koyma amacı yoktur. 

İflâs yoluyla tasfiye aşamasında, iflâs açılış bilançosu hazırlanırken, bu malların 

fiyatları zaten yeniden belirlenecektir (m. 214). Bu yöntem, hem alacaklıların tatmini, 

hem de borçlunun korunması bakımından daha isabetli olacaktır. 

Borca batıklık bilançosunun ikinci kalemi borçlardan oluşur. Bu kalemde, 

borçlunun her türlü gerçek borçları yer alır
2214

,
2215

. Her ne kadar, Türk Ticaret Kanunu 

                                                 
2211

  Lanz s. 116.  
2212

  Giroud s. 67; Henze s. 37.  
2213

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 57; Öztek-İflâsın Ertelenmesi s. 49-50.  
2214

  Gentinetta s. 44; Fellman s. 62, 66; Henze s. 38; Giroud s. 69; Pekcanıtez-Anonim 

Ortaklıklar, s. 32.  
2215

  Borca batıklık bilançosunda yer alan borçlara, kefalet ve garanti sözleşmelerinden doğan 

borçlar (TTK m.465); bkz. Tekinalp-Bilanço ve Yedek Akçe, s. 228-229),  üçüncü 

kişilerden alınan para borçları, üçüncü kişi lehine kurulan rehinler örnek olarak  verilebilir. 

Bunlar, muhasebe bilimi anlamından değil, iflâs hukuku anlamında, gerçek borçlar olup 

(Bkz. Henze s. 38; Gentinetta s. 44;Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 32; Türk s. 251-

252), bilançonun düzenlendiği tarihteki miktarı esas alınarak hesaplanırlar. Buna karşılık, 

gerçek borçların haricinde kalan ve normal yıllık bilançonun pasif tarafında yer alan diğer 

kalemler, borca batıklık bilançosunun kapsamına dâhil olmazlar (Giroud s. 69; Henze s. 

38). Örneğin, normal yıllık bilançonun pasifinde yer alan esas sermaye (TTK m.463, I; 

bkz. Arslanlı-Anonim Şirketler, s. 53; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 134; Henze s. 38; 

Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 625; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 32; Öztek-İflâsın 

Ertelenmesi, s. 49), yedek akçeler (TTK m.463, I; bkz. Giroud s. 69; Henze s. 38; Kuru-

İflâs ve Konkordato, s. 134; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 625; Arslanlı-Anonim Şirketler, 
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m. 324,II “aktifleri şirket alacaklarının alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde” 

şeklinde bir ifade kullanmışsa da, bu ifadeden sadece para borçları anlaşılmamalı, para 

ile değerlendirilebilecek ve şirkete parasal yükler getirecek iş, hizmet ve mal borçları 

da bu kavramının kapsamına dahil olmalıdır
2216

. Bir görüşe göre, borca batıklığın 

tayininde hesaba katılacak olan borçların muaccel olması şart olmayıp, müeccel olan 

borçlar da hesaba katılırlar
2217

. Kanaatimizce, borca batıklığın belirlenmesinde, henüz 

muaccel olmayan borçlar hesaba katılmamalıdır. Şayet, müeccel olan borçlar da 

hesaba katılırsa, kredi alan birçok şirketi, borca batık kabul etmek lazımdır. Zira, 

birçok şirket, çoğu zaman, geri ödenmesi taksitler halinde, geniş zamana yayılmış 

krediler alır ve zaman içerisinde, vâdesi gelen bu kredilerin taksitlerini öderler. Bu 

kredilerin toplamı, çoğu zaman mevcutlarından fazla olur. Böyle bir durumda, 

borçların mevcutlarından fazla olduğu ileri sürülerek iflâs istenmesine imkân yoktur. 

Dolayısıyla, borca batıklığın tayininde, sadece muaccel borçlar hesaba katılmalıdır. 

Muaccel borçların miktarı, mevcudu geçmiş ise, ancak o zaman borca batıklığın 

gerçekleştiği kabul edilir. Borçlunun ödenmeyen muaccel borçları, mevcudunu 

geçmiyorsa, bu durumda, ya borçlunun acz halinden veya ödemelerin tatilinden söz 

edilebilir. Fakat, belirtmek gerekir ki, müeccel borçların hesaba katılmaması, sadece 

borca batıklığın tespiti bakımındandır. Buna karşılık, borca batıklık sebebiyle, iflâs 

istemek için, alacaklının alacaklarının muaccel olması gerekmez. Yani, henüz alacağı 

muaccel hale gelmeyen diğer alacaklılar da, borca batıklık sebebiyle iflâs 

isteyebilirler
2218

. 

IV-Borca Batıklığın Geçici Olmaması 

Borca batıklığın, iflâs için bir sebep oluşturabilmesi, borçlunun içine düştüğü 

kötü mali durumun, az çok süreklilik arzetmesi, yani geçici nitelikte olmamasına 

bağlıdır
2219

. Örneğin, borsadan yüklü miktarda hisse senedi aldıktan bir gün sonra 

ortaya çıkan siyasi bir krizden dolayı, hisse senetleri büyük değer kaybettiği için, 

şirketin mevcudunun bir anda azalmış olması, o şirketin iflâs hukuku anlamında borca 

                                                                                                                                          
s. 52,55), gerçek anlamda şirket borcu olmadıklarından, borca batıklık bilançosunun borç 

kısmında gösterilmezler. Ayrıca, şirketin sermaye borçları, alacaklıların genel teminatı 

olup, pasifte bir kalem olmasına rağmen, şirketin gerçek borçlarına dahil olmazlar 

(Domaniç-Anonim Şirketler, s. 546) 
2216

  Domaniç-Anonim Şirketler, s. 546. 
2217

  Lanz s. 124; Giroud s. 69; Metzler s. 6; Fellmann s. 66; Henze s. 38; Kayar-Mali 

Durum, s. 173.  
2218

  Bu husus, aşağıda daha geniş olarak incelenecektir. Bkz. aşa. § 17. B. V. 2.  
2219

  Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 33.  
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batık olduğunu göstermez. Çünkü, ertesi gün veya birkaç gün sonra, hisse senetlerinin 

yeniden değer kazanma ve mevcud olarak eski hale gelme ihtimali her zaman 

mümkündür. Dolayısıyla, mali piyasalardaki bu türdeki çalkantıların hemen 

arkasından, borçlu şirketin, borca batıklık sebebiyle yapacağı iflâs talebi, süreklilik 

unsurunun yokluğu nedeniyle reddedilmelidir. Buna karşılık, hisse senetleri büyük 

değer yitirdikten sonra, borçlu şirket, bunları hemen satacak olursa, işte o zaman borca 

batıklık süreklilik kazanacaktır. Zira, borçlunun kasasından çıkan mevcudun çoğu, bu 

değer kaybı nedeniyle geri dönmeyeceğinden mevcud ile borç arasındaki denge, 

borçların lehine bozulmuş olacaktır. Sonuç olarak denilebilir ki, borca batıklığın geçici 

olup olmadığı veya kronik hale gelip gelmediği, şirketin mali durumu, ekonomi ve 

piyasa koşulları ve meydana gelen krizlerin niteliği dikkate alınarak belirlenmesi 

gerekir. Borca batıklık, günlük hesap hareketlerine ve piyasa değerlerindeki arızi iniş 

çıkışlara dayanmaması ve mali bakımından yapısal nitelikte olması hallerinde iflâs 

sebebi olabilir.  

Süreklilik unsurunun oluşabilmesinin temel şartlarından birisi de, borca 

batıklığın, tüm unsurlarıyla ve somut olarak, yani hâlihazırda gerçekleşmesi 

gerektiğidir. Örneğin, borca batıklık tehlikesi, yeniden yapılandırma için bir sebep 

olarak kabul edildiği halde, iflâs için bir sebep olarak düzenlenmemiştir. Dolayısıyla, 

gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olan borca batıklık nedeniyle, mahkemeye 

başvurmak suretiyle iflâs isteme mecburiyeti yoktur.  

V-Mahkemeye BaĢvurunun (Bildirimin) YapılmıĢ Olması 

1-Borçlunun Mahkemeye Derhal ve Zorunlu Bildirimi 

a-Genel Olarak 

Zorunlu olarak iflâs başvurusu yapılabilmesi, borca batıklığın fiilen 

gerçekleşmesine bağlıdır, ancak borca batıklık, fiili olarak gerçekleşmiş olmakla 

birlikte, borçlu şirketin, bu durumdan henüz haberi yoksa, hukuki anlamda bir iflâs 

sebebinin varlığından söz edilemez. Şayet, bu konuda, şirketin bilgisizliği veya ihmali 

varsa, iflâs sebebi doğmuş olacağı gibi, yönetim organı da, borca batıklığı derhal 

bildirmediği gerekçesiyle sorumlu olacaktır (m.345a). Fiili olarak gerçekleşen borca 

batıklık tespit edildikten sonra, hazırlanan bilançonun bir kenara konulması, borca 

batıklığın var olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Fakat, bütün bu hallerde, iflâs 

hükmünün doğabilmesi için, borca batıklığın, alacaklı veya borçlu tarafından 
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mahkemeye bildirilmesi gerekir. Bu bildirim, nitelik itibariyle, mahkemeye ulaşması 

gerekli tek taraflı bir irade beyanıdır. Mahkemenin, bu beyanı incelemek ve 

değerlendirmek için yaptığı işlemler ise, çekişmesiz yargı işidir
2220

. Bu bildirimin 

yapılmasının mecbur tutulmasının amacı, alacaklıları ve borçluyla ticari ilişkiye 

girecek olan üçüncü kişileri,  borçlunun bozulan mali durumuna karşı korumaktır
2221

.  

Hem, İcra ve İflâs Kanunu m. 179, hem de Türk Ticaret Kanunu m. 324, sermaye 

şirketi veya kooperatifin borca batık olduğunun anlaşılması halinde, durumun 

mahkemeye bildirilmesi gerektiğini düzenlemiş olmakla birlikte, sadece Türk Ticaret 

Kanunu m.324, bu bildirimin yapılmasının “mecburi” olduğunu açık bir şekilde 

belirtmiştir. Buna göre, yönetim organı, şirketin mevcudunun, borçlarını karşılamaya 

yetecek miktarda olmadığını tespit etmesi halinde, aradaki açığın ne kadar olduğuna 

bakmaksızın, borca batıklığı mahkemeye derhal bildirmesi zorunludur
2222

. Aksi halde, 

yönetim organının m.345a‟ya göre sorumluluğu doğar. İcra ve İflâs Kanunu m.179 ise, 

bir zorunluluk ifadesi kullanmamış, tam aksine bildirmenin mecbur olmadığı anlamına 

gelen “beyan edilirse” ifadesini kullanmıştır
2223

. Ancak, buradan, m.179‟a göre borca 

batıklık bildiriminin mahkemeye bildiriminin ihtiyari olduğu sonucuna 

varılmamalıdır
2224

. Çünkü, İcra ve İflâs Kanunu m 345a, bu bildirimin yapılmaması 

halinde, bildirmekle yükümlü olanlar için hapis cezası yaptırımı öngörmüştür
2225

. Bu 

hükme göre, “idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya tasfiye memurları, 179 

uncu maddeye göre, şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını bildirerek, 

şirketin iflâsını istemezlerse, alacaklılardan birinin şikâyeti üzerine, on günden üç aya 

kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar”. Dolayısıyla, m.179 ile m.345a birbirlerini 

tamamlayan hükümler olduklarından, yönetim organının borca batıklığı mahkemeye 

                                                 
2220

  Altay, Sümer: İflâsın Ertelenmesi Hakkındaki Yeni Hükümlerin Yeniden Yapılandırma 

Kurumları Üzerindeki Olumsuz Etkisi ve Çözüm Yolları (Prof. Dr. Ergun Özsunay‟a 

Armağan, İstanbul 2004, s. 625-658), s. 630; MuĢul-Erteleme, s. 58; Türk s. 306. 
2221

   Deliduman-Erteleme, s. 35; MuĢul-Erteleme, s. 50. 
2222

  Bürgi Art 725, N. 11; Duss s. 69; Gentinetta s. 45; Henze s. 41; Giroud s. 77; Lanz s. 

137; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 624; Domaniç-Anonim Şirketler, s. 545; Öztek-İflâsın 

Ertelenmesi, s. 50; Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) N. 522; Kaya, Arslan: Batık Anonim 

Şirketin İflâsının Ertelenmesi (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu‟na 65. Yaş Armağanı, İstanbul 

2001, s. 279-303), s. 285; 19. HD, 16. 12. 2004, 11113/12672 (www.kazanci.com); 19. 

HD, 13. 6. 2002, 1267/4616 (www.kazanci.com).  
2223

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 135; Kayar-Mali Durum, s. 176.  
2224

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 135; Franko s. 414; Kayar-Mali Durum, s. 176-177.  
2225

  Bu ceza, hükmi bir şahsın idare veya muamelelerini ifa sırasında işlenmiş ise ceza o hükmi 

şahsın müdürlerinden, mümessil ve vekillerinden, tasfiye memurlarından, idare meclisi 

reis ve azasından veya murakıp ve müfettişlerinden fiili yapmış olan hakkında hükmolunur 

(m. 345).  

http://www.kazanci.com.tr/
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bildirmesinin mecburi olduğu, rahatlıkla söylenebilir
2226

,
2227

. Borca batıklık nedeniyle 

iflâsı talep zorunluluğunun, esas sözleşmeye konulacak bir hüküm ile kaldırılması da 

mümkün değildir
2228

. Sonuç olarak, şirket mevcudunun borçlarını karşılamaya 

yetmediği takdirde, idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimselerin kendiliğinden ve 

derhal mahkemeye başvurarak, borca batıklığı beyan etmeleri gerekir
2229

.  

Borca batıklığın derhal bildiriminin zorunlu olmasının sebebi, borca batık 

şirketin ticari faaliyetlerine devam etmesi önlenerek; gerek alacaklıların, gerekse 

şirketle ticari ilişki içine girmeyi düşünen üçüncü kişilerin korunmak istenmesidir. 

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu m. 324 özel ve emredici hüküm niteliğinde olduğundan, 

m.179‟a göre öncelikli olarak uygulanmalıdır. Yönetim organının, bu bildirimi 

yapması için, genel kurul kararına da gerek yoktur
2230

. Ancak, borca batıklık halinde, 

şirketin yönetim organı, şirketi feshederek, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 

tasfiye etme yetkileri olmadığı gibi (bkz.: TTK m. 437)
2231

, şirketin mevcudunun 

azalmaya devam etmesini veya tamamen tükenmesini beklemeleri de caiz değildir
2232

.  

Bir görüşe göre, bu iflâs sebebi, sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler için 

öngörüldüğünden, şahıs şirketleri, m.179 ve Türk Ticaret Kanunu m.324 anlamında 

borca batık olsalar dahi, bu nedene dayanarak iflâslarını isteyemezler. Şahıs şirketleri 

ve gerçek kişi borçlular, sadece acz halinde olduklarını beyan ederek iflâslarını 

isteyebilirler
2233

. Çünkü, borca batıklık halinde, sermaye şirketleri ve kooperatifler için 

münhasır olarak düzenlenmiş iflâsın ertelenmesi kurumu vardır. Diğer borçlular, bu 

kurumdan faydalanamazlar. Kanaatimizce, bu görüş doğru olmakla birlikte, sermaye 

şirketi ve kooperatifler dışındaki borçlular için de, m.178,III‟te düzenlenen bir başka 

borca batıklık çeşidi olduğundan, bu sebebe dayanarak kendi iflâsını isteyebilirler
2234

. 

                                                 
2226

  Franko s. 414-415; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 625; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 

39; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2807; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 625; Kayar-Mali Durum, 

s. 52, 177.  
2227

  Şirketin borca batık hale geldiğini fark eden idare ve temsile yetkili kişi ve organlar, borca 

batıklığı mahkemeye bildirmek yerine şirketin feshine karar verilerek Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine göre (TTK m. 438-450) tasfiye yoluna gidemezler (Kuru-İcra ve 

İflâs III, s. 2820; MuĢul-Erteleme, s. 53). 
2228

  Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 40.  
2229

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2806; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve 

İflâs 1, s. 511; MuĢul-İcra ve İflâs s. 1029-1032. 
2230

  Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 50.  
2231

  Aksi halde, borçlu şirket bu şekilde iflâstan kurtulma yoluna gidebilirler.  
2232

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2820; Berkin-Sermaye Şirketleri, s. 170.  
2233

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2784.  
2234

  Bu konuda geniş bilgi için bk. aşa. § 18. 
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Borca batıklığın, en geç ne zamana kadar bildirileceği konusunda, m.179 ile Türk 

Ticaret Kanunu m.324 arasında farklılık vardır. Türk Ticaret Kanunu m.324‟ te göre, 

şirketin aktifleri, şirket borçlarını karşılamaya yetmediği takdirde, yönetim kurulu bu 

durumu derhal mahkemeye bildirmeye mecburdur. Türk Ticaret Kanunu m. 324‟ten 

anlaşıldığı üzere, borca batıklık hali öğrenilir öğrenilmez, vakit kaybetmeksizin 

mahkemeye bildirilmek zorundadır. Buna karşılık, İcra ve İflâs Kanunu m.179‟a göre 

ise, “Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının mevcudundan 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 iflâsına karar verilir”. İcra ve İflâs 

Kanunu m.179‟dan anlaşıldığı üzere, borca batıklığın bildirimi için herhangi bir süre 

veya bu süreyi çağrıştıran bir zaman birimi öngörülmüş değildir. Burada, belirtmek 

gerekir ki, Türk Ticaret Kanunu m.324‟te olduğu gibi, m.179‟a göre de bildirimin 

derhal yapılması gerekir
2235

. Aksi halde, ilgili kişi ve organlar m.345a‟daki yaptırımla 

karşılaşırlar. Bu nedenle, borca batıklığı bildirmekle yükümlü olanlar, m.179‟da 

herhangi bir süre öngörülmediğini gerekçe göstererek, mahkemeye herhangi bir 

bildirimde bulunmaksızın, şirketin mali durumunu düzeltme davranışları içerisine 

giremezler. Buradaki “derhal” kavramının konulmasının sebebi, bildirimle yükümlü 

olanların sorumluluğunun tayin edilmesi bakımından olup, derhal yapılmayan 

bildirimler, gecikmiş olmakla birlikte daha sonra da yapılabilirler
2236

. Ancak, sonradan 

yapılan bildirim, ilgililerin gecikme nedeniyle doğmuş olan sorumluluklarını ortadan 

kaldırmaz.  

Derhal bildirilme mecburiyeti, borca batıklığın fiilen oluştuğu tarihten değil; 

yönetim organının borca batıklık halinin gerçekleştiğini öğrendiği veya öğrenmesi
2237

 

gerektiği tarihten itibaren başlar
2238

. Öğrenme tarihi, kural olarak, ara bilançonun 

tamamlandığı tarihtir. Yönetim organı, hakkında şüpheleri olsa bile, borca batıklığın 

kesin olarak var olduğunu, mevcudun satış değerleri esas alınarak hazırlayacakları 

borca batıklık bilançosu ile öğrenebileceklerdir. Ancak, şirketin borca batık hale 

geldiği konusunda ciddi belirtiler oluşması ve şüpheler doğmasına rağmen, bu 

                                                 
2235

  Gentinetta s. 45; Henze s. 45; Baumann s. 82, dn. 1; Giroud s. 77; Domaniç-Anonim 

Şirketler, s. 545; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 625, 632-633. Pekcanıtez-Anonim 

Ortaklıklar s. 4l.  
2236

   Giroud s. 77.  
2237

  Yönetim organı gerekli dikkat ve özeni gösterseydi, borca batıklığı öğrenecek idiyse, 

bildirim süresi, öğrenmesi gerektiği tarihten itibaren başlar (Pekcanıtez-Anonim 

Ortaklıklar, s. 41).  
2238

  Giroud s. 87; Lanz s. 130; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 41.  
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bilançoyu derhal hazırlatmayan yönetim organı, bilançonun hazır olmadığını bahane 

ederek, zorunlu iflâs istemini mahkemeye bildirmeyi geciktirir ve bu gecikmeden 

dolayı herhangi bir zarar doğarsa, kusursuz olduklarını ispat etmedikçe; münferit pay 

sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı şahsen ve müteselsilen sorumlu olacakları gibi 

(TTK m. 224;336,V; 450)
2239

, m.345a gereğince cezalandırılırlar. Şirket, borçlarının, 

mevcudu ile alacaklarının toplamından çok olduğunu bildiği halde, bu durumdan 

haberleri olmayan kimselerden önemli miktarda, veresiye mal yahut borç para alır ve 

sonra da iflâs ederse, taksiratlı müflis (m.310/4); önemli bir kıymete sahip ticari 

mallarını veya fabrikasının ürünlerini, hem satış gününün piyasasından, hem de 

malolduğu veya satın alındığı kıymetten çok aşağı bir fiyatla satmak suretiyle 

mevcudunu azaltır ve sonradan iflâs ederse, hileli müflis (m.311/6) sayılacaktır
2240

.  

Borca batıklık hakkında, kuvvetli işaretler olmasına rağmen, bilançonun veya 

borca batıklığın varlığını gösteren diğer belgelerin mahkemeye sunulması zaman 

alacaksa, yönetim organı, sonradan bu belgeleri mahkemeye sunmak üzere, borca 

batıklığı bildirmelidir
2241

. Ayrıca, borca batık hale gelmiş bir şirketin durumunun 

başka tedbirlerle düzeltilmesi mümkün olsa bile, borca batıklığın bildirilmesi için, bu 

tedbirlerin neticesi beklenemez
2242

. 

Borca batıklık, ticaret mahkemesine bildirilerek, şirketin iflâsı istendikten sonra, 

bu bildirim ve iflâs talebi artık geri alınmasına imkân olmadığı gibi
2243

, buna gerek de 

yoktur. Örneğin, büyük miktardaki bir borcun, karşılıksız olarak, ortaklar tarafından 

ödenerek, şirketin borca batıklıktan kurtarılması söz konusu olsa bile, iflâs talebi geri 

alınamaz. Çünkü, böyle bir ödemenin yapılması halinde, zaten, mahkeme borca 

batıklık şartlarının ortadan kalktığını görerek, iflâs kararı vermeyecektir
2244

. Aynı 

şekilde, borca batıklık beyanı yapıldıktan sonra, şirket temsilcisi veya vekili, davaya 

devam etmek istememesi halinde, mahkeme gerekli araştırmayı yaparak iflâsla ilgili 

                                                 
2239

  Gentinetta s. 69; Giroud s. 77; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 625; Lanz s. 139; 

Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 41.  
2240

  Yargıtay, borca batıklık bildirimini yapmayan yükümlülerin ibra edilemeyeceğini 

belirterek, bunların ibrası yönünde verilen genel kurul kararının iptal edilmesini uygun 

bulmuştur (11. HD, 17. 11. 1977, 4901/5096 (BaĢbuğoğlu, Tarık: Uygulamalı Türk 

Ticaret Kanunu, C. I, Ankara 1988, s. 465).  
2241

  Kayar-Mali Durum, s. 180.  
2242

  Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 625.  
2243

  Baumann s. 93; Lanz s. 148; Giroud s. 71, 101; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 627; Kayar-

Mali Durum, s. 180; MuĢul-Erteleme, s. 58.  
2244

  Giroud s. 71; Lanz s. 148: Atalay-Anonim Şirketler, s. 63.  
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bir karar vermesi gerekir
2245

. Mahkemenin, dosyayı işlemden kaldırması ve davanın 

açılmamış sayılmasına hükmetme yetkisi yoktur. Kamu düzeni ve alacaklıların 

menfaatlerinin korunması bakımından bu gereklidir. 

Bir sermaye şirketi veya kooperatif borca batık hale gelmişse, borçlu başka bir 

nedene dayanarak iflâs talebinde bulunamaz. Örneğin, borca batık bir şirketin acz 

halinde bulunduğu gerekçesiyle yapacağı iflâs talebinin reddi icap eder. Zira, borca 

batıklık, acz haline göre, daha özel bir iflâs sebebi olup, sadece sermaye şirketleri ve 

kooperatifler için öngörülmüştür. Dolayısıyla, borca batıklık, diğer iflâs sebepleriyle 

karşılaştığında, bir yarışma değil, bir öncelik söz konusu olmaktadır. Ancak, alacaklılar 

bakımından konuya bakılırsa, şirketin borca batık olması, mutlaka onun doğrudan 

doğruya takip edilmesini gerektirmez. Şartları varsa, şirket borca batık olduğu halde, 

takipli iflâs da yapılabilir
2246

. Fakat, borca batıklık nedenine dayanılarak iflâs istemek 

alacaklının menfaatinedir.  

Yönetim organı, şirketin borca batık olduğunu tespit etmiş olmakla birlikte, 

şirketin mali durumunun bazı tedbirlerle kısa sürede düzeltilebileceğine inanıyor olsa 

bile, bu tedbirlerin alınmasını ve sonuçlarının görülmesini beklemeksizin, durumu 

mahkemeye bildirme mecburiyeti vardır
2247

. Çünkü, borca batıklık durumunda, borca 

batıklığın tedbirlerle giderilip giderilemeyeceğine ilişkin karar verme yetkisi 

mahkemeye aittir. Şayet, yönetim organın şirketin mali durumunu iyileştirilebileceği 

konusunda bir kanaati varsa, borca batıklığı derhal mahkemeye bildirdikten sonra, 

iflâsın ertelenmesini mahkemeden isteyebilir.  

b-Borçlu Adına BaĢvuru Yapmakla Yetkili Organ ve KiĢiler 

Borca batıklığın varlığı halinde, durumu derhal mahkemeye bildirmekle yükümlü 

olanlar konusunda, m. 179 ile Türk Ticaret Kanunu m. 324 arasında bir ifade birliği 

mevcut değildir. Borca batıklığı bildirime yetkili olanları m. 179, idare ve temsil ile 

                                                 
2245

  “Aktifleri pasiflerini karşılanmayan anonim ve limited şirketlerin durumunun, Türk 

Ticaret Kanunu‟nun 549 uncu maddesinin yollaması ile 324 üncü maddesindeki halin 

varlığı yönünden mahkemeye bildirimi yeterli olup, şirket temsilcisi veya vekili davaya 

devam etmese dahi mahkeme, iflâsla ilgili bir karar vermelidir. Mahkemece, bu yönler  

gözetilmeden önce, dosyanın işlemden kaldırılmasına, daha sonra açılmamış sayılmasına 

karar verilmesinde isabet görülmemiştir (19. HD, 1. 11. 2001, 4679/6959 

(www.kazanci.com).  
2246

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2783.  
2247

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2807; Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 50; Kayar-Mali Durum, s. 

177.  
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vazifelendirilmiş kimseler ve tasfiye memurları olarak sıralarken, Türk Ticaret Kanunu 

m. 324,I sadece idare meclisinden sözetmektedir. Burada, aslında m. 179‟daki 

düzenleme daha isabetlidir. Çünkü, borca batıklık nedeniyle iflâsa tabi her şirketin, 

örneğin limited şirketin yönetim kurulu yoktur
2248

. Sermaye şirketi ve kooperatiflerde, 

borca batıklığı mahkemeye bildirme konusunda asıl yetkili organ, bunların idare ve 

temsil görevini üstlenmiş olan yönetim organlarıdır. Bu organlar, sermaye şirketleri ve 

kooperatifler bakımından yönetim kurulu, (m.179,I; TTK m.324,II; KK m.55, 63), 

limited şirketler bakımından ise, müdür veya müdürler kuruludur (TTK m.540; 

m.546)
2249

. Sermaye şirketi veya kooperatif tasfiye halinde ise, tasfiye memurları 

(m.179; TTK m.446) borca batıklık bildirimini yaparak iflâs istemeye yetkilidirler (m. 

179; TTK m.552; KK m. 81)
 2250

. Yönetim organı ve tasfiye memurlarına yüklenen 

bildirim yükümlülüğü, genel kurul kararı
2251

 veya esas sözleşme
2252

 ile ortadan 

kaldırılamaz veya başka bir organa devredilemez
2253

. Zira, m.179 ve Türk Ticaret 

Kanunu m.324‟te bu bildirime ilişkin düzenleme emredici olup, bu hükümlere 

uymayan esas sözleşme ve genel kurul kararı geçerli değildir
2254

. Burada, yönetim 

kurulu ve tasfiye memurlarının iflâs isteme biçimi, inceleme konusu yapılacaktır: 

Borca batıklık halinin ortaya çıkması üzerine, yönetim kurulu, borca batıklığı 

şirket adına, mahkemeye bildirmeye tek yetkili organ olmasının yanı sıra, aynı 

zamanda yükümlü organdır (m.179; 345a; TTK m.324, II)
2255

. Yani, borca batıklığı 

mahkemeye bildirmek, bu kişi veya organlara verilmiş bir yetki olmasının yanı sıra, 

aynı zamanda yüklenmiş bir yükümlülüktür
2256

. Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin 

borca batık olması, kamu düzenini ilgilendiren bir durum sayıldığından, mahkemeye 

                                                 
2248

  Deliduman-Erteleme, s. 33. 
2249

  Leemann s. 128-129; Bürgi Art 725, N.9; Baumann s. 80-81; Henze s. 41 vd.; Kuru-İcra 

ve İflâs III, s. 2806-2807; MuĢul-İcra ve İflâs s. 1029-1030; Altay-İflâsın Ertelenmesi, s. 

628.  
2250

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2806-2807; MuĢul-İcra ve İflâs s. 1029-1030 
2251

  Henze s. 44-45; Franko s. 415; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 38.  
2252

  Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 40; Franko s. 416; Kayar-Mali Durum, s. 174, 177.  
2253

  Franko s. 416; Muşul-Erteleme, s. 58; Kayar-Mali Durum, s. 174, 177.  
2254

  Kayar-Mali Durum, s. 174.  
2255

  Sermaye şirketi veya kooperatiflerin idare ve temsil görevini yürüten kişi ve organlardan 

yoksun kaldığı durumlarda, örneğin anonim şirketin yönetim kurulunun çeşitli nedenlerle 

görevine devam edememesi halinde, bu görevi kayyım heyeti üstlenir ve borca batıklık 

bildirimini de bu heyet yapar (MuĢul-Erteleme, s. 57). 
2256

  Gentinetta s. 45; Baumann s. 81; Leemann s. 128-129; Giroud s. 77; Metzler s. 6; 

Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 39; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 625; Franko s. 413; 

Atalay-Anonim Şirketler, s. 64; Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) N. 522; MuĢul-Erteleme, s. 

53; Kayar-Mali Durum, s. 169.  
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bildirilmesi mecburi tutulmuştur
2257

. Kural olarak, yönetim kurulunun haricinde hiçbir 

şirket organı, bu yetkiye sahip olmadığı gibi, pay sahipleri veya belli pay sahibi 

grupları da bu yetkiye sahip değildirler
2258

.  

Yönetim kurulu, yetkisini kullanmayı ve iradesini beyan etmeyi, aldığı 

kararlarıyla ortaya koyar
2259

. Bu kararlar da, kurul halinde toplanılarak alınır
2260

. Borca 

batıklığın varlığı konusunda, mahkemeye yapacağı bildirim de, bir karar şeklinde 

ortaya çıkmalıdır
2261

. Türk Ticaret Kanunu m. 330,I‟e göre, kuruluş sözleşmesinde 

aksine bir hüküm olmadıkça, yönetim organının karar verebilmesi için toplantı yeter 

sayısı, kurulun üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Bundan maksat, üye tam 

sayısının salt çoğunluğudur
2262

. Buradaki karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların 

çoğunluğudur (TTK m. 330,I).  

Kanundaki bu açık kurala rağmen, doktrinde bu konuda tartışma vardır: Bir 

görüşe göre, borca batıklığın bildirimine ilişkin karar, olağandışı bir karar olduğundan, 

tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile bir karar alınması zorunludur
2263

. Bizim de 

katıldığımız karşı görüşe göre ise, yönetim kurulunun, şirketin borca batık olması 

sebebiyle, iflâsının istenmesi hakkındaki kararının diğer kararlardan bir farkı 

bulunmadığından (esas sözleşmede aksine hüküm yoksa), olağanüstü yöntemlerle 

değil, genel kurala göre alınabilecektir
2264

. Yani, iflâs talebinde bulunulmaya ilişkin 

karar, yönetim kuruluna kanunla yüklenmiş diğer görevler gibi bir görev olup, farklı 

veya olağanüstü bir yanı yoktur. Zira, borca batıklığın varlığı halinde, durumu 

mahkemeye bildirmek yönetim kurulu için mecburidir.  

Toplantıda karar almak için, kanunun öngördüğü yetersayısı ise, toplantıya 

katılanların çoğunluğudur (TTK m.330,I)
2265

. Yani, yönetim kurulu, anonim şirketin 

iflâsının istenip istenmeyeceğine de oy çoğunluğuyla karara bağlayabilecektir; bunun 

                                                 
2257

  Kayar-Mali Durum, s. 169-170.  
2258

  Gentinetta s. 46; Baumann s. 82, dn. 6; Lanz s. 141, 143; Duss, Markus: Der 

Rangrücktritt des Gesellschaftsgläubigers bei Aktiengesellschaften (Diss.), Zürich 1971, s. 

69, dn. 136; Henze s. 47; Pekcanıtez, Hakan: İflâsın Ertelenmesi (İBD, 2005/2, s.323-

358), s. 327; MuĢul-Erteleme, s. 52. 
2259

  Giroud s. 75.  
2260

  Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) N. 526.  
2261

  Franko s. 414.  
2262

  Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) N. 529.  
2263

  Jäger Art. 191, N. 1; Gentinetta s. 46; Henze s. 47; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 

37.  
2264

  Giroud s. 76; Lanz, s. 140 Franko s. 414.  
2265

  Franko s. 414; Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) N. 533; Atalay-Anonim Şirketler, s. 67.  
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için oy birliğine ihtiyaç yoktur
2266

. Çünkü, yönetim kurulunun, gerçekleşen borca 

batıklığı, mahkemeye bildirme mecburiyeti olduğundan, kararın oy çokluğuyla alınmış 

olması yeterlidir. Yönetim kurulunun, burada alacağı karar, inşaî değil, izharidir. Yani, 

tespit edilen durumu zorunlu olarak mahkemeye bildirmekten ibarettir. Tartışılması 

gereken ikinci bir nokta, hazırlanan borca batıklık bilançosu sonucunda, şirketin borca 

batık olduğu ortaya çıkması halinde, yönetim organının bu bilanço üzerine bir borca 

batıklığın var olduğu konusunda bir karar alması gerekip gerekmeyeceğidir. 

Kanaatimizce, borca batıklığı mahkemeye bildirmeden önceki safha, borca batıklığın 

tespiti safhasıdır. Her ne kadar, borca batıklık, bilanço ile tespit ediliyorsa da, yönetim 

organı borca batıklığın var olduğu yönünde bir karar almalıdır. Ancak, bu karar 

alındıktan sonra, borca batıklığı mahkemeye bildirmek için ikinci bir karar 

alınabilir
2267

. Yönetim organının, borca batıklığın var olduğu konusunda alacağı karar, 

borca batıklığın üçüncü kişilerce öğrenilmesini sağlama özelliğine sahip olduğundan, 

alacaklılara da borca batıklık sebebiyle iflâs isteme hakkı verir
2268

. Bu karar için de 

toplantıya katılanların salt çoğunluğu yeterli olmalıdır. 

Türk Ticaret Kanunu m. 330,I‟deki “Esas mukavelede aksine hüküm 

olmadıkça...” ifadesinden hareketle, esas sözleşme ile toplantı ve karar yetersayısı için 

farklı bir düzenleme getirilebileceğini belirtmektedir
2269

. Her ne kadar, Türk Ticaret 

Kanunu m. 330,I‟de esas sözleşmeyle, bu hükümdeki kuralın aksinin 

kararlaştırılabileceği belirtilmekte ise de, bu durum, Türk Ticaret Kanunu‟nun 324 

üncü maddesinin emredici niteliği gözardı edilmeden değerlendirilmelidir. Türk 

Ticaret Kanunu m. 324‟ün emredici nitelikte olmasının nedeni, alacaklıların doğacak 

gecikme nedeniyle daha fazla zarara uğramalarının önüne geçmektir. Dolayısıyla, 

borca batıklık halinde, yönetim organının borca batıklığı mahkemeye bildirmesi 

konusunda bir karar vermesini zorlaştıracak nitelikte hüküm konulamaması gerekir. 

Buna göre, borca batıklığı mahkemeye bildirmek için alınacak karar bakımından 

toplantı ve karar yeter sayısı, Türk Ticaret Kanunu m. 330‟a göre hafifletilebilirse de 

                                                 
2266

  Franko s. 414; Giroud s. 76; Lanz s. 140; Atalay-Anonim Şirketler, s. 67.  
2267

  Borca batıklığın tespiti kararı ile borca batıklığın mahkemeye bildirilmesi yönündeki 

kararlar ayrı ayrı alınabileceği gibi, birlikte de alınabilir.  
2268

  Ancak, belirtmek gerekir ki, alacaklıların borca batıklığı mahkemeye bildirmeleri için, 

yönetim kurulunun böyle bir karar almasını beklemeleri gerekmez. Alacaklıların borca 

batıklık konusunda, şüphelerinin olması halinde de mahkemeye başvurabilirler. Fakat, 

alacaklılar şirketin ticari faaliyetlerini çoğu zaman izleme imkânından yoksun 

olduklarından, yönetim organının borca batıklığın var olduğu yönünde bir karar almaları 

faydalı olacaktır.  
2269

  Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) N. 529.  
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ağırlaştırılamaz
2270

.  

Yönetim kurulu, iflâs talebine ilişkin olarak aldığı kararı, bizzat kendisinin icra 

etmesi, yani mahkemeye başvurması gerekmez. Münferit imzası ile şirketi temsile 

yetkili bir yönetim kurulu üyesi (yönetim kurulunun alacağı bir karar ile) veya üyeleri, 

müdürler, murahhaslar veya diğer vekiller de
2271

 bu başvuruyu yapılabilirler (TTK m. 

321)
2272

. Ancak, geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın, tek başına imza yetkileri 

olsa bile, yönetim kurulu üyelerinin tek tek talepte bulunma yetkileri yoktur
2273

.  

Acz halinden farklı olarak, borca batıklık sebebiyle, iflâsın talep edilmesi 

yönetim kurulu için mecburi olduğundan, bu konuda ayrıca, genel kurulun bir karar 

almasına gerek yoktur
2274

,
2275

. Yönetim organının, borca batıklık halinde, mahkemeye 

başvurması, kanundaki emredici hüküm olması sebebiyle zorunlu olduğundan, genel, 

kurul, yönetim organın bu yükümlülüğünü ortadan kaldıracak şekilde, karar almışsa; 

yani, borca batıklığa rağmen iflâs istenemeyeceğini kararlaştırmışsa, bu karar yönetim 

kurulunu bağlamaz
2276

. Aynı şekilde, şirket borca batık olmasına rağmen, yönetim 

kurulunda yapılan oylama sonucu, durumun mahkemeye bildirilmemesi yönünde karar 

çıkması halinde, Türk Ticaret Kanunu m.324,II‟deki “durumu derhal mahkemeye 

bildirme” emrine muhalif davranılmış olunur ki, bunun için olumsuz oy kullanan 

yönetim kurulu üyelerinin m.345a‟ya göre sorumlulukları doğar.  

Borca batıklığı mahkemeye bildirme konusunda yetkili olan bir diğer kişi veya 

kişiler tasfiye memurlarıdır. Tasfiye haline giren şirket veya kooperatif, tasfiye sona 

erinceye kadar, tasfiye gayesi ile sınırlı olmak üzere tüzel kişiliğini koruduğundan
2277

, 

iflâs ehliyetine sahip olmaya devam eder (ticaret unvanına tasfiye halindedir ibaresini 

ekleyerek)
2278

. Şirket mallarının tasfiye edilmesine kadar olan süreçte, şirketin takipli 

                                                 
2270

  Türk s. 279. 
2271

  Yönetim kurulu, borca batıklık bildiriminde bulunmaya karar verdikten sonra, bu bildirimi 

baroya kayıtlı bir vekil aracılığıyla da yapmak istemesi halinde, vekâletnamede vekile özel 

bir yetki verilmiş olmasına ihtiyaç vardır. Çünkü, genel vekaletname ile vekile verilen 

yetki, olağan işlerden sayılmayan “müvekkilin iflâsını istemeyi” kapsamaz (MuĢul-

Erteleme, s. 56-57). 
2272

  Giroud s. 94; Lanz s. 145; Türk s. 280. 
2273

   Franko s. 414.  
2274

  Bu hususu acz halindeki durum ile karşılaştırmak için bkz. yuk. § 16. B. V. 2. b.  
2275

  İsviçre Borçlar Kanunu‟na göre, yönetim kurulu, hazırladığı bilançoyu, denetçilerin 

incelemesine sunma mecburiyeti vardır (OR Art 725,II).  
2276

  Giroud s. 77; Henze s. 44-45; Franko s. 415; Mentzel/Kuhn/Uhlenbruck § 208, Anm. 

1; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 38.  
2277

  Arslanlı-Anonim Şirketler, s. 237. 
2278

  Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 16-17; Kayar-Mali Durum, s. 171; MuĢul-Erteleme, s. 
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veya doğrudan iflâsı mümkündür (m.179; TTK 446,II; KK m.36,III)
2279

,
2280

. Tasfiye 

aşamasına girmiş, bir kooperatif veya şirketin tasfiyesi, atanan tasfiye memurları 

tarafından yapılır
2281

,
2282

. Tasfiyenin, bu memurlarca yapılması için, şirketin iflâs 

dışındaki bir nedenle, tasfiye edilmiş olması şarttır
2283

. Çünkü, şirketin, iflâs sebebiyle 

tasfiye edilmesi halinde, tasfiye görevi, iflâs idaresine aittir.  

Tasfiye için atanan memurlar, tasfiyenin hemen başında, şirketin cari işlemlerini 

tamamlamak, pay bedellerinin henüz ödenmemiş olan kısımlarını tahsil etmek, 

aktifleri paraya çevirmek ve tasfiye bilançosu hazırlamak gibi görevleri vardır (TTK 

m.444, 226). Tasfiye bilançosunda, borçlunun malvarlığı, gerçek değerleri, yani satış 

değerleriyle yer alır. Memurlar, hazırladıkları tasfiye bilançosundan veya alacaklıların 

daveti neticesinde anlaşılan duruma göre, şirket borçlarının, mevcudundan az olduğu 

anlaşılmışsa, bu borçları ödemekle yükümlüdürler (TTK m. 446,I). Ancak, borçlar 

mevcudundan fazla durumda ise, memurlar herhangi bir ödeme yapmaksızın, durumu 

derhal mahkemeye bildirmek zorundadırlar (TTK m. 446,II; İİK m.345a, m.179,I)
2284

. 

Tasfiye memurlarına yüklenen bu yükümlülükle, borca batık bir şirketin, iflâs dışı bir 

tasfiye ile sona erdirilmesinin önüne geçilmek istenmiştir
2285

,
2286

. 

Tasfiye memurları da, yönetim kurulu üyeleri gibi, birlikte hareket etmeleri 

gerektiğinden (TTK m.450,I;217), borca batık şirketin iflâsını da memurlar olarak 

birlikte istemeleri gerekir. Şirket, borca batık olduğu halde, yönetim organınca durum 

mahkemeye bildirilmemiş ve şirket tasfiye sürecine girdikten sonra, atanan tasfiye 

memurlarının, durumu mahkemeye bildirmiş olmaları, yönetim kurulunun borca 

                                                                                                                                          
52. 

2279
  Türk s. 94.  

2280
  Belirtmek gerekir ki, sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler değil, aynı zamanda 

kollektif ve komandit şirketlerin de tasfiye halinde iflâs etmeleri mümkündür (TTK m. 

209).  
2281

  Arslanlı-Anonim Şirketler, s. 205; MuĢul-Erteleme, s. 51; Türk s. 281.“Şirket tasfiye 

memurunun, borca batık olan şirketin iflâsını istemesi mümkün olduğu gibi, mahkemece 

de, bilirkişi raporu ile borca batık olduğu saptanan şirketin iflâsına karar vermesinde bir 

usulsüzlük yoktur” (19. HD, 4. 12. 2003, 5806/12170: www.kazanci.com).  
2282

  Esas sözleşme veya genel kurul karariyle ayrıca tasfiye memuru tayin edilmedikçe tasfiye 

işleri, yönetim kurulu tarafından yapılır (TTK m. 441,I, c.1).  
2283

  Kayar-Mali Durum, s. 171.  
2284

  Arslanlı-Anonim Şirketler s. 217; Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 501, dn. 3; 

Berkin-Sermaye Şirketleri, s. 176; Altay-İflâsın Ertelenmesi, s. 628; Franko s. 416; 

MuĢul-Erteleme s. 53; Türk s. 281. 
2285

  Kayar-Mali Durum, s. 171-172.  
2286

  Tasfiye memurları, tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yılsonu için ara bilançoları ve 

tasfiye sonunda son ve kati bir bilanço tanzim ederek umumi heyete tevdi ederler (TTK m. 

446,III).  

http://www.kazanci.com.tr/
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batıklığı mahkemeye bildirmemelerinden kaynaklanan hukuki ve cezai 

sorumluluklarını ortadan kaldırmaz
2287

. Borca batıklığın mahkemeye bildirilmesi ve 

şirketin iflâsına karar verilmesiyle, tasfiye memurlarının görevi de son bulur (TTK m. 

437)
2288

. 

 

c-Borçlu Adına Borca Batıklık Bildirimini Yapmaya Yetkili Olmayanlar  

Borçlu adına, borca batıklık bildiriminde bulunmaya yetkili kişi ve organlar, 

yukarıda belirtildi. Borçlu ile çok yakın hukuki ilişkileri olmasına rağmen, genel kurul, 

denetçiler, murahhas üye, murahhas müdürler ve pay sahiplerinin borca batıklık 

talebinde bulunma yetkilerinin olmadığı kabul edilmektedir
2289

. Bunların, borca 

batıklık bildiriminde bulunmaları halinde, dava ehliyetinin yokluğu nedeniyle
2290

, 

mahkeme yapılan başvuruyu reddetmek ve bu durumu her zaman re‟sen gözetmek 

zorundadır. 

Her ne kadar, genel kurul, şirketin en yüksek organı olsa da, şirketin borca batık 

olduğunu, mahkemeye bildirmek, şirketin idare ve temsiliyle ilgili bir durum 

olduğundan, bu bildirim yetkisi, yönetim organına aittir (TTK m.317) 
2291

. Ayrıca, 

genel kurulun toplanıp karar alması uzun bir süreci gerektirdiğinden, borca batıklığın, 

mahkemeye derhal bildirilmesi mümkün değildir. Bu bildirim yetkisinin, genel kurula 

da verilmesi, borca batıklık bildiriminin gecikmesi anlamına gelecektir ki, bu da kanun 

hükmüyle bağdaşmaz
2292

. Dolayısıyla, sermaye şirketi ve kooperatiflerin temel bir 

organı olmasına rağmen, genel kurulun, borca batıklık sebebiyle, şirketin iflâsını 

isteme yetkisi yoktur
2293

. Ancak, yönetim organının, kanunun kendisine yüklediği bu 

bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde; genel kurul, yönetim kuruluna 

talimat vermek suretiyle bildirimin yapılmasını isteyebilir. Yönetim organı, buna 

rağmen, yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçınırsa, genel kurul, olağanüstü 

toplanarak, yönetim kurulunu görevden alabilir. Bundan sonra, yeni bir yönetim kurulu 

                                                 
2287

  Kayar-Mali Durum s, 172.  
2288

  Arslanlı-Anonim Şirketler, s. 217, 221.  
2289

  Hâkim görüşün aksine, kanaatimizce, murahhas üyelerin borca  batıklık bildirimi yapma 

yetkileri vardır. Bu husus, aşağıdaki paragraflarda tartışılacaktır.  
2290

  Dava ehliyeti bir dava şartıdır.  
2291

  Franko s. 415.  
2292

  Franko s. 415.  
2293

  Lanz s. 143; Franko s. 415; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 38; Kayar-Mali Durum, s. 

174.  
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atayabileceği gibi
2294

, şirketin feshine karar vermek suretiyle (TTK m.434, I/9), şirketi 

tasfiyeye sokabilir ve tasfiye memurlarınca iflâs istenmesini sağlayabilir (m.179; TTK 

m.446). Genel kurulun, yönetim kurulunu, borca batıklığı bildirmeye zorlama yetkisi 

olmasına karşılık, Türk Ticaret Kanunu m. 324 hükmü emredici olduğundan
2295

, borca 

batıklığı, mahkemeye bildirmekten men etmek, bu yönde karar almak veya kuruluş 

sözleşmesine hüküm koymak yetkisi mevcut değildir
2296

.  

Genel kurulun, iflâs isteyip isteyememe konusundan başka, burada tartışılması 

gereken bir diğer konu ise, anonim şirketlerdeki murahhas üye ve murahhas 

müdürlerin, borca batıklık sebebiyle iflâs isteyip isteyemeyecekleridir
2297

. Yukarıda da 

belirtildiği gibi
2298

, kural olarak, murahhaslar, şirketin konusu ile sınırlı olmak üzere, 

şirket adına her türlü işlemi yapmaya yetkilidirler. Bunlara bırakılan işlerde, yönetim 

kurulunun sorumluluğu, kural olarak söz konusu olmaz
2299

. Ancak, idare ve temsil 

yetkisine rağmen, murahhasların, yönetim kurulu gibi, iflâs isteyip isteyemeyecekleri 

doktrinde tartışmalıdır
2300

. Bu durum, TTK‟da yönetim kurulunun devredemeyeceği 

görev ve yetkiler konusunda açık bir hüküm bulunmamasından kaynaklanmaktadır. 

Bir görüşe göre, borca batıklık sebebiyle şirketin iflâsını talep etmek, şirket amacıyla 

bağdaşan ve olağan nitelikteki bir durum olmadığından; hatta şirketin sona ermesine 

sebebiyet verdiğinden, bu yetki, özellikle yönetim kuruluna verilmiştir. Borca batıklık 

halinde, iflâsı talep zorunluluğuna ilişkin İcra ve İflâs Kanunu m.179'da, “şirketi idare 

ve temsile yetkili olanlar” dan söz edilmiş olması, murahhasların iflâsı talep yetkisine 

sahip oldukları gibi bir sonuç çıkarılabilse de, bu hüküm, Türk Ticaret Kanunu 

m.324,II ile birlikte değerlendirildiğinde; iflâsın talep edilmesi, murahhasların temsil 

yetkisini aşan bir işlem olması sebebiyle, murahhasların böyle bir yetkilerinin 

bulunmadığı görülecektir
2301

. Ayrıca, şirketin bazı işlerinin yürütülmesi için, yönetim 

                                                 
2294

   Lanz s. 143; Giroud s. 94; Henze s. 47.  
2295

  Domaniç-Anonim Şirketler, s. 546; Öçal s. 16; Kayar-Mali Durum, s. 52.  
2296

  Franko s. 416.  
2297

  Anonim şirketlerde, yönetim kurulunun yanı sıra, anonim şirketi idare ve temsile yetkili 

kişiler olarak, murahhas müdür veya murahhas üyeler (TTK m. 319) de bulunabileceği 

gibi, bazı şirket işlerinin gördürülmesi amacıyla; yönetim kurulu tarafından müdürler 

atanabilmektedir (TTK m. 342).  
2298

  Bkz yuk. § 16.B.V.2.c. 
2299

  Çamoğlu (Poroy/Tekinalp) N. 536.  
2300

  İsviçre‟de 1991 yılında yapılan değişiklikle, murahhasların bu konuda yetkili olmadıkları 

açıkça belirtilmiştir (OR Art. 716a,II/7). Bu düzenlemeye göre, borca batıklığı mahkemeye 

bildirme konusundaki yetkili organ, yönetim kuruludur.  
2301

  Gentinetta s. 46; Henze s. 44;Giroud s. 73; Lanz s. 140; Duss s. 69, dn. 136; 

Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 38; Atalay-Anonim Şirketler, s. 67; Türk s. 280; 

MuĢul-Erteleme, s. 53. 
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kurulunun tayin ettiği müdürlerin de (TTK m.342), murahhas üyeler gibi borca batıklık 

bildiriminde bulunma yetkileri mevcut değildir
2302

. Dolayısıyla, iflâs gibi, şirketin 

varlığını ilgilendiren bir konuda, şirkete, alacaklılara ve üçüncü kişilere karşı, asıl 

sorumlu organ olan yönetim kurulunun, tek başına yetkili olması daha doğrudur
2303

. 

Karşı görüşe göre ise, esas sözleşme ile yönetim kurulunun bu yetkisi, şirketi temsile 

yetkili olan diğer kişilere devredilebilir
2304

. Kanaatimizce, iflâs talebinde bulunmak, 

yönetim kurulunun yetkisinde olmakla birlikte, murahhas üyelerin borca batıklık 

bildiriminde bulunması, bu bildiriminin reddini gerektirmez. Bunun gerekçesi şu 

şekilde açıklanabilir: Murahhaslar, şirket yönetiminde yer alan sıradan bir kimseler 

olmayıp, yukarıda da belirtildiği gibi şirket adına işlem yapma hak ve yetkileri olan ve 

sorumluluk yüklenmiş özel ve vasıflı kişilerdir. Borca batıklık, şirket için olağanüstü 

bir durum olmakla birlikte, bunun mahkemeye bildirilmesi mecburi olup, acz halinin 

bildirilmesi gibi, ihtiyari ve olağandışı bir işlem değildir. Bildirimin mecburi olması, 

onu herkesin yapamayacağı işlem olmaktan çıkararak olağan hale getirmektedir. 

Dolayısıyla, borca batıklık bildirimi, asli değil, şeklî bir niteliğe sahiptir; yani durum, 

doğmuş olan vakıayı, kanun emri nedeniyle, mahkemeye bildirmekten ibarettir. 

Ayrıca, bu bildirimin yapılmasının, yönetim kurulunun bildirim yükümlülüğünü 

ortadan kaldırması gibi bir faydası da vardır. Bu nedenle, şirket adına temsil yetkisine 

sahip herkes bu bildirimi yapabilmelidir. Şayet, murahhasların yaptığı bildirim asılsız 

ise, zaten mahkeme iflâs talebini reddedecektir. Ancak, bildirimin doğru olması 

halinde, alacaklılar daha fazla zarara uğramaktan; yönetim kurulu üyeleri ise m. 

345a‟ya göre sorumluluktan kurtarılmış olacaklardır. Belirtmek gerekir ki, borca 

batıklık bildirimini yapma yetkisine sahip olan kişi ve organların, bu bildirim 

üzerindeki tasarrufları mutlak değildir. Örneğin, yetkili kişi ve organlar, borca batıklık 

bildirimi yaptıktan sonra, bu bildirimi geri alamazlar
2305

. Mahkemenin, bu bildirimi 

re‟sen inceleyip karara bağlaması gerekir. Dolayısıyla, murahhas üyelerin de, 

mahkemeye bu bildirimi yapabilmelerinin bir sakıncası yoktur
2306

.  

                                                 
2302

  Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 38.  
2303

  Lanz s. 141; Atalay-Anonim Şirketler, s. 66.  
2304

  Gentinetta s. 46, 47; Henze s. 47. 
2305

  Her ne kadar, alacaklılar, m. 157 ve 176 gereğince iflâs talebini geri alabilmekte iseler de, 

borçlunun iflâs talebini geri alabileceği yönünde kanunda bir düzenleme mevcut değildir. 

Borçlunun, borca batıklık bildiriminde bulunmasının mecburi olması nedeniyle, 

alacaklıların menfaatlerinin korunması açısından, alacaklıların muvafakati olmadan bu 

talebin geri alınamaması gerekir.  
2306

  Ayrıca, borca batıklık bildiriminde bulunma yetkisinin, esas sözleşme ile murahhas 

üyelere devredilmesi ile bu yetkinin yönetim kurulu tarafından kullanılması halinde 

doğacak riskler arasında bir fark yoktur.  
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Şirketin temel organlarından birisi de denetim organı olan denetçilerdir
2307

. 

Denetçiler, yönetim organının yapmış olduğu işlemleri denetleme yetkisine sahip olup 

(TTK m. 353), buna “iç denetim” denir
2308

. Bilanço düzenlemek de yönetim organının 

bir işlemi olması nedeniyle (TTK m. 325), denetçiler, yapılan bilançoları da inceleme 

yetkisine sahiptirler
2309

. İşte, denetçilerin bu inceleme sırasında, şirketin borca batık 

olduğunu tespit edebilmeleri mümkündür. Yoksa, denetçilerin borca batıklığın olup 

olmadığını doğrudan tespit etme yetkileri mevcut değildir. Görüldüğü üzere, 

denetiçilerin, borca batıklığı tespit etmeleri, ancak dolaylı şekilde olabilmektedir
2310

. 

Fakat, denetçiler dolaylı da olsa, tespit ettikleri borca batıklığı mahkemeye bildirmek 

ve bu sebeple şirketin iflâsını talep etme yükümlülük ve yetkileri yoktur
2311

. Bunlar, 

borca batıklığı öğrendiklerinde veya bununla ilgili şüpheleri oluştuğunda
2312

, durumu, 

yönetim kuruluna bildirir ve yönetim kurulunun, bu bilgi üzerine, borca batıklık 

bilançosu hazırlayıp hazırlamadıklarını ve borca batıklığı mahkemeye bildirme 

konusundaki yükümlülüklerini, yerine getirip getirmediklerini denetlerler (TTK 

m.353/10). Bu konuda bir ihmalin bulunduğunu tespit ettiklerinde, iflâsın açılmasını 

sağlamak için
2313

, yönetim kurulunu, bilanço hazırlanması konusunda uyarır ve borca 

batıklığın mahkemeye bildirilmesini hatırlatırlar
2314

. Bu uyarı ve teklifin derhal 

yapılması ve bunun için yıllık raporun düzenlenmesinin (TTK m.354) beklenmemesi 

gerekir
2315

; aksi takdirde gecikmeden doğan zararlar için, bu görevin ihmal 

edilmesinden dolayı, denetçiler kusursuz olduğunu ispat etmedikçe müteselsilen 

sorumlu olurlar (TTK m. 359)
2316

 ve aleyhlerine sorumluluk davası açılabilir
2317

. 

Denetçilerin bu uyarılarına rağmen, yönetim kurulu, borca batıklığın tespiti ve 

mahkemeye bildirilmesi ile ilgili yükümlüğünü yerine getirmekten kaçınırsa
2318

; 

                                                 
2307

  Anonim şirketlerde, beşten fazla olmamak üzere, bir veya daha çok denetçi bulunur. 

Birden çok olan denetçiler, bir heyet teşkil ederler (TTK m. 347,I).  
2308

  Türk s. 43. 
2309

  Ansay T.-Anonim Şirketler, s. 167-168; Poroy (Tekinalp/Çamoğlu) N. 634.  
2310

  Türk s. 43. 
2311

  Bürgi Art 725, N. 12 vd. Giroud s. 94-95; Duss s. 69, 72; Henze s. 47, dn. 9; Lanz s. 

141; Türk s. 282. 
2312

  Denetçilerin borca batıklık konusunda şüpheleri oluştuğunda, ortada borca batıklığı tespit 

eden bir bilanço bulunmasa bile, şirketin defter kayıtlarını incelemekle yükümlüdürler 

(Türk s. 43). Bu duruma, yönetim organının muhasebe hileleriyle, borca batıklığı 

gizlemesi örnek olarak verilebilir (Lanz s. 96, dn. 123). 
2313

  Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 39.  
2314

  Giroud s. 97; Kayar-Mali Durum, s. 174; Duss s. 69. 
2315

  Yıllık rapor, denetçilerin şirkette yaptıkları teftiş üzerine hazırlayıp genel kurula 

sundukları rapordur. 
2316

  Lanz s. 142; Giroud s. 96, dn. 561; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 39; Denetim 

kurulunun bu konudaki sorumluluğu, nitelik olarak kusurlu sorumluluk halidir 

(Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 39, dn. 74).  
2317

  Türk s. 282-283. 
2318

  İsviçre‟de Borçlar Kanunu m. 729a,II‟ye göre, istisnai bir durum olarak, borca batıklık 
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denetçiler, genel kurulu olağanüstü toplantıya davet ederek (TTK m.353,I/8; 355)
2319

, 

bu toplantıda, yönetim kurulunun, mahkemeden, şirketin iflâsını talep etmesi yolunda 

bir genel kurul kararı alınmasını temin edebilir
2320

. Görüldüğü üzere, denetçilerin, 

borca batıklığı mahkemeye bildirme yetkileri mevcut olmamakla birlikte, yönetim 

organını, borca batıklık bildirimini yapmaya zorlayabilirler
2321

. 

Şirket ortakları, genel kurul toplantılarına katılıp oy kullanmak, yönetim kurulu 

başkanı, üyeleri ve müdürlerin işlemlerine karşı, denetçilere başvurmak ve şikâyette 

bulunmak hakkına sahiptirler. Denetçilerin de, ortakların bu taleplerini dikkate alıp, 

değerlendirme mecburiyetleri vardır. Denetçiler, bu değerlendirme sonucunda, şikâyet 

konusunun sabit olduğu sonucuna varırlarsa, durumu, yıllık raporlarına yazarlar (TTK 

m.356). Şikâyet sahibi ortakların, esas sermayenin onda birine denk gelen bir pay 

oranına sahip olmaları halinde, denetçilerin, genel kurulu olağanüstü toplantıya davet 

etme mecburiyetleri vardır (TTK m.356,II). Ortaklar da, bu taleplerinin dikkate 

alınmaması halinde, m. 367‟ ye göre, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler 

(TTK m.367)
2322

.  

Ortakların veya pay sahiplerinin bu haklarının yanı sıra, borca batıklık bildirimi 

yapma haklarının olup olmadığı konusunda, doktrin ve Yargıtay‟ın görüşü, ortakların 

bu yetkilerinin bulunmadığı yönündedir
2323

. Bu görüşe göre pay sahipleri, sadece 

borca batıklığı mahkemeye bildirmeyen yönetim kurulunun azlini isteyebilirler
2324

 

veya genel kurulda alacakları bir karar ile yönetim kuruluna borca batıklık bildirimini 

yapmaya zorlayabilirler
2325

. Ortakların, bildirim yapma yetkilerinin bulunmadığını 

savunan bir başka görüşe göre, her ne kadar bildirim yetkisine haiz yönetim kurulu 

üyeleri, aynı zamanda pay sahibi olan kimseler ise de, yönetim kurulu, borca batıklık 

bildirimini, pay sahibi sıfatıyla değil de, idare temsil yetkisine haiz organ sıfatıyla 

yapmaktadır. Dolayısıyla, şirket ortaklarının böyle bir yetkisi mevcut değildir
2326

. 

                                                                                                                                          
halinde, yönetim kurulu mahkemeye bildirim yükümlülüğünü yerine getirmezse, denetçiler 

mahkemeye bu bildirimi yapabilirler.  
2319

  Poroy (Tekinalp/Çamoğlu) N. 635; Türk s. 43. 
2320

   Giroud s. 94, 97; Kayar-Mali Durum, s. 174; Duss s. 106; Pekcanıtez-Anonim 

Ortaklıklar, s. 38; Poroy (Tekinalp/Çamoğlu) N. 635.  
2321

  Giroud s. 94; Bürgi Art 725, n.12; Duss s. 69; Kayar-Mali Durum, s. 174; Türk s. 282. 
2322

  Ayrıca, ortakların, m. 361‟e göre, genel kurul kararlarına yönetim kurulu nezdinde itiraz 

ve mahkemede onları iptal ettirme hakları vardır.  
2323

  Kayar-Mali Durum, s. 175; Türk s. 283; 11. HD, 27. 10. 1991, 3910/3543 (EriĢ-Ticaret, 

s. 1358-1359).  
2324

  Bürgi Art 725, N. 14.  
2325

  Giroud s. 95; Bürgi Art 725, N. 12. 
2326

  Kayar-Mali Durum, s. 175.  
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Ancak, bir başka görüşe göre
2327

 “anonim, limited ve kooperatif şirketlerde, acz 

beyanında bulunmak salahiyeti, kanunen, idare ve temsil yetkisine haiz olan ortak, 

şirket adına aciz
2328

 beyan edebilir. Fakat, şirket adına aciz beyanında bulunmak, idare 

işleri ve mutad muameleler dışında kalacağından, temsil salahiyetini haiz bir ortağın, 

bu hususta münferiden hareket etmesi caiz değildir (TTK m.175, 160) Şirket adına aciz 

beyanında bulunabilmeleri için ortakların ittifakı şarttır(TTK m. 165)”. Kanaatimizce 

de, borca batıklığı bildirim yetkisi, idare ve temsil yetkisi olan organ ve kişilere 

verilmiş olduğundan dolayı, şirket adına işlem yapma yetkisi olmayan pay sahiplerinin 

borca batıklık bildirimi yapamaması gerekir. Bütün ortakların, bu konuda ittifak etmiş 

olmaları da sonucu değiştirmeyecektir. Acaba ortaklar, şirketi idare ve temsile yetkili 

organ ve kişilerin borca batıklık sebebiyle olan iflâs taleplerinin yerinde olmadığını 

ileri sürerek karşı çıkabilirler mi? Kanaatimizce, buna gerek yoktur. Çünkü, 

nihayetinde bu talebi inceleyecek ve değerlendirecek olan ticaret mahkemesidir. Şayet, 

borca batıklığın şartları oluşmamışsa, zaten mahkeme, iflâs talebini reddedecektir.  

2-Alacaklıların Ġhtiyari BaĢvurusu 

Türk Ticaret Kanunu m. 324 ve Kooperatifler Kanunu m.6, alacaklıların borca 

batıklığı mahkemeye bildirmeye ilişkin yetkileri konusunda bir düzenleme 

içermemekle beraber
2329

, İcra ve İflâs Kanunu m.179‟e göre sermaye şirketleri ile 

kooperatiflerin borçlarının mevcudundan fazla olduğu gerekçesi ile doğrudan doğruya 

iflâsını, borçlunun yanı sıra, alacaklılar da isteyebilir (m.179,I, c.1)
2330

. Türk Ticaret 

                                                 
2327

  Olgaç-İcra ve İflâs, s. 1584, dn. 1). 
2328

  Buradaki “aciz” kavramının, m. 178,I‟deki aciz anlamında mı, yoksa borca batıklık 

anlamında mı kullanıldığı karardan anlaşılamamaktadır. Ancak, belirtmek gerekir ki, 

sermaye şirketleri ve kooperatiflerin ortakları, hem m. 178 anlamındaki acz halinde, hem 

de m. 179‟daki borca batıklık durumunda, mahkemeye aciz ve borca batıklık bildirimi 

yapma yetkileri mevcut değildir.  
2329

  Franko s. 418; Kayar-Mali Durum, s. 52.  
2330

  Berkin-Sermaye Şirketleri, s. 174-175; Pekcanıtez-Erteleme, s. 327; Alman Acziyet 

Kanunu olan Insolvenzordnung § 19‟a göre, alacaklılar da borca batıklığı mahkemeye 

bildirebilir ve bu sebeple de şirketin iflâsını isteyebilirler. Mehaz İsviçre hukukunda ise, 

Türk hukukundan farklı olarak, borca batıldık sebebiyle iflâs, kural olarak sadece anonim 

şirket yönetim kurulu tarafından istenebilir (OR Art. 725, III). Alacaklıların borca 

batıklığı, mahkemeye bildirerek iflâs isteme hakları mevcut değildir. Fakat, yönetim 

kurulunun bu görevini yerine getirmemesi durumunda, denetim kurulu iflâsı talep etmekle 

yükümlü olurlar (OR. Art. 729/b, II). (Schmid s. 47; Giroud s. 95; Lanz s. 44; Franko s. 

417; Üstündağ-TTK m. 324, s. 17, dn. 1). Ayrıca, yönetim kurulunun borca batıklığı 

mahkemeye bildirmemesi, SchKG m. 190,I‟e göre, bu durum alacaklıların haklarını ihlâl 

eden hileli muamele olarak kabul edilmekte ve dolayısıyla, alacaklılar, borca batıklık 

sebebiyle değil de hileli işlem sebebiyle şirketin iflâsını isteyebilmektedir (Bürgi Art 725, 

N. 14). Doktrindeki bir görüşe göre, Türk hukukunda, İsviçre‟den farklı olarak, m. 179 ile 
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Kanunu‟nun 436 ıncı maddesi, Ģirketin alacaklıları, esas sermayenin üçte ikisini 

kaybetmesi halinde, alacaklılara, şirketin feshini dava etmek veya alacağına karşı 

muteber teminat gösterilmesini talep etme hakkı verilmesine rağmen, daha ağır bir 

durum olan borca batıklık halinde, alacaklılara iflâs isteyebilmeleri konusunda, Türk 

Ticaret Kanunu‟nun böyle bir düzenleme içermemesi önemli bir eksikliktir
2331

. Ancak, 

Türk Ticaret Kanunu m.324‟ün, alacaklıların borca batıklık bildirimi yapabileceklerine 

dair bir düzenleme içermemesi, alacaklılara bu hakkı veren m.179‟un uygulanmasını 

engellemez. Böyle bir durumda, alacaklılar iflâs takibi başlatmadan, yani borçluya bir 

ödeme emri göndertmeden doğrudan mahkemeye başvurmak suretiyle iflâs 

isteyebilirler
2332

. 

Yönetim organının mecburi başvurusundan farklı olarak, İcra ve İflâs Kanunu 

m.179,I‟in lafzından, alacaklıların borca batıklığı mahkemeye bildirmelerinin, onlar 

için bir yükümlülük değil, ihtiyari bir yetki olduğu anlaşılmaktadır
2333

. Alacaklı, ticaret 

şirketinden alacaklı olduğunu ve şirketin borçlarının mevcudundan fazla olduğunu 

ispat ederse, ticaret mahkemesi, depo emri vermeden, doğrudan doğruya şirketin 

iflâsına hükmedebilir
2334

. Borçlu şirketin, borca batıklık beyanında bulunması ve bu 

nedenle iflâs istemesi, ona tanınmış bir hak olmasının yanı sıra, aynı zamanda ona 

yüklenmiş bir yükümlülüktür. Buna karşılık, alacaklılara bu durum, sadece bir hak 

olarak tanınmıştır. Bu itibarla, alacaklının borca batıklık beyanında bulunmaması ve bu 

vesileyle iflâs istememesi onun sorumluluğunu gerektirmez. Belirtmek gerekir ki, 

alacaklılar, genelde, şirketin iç işlerine yabancı olduklarından ve borçlunun mali 

durumunu, her zaman takip etme imkânları da bulunmadığından, şirketin borca batık 

olduğunu hemen anlamaları oldukça zordur. Alacaklıların, borca batıklık konusunda 

şüpheleri bulunması sebebiyle, şirketten borca batıklık bilançosu hazırlanmasını 

isteseler bile, şirketin bu talebi yerine getirme mecburiyeti yoktur. Ancak, alacaklılar 

                                                                                                                                          
alacaklılara borca batıklık sebebiyle iflâs isteme hakkı tanınmış olunduğundan, yönetim 

kurulunun bildirim görevini yerine getirmemesi alacaklıların haklarını ihlâl eden hileli bir 

işlem olarak sayılmaz (Üstündağ-TTK m. 324, s. 19, dn. 4). Kanaatimizce, öncelikle 

belirtmek gerekir ki, borçlu hakkında birden fazla iflâs sebebinin gerçekleşmesi halinde, 

alacaklıların istedikleri iflâs sebebine dayanmaları yönünde kanuni bir engel yoktur. İkinci 

olarak da, yönetim kurulunun borca batıklığı mahkemeye bildirmemiş olması, borca 

batıklığı, alacaklılardan gizlemek istediği anlamına gelir ki, bu durum hileli işlemin bütün 

unsurlarını taşımakta olduğundan, alacaklılar, m. 177/1‟deki hileli muamele işlemine 

dayanarak iflâs isteyebileceklerdir.  
2331

  Kayar-Mali Durum, s. 52.  
2332

  Bürgi Art 725, N. 12; Domaniç-Anonim Şirketler, s. 546. 
2333

  MuĢul-Erteleme, s. 61. 
2334

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2784; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 624.  
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bazı hallerde, borca batıklığı müşahede edebilirler: Örneğin, sermaye şirketi ve 

kooperatiflere karşı yapılan icra takibinde, haczedilebilen mallarının oranı, borçlarının 

yarısını karşılamıyorsa veya haczi caiz hiç malının olmaması, onun borca batık 

olduğunu gösterir. Böyle bir durumun varlığı halinde alacaklı, icra takibinden 

vazgeçerek ve borçlunun borca batık olduğunu ileri sürerek doğrudan doğruya iflâs 

davası açabilir
2335

.  

Şirketin normal yıllık bilançosunda büyük miktarda zarar bulunduğunun, 

alacaklılar tarafından öğrenilmesi, borca batıklık konusunda bir karine veya şüphe 

oluşturur. Halka açık anonim şirketlerin, yıllık bilanço, kâr ve zarar cetveli ve denetim 

raporlarının, Ticaret Sicili Gazetesi ve en az diğer iki gazetede ilan edilmesi 

zorunludur (SPK m.16, II). Alacaklılar, şirketin mali yapısı konusunda yayınlanan bu 

bilgilerden hareketle, şirketin borca batık hale geldiği konusunda kuvvetli bir şüpheye 

düşebilirler
2336

. Alacaklılar, borca batıklık konusunda oluşan kuvvetli şüpheleri üzerine 

borçlunun doğrudan doğruya iflâsını mahkemeden isteyebilirler. Daha önce de 

belirtildiği gibi, şirketin yıllık bilançosu şirketin borca batıklığı konusunda sağlıklı 

bilgi vermediğinden ve sadece borca batıklık konusunda şüphe uyandırmaya 

yettiğinden
2337

, borçlu şirket, iflâs davasıyla karşı karşıya kalmamak için, bir borca 

batıklık bilançosu hazırlamak suretiyle alacaklıların bu şüphesini giderebilir.  

Alacaklı kavramının kapsamına, kefiller, şirket lehine rehin tesis edenler veya bir 

güvence verenler, tahvil sahipleri gibi kimseler girer. İntifa senedi sahipleri ve pay 

sahiplerinin iflâs isteyebilmeleri için, bunların şirketten alacak hakkına dönüşmüş 

taleplerinin bulunması gerekir. Şayet, bunlar şirketten kesinleşmiş kâr payı veya 

hazırlık devresi faizine sahipseler veya başka bir ilişki sebebiyle alacaklı sıfatını 

kazanmışlarsa, alacaklı sıfatıyla iflâs isteme yetkileri vardır
2338

. 

Alacaklıların her biri, tek başlarına ya da birlikte borçlu şirketin iflâsını 

isteyebilirler. Alacaklıların sıfatları farklı olabileceği gibi, alacağın türü de farklı 

olabilir. Yani, alacaklılar bakımından herhangi bir ayrım yapılmış değildir. Örneğin, 

vergi alacağı sebebiyle hazine de iflâs talep edebileceği gibi, tahvil sahipleri de 

                                                 
2335

  Çünkü, alacaklının başlattığı cebri icra yolunu değiştirme hakkına sahiptir. Kanunda, 

alacaklı icra takibinden vazgeçtikten sonra, seçeceği iflâs takibinin türü konusunda bir 

kısıtlama yoktur. Bu nedenle alacaklı takipli iflâs yoluna başvurabileceği gib i, doğrudan 

doğruya iflâs yoluna da başvurabilir.  
2336

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 70.  
2337

  Bkz. yuk. § 17.B.II.1. 
2338

  Kayar-Mali Durum, s. 173.  
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ortaklığa karşı alacaklı sıfatına sahip olduklarından iflâs talep edebilirler. Ancak, 

kanaatimizce, alacağı rehinle teminat altına alınmış olan bir alacaklı, borca batıklık 

sebebiyle iflâs isteyemez. Şu kadar ki, rehin bütün alacağı karşılamıyorsa, rehin hakkı 

sahibi de, iflâs talebinde bulunabilir.  

Şirketi idare ve temsil ile yetkili olanlar, borca batıklık sebebiyle, mahkemeye 

başvurmakla birlikte, ayrıca iflâs istememişlerse, alacaklılar mahkemeye başvurarak, 

borçlunun iflâsını isteyebilirler veya tam aksine, borçlu borca batık olduğu 

gerekçesiyle mahkemeden iflâsını istemesine rağmen, alacaklılar şirketin borca batık 

olmadığını ileri sürerek, iflâs talebinin reddedilmesini talep edebilirler.  

Alacaklıların, daha önce davranarak, borca batıklık sebebiyle şirketin iflâsını 

talep etmiş olmaları, yönetim organının iflâsı derhal mahkemeye bildirme 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz
2339

. Şirket hakkında, alacaklıların derdest bir iflâs 

davası mevcut olsa bile, kanunun açık hükmü gereğince, borçlu da, ayrıca borca 

batıklık bildiriminde bulunarak, iflâs istemek zorundadır
2340

. Bu durumda, her iki 

talep, mahkeme tarafından birleştirilerek incelenir. Fakat, alacaklıların daha önce 

yaptıkları iflâs talebinin, borca batıklıktan başka bir sebebe dayanması halinde, derdest 

bir iflâs davasından bahsedilemez. Çünkü, bu durumda, her ne kadar talep sonucu aynı 

ise de, taraflar ve davanın dayandığı vakıalar, yani dayanılan iflâs sebepleri aynı 

olmayacağından derdestliğin şartları oluşmayacaktır
2341

.  

3-Sermaye Piyasası Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun 

BaĢvurusu 

Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yaptığı izleme, 

inceleme ve denetlemeler sonucunda, bu kanuna tabi anonim şirket ve sermaye 

piyasası kurumlarının, kanuna, esas sözleşme hükümlerine veya işletme amaç ve 

konusuna aykırı görülen durum ve işlemleri ile sermayenin azalmasına veya kaybına 

yol açan işlemlerinin hukuka aykırılığının tespiti veya iptali için dava açmaya, Türk 

Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgililerden aykırılıkların giderilmesi 

için tedbir almasını ve öngörülen işlemleri yapmasını istemeye ve gerektiğinde bu 

                                                 
2339

  Giroud s. 77-78; Lanz s. 140; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar s. 41; Deliduman-

Erteleme, s. 35; Atalay-Anonim Şirketler s. 65; Kayar-Mali Durum, s. 180; Türk s. 287; 

MuĢul-Erteleme, s. 51. 
2340

  MuĢul-Erteleme, s. 51. 
2341

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 65.  
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halleri ilgili mercilere intikal ettirmeye yetkilidir (SPK m.46/c)
2342

. 

Sermaye Piyasası Kurulu‟nun, sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumların, 

mali yapılarının ciddi bir şekilde zayıflamakta olduğunu tespit etmesi durumunda; 

verilecek uygun süre içinde, mali yapısının güçlendirilmesini istemeye; kurum 

görevlilerinin imza yetkilerini sınırlandırmaya veya kaldırmaya; verilen bu süre içinde, 

bu kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda veya mali 

durumlarının taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğunun tespiti 

halinde, gerekli tedbirleri almaya, herhangi bir süre vermeksizin kurumların 

faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya veya sürekli olarak durdurarak yetkilerini 

kaldırmaya; bu tedbirlerden netice alınmadığı takdirde, tedrici tasfiyelerine karar 

vermeye ve tasfiyenin bitmesini takiben gerektiğinde veya tedrici tasfiyeye gitmeksizin 

doğrudan iflâslarını talep etme yetkisine haizdir (SPKa m.46/h)
2343

. Sermaye Piyasası 

Kanunu m.46/h‟deki iflâs sebebi, m. 179 ve Türk Ticaret Kanunu m.324‟te düzenlenen 

ve doğrudan doğruya iflâs imkânı veren bir iflâs sebebi olan borca batıklık ile 

örtüşmektedir
2344

. SPK‟ya iflâs isteme hakkı tanınmışsa da, bu talebin özellikleri 

hakkında düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle açılan iflâs davası, İcra ve İflâs 

Kanunu hükümlerine tabi olacaktır
2345

. 

Sermaye piyasası kurumları, birer anonim şirket olduklarından, Sermaye Piyasası 

Kurulu‟nun bunların iflâsını istemesi, bu kurumların yönetim kurulunun ve tasfiye 

memurlarının, borca batıklığı mahkemeye bildirme mecburiyetini ve sorumluluğunu 

ortadan kaldırmaz
2346

.  

                                                 
2342

  Kayar-Mali Durum, s. 173.  
2343

  “… Davacı, Sermaye Piyasası Kurulu, davalı aracı kuruluşun, 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu‟nun 46 ıncı maddesinin (h) bendi uyarınca iflâsını talep etmiştir. İflâsı 

istenen aracı kuruluş, 28. 7. 1981 tarihinde kabul edilen anılan yasanın 30 uncu 

maddesinde sermaye piyasasına yardımcı kuruluşlar arasında sayılmış, aynı yasanın 31 

inci ve 32 nci maddelerinde de aracı kuruluşların faaliyetlerinin kapsamı ve faaliyet 

koşulları düzenlenmiştir. 14. 1. 1993 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Seri:V, No:8 

Tebliğde de aracılık faaliyetleri ve aracı kuruluşlara ilişkin esaslar belirlenmiştir. Sermaye 

Piyasası Kanunu‟nun 6 ncı maddesinin (f) bendinde aracı kuruluşların faaliyetlerinin 

kanun ve mevzuata uygunluğunu denetleme, kanuni, işletme amaç ve mevzuat ilkelerine 

aykırı hareketler halinde, Sermaye Piyasası Kurulu‟na gerekli tedbirleri alma ye tkisi 

tanınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu, mali durumun düzeltilmesi için alınan bu tedbirlere 

rağmen, mali durumunu güçlendirmeyen aracı kuruluşların iflâsını isteme hakkı da 46. 

maddenin (h) bendi ile tanınmıştır…” (19. HD, 13. 6. 1995, 4053/5326: 

www.kazanci.com); 19. HD, 20. 6. 1995, 4595/5616: www.kazanci.com).  
2344

  Altay-İflâs Davaları, s. 912.  
2345

  19. HD, 5. 7. 1996, 4023/6940 (www.kazanci.com).  
2346

  Kayar-Mali Durum, s. 174.  

http://www.kazanci.com.tr/
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Sermaye Piyasası Kurulu‟nun, doğrudan doğruya iflâs isteyebilmesi, sadece 

sermaye piyasası kurumlarıyla sınırlı olmayıp, şartlarının varlığı halinde, Sermaye 

Piyasası Kanunu m. 46/k‟ da sayılmış kimselerin de iflâsını isteyebilir. Buna göre, 

Kurul, sermaye piyasası kurumlarının (h) bendi hükmü uyarınca, tedrici tasfiyeye 

girmesi veya iflâsı hallerinde, Kurulca sorumlulukları tespit edilmiş bulunmak 

kaydıyla, %10‟undan fazla paya sahip ortaklarının, görevden ayrılmış olan veya halen 

görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ve imzaya yetkili yöneticileri ile 

yatırım fonu yöneticilerinin şahsen iflâslarını isteyebilir (SPK m.46/k). 

Bir bankanın, Bankacılık Kanunu hükümlerine göre, faaliyet izninin kaldırılması 

hâlinde yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu‟na intikal eder (BankK. 

m.106,I). Bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını gerektiren sebepler, Bankacılık 

Kanunu m. 71‟de tek tek sayılmışlardır. Faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin Kurul 

kararının, Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren, banka hakkındaki ihtiyatî 

tedbir dâhil, her türlü icra ve iflâs takibatı durur ve yeni icra ve iflâs takibi yapılamaz. 

Banka hakkında, Fon haricinde üçüncü kişiler tarafından açılmış tüm dava, icra ve iflâs 

takipleri mahkeme, icra ve iflâs dairesi tarafından, derhal, Fona bildirilir (BankK. 

m.106,II). Fon, yönetim ve denetimi kendisine intikal eden bankadaki sigortalı 

mevduatı ve sigortalı katılım fonunu doğrudan veya ilân edeceği başka bir banka 

aracılığı ile ödeyerek, mevduat ve katılım fonu sahipleri yerine bankanın doğrudan 

doğruya iflâsını ister. Bu görev ve yetki münhasıran Fona aittir (BankK. m.106,III). 

VI-Borçların Muaccel Hale GelmiĢ Olma Mecburiyeti  

Borcun muaccel olup olmaması, birinci olarak borca batıklığın tespiti, ikinci 

olarak da, iflâs isteme bakımından olmak üzere, iki açıdan önem arzeder. Borca 

batıklık sebebiyle, borçlunun iflâsının istenebilmesi için, öncelikle, yönetim organı 

tarafından, borca batıklığın tespiti yapılmalıdır. Doktrinde bazı yazarlar, borca 

batıklığın tanımını yaparken, mevcudu aşan borçlar için “muaccel olan ve muaccel 

olmayan” ifadesi kullanılmaktadır
2347

. Yani, bu görüşe göre, borca batıklığın 

tespitinde, hem muaccel hem de muaccel olmayan borçlar hesaplamaya dahil edilir. 

Kanaatimizce de, borca batıklığın tespitinde, yani borca batıklığın gerçekleşmiş 

sayılması için, sadece muaccel olan borçların hesaba katılması gerekir. Şayet, müeccel 

olan borçlar, bu hesaplamaya dâhil edilirse, yüklü miktarda kredi olan ve bunu taksitler 

halinde ödeyen birçok şirketi, borca batık olarak kabul etmek gerekecektir. Çünkü, 

                                                 
2347

  Örnek olarak bkz.: MuĢul-Erteleme, s. 47, 48; Atalay-Borca Batıklık, s. 7. 
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ileride ödenecek bütün borçlar, müecceldirler. Bunların da, hesaplamaya dâhil edilmesi 

ile mevcud ile borç arasındaki denge değişecek ve borçlu ileride ödeme imkânına sahip 

borçları nedeniyle, şimdiden borca batık hale gelecektir ki, bu da, ticari düzenin temel 

prensipleriyle bağdaşmaz.  

Borcun muaccel olup olmamasının önem arzettiği ikinci nokta, borca batıklık 

nedeniyle iflâs istenmesi bakımındandır: Bir borçlunun, muaccel borçları hesaplanmak 

suretiyle, borca batık olduğu anlaşıldığı takdirde, alacağı henüz muaccel olmayan 

alacaklılar da, alacaklarının muaccel olmalarını beklemeden, borca batıklık sebebiyle, 

iflâs isteme hakkına sahiptirler. Yani, borca batıklığın tespiti için, alacakların muaccel 

olması zorunlu iken; bir alacaklının, varlığı tespit edilen borca batıklık nedeniyle iflâs 

isteyebilmesi için alacağının muaccel olması gerekmez
2348

. Sonuç olarak denilebilir ki, 

şirket alacaklısının, borca batıklık sebebiyle iflâs isteyebilmesi için, alacağının 

muaccel hale gelmiş olmasına gerek olmayıp, sadece mevcut bir alacağın bulunması 

yeterlidir
2349

. Zira, meydana gelmiş olan borca batıklık, müeccel olan borçların 

ödenmesini de tehlikeye sokmaktadır
2350

. Borca batıklığın, yönetim organınca tespit 

edilmemiş olması halinde, alacaklılar borca batıklık şüphesi üzerine iflâs davası 

açabilirler. Bunun için de, alacaklarının muaccel olmasına gerek yoktur. Ancak, 

mahkemenin, iflâsa karar verebilmesi için, borca batıklığın alacaklılar tarafından tam 

olarak ispat edilmesi veya mahkeme tarafından re‟sen
2351

 tespit edilmesi şarttır.  

                                                 
2348

  Borçlu, almış olduğu bu krediyi iyi kullanamadığı için kaybetmişse ve artık yeni bir kredi 

sağlama imkânı yoksa, borca batıklığın tespitinde, istisnai bir durum olarak, muaccel 

olmayan borçların da hesaplamada esas alınması gerekir. Ancak, bu hesaplama sonucunda, 

müeccel ve muaccel borçların toplamı, mevcudu geçmiyorsa, acz hali veya ödemelerin 

tatilinden söz edilir.  
2349

  Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 50; Franko s. 413; Kayar-Mali Durum, s. 173; Atalay-

Borca Batıklık, s. 34; Türk s. 287, 320-321; Kaya, Arslan: Batık Anonim Şirketin 

İflâsının Ertelenmesi (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu‟na 65. Yaş Armağanı, İstanbul 2001, s. 

279-303), s. 286, dn. 28.  
2350

  Her ne kadar, borca batıklık nedeniyle müeccel alacakların ödenmesi tehlikeye düşüyor 

olsa da, borca batıklığın oluşmasında mali durumun bozulması daha belirleyici bir unsur 

olması nedeniyle, borca batıklık borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebepleri 

arasında değil de, mali durumun bozulmasından kaynaklanan iflâs  sebepleri içinde 

incelenmektedir.  
2351

  19. HD, 9. 5. 2002, 1463/3540 (www.kazanci.com).  
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VII-Ġflâsın Ertelenmesinin Mümkün Gözükmemesi 

1-Genel Olarak 

Türkiye‟de 2001 ekonomik krizinden sonra, İstanbul yaklaşımı
2352

 olarak da 

adlandırılan ve ticari sahada kabul gören düşünce platformunun önerileri 

doğrultusunda, özellikle banka ve kredi kurumlarının iflâsı önlenerek, ticari ve 

ekonomik hayata kazandırılması amacıyla, borçlar, alacaklıların da kabulüyle ile üç yıl 

süreyle ertelenmeye başlanmıştı. Bu yaklaşımın, ilk başta banka ve kredi kurumları ile 

sınırlı tutulmasının temel sebebi, banka ve kredi kurumlarının, ticari hayata kredi 

vermeye devam etmelerini temin etmek suretiyle, iflâs etmelerinin önlenebileceği 

düşüncesi idi.  

Aslında, iflâsın ertelenmesi (Konkursaufschub) Türk Ticaret Kanunu m.324,II‟de 

düzenlenmiş bir kurumdu. Ancak, İcra ve İflâs Kanunu‟na, 17.7. 2003 tarihli 4949 

Sayılı Kanun
2353

 ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde girmiştir. Fakat, Türk Ticaret 

Kanunu‟ndaki haliyle, iflâsın ertelenmesi uygulama alanı bulamamaktaydı
2354

. Bunun 

                                                 
2352

  İstanbul yaklaşımı olarak adlandırılan sistem, temellerini Londra yaklaşımından 

almaktadır. Londra yaklaşımı ise, İstanbul yaklaşımının temelini oluşturan ve Londra 

bankaları tarafından nakit akışı krizi ile karşılaşan müşterilerine uygulanan yaklaşım” 

olarak tanımlanmaktadır (www.privatesozluk.com). Bu yaklaşım özellik olarak, büyük 

alacaklılar ile borçluları mahkeme yoluna gitmeden bir araya getiren, borç yapılandırma 

ilkelerini ve kayıpların nasıl paylaşılacağını belirlemeleri esasına dayanan, borç -hisse 

senedi takası ve borç affı yöntemlerini içeren ve otoritelerin sadece koordinasyon 

problemlerinin halledilmesi noktasında rol oynadıkları bir borç çözümleme modelidir 

(Çokaklı, Serdar: Bankacılık Sektöründe Yeniden Yapılandırma: Japonya Örneği, 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, MSPD Çalışma Raporları, 2002/2, dn. 30; 

www.bddk.org.tr). Londra yaklaşımı, kanuni gerekliliklerin ya da diğer unsurların ötesinde 

esasen koşulsuz bir hayatta kalma güdüsüne dayanan bir sistemdir. Bu nedenle de 

gönüllülük sistemiyle çalışmaktadır. Londra yaklaşımı finansal sıkıntı çeken şirketlerin 

hayatta kalmalarını amaçlasa da, bunu garanti etmez. Borçlu şirketlerin hayatta kalıp 

kalmayacağına tamamen alacaklılar karar vermektedir. Bu sistemde şirketler, “yaşayabilir” 

ve “yaşayamaz” şirketler şeklinde iki gruba ayrılırlar. Yaşayamaz şirketler, kendi haline 

bırakılarak ölüme terk edilirler. Yaşama ihtimali olan şirketler ise, Londra yaklaşımı 

çerçevesinde değerlendirilip onlara sağlanan imtiyazların devamlılığı sağlanır. Finansal 

sıkıntı içindeki şirketler, böylece içinde bulundukları zor durumdan kurtularak borçlarını 

ödeme imkânı elde ederler. Ancak, Londra yaklaşımı, felsefesi gereği hiçbir şirketin 

iflâsını isteme hakkına sahip değildir. Yaşaması mümkün olmayan şirketlere bankaların 

kredi vermemesi, zaten onların tasfiye edilme sonucunu doğuracaktır 

(www.privatesozluk.com; Ayrıca bkz. Özince, Ersin: Türkiye Bankacılık Sisteminde 

Kredi Riski ve Aktif Yönetim Şirketleri (http://www.tmsf.org).  
2353

  Bkz. 30. 07. 2003 tarihli, 25184 sayılı RG.  
2354

  Altay-İflâsın Ertelenmesi, s. 627.  

http://www.privatesozluk.com/
http://www.privatesozluk.com/
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sebebi ise, m.324‟te iflâsın ertelenmesi ile birlikte, borçlu hakkındaki takiplerin, 

istisnalar hariç olmak üzere, duracağına dair bir hüküm yer almamasıydı
2355

. 4949 

sayılı yasa ile bu kurumun işler hale gelmesi için, bu yönde düzenlemeler yapılmış ve 

erteleme müddeti içinde, borçluya karşı takip yapılamayacağı ve başlamış olan 

takiplerin de duracağı hükme bağlanmıştır
2356

. Bu şekilde düzenleme yapılmış 

olmasının amacı, borçluyu, alacaklıların takiplerinden, erteleme süresi içinde 

koruyarak malvarlığının parçalanmasını önlemek, ticari hayatta kalarak faaliyetini 

devam ettirmesini sağlamak ve alacaklıları da, şirketin iflâsı sonucunda doğan olumsuz 

sonuçlarından korumaktır
2357

. Gerçekten, her bir alacaklı, münferit takipler yoluyla, 

borçlunun malvarlığından bir parça alıp götürürse, geriye işletmeyi devam ettirecek bir 

malvarlığı kalmayabilir. İşte, bunu engellemek için, amme alacakları dâhil, tüm 

alacaklar hakkındaki takipler durması gerekir. Esasen bu yeni düzenlemelerle, 

işletmelerin iflâs ettirilmek yerine, mümkün olduğu kadar mali durumlarının 

iyileştirilerek, faaliyetlerine devam edebilmeleri
2358

 ve dolayısıyla da işletmelerin 

ekonomiye olan katkılarının aksamaması
2359

, işçilerin çalışabilmesi ve işyerlerini 

koruyabilmesi amaçlanırken
2360

, diğer yandan da alacaklılara alacaklarını, en yüksek 

miktarda tahsil edebilmeleri amaçlanmıştır.  

 

                                                 
2355

  Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 24. 
2356

  Kural olarak, iflâsın ertelenmesi ile birlikte 6183 sayılı kanuna dayanan takipler dâhil tüm 

takipler durur. İflâsın ertelenmesindeki temel düşüncelerden birisi de, alacaklıların 

takiplerinden borçluyu erteleme süresi boyunca koruyarak, mal varlığının erimesine engel 

olmaktır. Çünkü, her bir alacaklı, münferit takipler yoluyla borçlunun malvarlığından bir 

miktarına el koydurtması halinde, geriye şirketin ticari ve ekonomik hayatını sürdürecek 

değer ve miktarda mevcudu kalmayabilir. İşte  bu tür olumsuzlukları engellemek için, 

amme alacakları dâhil tüm takipler durur. Ancak, istisnai olarak, rehinli alacaklara bir 

imtiyaz tanınmıştır. İcra ve İflâs Kanunu m. 179b, II‟ deki düzenlemeye göre, taşınır, 

taşınmaz rehni ve ticari işletme rehini sahibi alacaklılar, takibe devam edebilirler veya 

yeni takip yapabilirler. Bu da çok makul ve amaca hizmet eden bir düzenlemedir. Ancak, 

İcra ve İflâs Kanunu‟nun 206 ncı maddesinin 1 inci sırasında yer alan alacaklar için haciz 

yoluyla takip yapılabileceğine dair ikinci bir istisna getirilmiştir. Bu istisna ise, iflâsın 

ertelenme kurumunun temel mantığı ile bağdaşmamaktadır. Örneğin, iflâsın ertelenmesini 

talep eden şirketin işçi borçları çoksa, o şirket, iflâsın ertelenmesi kararı alsa bile hiçbir 

manası kalmayacaktır ve bu süreç başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkûm olacaktır (Atalay, 

Oğuz: İflâsın Ertelenmesi: Bankacılar Dergisi, 2003/47, s. 93-98), s. 96).  
2357

  Arslan, Ramazan: İflâsın Ertelenmesi Uygulamaları (Bankacılar Dergisi,  2008/67, s. 116-

123), s. 117. 
2358

  Deliduman-Erteleme, s. 18. 
2359

  Ermenek, İbrahim: İflasın Ertelenmesi, Ankara 2009, s. 104.  
2360

  Arslan-Erteleme, s. 117; Sayhan, İsmet: Anonim Şirketlerde, Aktiflerin Pasifleri 

Karşılayamamasının Sonucu Olarak İflâs ve İflâsın Ertelenmesi (BATİDER, 2005 /11, s. 

77-121), s. 98. 
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İflâsın ertelenmesi, mali yapısı zayıflayarak borca batık hale gelmiş borçlu 

hakkında, mahkeme kararı ile iflâsın açılmasının belli bir süreyle ertelenmesine imkân 

veren ve bu süre zarfında şirketin mali yapısının güçlendirilerek, iflâstan kurtulmasını 

hedefleyen bir iyileştirme yöntemidir
2361

. İflâsın ertelenmesi, bir iflâs sebebi olan 

borca batıklığın varlığını ortadan kaldırmaz. Erteleme süresi içinde, şirketin durumu 

iyileştirilinceye kadar, borca batıklık, fiili olarak ortada durmaya devam eder. İflâsın 

ertelenmesi, bir iflâs sebebi olarak, borca batıklığın iflâsın açılmasına sebebiyet veren 

etkisini, kanunun öngördüğü süre zarfında askıda tutar. Eğer, erteleme sonucunda, 

şirketin durumu iyileşirse, iflâs sebepleri de ortadan kalkar ve şirket iflâstan kurtulur. 

İflâsın ertelenmesi, iflâs sebebi olan borca batıklığın doğuracağı hüküm ve 

sonuçları, bir süreliğine erteleme fonksiyonuna sahiptir. Kanunda belirtilen süre 

zarfında, şirket borca batık değilmiş gibi, ancak, ticaret mahkemesinin kontrolünde 

ticari faaliyetlerine devam eder. Şirketin, faaliyetlerine mahkeme kontrolünde devam 

etmesi, hem var olan mevcudun erimesini önler, hem de şirketin mali ve ekonomik 

durumunu iyileştirmeyi kolaylaştırır. İcra ve İflâs Kanunu‟nun 179 uncu maddesinin 

gerekçesinde
2362

, iflâsın ertelenmesi kurumunun, büyük istihdam alanlarının 

korunması; iflâsın, gerek borçlu, gerekse alacaklılar yönünden yaratacağı ağır 

sonuçların önlenmesi ve borçlu şirkete sağlanacak yeni imkânlarla, şirketin yeniden 

aktif bir biçimde ekonomiye kazandırılması gibi amaçlarla düzenlendiği 

belirtilmektedir.  

2-Ġflâsın Ertelenmesi ve Borca Batıklık ĠliĢkisi 

a-Erteleme Talebinin Yapılması 

Ticaret mahkemesi, borca batıklığı tespit etmiş olsa bile, kendiliğinden, iflâsın 

ertelenmesine karar veremez. Bunun için, borçlu veya alacaklıların talebine ihtiyaç 

vardır
2363

. İflâsın ertelenmesinin talep edilebilmesi için de, borca batıklığın 

                                                 
2361

  Diğer tanımlar için bkz. Giroud s. 195; Schmid s. 45; Üstündağ-TTK m. 324, s. 18; 

Arslan-Erteleme, s. 117; Pekcanıtez-Erteleme, s. 323; Deliduman-Erteleme, s. 5; 

Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 48; Atalay, Oğuz: İflâsın Ertelenmesi (75. Yaş Günü 

İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s. 49-99), s. 50; Altay-İflâsın 

Ertelenmesi, s. 627.  
2362

  2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu‟unda değişiklik yapan 17. 7. 2003 tarih ve 4949 Sayılı 

Kanun (RG, 30. 7. 2003, sa. 25184).  
2363

  Pekcanıtez-Erteleme, s. 334; Deliduman-Erteleme, s. 32; Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 

48; Kaya, A. s. 287; Ermenek s. 153-154. 

http://papirus.ankara.edu.tr/web/catalog/search.php?lst=1&action=search&search_term%5b1%5d=Atalay,%20Oğuz&search_index%5b1%5d=4|100|a&search_position%5b1%5d=1
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ispatlanması gerekir
2364

. Çünkü, borca batıklık, iflâsın ertelenmesinin zorunlu 

koşulunu teşkil eder. Ayrıca, iflâsın ertelenmesi için, borca batıklık tehlikesi tek başına 

yeterli olmayıp, söz konusu borca batıklığın hâlihazırda gerçekleşmiş olması şarttır
2365

. 

Sermaye şirketleri ve kooperatifler, borca batık hale gelmedikçe, iflâsın ertelenmesini 

isteyemeyecekleri gibi
2366

, borca batıklık olmasına rağmen, borca batıklık bildirimi 

yapılmadan, tek başına iflâsın ertelenmesini isteyemezler
2367

. Borca batıklık 

bildiriminin her halükârda yapılması zorunludur. İflâsın ertelenmesine ilişkin talep 

daha sonra geri alınabilir. Ancak, bu geri alma borca batıklık bildiriminin de geri 

alındığı anlamına gelmez
2368

. Normalde, diğer iflâs sebeplerine dayanılarak, iflâsın 

ertelenmesi talep etmek mümkün değildir
2369

. Ancak, bizim de katıldığımız bir görüşe 

göre, borca batıklık dışında da, örneğin, acz hali gibi hallerde de, iflâsın ertelenmesini 

talep etmek mümkün olabilmelidir
2370

. Belirtmek gerekir ki, iflâs davası, başka bir iflâs 

sebebine dayanılarak açılmasına rağmen, ayrıca, borca batıklık hali de mevcutsa, 

iflâsın ertelenmesini talep etme konusunda herhangi bir engel yoktur. İflâsın ertelenme 

talebinin dikkate alınması, öncelikle talep ve ekinde verilen bilgi ve belgelerden, borca 

batıklığın söz konusu olduğunun anlaşılmasına bağlıdır
2371

. 

Borca batıklık bildirimini yapmaya yetkili olan yönetim organı ve alacaklılar, 

aynı zamanda, iflâsın ertelenmesini de talep etme hakkına sahiptirler
2372

. Yönetim 

organın iflâsın ertelenmesini isteyebilmesi, genel kurul, ortaklar kurulu veya denetim 

kurulunun onayına tabi değildir
2373

. Ancak, yönetim veya temsil ile görevli kimselerin, 

                                                 
2364

  “İflâsın ertelenmesine karar verilebilmesi için, öncelikle erteleme talebinde bulunan 

şirketin, borca batık durumda olduğunun tesbit edilmesi gerekir. Bunun için, tüm aktifler, 

rayiç değeri, yani piyasadaki satış değeri üzerinden bilançoya geçirilmelidir. Bilirkişi 

raporunda, araçlar ve demirbaşların rayiç değeri tesbit edilmişse de aktifteki diğer malların 

rayiç değeri tesbit edilmeden şirketin borca batık durumda olduğunun kabulü isabetli 

değildir” (19. HD, 17. 11. 2005, 6312/11314: www.kazanci.com).  
2365

  Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma yolunda, iflâsın ertelenmesinden farklı olarak, 

borca batıklık tehlikesine dayanılarak yeniden yapılandırma yoluna başvurulabilir (bkz. m. 

309/m).  
2366

  Schmid s. 47; Üstündağ-TTK m. 324, s. 18; Pekcanıtez-Erteleme, s. 326, 329; Atalay-

Anonim Şirketlerin İflâsı, s. 111; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes-İcra ve 

İflâs 1, s. 519-520; Türk s. 320; Kaya, A. s. 289; 11. HD, 23. 12. 1991, 6209/6770: EriĢ-

Ticaret, s. 928); 19. HD, 17. 11. 2005, 6312/11314: Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 49). 
2367

  Giroud s. 110; Pekcanıtez-Erteleme, s. 329.  
2368

  Ermenek s. 154. 
2369

  Pekcanıtez-Erteleme, s. 329.  
2370

  Pekcanıtez-Erteleme, s. 329.  
2371

  Kaya, A. s. 284.  
2372

  Bu kişilerin mahkemeye borca batıklığı bildirmeleri mecburi iken, iflâsın ertelenmesi talebinde 

bulunma mecburiyetleri yoktur (Deliduman-Erteleme, s. 34). 
2373

  Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 46.  
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iflâsın ertelenmesi talebinde bulunabilmeleri için bir karar almaları gerekir
2374

. Buna 

karşılık, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tek başlarına borca batıklık sebebiyle 

iflâs isteyemeyecekleri gibi, iflâsın ertelenmesini isteyemezler
2375

. Ancak, şirket, 

tasfiye halinde olması sebebiyle, borca batıklığı bildirmek hak ve yükümlülüğüne 

sahip olan tasfiye memurlarının, iflâsın ertelenmesini de isteyip isteyemeyecekleri 

tartışmalıdır: Doktrindeki bir görüşe  göre, tasfiye sürecindeki bir şirketin 

mevcudunun, borçlarını karşılayamadığı, tasfiye memurlarınca mahkemeye 

bildirilmişse, mahkeme bu durumdaki şirket hakkında iflâs kararı verilmesini 

erteleyemez
2376

. Bir başka görüşe göre ise, m.179‟da, tasfiye memurlarının borca 

batıklık sebebiyle, şirketin iflâsını isteme yetki ve yükümlülükleri olmasına rağmen, 

iflâsın ertelenmesini isteme gibi bir yetkileri yoktur. Bunun sebebi, tasfiyeye giren bir 

şirketin ehliyeti, sadece tasfiye amacıyla sınırlı olması ve tasfiye memurlarının şirketin 

devamını sağlama gibi bir görevlerinin bulunmamasıdır. Tasfiye memurlarının böyle 

bir yetkilerinin bulunmadığı, m. 179,I‟in ifade tarzından anlaşılmaktadır.
2377

  

Tasfiye memurlarının erteleme talebinde bulunamayacağını ileri süren görüşler 

de mevcuttur. Bu yöndeki bir görüşe göre ise, tasfiye halindeki bir şirket için iflâsın 

ertelenmesi sözkonusu olabilir. Bu şirket için erteleme talebinde bulunma yetkisi de 

tasfiye memurlarına aittir
2378

. Bir başka görüşe göre, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 179 

uncu maddesi, 4949 sayılı Kanunla değişikliğe uğramadan önce, tasfiye memurlarının 

iflâsın ertelenmesini talep etme yetkileri mevcut değilken, 4949 Sayılı Kanun‟la tasfiye 

memurlarına da, bu hak açıkça verilmiştir. Dolayısıyla, tasfiye memurları da iflâsın 

ertelenmesi talebinde bulunabilirler
2379

.  Bu görüş, tasfiye memurlarının böyle bir 

yetkilerinin kanun tarafından verildiğini kabul etmekle birlikte, görevi tasfiye olan 

memurlara böyle bir yetki verilmesini doğru bulmamakta, bu kimselerin şirketi tasfiye 

etme görevi ile şirketi eski hale getirmek için iyileştirme projesi sunma yetkilerinin 

birbiriyle çeliştiğini ileri sürmektedir
2380

.  

Kanaatimizce, m.179, dikkatle incelendiğinde, tasfiye memurlarına açıkça 

                                                 
2374

  Bkz. Deliduman-Erteleme, s. 34-35. 
2375

  Giroud s. 108-109; Pekcanıtez-Erteleme, s. 335.  
2376

  Berkin-Sermaye Şirketleri, s. 177.  
2377

  Atalay-Borca Batıklık, s. 67-68; Türk 320-321; Kaya, A. s. 286, dn. 28.  
2378

  Deliduman-Erteleme, s. 33, dn. 121; Öztek ise, bir gerekçe belirtmeksizin tasfiye 

memurlarının iflâs isteme yetkisine sahip olduklarını belirtmiştir (Öztek-İflâsın 

Ertelenmesi, s. 47). 
2379

  Pekcanıtez-Erteleme, s. 336;  
2380

  Pekcanıtez-Erteleme, s. 336;  
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verilen yetki, iflâsın ertelenmesi ile ilgili olmayıp, iflâsın istenmesi ile ilgilidir. İflâsın 

istenmesi ile ilgili kısımda, iflâs istemeye yetkili olanlardan, temsil ve idare yetkisine 

sahip olanlar ve alacaklıların yanı sıra tasfiye memurları da sayılmıştır. Ancak, iflâsın 

ertelenmesini talep edecekler arasında, şirketi idare ve temsil yetkisine sahip kimseler 

ile alacaklılar, ismen sayılmış olmasına rağmen, tasfiye memurları sayılmamışlardır. 

Dolayısıyla, tasfiye memurlarının iflâsın ertelenmesini isteme yetkileri hâlen mevcut 

değildir. Zaten, düzenlemenin bu şekilde olması daha isabetlidir.  

İflâsın ertelenmesi talebi, borca batıklık bildirimi ile birlikte yapılabileceği gibi, 

borca batıklık bildiriminden sonra da yapılabilir
2381

. Kural, iflâsın ertelenmesini talep 

etmek isteyen borçlunun, ilk önce, borca batıklık bildiriminde bulunmak zorunda 

olmasıdır. Şayet, borçlu borca batıklık bildirimi yapmadan, doğrudan doğruya, 

mahkemeden iflâsın ertelenmesini talep etmişse, bu talep, aynı zamanda, Türk Ticaret 

Kanunu‟nun 324. maddesinin 2. fıkrası anlamında borca batıklık bildirimi sayılır
2382

. 

Bu nedenle, mahkeme öncelikle şirketin borca batık durumda olup olmadığını tespit 

eder. Borca batıklığın varlığı halinde, talep üzerine, ertelemenin mümkün olup 

olmadığını araştırır. Kanunda, erteleme talebinin ilanına ilişkin düzenleme 

bulunmamakla birlikte, şirket alacaklılarının mağdur olmaması, borçlunun kötü niyetli 

davranışlarının engellenmesi, şirketin borca batık durumda olmadığını ve iyileştirme 

projesinin yeterli bulunmadığını kanıtlama imkânının verilebilmesi için, iflâsın 

ertelenmesi talebinin de, İcra ve İflâs Kanunu m.166‟de gösterilen usulle ilan edilmesi 

gerekir. Bu şekilde, alacaklıların itirazları dikkate alınmak suretiyle, erteleme 

şartlarının mevcudiyeti tespit edildikten sonra, karar verilmelidir
2383

. 

İflâsın ertelenme talebinin, ne zamana kadar yapılabileceği konusunda, kanunda 

azami bir süre öngörülmemiş olmakla birlikte; bu talebin, borca batıklık bildirimi ile 

birlikte yapılmayıp da, sonradan ileri sürülmesi, iddia ve savunmayı genişletme 

yasağına tabi olmaz
2384

. Dolayısıyla, iflâsın ertelenmesi talebi, iflâs davasının her 

aşamasında, yani borca batıklık ile ilgili inceleme devam ettiği müddetçe ileri 

sürülebilir
2385

. Çünkü, iflâsın ertelenmesi, iflâsa göre, alacaklılara daha fazla menfaat 

                                                 
2381

  Arslan-Erteleme, s. 118. 
2382

  Arslan-Erteleme, s. 118; 19. HD, 30. 12. 2004, 4635/13438 (www.kazanci.com); 19. HD, 

12. 11. 2004, 7565/11352 (www.kazanci.com); Karşı görüş için bkz. Deliduman-

Erteleme, s. 36; 
2383

  19. HD, 12. 11. 2004, 7679/11354 (www.kazanci.com).  
2384

  Pekcanıtez-Erteleme, s. 336.  
2385

  Arslan-Erteleme, s. 118; Üstündağ-TTK m. 324, s. 19; Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 46; 

Atalay-Anonim Şirketler, s. 110.  

http://www.kazanci.com.tr/
http://www.kazanci.com.tr/
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sağlayacağından, öncelikle alacaklıların yararınadır. Hâlbuki, iddia ve savunmanın 

genişletme yasağının konuluş amacı, karşı tarafın menfaatinin zarar görmesini 

engellemektir
2386

,
2387

.  İflâsın ertelenmesi kurumuyla, sadece alacaklı ve borçlunun 

menfaatlerinin korunmasını amaçlanmadığından, yani ülkenin genel (makro) 

ekonomisini de ilgilendirdiğinden, iflâsın ertelenmesi isteminden feragat 

geçersizdir
2388

.  

b-Mali Durumu ĠyileĢtirici, Ciddi ve Ġnandırıcı Bir Projesinin Sunulması 

İflâsın ertelenmesinin en önemli şartlarından birisi de, şirketin mali durumunun 

iyileştirilebileceğine dair bir umudun varlığıdır. Borca batık olduğu, bilirkişi 

incelemesi sonucu saptanan ve ıslahının mümkün olamadığı anlaşılan şirket için iflâsın 

ertelenmesi istenemez
2389

. İcra ve İflâs Kanunu m. 179, da “mali durumun 

iyileştirilmesi” kavramı açık bir şekilde kullanılmıştır. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu ve 

Kooperatifler Kanunu‟nda iyileştirme anlamına gelen “durumun ıslahı” (TTK m. 

324,II.) ve “mali durumun düzeltilmesi” (KK m. 63,III) kavramları kullanılmıştır
2390

. 

Bütün bunlarla birlikte, iyileştirmenin herhangi bir tanımı yapılmadığından ve 

iyileştirme; icra ve iflâs hukuku, ticaret hukuku ve ekonomide farklı anlamlara 

geldiğinden dolayı, iyileştirmenin sınırlarını somut olarak belirlemek kolay 

değildir
2391

. İyileştirme, icra ve iflâs hukukunda iflâsın önlenmesi veya tasfiye 

sonucunun hafifletilmesi amacını taşıyan bir tedbir; ticaret hukukunda, malvarlığını 

borca batıklık bildiriminin yapıldığı zamana göre daha iyi bir noktaya getirilmesi
2392

; 

                                                 
2386

  Pekcanıtez-Erteleme, s. 336.  
2387

  İflâs ertelense dahi, şirketin durumunda bir iyileşme olmayacaksa veya borçlu iflâsın 

ertelenmesi için ciddi ve inandırıcı bir proje sunulamamışsa, mahkeme iflâsın ertelenme 

talebini reddederek, borca batıklık sebebiyle iflâsa karar verir (Pekcanıtez-Erteleme, s. 

34).  
2388

  Arslan-Erteleme, s. 118. 
2389

  “Bu durumda davacının batık olduğu bilirkişi incelenmesi sonucu saptandığından ve ıslahı 

mümkün olmayan şirketin iflâsının ertelenmesi istenemeyeceğinden İcra ve İflâs 

Kanunu'nun 179 ve Türk Ticaret Kanunu'nun 324. maddesinde öngörülen iflâs koşulları 

gerçekleşmiştir. Mahkemece açıklanan yönler gözetilerek davacı şirketin iflâsına karar 

verilme sinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır” (19. HD, 25. 5. 2000, 2197/3957: 

www.kazanci.com); 19. HD, 30. 12. 2004, 10530/13441: www.kazanci.com).  
2390

  İsviçre Borçlar Kanununun 725a maddesinde ise “Sanierung” kavramı kullanılmıştır. 

“Sanierung”, yenilemek, iyileştirmek, eski haline kavuşturmak, anlamındadır (bkz. Kıygı 

s. 668; Duden, Als Fremdsprache Standardwörterbuch, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 

2002, s.752).  
2391

  Kaya, A. s. 291.  
2392

  Pekcanıtez‟e göre, iflâsın ertelenmesinde, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 179. maddesinde 

ticaret hukuku anlamıyla bir iyileştirme düşüncesi esas alınmıştır (Pekcanıtez-Erteleme, s. 

330).  

http://www.kazanci.com.tr/
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ekonomide ise, borca batıklığı ortadan kaldırmak suretiyle, işletmeyi kâr edebilir hale 

getirmek için gerekli olan tüm yapısal ve mali tedbirler anlamında kullanılmaktadır
2393

.  

Borca batık bir şirketin veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesi 

ümidinin mevcut olup olmadığı konusunda bir kanaate varılabilmesi için, erteleme 

talebi ile birlikte mahkemeye, ciddi ve inandırıcı bir iyileştirme projesinin sunulması 

zorunludur
2394

. Her ne kadar, Türk Ticaret Kanunu‟nun 324 üncü maddesinde projeden 

söz edilmemişse de, 4949 sayılı Kanunla değişik 179 uncu maddesinde bir iyileştirme 

projesi sunulması, sunulan projenin ciddi ve inandırıcı olması halinde iflâsın 

ertelenmesine karar verileceği hükme bağlanmıştır
2395

. Bir projenin ciddi ve inandırıcı 

olabilmesinin ön şartı, projede iyileştirmenin nasıl yapılacağının ve bunun için ne tür 

tedbirlerin alınacağının yazılmış olmasıdır
2396

. Bu tedbirlerle, şirketin elde var olan 

mevcudunun erimemesi, tam aksine artırılması hedeflenir. Projenin ciddi ve inandırıcı 

olması, alınacak bu tedbirlerin gerçekliği ve uygulanabilirliği ile doğrudan ilişkilidir. 

Ayrıca, projede önerilen tedbirlerin geçici bir iyileşme sağlaması yeterli olmayıp, en 

azından orta vâdede ve sürekli bir iyileştirme garantisi içermelidir
2397

.  

Projede önerilen tedbirlerle, şirketin mali durumunun iyileştirilebileceği 

sonucuna varılırsa, mahkeme, iflâsın ertelenmesine (m. 179,I)
2398

, aksi halde iflâsın 

ertelenmesi talebinin reddine karar verir . Bu durumda, düzeltilmesi mümkün 

olmayan bir borca batıklık gerekçe gösterilerek borçlunun iflâsına hükmedilir.  

Mahkemenin ertelemeye karar vermesi halinde, erteleme süresi azami bir yıldır. 

Bu süre, kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek 

süreler ile uzatılabilir; ancak uzatma süreleri toplamı dört yılı geçemez (m. 179b, 

IV)
2399

. Fakat, mahkeme, borca batıklığa rağmen, erteleme için diğer şartların 

oluşmadığı gerekçesiyle, iflâsın ertelenmesi talebini reddederse, borçlunun iflâsına 

                                                 
2393

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 112-113; Kaya, A. s. 291.  
2394

  Pekcanıtez-Erteleme, s. 330; Deliduman-Erteleme, s. 40, 52; Kaya, A. s. 293. 19. HD, 

13. 10. 2005, 6649/10006 (www.kazanci.com).  
2395

  Arslan-Erteleme, s. 118. 
2396

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2809; Pekcanıtez-Erteleme, s. 330. 
2397

  Pekcanıtez-Erteleme, s. 330.  
2398

  “… Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle borca 

batık durumda olduğu, ancak önerilen tedbirlerle ıslahının mümkün bulunduğu bilirkişi 

incelemesi sonucu saptanan davacı şirketin bir yıl süreyle iflâsının ertelenmesine karar 

verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır” (19. HD, 21. 12. 2002, 7532/8218: 

www.kazanci.com).  
2399

  Atalay-Borca Batıklık, s. 110; MuĢul-Erteleme, s. 159; Ermenek s. 373 vd. 
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karar vermek zorundadır
2400

. Aynı şekilde, mahkeme, erteleme süresinin sonunda 

iyileşmenin mümkün olmadığını tespit ederse veya erteleme süresi dolmamakla 

birlikte, kayyımın verdiği raporlardan şirketin veya kooperatifin malî durumunun 

iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak, 

borçlunun iflâsına karar verebilir (m. 179b, V)
2401

.  Mahkeme, bu her iki durumda 

iflâsa karar verirken, dayanacağı sebep, kural olarak borca batıklıktır. Çünkü, 

mahkemenin iflâsın ertelenmesi sürecini sona erdirmesi veya ertelemenin başarısız 

olmasın nedeni, borçlunun daha önce içine düştüğü borca batıklığı giderememesi ve 

bu durumun düzeltilemez bir hal almasından kaynaklanır.  

3-Ġflâsın Ertelenmesinin Diğer Ġflâs Sebepleriyle ĠliĢkisi 

Erteleme kararı üzerine, kural olarak borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre 

yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış 

takipler durur (m. 179b,I)
2402

. Ancak, bu kuralın iki önemli istisnası vardır: 

Bunlardan birincisi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiple ilgilidir. Buna göre, 

erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticarî  işletme rehniyle temin edilmiş 

alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya 

başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza 

tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez (m. 179b, II).   İkinci 

istisna ise, m. 206‟da yazılı alacaklarla ilgidir. Buna göre, 206 ncı maddenin birinci 

sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir (m. 179b, III)
2403

. Bu 

alacaklar için yapılacak takip, haciz yoluyla sınırlı olduğundan, bu alacakların tahsili 

için borçlu hakkında iflâs yoluna başvurulamaz
2404

. Dolayısıyla, erteleme süresince, 

borca batık borçluya iflâs ödeme emri gönderilerek iflâs takibi yapılamayacağı gibi, 

icra emrine rağmen borcun ödenmediği, ödemelerin tatil edildiği ve acz hali sebep 

gösterilerek
2405

 doğrudan doğruya iflâs yoluna başvurulamaz.  

                                                 
2400

  Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 627; Atalay-Borca Batıklık, s. 112; MuĢul-Erteleme, s. 122. 
2401

  Giroud s. 148; Lanz s. 166; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 632; Atalay-Borca Batıklık, s. 160; 

MuĢul-Erteleme, s. 199-201. 
2402

  Deliduman-Erteleme, s. 98 vd.; Atalay-Borca Batıklık, s. 133; MuĢul-Erteleme, s. 177. 
2403

  Bu istisnanın eleştirisi için bkz. Atalay-Borca Batıklık, s. 143. 
2404

  Deliduman-Erteleme, s. 138; Atalay-Borca Batıklık, s. 143; MuĢul-Erteleme, s. 195; 

Ermenek s. 363. 
2405

  Yukarıda belirtildiği üzere, acz hali nedeniyle iflâs talebinde bulunma yetkisi sadece 

borçluya verilmiştir (bkz. yuk. § 16. B. V). Gerçi, erteleme süresince, borçlu hakkında 

takip yapma yasağı, sadece alacaklılar bakımındandır. Borçlunun, kendi iflâsını istemesi 

konusunda, kanunda bir engel mevcut değildir. Ancak, borca batık durumda olan bir 

borçlunun, acz halinde olduğunu ileri sürerek iflâsını istemesine gerek olmadığı gibi, 

böyle bir talep, iflâsın ertelenmesi kurumuyla da bağdaşmaz.  
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Erteleme süresince, borçlu hakkında takip yapılamayacağına ilişkin ana kurala 

karşılık olarak borçlunun da, erteleme süresince projenin başarılı olabilmesi için, 

dürüst davranması, gerekli dikkat ve özeni göstermesi ve alacaklıları zarara 

uğratacak davranışlardan kaçınması gerekir. Erteleme süresi içinde, m. 177/1‟de 

borçlunun yerleşim yerinin malum olmaktan çıkması, borçlunun taahhütlerinden 

kurtulmak amacıyla kaçması, alacaklıların haklarını ihlâl elen hileli muamelelerde 

bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi şeklindeki alacağın ödenmesini tehlikeye 

düşüren iflâs sebeplerinin varlığı halinde, kanaatimizce, alacaklılar veya kayyım, 

mahkeme tarafından erteleme sürecinin kendiliğinden sona ermesini veya 

sonlandırılmasını beklemeden, kayyım durumu mahkemeye bildirmeli ve alacaklılar 

da bu sebeplerden birisini gerekçe göstererek, mahkemeden borçlunun iflâsına karar 

verilmesini isteyebilmelidirler. Aksi halde, borçlunun dürüstlük kuralına aykırı ve 

iyileştirme projesinin başarısız kalmasına ilişkin davranışlarının önüne geçilemez. 

Alacaklıların iflâs talebini inceleyen mahkeme, sadece borca batıklığı değil, borcun 

ödenmesini tehlikeye düşüren diğer iflâs sebeplerini de dikkate alarak iflâsa 

hükmeder. Aksi halde, örneğin, erteleme süresinde hileli muamelede bulunan bir 

borçlu için, sadece borca batıklık gerekçe gösterilerek iflâsına karar verilmesi 

halinde, borçlunun iflâsı, hileli iflâs olacak iken (m. 311), adi iflâs olur ki, bu da 

borçlunun hileli davranışının cezasız kalma sonucunu doğurur.  

İstisna da olsa, borçlu hakkında m. 206‟da yazılı olan alacaklar için haciz 

yoluyla takip yapılabileceği yukarıda belirtildi. Borçlunun, bu alacaklar için yapılan 

takipler sırasında mallarını saklaması nedeniyle, m. 177/1 anlamında oluşacak iflâs 

sebebinin durumu, yine m. 177/1‟de sayılan diğer iflâs sebepleri gibidir. Acaba, takip 

nedeniyle yapılan haciz sonucunda, borçlunun yarı mevcudu elinden çıkar ve kalanı 

muaccel ve vadesi bir sene içinde gelecek diğer borçlarını ödemeye yetişmezse, 

borçlu derhal aczini bildirerek, m. 178,III‟e göre iflasını istemeye mecbur olacak 

mıdır? Aşağıda da belirtildiği gibi, m. 178,III‟te yer alan iflâs sebebi, sadece sermaye 

şirketleri ve kooperatifler dışındaki borçlular için düzenlenmiştir
2406

. Dolayısıyla, bu 

sebebe dayanarak sermaye şirketleri ve kooperatiflerin iflâsı istenemez. Zaten, 

hâlihazırda, iflâsın ertelenmesine gerekçe gösterilen bir borca batıklık vardır. Ancak, 

bu durumdaki borçlunun, haciz nedeniyle mevcudunun en az % 75‟ni kaybettiğini 

gözardı etmemek lazımdır
2407

. Mevcudun kaybındaki bu yükseklik, iyileştirme 

                                                 
2406

  Bkz. aşa. § 18. A.  
2407

  Çünkü, borçlunun iflâsın ertelenmesi yoluna başvurmasının sebebi, borçlarının mevcudunu 

geçmiş olmasıdır. Bu da borçlunun mevcudunun % 50‟den az bir oranda olduğunu 

gösterir. Bu % 50‟den az olan oranın da yarısının haciz nedeniyle elden çıkması da, geriye 
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projesinin iyileştirmesini güçleştireceğinden, kayyımın mahkemeye başvurmak 

suretiyle, erteleme prosedürünün sona erdirilmesini veya alacaklılar iflâsa karar 

verilmesini isteyebilmesi gerekir. Kanaatimizce, borçlu da bu talebi yapabilir. Fakat, 

borçlunun buradaki iflâs talebi, m. 178,III anlamındaki bir talep değildir. 

C-BORCA BATIKLIĞIN BENZER KAVRAMLARLA 

KARġILAġTIRILMASI 

I-Acz Haline DüĢme 

Borca batıklık ile ödemeden acz hali, farklı kavramlar olmakla birlikte
2408

, bazen 

doktrin
2409

 ve uygulamada
2410

, birbirine karıştırılır veya birbirlerinin yerine 

kullanılırlar. Bunun temel sebebi ise, kanundaki düzenlemelerde, acz hali ve borca 

batıklığın tanımlanıp, aralarındaki sınırların belirlenmemiş olmasının yanırsa, her 

ikisinin de borçlu tarafından mahkemeye bildirilebilmesi
2411

 ve mali durumun 

bozulmasından kaynaklanması gibi ortak bir özelliklere sahip olmasıdır. Ayrıca, bazı 

kanun hükümlerinde, “acz hali”, açıkça “borca batıklık” kavramının yerine 

kullanılmıştır. Buna, m. 178,III ile Kooperatifler Kanunu m. 63,I örnek olarak 

verilebilir. 

Acz halinde, malvarlığının durumu dikkate alınmaksızın, borçlu, muaccel 

borçlarını ödeyebilme iktidarını devamlılık arzedecek bir şekilde kaybetmektedir. 

Bunun temel sebebi, süreklilik gösteren ve muaccel borçların ifasına engel olan ödeme 

araçlarının yetersizliği veya yokluğudur
2412

. Borca batıklıkta ise, borçlunun bir miktar 

mevcudu (ödeme araçları, alacaklar ve diğer malvarlığı unsurları), olmakla birlikte, bu 

mevcudu borçlunun tüm borçlarını (muaccel olsun olmasın) karşılamaya yetmekten 

                                                                                                                                          
kalan mevcudun en fazla % 24,5 olduğunu gösteriri ki, bu da mevcudun % 75‟ten 

fazlasının kaybı anlamına gelir.  
2408

  Gentinetta s. 25, 43; Amonn, s. 306; Baumann s. 49, 56; Leemann s. 129; Favre s. 285; 

Giroud s. 59; Lanz s. 39; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 33; Türk s. 39. 
2409

  Örnek olarak bkz. Franko s. 412; Ansay T.-Anonim Şirketler, s. 39; Çevik, Orhan Nuri: 

Kooperatifler Kanunu, Ankara 20003, s. 693. 
2410

  “TTK‟nın 446 ncı maddesi hükmüne dayanılarak yapılan iflâs istemi üzerine mahkemenin, 

tasfiye halindeki şirketin gerçekten acz içinde olup olmadığını, aktif ve pasiflerinin 

durumunun iflâsı gerektirecek halde bulunup bulunmadığını, uzman bilirkişi kurulundan 

alacağı raporla tespit ettikten sonra varılacak sonuç çerçevesinde bir karar vermesi gerekir. 

Tasfiye memurluğunca bildirilen alacak-borç durumunun gerçeğe uygunluğu 

araştırılmadan, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru değildir (19. HD, 31. 10. 1996, 

7306/9597: www.kazanci.com).  
2411

  Jäger Art. 192, N. 2; Leemann s. 129.  
2412

  Temme s. 3; Türk s. 36; Öktem s. 2480; Atalay-Borca Batıklık, s. 7. 
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uzaktır
2413

. Borca batıklıkta, sadece borçlunun ödeme gücü bakımından, mevcudun 

aleyhine olacak şekilde bir denge bozulması konusudur
2414

. Dolayısıyla, borca 

batıklığın varlığı, aynı zamanda acz halinin de var olduğunu göstermez. Kişi, borca 

batık olmakla birlikte, kısmen de olsa ödeme gücüne halen sahip durumda olabilir. Bu 

açıklamalar da, acz hali ile borca batıklığın, birlikte gerçekleşebileceği gibi, biri diğeri 

olmadan da gerçekleşebileceğini göstermektedir. Çünkü, bunlar birbirinden bağımsız 

şart ve unsurlara sahip iflâs sebepleridir
2415

. Dolayısıyla, bir şirketin borca batık 

olması, aynı zamanda acz hali içinde olduğu anlamına gelmez
2416

. Örneğin, borca 

batıklık bir iflâs sebebi olmasaydı, bir miktar ödeme araçlarına sahip olduğu için, bir 

süre muaccel borçlarını ödeyebilen, ama aslında borca batık durumda olan bir şirketin 

iflâsı istenemeyecekti
2417

. Ancak, böyle bir durumda, şirketin iflâs edeceği ana kadar, 

malvarlığı ile borçları arasındaki açık daha da büyüyeceğinden, alacakları henüz 

ödenmemiş olan diğer alacaklılar zarar göreceklerdi. Aynı şekilde, borca batık hale 

düşme, örneğin, kişinin mevcudunda önemli bir yer tutan hisse senetlerinin, birdenbire 

değer yitirmesi ile mevcudun, oransal olarak borçların toplamından azalmış olması, 

acz halinin hüküm ve sonuçlarını tek başına meydana getirmez. Zira, borçlu özellikle, 

vâdesi gelmiş olan borçlarını, ödeyebilecek durumda ise veya kredi bularak bu 

borçlarını ödeyebiliyorsa, acz halinde olduğu söylenemez
2418

. 

Acz haliyle borca batıklık arasındaki bir diğer fark, iflâs talebinin, acz halinde 

ihtiyari (rn.178, 1), borca batıklık halinde ise zorunlu olmasıdır (m. 179; TTK m.324, 

II)
2419

. Bu durum, acz hali ile (m.178,I), borca batıklığın (m.179) düzenlenme 

amaçlarındaki farklılıktan kaynaklanır
2420

. Çünkü, borca batıklıkta, borçlunun karşı 

karşıya olduğu mali durumun bozukluğu ve alacakların uğrayacağı zarar, acz haline 

göre daha büyük boyutlarda gerçekleştiğinden, bir an önce, mahkemeye başvurulup, 

duruma el konulmasını gerektirmektedir. 

Sermaye şirketi veya kooperatif, borca batık olmasına rağmen, ödeme 

                                                 
2413

  Temme s. 6, 112; Metzler s. 6; Giroud s. 59; Jäger Art. 285, N. 5; Domaniç-Anonim 

Şirketler, s. 539, 546; Franko s. 413.  
2414

  Temme s. 6, 112; Locher s. 93; Giroud s. 59.  
2415

  Gentinetta s. 26, 45; Leemann s. 96; Amonn s. 306; Giebeler s. 180-181; Baumann s. 

49, 50; Giroud s. 49, 61; Henze s. 34; Lanz s. 39; Umar-Genel Teori, s. 29.  
2416

  Umar-Borca Batıklık, s. 321.  
2417

  Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 33.  
2418

  Umar-Borca Batıklık, s. 321.  
2419

  Leemann s. 128-129; Baumann s. 81; Gentinetta s. 45; Henze s. 34; Giroud s. 77.  
2420

  Giroud s. 62.  
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kabiliyetini, az da olsa, sürdürebilme imkân ve ihtimali her zaman mevcuttur
2421

. 

Örneğin, aldığı kredilerle borcunu ödemeye devam edebilir. Yani, borca batıklıkta, 

borcu borçla kapatma imkânı vardır
2422

. Ancak, acz halinde borçlu ödeme araçlarının 

yokluğu veya yetersizliği nedeniyle, borcunu hiçbir surette ödeyebilme imkânına sahip 

değildir.  

Acz hali ile borca batıklık ayrı birer iflâs sebebi olmakla birlikte, birbirlerinden 

tamamen ilişkisiz sebepler değildirler. Acz halinin, çok uzun sürmesinin neticesinde, 

borca batıklığa dönüşebilir
2423

. Örneğin, likidite sıkıntısı içine düşen bir şirket, paraya 

kolay çevrilmesi mümkün olmayan bir mevcuda sahipse, bu mevcudu paraya çevirmek 

için, piyasa değerinin çok altında satışa sunması, onu zamanla borca batık hale 

getirebilir.  

Bir sermaye şirketi ve kooperatif hakkında, hem acz hali, hem de borca batıklık 

aynı anda gerçekleşmişse, borçlu acz haline dayanarak ihtiyari bir şekilde değil, 

kanunun emri gereği borca batıklığa dayanmak suretiyle ve zorunlu olarak iflâsını 

istemek mecburiyetindedir. Acz hali, tarih olarak, borca batıklıktan önce 

gerçekleşebileceği gibi, sonra da gerçekleşebilir. Örneğin, mevcudu 30 birim, borçları 

70 birim olan bir borçlu borca batık olmasına rağmen, henüz acz haline düşmüş 

olmayabilir. Çünkü, elindeki 30 birimlik mevcudu ile muaccel olan borçlarını ödemeye 

devam edebilir. Buna karşılık, borçlunun 70 birimlik mevcudu ve 30 birimlik borcu 

olması halinde, borca batık olmamakla birlikte acz haline düşmüş olabilir. Borçlu, 

elinde mevcudu ne kadar çok olursa olsun, bu mevcudu paraya dönüştürerek borçlarını 

ödeme imkânından yoksun ise, acz halinde olduğu kabul edilir.  

II-Bilançonun Zarar Göstermesi 

Bilançolarda, değişik kalemlerin yanı sıra, bir de zarar kalemi bulunur. Türk 

Ticaret Kanunu m. 397‟II ve m. 517,II bilançonun zarar göstermesini, “... zararlar 

neticesinde bilançoda husule gelen bir açık...” şeklinde ifade etmiştir. Doktrindeki 

izaha göre, bilançoda gösterilen pasiflerin, aktifleri aşan kısmı, “bilanço zararını” 

gösterir
2424

. Böyle bir zarar kalemini gösteren bilançoya da "zarar bilançosu"
2425

 adı 

                                                 
2421

  Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 33.  
2422

  Ancak, bu durum, yine de borçluyu iflâsını isteme yükümlülüğünden kurtarmaz.  
2423

  Giebeler s. 181-182; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 33.  
2424

  Böckli, Peter: Schweizer Aktienrecht, Zürich 1996, s. 897; Karayalçın-Muhasebe, s. 47; 

Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) N. 1489b.  
2425

  Giroud s. 284; Lanz s. 33; Fischer, Werner: Die Überschuldungsbilanz, Köln 1980, s. 6; 
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verilir. Bilançonun gösterdiği zarar, öz sermayenin azaldığı miktara işaret eder
2426

. 

Zarar bilançosunda, değerleme esaslarının bir önemi olmadığından, bu bilanço, normal 

yılsonu bilançosu ve tasfiye açılış bilançosu olarak kendisini gösterebileceği gibi, bir 

ara bilanço olarak da ortaya çıkabilir
2427

. Bilanço zararının hesaplanmasında, sadece iş 

yılının zararı değil, eski yıllardan devreden zararlar da hesaba katılır. Dolayısıyla, bir iş 

yılı kârla kapanmış olsa bile, eski iş yıllarına ait zarar, bu kârı aşıyor ve bu zarar
2428

, 

yedek akçelerle de kapatılamıyorsa, bilanço zararından veya bilançonun zarar 

göstermesinden söz edilir ve bu zarar gerçek bilanço zararı olarak adlandırılır,
2429

. 

Bunun anlamı, sermaye, gerçek zarar miktarınca kaybedilmiş demektir. Bilançodaki 

zararın miktarı, yedek akçeleri ve sermaye toplamını aşıyorsa, borca batak bilançodan 

söz edilir
2430

. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, borca batıklık, benzer bir 

durumu ifade eden, “bilançonun zarar göstermesi” kavramından da farklıdır
2431

. Bir 

defa, bilanço zararı, bilançonun aktifleri, Türk Ticaret Kanunu‟nda öngörülen 

değerlendirme hükümlerine göre (TTK m.457 vd.), işletmenin devamı gözönüne 

alınarak yapılacak bir değerlendirme ile belirlenirken, borca batıklık halinde ise, 

bilançodaki aktifler, işletmenin devam değerleri olarak değil, paraya çevirme değerleri, 

yani Türk Ticaret Kanunu m.324, II‟e göre satış fiyatları üzerinden değerlendirilir. 

Borca batıklık halinde, zarar mutlaka vardır, buna karşılık bilançonun zarar göstermesi, 

öz sermayenin, bu zarar kadar nispetinde azaldığını ifade eder
2432

. Öz sermayenin 

azalmış olması, her zaman borca batıklığın var olduğu anlamına gelmez
2433

. Fakat, 

bilanço zararlarının artmaya devam etmesi, sermaye kaybı ve borca batıklığı 

kaçınılmaz hale getirir
2434

. Bilançonun zarar gösterip göstermediği tespit edilirken, 

bilançonun aktif tarafı ile pasif tarafta yer alan tüm değerler
2435

; borca batıklığın 

                                                                                                                                          
Bürgi Art. 735, N. 5; Boemle, Max: Unternehmensfinanzierung, Zürich 1991, s. 468.  

2426
  Fischer s. 6; Lanz s. 33.  

2427
  Lanz s. 34.  

2428
  Lanz s. 33.  

2429
  Söz konusu zarar, yedek akçelerle de kapatılabiliyorsa, gerçek olmayan zaradan sözedilir 

(Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) N. 1489b).  
2430

  Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) N. 1489b.  
2431

  Mentzel/Kuhn/Uhlenbruck, § 102 Anm. 2; Tekinalp-Bilanço ve Yedek Akçe, s. 295.  
2432

  Amonn/Gasser s. 308; Lanz s. 33. 
2433

  Giroud s. 57; Duss s. 69; Lanz s. 38.  
2434

  Türk s. 13.  
2435

  Bilançonun zarar göstermesi, yani bilanço zararı ile iş yılı zararları da farklı kavramlardır. 

İş yılı zararı, sadece bir iş yılına ait zararı ifade eder (Böckli s. 897; Tekinalp-Bilanço ve 

Yedek Akçe, s. 294 vd.). Buna karşılık, bilanço zararı ise, söz konusu iş yılına ait olması 

şart olmayıp, varsa eski yıllara ait zararın toplamını gösterir. Bir iş yılı karla kapanmış 



 

 

567 

tespitinde ise, bilançodaki mecvudlar, pasifin tümüyle değil, sadece pasifin bir 

bölümünü oluşturan “şirket borçları” ile karşılaştırılır
2436

.  

III-Sermaye Kaybı 

Aktif toplamı ile borçlar arasındaki fark, tacirin işletmeye tahsis ettiği ana 

sermayeyi teşkil eder. Ana sermaye de, pasif tablosuna kaydedilir. Yedek akçeler ve 

kâr, ayrı gösterilseler bile, ana sermayenin cüzleri kabul edilir (TTK m.74, III). 

Sermaye kaybı (Kapitalverlust), Türk Ticaret Kanunu m.324‟te “sermayenin 

karşılıksız kalması” olarak ifade edilmiştir. Sermayenin karşılıksız kalması, şirketin 

mali durumunun bozularak, ½‟den az olmamak üzere, sermaye kaybına 

uğramasıdır
2437

. Yani, sermaye kaybı, borçlunun mali durumunun bozulma türlerinden 

bir tanesi durumundadır
2438

. Borca batıklık durumunda, aynı zamanda bir sermaye 

kaybının olduğu doğrudur
2439

. Çünkü, borca batıklık aşamasına gelininceye kadar, 

şirketin öz kaynakları, uğranılan zararlar sonucu kaybedilmektedir. Borca batıklık, iş 

yıllarının zararla kapatılmasının son noktası durumundadır
2440

. Ancak, bu durum, 

borca batıklığın, Türk Ticaret Kanunu m. 324,I‟de sözü edilen “sermaye kaybı” ile eş 

anlamda olduğunu göstermez. Aslında, sermaye kaybında, nitelikli bir zarar bilançosu 

hali mevcuttur
2441

. Zaten, Türk Ticaret Kanunu m.324‟de, sermaye kaybı ile borca 

batıklığı birbirinden ayırmış ve bu iki halde ne yapılması gerektiğini ayrı ayrı 

belirtmiştir
2442

.  

Borca batıklıkta, esas alınan ölçüt, borçlunun mevcudu ile borç dengesi iken, 

sermaye kaybında esas alınan ölçüt ise, öz kaynaklar ile esas sermaye arasındaki 

dengedir
2443

. Sermaye kaybı, son yıllık bilançosundan anlaşılabileceği gibi ara 

bilançodan da anlaşılabilir
2444

. Buna karşılık, borca batıklık ise, sadece ara bilançodan 

                                                                                                                                          
olsa bile, önceki yıllardan devreden bir zarar varsa, bu bilanço zararı olarak ifade edilir 

(Lanz s. 33).  
2436

  Giroud s. 57.  
2437

  Lanz s. 35; Kaya, Mustafa İsmail: Ticaret Kanunu ve TTK Tasarısının Yönetim Kuruluna 

Anonim Ortaklığın Mali Durumunun Bozulması Halinde Yüklediği Yükümlülükler 

(Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, sa. 37-38, s. 7-32), s. 7 vd.  
2438

  Deliduman-Erteleme, s. 51: 
2439

  Berler, Gastano: Unterbilanz und Üerschuldung (SJZ, 1951/47, s. 257 vd.), s. 258.  
2440

  Duss s. 69.  
2441

  Lanz s. 35.  
2442

  Tekinalp Ünal: Sermayenin Yarısının Karşılıksız Kalması Halinde Yönetim Kurulunun 

ve Denetçilerin Görevi (İktisat ve Maliye Dergisi 1984/7, s. 279 -283), s. 279; Kaya, A. s. 

281.  
2443

  Kaya, A. s. 283.  
2444

  Mentzel/Kuhn/Uhlenbruck, § 102 Anm. 2; 343 Lanz s. 36.  
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(aktiflerin satış fiyatları üzerinden düzenlenen) anlaşılır
2445

. Sermayenin kaybı 

durumunda, mutlaka borca batıklığın olması gerekmezken
2446

, her borca batıklık 

halinde, mutlaka sermayenin kaybı mevcuttur
2447

. Ayrıca, sermaye, bilançoda yer alan 

kalemlerden sadece bir tanesidir. Dolayısıyla, sermayenin karşılıksız kalmış olması, 

tek başına şirketin borca batık olduğu anlamına gelmez. Sermaye kaybı, mali durumun 

bozulmasının özel bir çeşidi olmakla birlikte, borca batıklık, mevcut ve alacakların, 

şirketin borçlarını karşılamaya yetmemesi anlamına geldiğinden, sermaye kaybını da 

içeren daha geniş bir kavramdır
2448

.  

Borca batıklıkta, borçlunun borca batıklığı mahkemeye bildirme ve kendi iflâsını 

isteme yükümlülüğü var iken, sermaye kaybında ise, durumu mahkemeye bildirme ve 

kendi iflâsını isteme mecburiyeti yoktur. Borca batıklıktan farklı bir kavram olmakla 

birlikte, borçluyu zora düşürme özelliğine sahip olması nedeniyle, sermaye kaybını acz 

halinin bir sebebi olarak, nitelemek yanlış olmaz.  

Mali durumun bozulmasından sözetmek için, esas sermayenin kısmen veya 

tamamen kaybedilmesi şart değildir
2449

. Ancak, Türk Ticaret Kanunu‟nda, sermayenin 

karşılıksız kalmış sayılması için, düşük ve yüksek seviyede olmak üzere, ½ ve 2/3 

şeklinde iki ayrı oran öngörülmüştür. Bu oranlar ½ ve 2/3‟tür (TTK m.324 ve 546). 

Sermayenin karşılıksız kaldığı, son yıllık bilançodan veya yıl içinde hazırlanan ara 

bilançodan anlaşılır
2450

. Sermayenin yarısının karşılıksız kalması demek, şirketin 

                                                 
2445

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 50; Kaya, A. s. 283-284; Kayar-Mali Durum, s. 125. vd.  
2446

  “Borca batıklık, anonim şirketin aktiflerinin borçlarını ödemeye yetmemesidir… 

Sermayenin 2/3‟ünün karşılıksız kalması, şirketin borca batık durumda olduğunu 

göstermez. Davacı, anonim şirketin aktiflerinin borçlarını karşılayacak miktarda olduğu, 

bilirkişi incelemesi sonucu saptandığından, şirketin borca batık durumda olduğu kabul 

edilemez. Mahkemece, bu yön gözetilerek iflâsın ertelenmesi talebinin reddine karar 

verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulünde isabet  görülmemiştir…” (19. HD, 

11.5.2006, 2085/5161: Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 53).  
2447

  Giroud. s. 57; Jäger/Weber, § 92 Anm. 6.  
2448

  Kooperatifin borca batık halde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, 

yönetim kurulu, piyasada cari fiyatlar esas olmak üzere, derhal bir ara bilançosu tanzim 

eder (KK m. 63,I). Pay senetleri çıkarılmış olan bir kooperatifte, son yılın bilançosunda 

kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa, yönetim kurulu, derhal, genel kurulu 

toplantıya çağırarak durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda, ilgili mahkemeye, Ticaret 

Bakanlığına ve yapı kooperatiflerinde İmar ve İskân Bakanlığına da bilgi verir. Ancak, 

ortakları ek Ödemelerle yükümlü olan kooperatiflerde, bilançoda tespit edilen açık, üç ay 

içinde ortakların ek ödemeleriyle kapanmadığı takdirde Ticaret Bakanlığı ve yapı 

kooperatiflerinde İmar ve İskân Bakanlığı da haberdar edilir (KK m. 63,II).  
2449

  Kayar, İsmail: Limited Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve Alınacak Tedbirler (Prof. 

Dr. Erdoğan Moroğlu‟na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 305-338), s. 310.  
2450

  Tekinalp-Sermaye, s. 281; Kayar-Limited, s. 311.  
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bilançoda görülen öz kaynakları, toplamının, esas sözleşmede yazılı sermaye 

miktarının yarısı ile üçte biri arasındaki bir miktara düşmesidir
2451

. Sermayenin üçte 

ikisinin karşılıksız kalması, şirketin bilançosunda görülen öz kaynakları toplamının 

esas sermayenin üçte biri ya da daha azına tekabül ettiği durumlardır
2452

. Son yıllık 

bilançodan, esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, idare meclisi, 

derhal toplanarak, durumu genel kurula bildirir (TTK m.324, II). Esas sermayenin 

yarısının karşılıksız kalmasında, yönetim kuruluna yüklenen görev, ilk planda şirketi 

ve pay sahiplerini korumaya yöneliktir. Burada, genel kurula yapılacak bildirimle, 

bozulan mali durumdan, pay sahipleri haberdar edilmek suretiyle, onların bir an önce 

gerekli olan önlemleri almaları sağlanmak istenmiştir
2453

.  

Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığında, genel kurul bu sermayenin 

tamamlanmasına
2454

 veya kalan üçte bir sermaye ile yetinmeye
2455

 karar vermediği 

takdirde, şirket feshedilmiş sayılır (TTK m.324,II)
2456

. Esas sermayenin üçte ikisinin 

karşılıksız kalmasında, yönetim kuruluna yüklenen görev, daha ziyade şirket 

alacaklılarını korumaya yöneliktir. TTK m.324,II‟den de anlaşıldığı üzere, sermayenin 

üçte ikisinin karşılıksız kalması halinde, mümkünse, alacaklıların güvencesini 

artırmak, alacaklıların yararına olacak şekilde, şirketi kurtarmayı denemek; bu 

mümkün değilse, yine alacaklıları korumak için, mali durumu bozulan şirketin 

varlığına son vermek, temel amaç edinilmiştir
2457

. Borca batıklık söz konusu 

olduğunda, bu durum, sermaye kaybındaki gibi, genel kurula değil, derhal mahkemeye 

bildirilir.  

                                                 
2451

  Kayar-Limited, s. 311.  
2452

  Domaniç-Anonim Şirketler 539; Arslanlı, Halil: Anonim Şirketler, C. IV-V (Anonim 

Şirket Hesapları, Anonim Şirketin İnfisah ve Tasfiyesi, İstanbul 1961, s. 173; Kayar-

Limited, s. 312; Kayar-Mali Durum, s. 116.  
2453

  Tekinalp-Sermaye, s. 279; Kaya s. 15.  
2454

  Sermayenin tamamlanması, şirket mevcudunu, esas sözleşmede, yazılı olan nominal esas 

sermaye seviyesine çıkarılması demektir (Kayar-Mali Durum, s. 318).  
2455

  Kalan sermaye ile yetinmek, şirketin esas sözleşmesindeki sermaye ve paylar ile ilgili 

hükümleri, şirketin hâlihazır durumu ile uyumlu hale getirmektir. Bu durumda, sermaye 

azaltılarak şirketin öz kaynakları seviyesine  çekilir (Karayalçın, Yaşar: Yeniden 

Değerleme Fonu-Esas Sermaye Artırımı (Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları 

Sempozyumu, C. VI, Ankara 1989, s. 151; Domaniç-Anonim Şirketler, s. 539; Kayar-

Mali Durum, s. 329).  
2456

  Sermayenin karşılıksız kalmasıyla ilgili halleri düzenleyen Türk Ticaret Kanunu m. 

324‟ün kaynağı, İsviçre Borçlar Kanunu m. 725‟tir. Ancak, sermayenin üçte ikisinin 

karşılıksız kalması bu hükümde öngörülmemiştir (Tekinalp-Sermaye, s. 280). 
2457

  Tekinalp-Sermaye, s. 279.  
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Kanun koyucu, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin sermaye kaybına uğramaları 

halinde, iflâslarını istemelerini zorunlu görmemiş, ancak, bunların bu durumu düzeltici 

bir takım tedbirler almasını istemiştir. Sermaye kaybının tespiti için verilen ölçütler, 

acz halinin tayini ve dolayısıyla iflâs istenmesi için değil, sadece şirketi bu durumdan 

kurtarmak için bir takım tedbirlerin alınmasını sağlamaya yöneliktir.  

D-ĠFLÂS ĠSTEME USULÜ 

I-Genel Olarak 

Borca batıklık bildirimi, şirketin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret 

mahkemesine doğrudan doğruya iflâs usulüyle yapılır (m. 154,III). Bu bildirime, 

şirketin çıkarmış olduğu ara bilanço da eklenir ve yapılan bu bildirim geri 

alınamaz
2458

. Fakat, borca batıklık halinde, iflâsın nasıl isteneceği konusunda, kanunda 

bir açıklık yoktur. Hem, m.179, hem de Türk Ticaret Kanunu m.324, borca batıklığın 

bildiriminden söz etmekle birlikte, bu bildirimin yanı sıra, iflâsın da talep edilmesi, 

açık bir şekilde şart koşulmamıştır. Ancak, borca batıklık bildirimi yapılması halinde, 

mahkemenin, iflâsa karar vereceği de, yine bu maddelerde belirtilmiştir
2459

. Bir görüşe 

göre, her ne kadar, m.179 ve Türk Ticaret Kanunu m.324 borca batıklık bildirimi ile 

birlikte, iflâs talebinde bulunmayı şart koşmamışsa da; m.179‟un tamamlayıcısı 

durumunda olan m.345a “İdare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya tasfiye 

memurları, kasden veya ihmal ile 179 uncu maddeye göre şirketin mevcudunun 

borçlarını karşılamadığını bildirerek şirketin iflâsını istemezlerse, alacaklılardan birinin 

şikâyeti üzerine, on günden üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır” demektedir. 

Bu madde, borca batıklık bildirimi ile birlikte, borca batık durumdaki şirketin iflâsının 

da istenmesinin zorunlu olduğunu göstermektedir
2460

. Yetkili organ ve kişiler, 

mahkemeye, sadece borca batıklık bildiriminde bulunurken, aynı zamanda şirketin 

iflâsını istememiş olsalar bile, mahkeme yine de şirketin iflâsına karar 

verebilecektir
2461

. Bir başka görüşe göre ise, şirketin borçlarının mevcudunu aşması 

halinde, yönetim organı veya tasfiye memurları, bu hususu, mahkemeye bildirmeye 

mecbur olmakla beraber, şirketin iflâsına karar vermek, onun mali durumunun 

                                                 
2458

  Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) N. 1552a; MuĢul-Erteleme, s. 58. 
2459

  Kayar-Mali Durum, s. 178.  
2460

  Gentinetta s. 70; Henze s. 52; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2807; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 

625-626; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s.40, 46; Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 50; 

Kayar-Mali Durum, s. 178.  
2461

  Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 626; Franko s. 419; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 40; 

Öztek-İflâsın Ertelenmesi, s. 50; Kayar-Mali Durum, s. 178.  
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düzelmesi ihtimaline bağlı olarak, tamamen mahkemenin takdirine bırakılmıştır
2462

. 

Mahkeme, şirketin iyileştirilmesinin mümkün olmayacağını görürse, kendiliğinden 

iflâsa karar vermek zorundadır
2463

. Dolayısıyla, şirketin yönetim organının veya tasfiye 

memurlarının borca batıklık bildirimlerinin geçerli olabilmesi için, borca batıklık 

bildirimi ile birlikte, mutlaka iflâs talebinde bulunmalarına gerek yoktur. Kanun, 

borçluya böyle bir yükümlülük yüklememiştir
2464

. Yani, borca batıklık sebebiyle 

ticaret mahkemesinin iflâsa karar vermesi için, alacaklı veya borçlu tarafın herhangi bir 

talebine gerek olmayıp, mahkeme kendiliğinden iflâsa karar verebilir
2465

. Aynı şekilde, 

mahkemeye borca batıklık beyanı yapıldıktan sonra, şirketin temsilcisi veya vekili, 

iflâs istemeden davadan vazgeçse bile, mahkeme gerekli araştırmayı yaparak, iflâsla 

ilgili bir karar vermesi gerekir
2466

. Yönetim organı veya tasfiye memurları, 

mahkemeye borca batıklık bildirimi yaptıktan sonra, bu beyanlarını geri almaları, 

hukuken bir sonuç doğurmaz ve mahkemenin iflâs kararı vermesine engel teşkil 

etmez
2467

. 

Kanaatimizce, borca batıklığı mahkemeye bildirmenin zorunlu tutulmasının 

temel sebebi, içine düştüğü kötü mali durum sebebiyle, alacaklıların menfaatini büyük 

bir tehlikeyle karşı karşıya bırakan borçlu şirketin ticari kaderinin devamlılığı veya 

sona erdirilmesi hakkında karar verilmesini sağlamaktır. Borçlu, borca batıklık 

bildirimi yaparken, aynı zamanda, iflâs talebinde bulunma mecburiyeti yoktur. Bunun 

birinci sebebi, mahkemenin zaten, re‟sen iflâsa karar verme yetkisine sahip olmasıdır. 

İflâsa karar verilmesi için talep yapılmamış olsa bile, mahkeme, m.179‟daki 

“kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu… mahkemece tespit edilirse, 

önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflâsına karar verilir” ve Türk Ticaret 

Kanunu m.324,II‟deki “Şirketin aktifleri şirket alacaklarının alacaklarını karşılamaya 

yetmediği takdirde, idare meclisi bu durumu derhal mahkemeye bildirmeye 

mecburdur. Mahkeme bu takdirde şirketin iflâsına hükmeder” şeklindeki düzenlemeler 

                                                 
2462

  Berkin-Sermaye Şirketleri, s. 176.  
2463

  Amonn/Gasser s. 309; Franko s. 419;  
2464

  Bürgi Art. 725, N. 15; Berkin-Sermaye Şirketleri, s. 176; Tekinalp (Poroy/Çamoğlu) N. 

1552a; Franko s. 413,419. 
2465

  Berkin-Sermaye Şirketleri, s. 176; Franko s. 413,419. 
2466

  “Aktifleri pasiflerini karşılanmayan anonim ve limited şirketlerin durumunun, TTK‟nın 

549 uncu maddesinin yollaması ile 324. maddesindeki halin varlığı yönünden mahkemeye 

bildirimi yeterli olup, şirket temsilcisi veya vekili davaya devam etmese dahi, mahkeme, 

iflâsla ilgili bir karar vermelidir. Mahkemece bu yönler gözetilmeden önce dosyanın 

işlemden kaldırılmasına, daha sonra açılmamış sayılmasına karar verilmesinde isabet 

görülmemiştir” (19. HD, 1. 11. 2001, 4679/6959 (www. kazanci.com).  
2467

  Berkin-Sermaye Şirketleri, s. 177.  
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sebebiyle, re‟sen şirketin iflâsına karar vermek mecburiyeti vardır. Bu nedenle, borçlu, 

iflâs talebinde bulunmasa dahi, mahkeme, re‟sen iflâsa hükmedebilecektir. Yargıtay 

da, kararlarında, borçlunun iflâs talebi olmasa dahi, mahkeme, re‟sen iflâsa 

hükmedeceğini belirtmektedir
2468

. Hatta, Yargıtay‟a göre, mahkemeye borca batıklık 

bildirimi yapıldıktan sonra, şirket temsilcisi veya vekili, davaya devam etmese dahi, 

mahkeme gerekli araştırmayı yaparak, iflâsla ilgili bir karar vermelidir
2469

. İkincisi ise, 

borçlunun, borca batıklık halinde iflâsın ertelenmesini isteme hakkının bulunmasıdır. 

İflâsa karar verilmesini istemekle, iflâsın ertelenmesi birbirleriyle çelişen taleplerdir. 

Borçlunun, ilk önce iflâs, sonra ise iflâsın ertelenmesini talep etmesinin bir anlamı 

yoktur. Borca batıklığın tespiti ile zaten, fiili olarak, iflâs durumu oluşmuştur. Bu fiili 

iflâs karşısında, borçlu, iki seçeneğe sahiptir. Bunlardan birincisi, bu fiili iflâsın, 

mahkeme kararıyla, resmi hale dönüştürülmesini istemek, ikincisi ise, fiili olarak 

oluşan bu iflâsın, resmi iflâsa dönüştürülmesinin ertelenmesidir. Zaten, mahkeme, 

iflâsa karar verdikten sonra onu ertelememektedir. Ertelediği iflâs, borca batıklık 

sebebiyle oluşan fiili iflâstır. Borçlu, borca batıklık bildirimi yapmış, ancak ne resmi 

olarak iflâsına karar verilmesini, ne de iflâsın ertelenmesini istemişse; mahkeme, 

re‟sen iflâsa karar verme yetkisine sahip olduğundan, tek seçeneği, iflâsa karar 

vermektir. Buna karşılık, özellikle, borçlunun iyileştirme taahhütlerini içerdiğinden, 

re‟sen, iflâsın ertelenmesine karar veremeyecektir. Bu açıklamalar, karşısında, 

m.345a‟daki “…şirketin iflâsını istemezlerse…” ifadesine gerek kalmadığı, 

görülmektedir. Dolayısıyla, m.345a‟daki “şirketin mevcudunun borçlarını 

karşılamadığını bildirerek” ifadesinin “şirketin mevcudunun borçlarını karşılamadığını 

bildirmezse” şeklinde değiştirilmesi isabetli olacaktır.  

Yukarı da belirtildiği gibi
2470

, şirketi idare ve temsil ile vazifelendirilmiş 

kimseler, ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun 

iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak 

iflâsın ertelenmesini talep edebilirler. Mahkeme, iyileştirme projesini ciddî ve 

inandırıcı bulursa, iflâsın ertelenmesine karar verir. Şayet, şirketi idare ve temsil 

etmeye yetkili olanlar veya alacaklılar, iflâsın ertelenmesi için herhangi bir talepte 

bulunmazlarsa, mahkeme kendiliğinden iflâsı erteleyemez; bu durumda, şirketin 

iflâsına karar vermesi gerekir
2471

. Aynı şekilde, tasfiye sürecindeki bir şirketin 

mevcudunun, borçlarını karşılayamadığı tasfiye memurlarınca mahkemeye bildirmişse, 

                                                 
2468

  19. HD, 9. 5. 2002, 1463/3540 (www.kazanci.com).  
2469

  19. HD, 1. 11. 2001, 4679/6959 (www.kazanci.com).  
2470

  Bkz. yuk. § 17. B. VII. 2. a.  
2471

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2807; Üstündağ-TTK m. 324, s. 18.  
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mahkeme, bu durumdaki şirket hakkında, iflâs kararı verilmesini erteleyemez
2472

. 

Yargıtay da, bu konudaki kararlarında genel olarak “borca batıklık bildirimi yapan 

şirketin, iflâsın ertelenmesi talebini reddetmesinin yanı sıra, talep olmadığı 

gerekçesiyle iflâsına da karar vermeyen ilk derece mahkeme kararlarını bozmuş ve 

iflâs talebi olmasa bile, iflâsa karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir
2473

. Ancak, 

Yargıtay, bir defasında ise, “İflâsın ertelenmesi isteminde, ayrıca iflâs istemi de 

bulunmadığından, iflâsın ertelenmesi reddedilirken, iflâs istemi olmadığı için, 

ortaklığın iflâsına karar verilemez” şeklinde, tam aksi yönde bir karar vermiştir
2474

. 

Bir mahkeme, başka bir vesileyle, önüne gelen bir davada, şirketin borca batık 

olduğunu fark etmişse; şayet, mahkeme, borca batıklığın kendisine bildirileceği 

mahkeme ise, talep aramaksızın, borca batıklık sebebiyle, iflâs prosedürünü 

başlatabilecektir
2475

. Ancak, mahkeme, önüne gelen bir davada görevli ve yetkili 

olmadığının yanı sıra, şirketin borca batık olduğunu da tespit etmişse, şirkete, borca 

batıklığın görevli ve yetkili mahkemeye bildirilme mecburiyetini hatırlatmalıdır
2476

.  

II-Borca Batıklığın Tespiti 

Borca batıklık, yönetim organınca, ara bilançodan tespit edildikten sonra, 

mahkemeye bildirim yapılır. Mahkeme, bu bildirimde beyan edilen bilgi ve belgelerle 

bağlı olmayıp, re‟sen araştırma yetkisine sahiptir. Gerektiğinde, bu konuda bilirkişiye 

de başvurabilir
2477

. Derhal veya zorunlu olarak yapılan borca batıklık bildirimi üzerine, 

mahkeme karar vermeden önce, kendisi de borçlunun mevcud ve borç dengesi 

yönünden inceleme yapacak ve sonuç olarak iki ayrı karar verecektir: Bunlardan 

birincisi, borca batıklığı tespit, ikincisi ise iflâsa karar verilmesidir. Şirket, ortaya çıkan 

emareler sebebiyle, borca batıklığı tespit ettiğinde, ancak o zaman, iflâs istemek için 

gerekli olan sebep gerçekleşmiş olur. Fakat, iflâsa karar verilmesi için, borçlu şirketin, 

borca batık olduğuna dair tespiti tek başına yeterli olmayıp, mahkemenin de, ayrıca 

borca batıklığın var olduğunu tespit ederek karar vermesi gerekir. Çünkü, borçlu 

şirketin borca batıklık iddiası, her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Belirtmek gerekir ki, 

mahkemenin, borca batıklığın var olduğu yönündeki tespit kararı, şirketin iflâsına 

karar verildiği anlamına gelmediğinden, iflâs için ayrıca karar vermek zorundadır.  

                                                 
2472

  Berkin-Sermaye Şirketleri, s. 177.  
2473

  11. HD, 26. 10. 1989, 6175/5728 (EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 432-433); Ayrıca benzer 

karar olarak bkz. 19. HD, 10. 10. 2002, 2406/6550 (www.kazanci.com).  
2474

  11.HD, 21.2.1989, 9757/1030 (EriĢ-Ticaret, s. 927). 
2475

  Kayar-Mali Durum, s. 176.  
2476

  Kayar-Mali Durum, s. 176.  
2477

  Domaniç-Anonim Şirketler, s. 547. 
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Borçlu, acz hali sebebiyle kendi iflâsını istemek için, mahkemeye başvururken, 

bütün mevcudu ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını iflâs 

talebine eklemek zorundadır
2478

. Bu belge, mahkemeye ibraz edilmedikçe iflâsa karar 

verilemez (m.178,I). Buna karşılık, borca batıklık sebebiyle iflâs için, m.179 veya Türk 

Ticaret Kanunu m.324‟te böyle bir mal beyanının ekleneceğine ilişkin bir düzenleme 

mevcut değildir. Ancak, m.179‟da, “Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının 

aktifinden fazla olduğu… mahkemece tespit edilirse…” ifadesi mevcuttur. Buradaki 

“tespit edilirse” kavramı, “mahkeme, borca batıklık bildiriminde bulunan kimselerin 

beyan ve belgeleri ile bağlı olmayıp, borca batıklığın bulunup bulunmadığını re‟sen 

araştırma yetkisine sahiptir”, şeklinde anlaşılmalıdır
2479

. Mahkeme, bunun için 

borçludan, hazırlanan borca batıklık bilançosunu, tutulan defter ve diğer belgeleri 

isteyebilir. Burada uygun olanı ise, borca batıklık bildirimi ve iflâs talebi ile birlikte, 

borca batıklık bilançosunun da mahkemeye verilmesidir. Mahkeme de, ihtiyaç 

duyarsa, bu konuda bilirkişiye başvurarak, yeni bir borca batıklık bilançosu 

hazırlatabilir
2480

. Belirtmek gerekir ki, borca batıklık sebebiyle iflâs talebi için de, 

m.178,I‟deki gibi bir düzenlemenin bulunması, mahkemeye zaman kazandıracağı gibi, 

bu yolla iflâs istemenin suiistimal edilmesinin önüne geçilmiş olacaktır
2481

.  

III-Borca Batıklığın Ġspatı 

Borca batıklık bildiriminin borçlu tarafından yapılması halinde, borca batıklık, 

gerekli belge, defter ve bilançolarla mahkeme nezdinde ispat edilmelidir. Burada, 

yaklaşık ispat yeterli olmayıp, ispatın, tam olarak yapılması zorunludur. Bildirimi 

yapanın alacaklı olması halinde, alacaklıların hem alacaklı olduklarını, hem de borca 

batıklığın varlığını ispatlama mecburiyetleri vardır. Ancak, buradaki ispatın tam ispat 

mı yoksa yaklaşık ispat mı olması gerektiği konusunda kanunlarımızda bir açıklık 

yoktur
2482

. Doktrindeki bir görüşe göre, alacaklının, hem alacağını, hem de dayandığı 

iflâs sebebi olan borca batıklığı, tam olarak ispat etmesi gerekmeyip, gerçeğe yakın bir 

biçimde ispatlaması yeterlidir
2483

. Bir başka görüşe göre ise, alacaklıların açtıkları iflâs 

davasında, iflâsa karar verilebilmesi için, borca batıklığın varlığının, mahkeme veya 

alacaklılar bakımından tam olarak ortaya konulması gerekir. Doğrudan doğruya iflâsın 

                                                 
2478

  Domaniç-Anonim Şirketler, s. 546. 
2479

  19. HD, 9. 5. 2002, 1463/3540 (www.kazanci.com).  
2480

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 70.  
2481

  Kayar-Mali Durum, s. 53.  
2482

  İsviçre doktrininde ise, tam bir ispat aranmamakta ve gerçeğe yakınlık karinesinin varlığı 

ispat için yeterli görülmektedir (Henze s. 50; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 36).  
2483

  Üstündağ-İflâs Hukuku, s. 47-48; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 35-36; Kayar-Mali 

Durum, s. 173.  
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diğer hallerinden farklı olarak, borca batıklığın ispatı için, sadece mahkemeye kanaat 

verilmesi veya gerçeğe benzerlik karinesi ile yetinilmesi mümkün değildir
2484

. Çünkü, 

burada alacaklı, şirketin iflâsını isterken, elinde bir borca batıklık bilançosu olmadan, 

sadece bir takım şüphelere dayanmaktadır. Bu nedenle, iflâs davasına bakan mahkeme, 

alacaklının bu şüphesinde haklı olduğunu görürse, bilirkişiye, bir borca batıklık ara 

bilançosu düzenletmeli ve bu bilançoya göre karar vermelidir
2485

. Kanaatimizce, 

burada üçlü bir ayrım yapılarak, meseleyi izah etmek mümkündür: Bu ayrımlardan 

birincisi, borca batıklığın, mahkeme önüne bir problem olarak getirilmesi 

bakımındandır. Alacaklıların, gerek, şirketin iç işlerine yabancı olmaları, gerekse borca 

batıklık şüphesiyle yönetim kuruluna, bilanço hazırlatma yetkilerinin bulunmaması 

sebebiyle, borca batıklığı mahkemeye bildirme ve iflâs davası açmaları için, borca 

batıklık konusunda bir takım şüphelerin varlığı yeterlidir. Zira, bu durumda 

alacaklıların, borca batıklık konusunda her zaman, yazılı bir belge sunmalarına imkân 

olmayabilir. İkinci ayrım ise, borca batıklık sebebiyle, mahkemenin iflâsa karar 

vermesi bakımındandır. Doğrudan doğruya iflâsta, diğer sebeplerinden farklı olarak 

(ve acz halinde olduğu gibi), mahkemenin, borca batıklık sebebiyle iflâsa karar 

vermesi için, borca batıklığın varlığının mahkemece re‟sen
2486

 araştırılarak kesin bir 

şekilde ortaya konulması şarttır. Çünkü, borca batıklığın olup olmadığı konusunda 

mahkeme, artık şüpheler üzerine değil, bilanço ve diğer belgelere göre karar vermek 

zorundadır. Burada, borçlunun kaçması, yerleşim yerinin malum olmaması veya hileli 

işlemlerde bulunması gibi, soyut durum söz konusu olmayıp, tam aksine somut olarak 

ortaya konulabilen bir durum vardır. Olması gereken, somut durumların varlığının, 

yaklaşık olarak değil de, tam olarak ispatlanmasıdır. Üçüncü ayrım, alacaklılık sıfatı 

bakımındandır. Alacaklı sıfatıyla, mahkemeye borca batıklık bildirimi yapan kimse 

için doğal olan, alacaklı olduğunu tam olarak ispatlamasıdır. Ancak, kişi böyle bir 

sıfata haiz olmadığı halde, mahkemeye, bir şirketin borca batıklık olduğunu 

bildirmişse, ne olacaktır? Kanaatimizce, borca batıklığın varlığı, mahkemece re‟sen 

incelenmesi gereken bir husus olmakla birlikte, re‟sen el koyacağı bir husus 

olmadığından, mahkeme, borçlunun “sıfat” itirazı üzerine yapılan başvuruyu 

reddetmelidir. 
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  Atalay-Anonim Şirketler, s. 70.  
2485

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 70.  
2486

  “…öncelikle anonim şirketin borca batık durumda olup olmadığı tesbit edilmelidir. 

Anonim şirketin borca batıklık bildirimi üzerine mahkemece bu durumun varlığı resen 

araştırılacaktır. Zira, borca batıklık bilançosunun anonim şirketin gerçek malvarlığı 

değerlerini yansıtması gerekir…” (19. HD, 9. 5. 2002, 1463/3540: www.kazanci.com).  
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§ 18. SERMAYE ġĠRKETĠ VE KOOPERATĠFLER DIġINDAKĠ 

KĠġĠLERĠN BORCA BATIK OLMASI 

A-GENEL OLARAK 

İcra ve İflâs Kanunu m.178,III‟e göre “ İflâsa tabi bir borçlu aleyhine 

alacaklılardan birinin haciz yolu ile takibi neticesinde yapılan haciz, borçlunun yarı 

mevcudunun elinden çıkmasına sebep olup da, kalanı muaccel ve vâdesi bir sene 

içinde hülûl edecek diğer borçlarını ödemeye yetişmiyorsa, borçlu derhal aczini 

bildirerek iflâsını istemeye mecburdur”. Kanundaki bu düzenlemelerden de 

anlaşılacağı üzere, buradaki iflâs sebebi, borçlunun mevcut-borç dengesiyle, 

dolayısıyla da mali durumu ile ilgilidir. Kanun koyucu, burada belirtilen şartların 

gerçekleşmesi halinde, borçlunun mali durumunun bozulduğunu kabul etmekte ve onu 

kendi iflâsını istemeye zorlamaktadır.  

Aslında, kanun koyucu, böyle bir iflâs sebebi düzenlemek suretiyle, tacirlerin 

haciz yoluyla takip edilmesinden dolayı, alacaklılar için doğacak mahzurları önlemek 

istemiştir. Çünkü, borçlunun mecburi talebi üzerine iflâsına karar verilmesi halinde, 

haczedilen yarı mevcudu, haciz takibi yapan alacaklıların alacağının ödenmesi için 

paraya çevrilmeden, kanun hükmü gereği (m. 186,I) açılan iflâs masasına intikal 

edecektir. Böylece, haciz takibi yapan alacaklıların diğer alacaklıların zararına, daha 

fazla tatmin edilmeleri önlenerek, eşitliğin temini mümkün olacaktır. İşte, borçlu m. 

178,III anlamında iflâsını istemeye zorlanmak suretiyle, bu amaç temin edilmek 

istenmiştir
2487

.  

Belirtmek gerekir ki, kanun koyucu, her ne kadar bu iflâs sebebini, alacaklılar 

arasında eşitliği sağlamak saikiyle koymuşsa da, bundan beklenen amacın hasıl 

olduğunu söylemek güçtür. Zira, iflâs masasına, haciz yoluyla ilgili olarak, sadece 

ihtiyaten haczedilmiş mallarla, iflas açıldığı zaman paraya çevrilmemiş mahcuz mallar 

girer (m. 186,I). Buna karşılık, iflasın açılmasından önce paraya çevrilen hacizli 

malların bedeli, tasfiye edilecek malvarlığına dahil olmadığından, 138 ila 144 üncü 

maddeler hükümlerine göre haciz koyduran alacaklılar arasında paylaştırılır. Bu 

paylaştırmadan, sadece artan paralar iflas masasına intikal eder (m. 186,II). Yani, 

satılan hacizli malların bedelinden öncelikle, haciz koydurtan alacaklılar istifade 

ederler. Demek ki, borçlu zamanında mecburi iflâs talebinde bulunmuş olsa bile, bu 
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  Belgesay-İİK Şerhi, s. 348.  
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düzenlemeden beklenen yararın eldesi, yani hacizli malların iflâs masasına 

intikallerinin sağlanması, mahkemenin hacizli malların satışından önce iflâsa karar 

vermesine bağlıdır. Ancak, gerek iflâs davalarının uzun sürmesi; gerekse malların 

paraya çevrilmesinin daha çabuk sonuçlanması (m. 112 vd., 123 vd.), bu iflâs 

sebebinden beklenen faydanın sağlanmasını zorlaştırmaktadır.  

Buradaki iflâs sebebinin oluşmasında, borçlunun mevcud-borç dengesi 

bakımından, zaman olarak iki nokta büyük bir öneme haizdir: Bunlardan birincisi, 

borçlunun hakkındaki haciz işleminin sona erme anından itibaren işlemeye başlayan ve 

borçluyu kendi iflâsını istemeye zorlayan bir yıllık zaman dilimidir. Buna göre, borçlu, 

kendi hakkındaki haciz işlemleri sona erdiğinde, mevcudunun yarısını bu haciz 

sebebiyle kaybetmiş ve geri kalan yarı mevcudu, bir yıl içinde muaccel olacak diğer 

borçlarını karşılamaya yetmiyorsa, iflâsını istemek zorundadır. Bu durumda, borçlunun 

geriye kalan yarı mevcudu, kısa süre içinde ödenecek diğer borçlarına göre, oldukça 

fazla olabilir. Ancak, bu mevcud, sadece yakın tarihte ödenecek borçları karşılaması 

yeterli olmayıp, tam bir yıllık süre içinde ödenecek olan borçları karşılayacak miktarda 

olmalıdır. Aksi halde, borçlu, kendi iflâsını istemek zorundadır. Görüldüğü üzere bu 

durumda, borçlunun mevcudu, takip konusu edilen muaccel borçlarını karşılamaya 

yetmekle birlikte, müeccel borçlarını karşılamaya yetmemektedir. Burada, muaccel 

borçlar, henüz mevcudu geçmiş değildir. 

Zaman olarak ikinci nokta ise, haciz işleminin sona erdiği andır: Bazen, haciz 

işlemleri sona erdiğinde, yukarıdaki bir yıllık süre içinde muaccel olacak borçların 

miktarını hesaplamaya gerek kalmayabilir. Şayet, haciz işlemleri neticesinde, hiç veya 

yeterli malı olmaması sebebiyle, alacaklıya borç ödemeden kesin veya geçici aciz 

belgesi verilmişse, borçlunun ödenmesi gereken borçları olmasına rağmen, 

haczedilebilir hiçbir malı kalmamış demektir. Bu durumda, borçlu, diğer borçlarının 

vâdesini ve miktarını dikkate almadan, derhal iflâsını istemek zorunda kalacaktır. Zira, 

borçlunun muaccel borçları, hâlihazırda var olan mevcutlarını aşması fiilen 

gerçekleşmiştir.  

İcra ve İflâs Kanunu m.178,III‟teki bu iflâs sebebinin niteliği ve adının ne olması 

gerektiği ve hangi borçlular için iflâs sebebi teşkil edeceği konusu tartışmalıdır.  

Doktrinde, bu sebebin niteliğinin ne olduğu konusundaki temel eğilim, kanundaki 

ifadeleri kullanarak, bu sebebin niteliğini açıkça vurgulanmama yönündedir. Kanun, 

bu sebep için de “acz” ifadesini kullanmıştır. Dolayısıyla, bu sebep için genel eğilimin, 



 

 

578 

bir çeşit acze düşme hali olarak görüldüğünü söylemek yanlış olmaz
2488

. Azınlıktaki 

karşı görüş ise, bu sebebin niteliğini açıkça vurgulayarak, burada acz halinin değil, 

m.179‟da düzenlenen borca batık olma halinin özel bir biçiminin söz konusu olduğunu 

ileri sürmektedir
2489

. Buna göre, borçlu kendisine karşı yapılan haciz yoluyla takip 

sonucunda, yarı mevcudunun elinden çıkmasına sebep olup, kalan yarı mevcudu da, 

muaccel ve vâdesi bir yıl içinde gelecek olan borçlarını ödemeye yetmiyor ise, bu 

durumu mahkemeye bildirerek iflâsını istemek zorundadır. Buradaki ölçüt, borçlunun 

mevcudunun, borçları karşısındaki yetersizliğidir. Bu yetersizlik ise, m.179‟daki borca 

batık olma halinin en önemli unsurudur. Hâlbuki, acz halinde borçlunun mevcudunun 

miktarına değil, ödeme araçlarının yeterli olup olmadığına bakılır. Ayrıca, acz halinin 

tespitinde, sadece muaccel olan borçlar dikkate alınırken, m.178,III‟ün bir iflâs sebebi 

olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin tayininde, muaccel olan borçların yanı sıra, bir 

yıl içinde muaccel olacak (müeccel) borçlar da esas alınır
2490

. Kanaatimizce, m.178,III 

her ne kadar “…borçlu derhal aczini bildirerek iflâsını istemeye mecburdur” ifadesini 

kullanmışsa da, burada m.178,I anlamında bir acz hali mevcut değildir. Çünkü, acz 

halinin temel özelliklerinden birisi, borçlunun mevcudunun borçlarından fazla 

olmasına rağmen, likidite sıkıntısı sebebiyle, muaccel hale gelen borçlarını 

ödeyememesidir. Hâlbuki, kanun burada, bir likidite sıkışıklığından değil de, borç ve 

mevcudun dengesinden söz etmektedir. Bu dengenin bir tarafında borçlunun 

haczedilmeyen malları, bir yanda ise bir yıl içinde muaccel olacak borçları 

bulunmaktadır. Bu iki unsur arasındaki dengeyi bozan dış etken ise, borçlunun bazı 

mallarına yönelik olarak yapılan haciz işlemidir. Kanun koyucu, sadece m. 178,III‟te 

değil, m. 179 ve Türk Ticaret Kanunu m.324‟te de sermaye şirketleri ve kooperatifler 

için öngördüğü borca batıklığın ölçütü olarak bir oran belirlemiş ve bunu da 

“mevcudun borçları karşılamaya yetmemesi” olarak ilan etmiştir. Demek ki, kanun 

koyucu, türü ne olursa olsun, borca batıklığın ölçütlerini açık bir şekilde belirterek, onu 

acz hali ve diğer iflâs sebeplerinden ayırma yoluna gitmiştir. Ayrıca, m.179‟daki borca 

batıklıkta, kanun, borçluyu kendi iflâsını istemeye zorlamıştır. Kanun, aynı zorlamayı, 

m.178,III‟teki durum için de öngörmüştür. Buna karşılık, m. 178,I‟ de acz hali için, 

borçluya kendi iflâsını isteme konusunda bir zorlama yapılmamıştır. Ayrıca, 

m.178,III‟te, hacizli takip sonunda geriye kalan yarı mevcudun para ve diğer ödeme 

araçları olmayıp, borçlunun, haczi caiz ve paraya çevrilebilir olan her şeyidir. Buna 

                                                 
2488

  Bkz. Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 498; Üstündağ-İflâs Hukuku, 51; Berkin-İflâs 

Hukuku, s. 185; Belgesay-İcra ve İflâs Hukuku, s. 55.  
2489

  Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 622, dn. 5; Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 54; Atalay-

Anonim Şirketler, s. 33.  
2490

  Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 54; Atalay-Anonim Şirketler, s. 33.  
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karşılık, m. 178,I‟deki acz halinde, esas olan borçlunun yeterli mevcudu olmakla 

birlikte, ödeme araçlarının temini konusunda karşı karşıya kaldığı zor durumdur.  

Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, m. 178,III‟deki durum, bir acz hali 

değildir. Buradaki durumu, özellik ve unsurları dikkate alındığında, borca batıklık 

olarak nitelemek daha doğru olacaktır. Ancak, buradaki borca batıklığın, m.179 ve 

Türk Ticaret Kanunu m.324‟teki borca batıklıkla da çeşitli noktalarda örtüşmediği 

açıktır. Bir defa, İcra ve İflâs Kanunu m.179‟da, borca batıklığın neden 

kaynaklandığının bir önemi olmayıp, borca batıklığın gerçekleşmiş olması, tek başına, 

iflâs istenmesi için yeterlidir. Bu konuda, herhangi bir sebep sınırlaması 

yapılmadığından, her türlü sebeple, mevcudun miktarı, borçları karşılamayacak 

noktaya gelmesi mümkündür. Buna karşılık, m.178,III‟de borca batıklığın yegâne 

sebebi, yapılan hacizli takip neticesinde, mevcudun yarısının elden çıkmış olmasıdır. 

Bu nedenledir ki, borçlunun yarı mevcudu, haciz haricindeki başka bir nedenle elden 

çıkarsa, borçlunun kendi iflâsını isteme mecburiyeti yoktur. Yani, burada, mevcudun, 

borçları karşılayamama nedeni, malların haczi ile sınırlanmıştır. İcra ve İflâs Kanunu 

m.178,III‟de yer alan zorunlu iflâs sebebi (m.178,III), sadece borçluya iflâsını isteme 

hakkı vermekte iken, m.179‟de, borçlunun yanı sıra, alacaklılara da iflâs talebinde 

bulunma hakkı tanınmıştır
2491

. İcra ve İflâs Kanunu m.179‟daki borca batıklık halinde, 

alacaklı veya borçluya iflâsın ertelenmesini isteme hakkı tanınmışken, m.178,III‟de 

böyle bir imkân tanınmamıştır. Bu nedenle, m.178,III‟ün varlığı halinde, mahkeme 

derhal borçlunun iflâsına karar vermek zorundadır. Belki de, kanun koyucu, tehlikesi 

olmakla birlikte, ama henüz gerçekleşmemiş bir borca batıklık sebebiyle iflâsın 

ertelenmesini uygun bulmamıştır. İcra ve İflâs Kanunu m.178,III‟teki durum, bu 

yönleriyle dikkate alındığında, m.179‟daki durumun özel bir biçimi olduğu 

görülecektir. Ancak, iki durum vardır ki, bunlar da, m.178,III‟teki borca batıklığın, 

m.179,III ve Türk Ticaret Kanunu m.324‟teki borca batıklığın özel bir biçimi olarak 

nitelendirilmesini engellemektedir. Bunlardan birincisi, borca batıklığın gerçekleşme 

zamanı bakımındadır. Buna göre, m.178,III‟te borca batıklık, gerçekleşme zamanı 

olarak, m.179‟a göre daha geniş bir alana yayılmıştır. Çünkü, bir defa, İcra ve İflâs 

Kanunu m.179‟da, hâlihazırda gerçekleşmiş bir borca batıklıktan söz edilirken; m. 

178,III hem hâlihazırdaki borca batıklık, hem de gelecek bir yıl içerisinde 

gerçekleşmesi muhtemel bir borca batıklıktan söz edilmektedir. Bu yönüyle, 

                                                 
2491

  Kanaatimizce, alacaklıların menfaatlerinin karşı karşıya geldiği tehlikenin büyüklüğü 

sebebiyle, borçlunun kendi iflâsını istemesinin zorunlu kılındığı bir durumda, alacaklılara 

da iflâs isteme hakkının tanınmamış olması, İcra ve İflâs Kanunu‟nun mantığıyla 

çelişmektedir.  
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m.178,III‟teki borca batıklık, daha geniş bir zaman diliminde uygulanma alanı 

bulmaktadır. İkinci durum, m.179‟daki borca batıklık, sadece sermaye şirketleri ve 

kooperatifler için söz konusu olurken, m.178,III‟teki borca batıklık, sermaye şirketleri 

ve kooperatifler dışındaki bütün borçlular için söz konusu olmaktadır. Hakkında 

yapılan takip semeresiz kalan ve bunun için, alacaklılara borç ödemeden aciz belgesi 

verilen bir sermaye şirketi, borca batıklık sebebiyle, kendi iflâsını, m. 178,III‟e göre 

değil, özel hüküm olması sebebiyle, m.179‟a göre istemek zorundadır. Zaten, 

m.178,III‟e göre iflâsını istemesi halinde, iflâsın ertelenmesi hakkından faydalanma 

imkânı yoktur. Ayrıca, alacaklılar da, m.178,III‟e göre iflâs isteme yetkisine sahip 

değildirler. Şayet, şirket hakkındaki hacizli takip semeresiz kalmamış olmakla birlikte, 

takip sebebiyle yarı mevcudunu kaybetmişse, iki ihtimal ortaya çıkar: Birinci ihtimal, 

borçlunun hacizden geriye kalan yarı mevcudu muaccel olmuş, fakat, henüz takibe 

konu edilmemiş borçlarını karşılamıyorsa, borca batıklık oluşmuş demektir. Bu 

durumda, sermaye şirketi veya kooperatif, iflâsını zaten m.179‟a göre istemek zorunda 

olduğundan, m.178,III‟e göre iflâs isteme hakkı yoktur. İkinci ihtimal ise, borçlunun 

hâlihazırdaki yarı mevcudu, muaccel olan borçlarını karşılamakla birlikte, bir yıl içinde 

muaccel olacak borçlar da dâhil edildiğinde ödemeye yetmemesi durumudur. İcra ve 

İflâs Kanunu m. 178,III‟ün, sermaye şirketi ve kooperatifler için tek açığı, yani 

uygulanabilme ihtimali olan noktası burası gözükmektedir. Kanaatimizce, bu durumda 

da, sermaye şirketi veya kooperatif kendi iflâsını isteme mecburiyeti olmamalıdır. 

Çünkü, bu borçluların borca batıklığını düzenleyen m. 179 ve Türk Ticaret Kanunu 

m.324‟te borca batıklığın şartı açıkça hâlihazırdaki durum için düzenlenmiş olup, 

borca batıklık tehlikesinin söz konusu olduğu durumlarda, iflâsını isteme mecburiyeti 

getirilmeyerek, bunların ticari faaliyetlerine devam etmeleri istenmiştir. Ancak, m. 

178,III‟teki durum, sermaye şirketleri ve kooperatifler için bir borca batıklık değil, bir 

borca batıklık emaresidir. Türk Ticaret Kanunu m.324,I‟e göre, borca batıklık 

emarelerinin bulunması durumunda, sermaye şirketi veya kooperatif, iflâsını istemek 

zorunda değildir. Böyle bir durumda, yapılacak tek şey, yönetim kurulunun mevcudun 

satış fiyatını esas alarak bir ara bilanço düzenleyerek, m. 179 ve Türk Ticaret Kanunu 

m. 324,I anlamında bir borca batıklığın bulunup bulunmadığını tespit etmektir.  
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I-Borçlu Hakkında Haciz Yoluyla Takip YapılmıĢ Olması 

İcra ve İflâs Kanunu m.178,III‟deki borca batıklığın iflâs sebebi olarak 

gerçekleşmesi için, öncelikle borçlu hakkında başlatılmış olan geçerli bir haciz yolu ile 

takibin bulunması ve bu takip nedeniyle haciz işleminin yapılması gerekir. Hakkındaki 

geçici ve ihtiyati hacizler nedeniyle, borçlunun kendi iflâsını isteme mecburiyeti 

doğmaz. Dolayısıyla, bu tür hacizlerin kesin hacze dönüşmesi zorunludur. Borçlunun 

da, m. 178,III‟ e göre iflâsını isteyebilmesi için, haczin kesinleşmiş olması tek başına 

yeterlidir. Buna ilave olarak, satış yapılması (yani satış neticesinde elde edilecek 

paranın görülmesine) veya takibin sona ermesini (yani borcun ne kadarının 

ödendiğinin anlaşılmasına) beklemeye gerek yoktur.  

Kanun koyucu, buradaki iflâs sebebinin gerçekleşmesi için gerekli şartlardan 

birisi olan borçlu hakkında takip yapılmasını, haciz yolu ile sınırlamıştır. Hâlbuki, 

haciz yolu ile takipten başka cebri icra yolları, örneğin rehinli takip vardır. Ancak, 

rehinli takip, haciz aşaması içermediğinden, m. 178,III‟ün kapsamına girmemektedir. 

Fakat, belirtmek gerekir ki, rehinli takipte bir haciz aşaması olmamakla birlikte, 

borçlunun rehnedilmiş malları söz konusu olup, bu mallar satılıp paraya çevrilmekte ve 

dolayısıyla, borçlunun mevcudunda azalmalar olmaktadır. Borçlunun rehnedilmemiş 

başka malları olabileceği düşüncesiyle, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibin, 

m.178,III‟ün kapsamının dışında bırakılmış olmasının haklı bir gerekçesi yoktur. 

Hatta, rehinli takip sonucunda, rehin hakkı sahipleri, alacağını tamamen veya kısmen 

alamasalar bile, rehinli takip sonunda, borçlunun acz haline hükmedilmediğinden
2492

, 

borçlunun rehin sebebiyle yarı mevcudu elden çıksa ve geri kalan yarı mevcudu, bir yıl 

içinde muaccel olacak borçlarını karşılamaya yetmemiş olsa, borçlu kendi iflâsını 

istemek zorunda değildir
2493

. Bu durumda, alacağını alamayan rehin hakkı sahiplerinin, 

rehinli takipten sonra borçlu hakkında, hacizli takip yaparak, onun daha önceden 

bilinen acz halini ortaya koymaları gerekir ki, bu da, hem zaman kaybı, hem de 

alacaklıların alacağının tehlikeye düşmesi anlamına gelir.  

 

Borçlu, yarı mevcudunu, sadece haciz veya rehinli takipler sonucunda 
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  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 431, dn. 3. 
2493

  Aynı şekilde, bu takipler sonucunda verilen kesin rehin açığı belgesi borçlunun aczini 

göstermediğinden, bu belgelerle tasarrufun iptali davası açılamamaktadır.  
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kaybetmez. Bilakis, mevcudun kaybı için, birçok neden vardır. Örneğin, borçlunun 

mevcudu, kötü yönetim, ekonomik krizler, doğal afet veya tahrip olma gibi sebeplerle 

de azalabilir veya yok olabilir. Bu gibi durumlarda, borçluya herhangi bir yükümlülük 

yüklenmediği gibi, alacaklılara da iflâs isteme gibi bir imkân kanunda tanınmış 

değildir. Hâlbuki, bu tür durumlarda, alacaklıların karşı karşıya kalacakları risk daha 

da büyüktür. Çünkü, malların yarı mevcudunun haczi halinde, en azından borçların bir 

kısmı ödenmiş olur ve diğer alacaklıların da hacze iştirak etme imkânları vardır. 

Halbuki, diğer hallerde bu imkânlar da mevcut değildir. Kanunda bu yönde bir 

düzenleme bulunmadığından, bu gibi durumlarda, yarı mevcudunun kaybı halinde, 

alacağı henüz müeccel olanların, alacaklılarının muaccel olmasını beklemekten başka 

çareleri yoktur. Ayrıca, sebep ne olursa olsun, yarı mevcudun bir şekilde kaybı, ihtiyati 

haciz sebepleri arasında sayılmadığından, alacaklıların ihtiyati haciz yoluna başvurma 

imkânları da mevcut değildir. Kanun koyucu, m. 178,III‟te mevcudun kayıp nedenini 

sadece hacizle sınırladığından, borçlunun takip başlamadan önce veya takip sırasında 

haciz dışındaki bir sebeple, yarı mevcudunu elden çıkarması halinde, duruma göre, 

tasarrufun iptali davasına ilişkin hükümler (m.277 vd.) uygulanabilecek veya 

borçlunun hileli muamele veya davranışları nedeniyle, doğrudan doğruya iflâs yoluna 

gidilebilecektir (m. 177/1).  

Yukarıdaki açıklamalara ilave olarak, kendisi hakkında, icra takibi başladığını 

gören bir borçlu, hacze imkân tanımadan, talep edilen borcu ödemek suretiyle, bu 

takipten kurtulmak isteyebilir. İcra veya ödeme emri ile istenen borç, bu şekilde 

ödenirken, borçlu, mevcudunun yarısını, haciz nedeniyle değil de, ödeme yapması 

nedeniyle kaybetmiş olmaktadır. Borçlunun bu şekildeki davranışı, m. 178,III‟teki 

tarife uymayacağından, yani borçlu haciz aşamasına gelmeden borcunu ödediğinden, 

kendi iflâsını isteme mecburiyeti de doğmayacaktır. Halbuki, borçlu oran olarak  m. 

178,III anlamında mevcudunun yarısını  halihazırda kaybetmiştir. Peki bu durumda, m. 

178,III nasıl yorumlanmalıdır? Kanaatimizce, bu durumda, m.178,III‟ten anlaşılacak 

tek şey; kendisine karşı icra takibi başlatılan iflâsa tabi borçlunun, borcunu 

ödemeyerek, takibi haciz aşamasına kadar getirdiği için, bir şekilde, iflâsla 

cezalandırılmak istendiğidir. Halbuki, borçlunun mallarının haczedilerek satılması, 

zaten başlı başına bir yaptırımdır. İcra ve İflâs Kanunu m.178,III‟ün uygulanmasında, 

borçlunun dürüst olup olmamasının bir önemi de yoktur.  

İcra ve İflâs Kanunu m. 178,III‟teki iflâs sebebini, mahkemeye bildirmek, sadece 

borçluya tanınan bir hak ve yükümlülük olması sebebiyle, m.178,III anlamında 

gerçekleşen durumun ispatı ve mahkemenin önüne getirilmesinin kolay olmaması; 
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yukarıda da eleştirildiği gibi, zayıf ve tartışmalı birçok yönünün bulunması sebebiyle, 

bu hükmün tamamen kaldırılması veya m.179‟dakine benzer bir şekilde ve açıkça 

sermaye şirketleri ve kooperatifler dışındaki borçlular için yeniden düzenlenmesi 

isabetli olacaktır.  

II-Haciz Sonucunda Mevcudun En Az Yarısının Elden ÇıkmıĢ Olması 

İcra ve İflâs Kanunu m.178,III‟te sözü edilen borca batıklığın gerçekleşmesi için, 

borçlunun mevcudunun en az yarısının haciz nedeniyle elinden çıkmış olmasıyla 

mümkündür. Buradaki “elden çıkma” kavramı, borçlunun sözkonusu mallar üzerindeki 

mülkiyeti kaybetme şeklinde değil, haciz işleminin bir sonucu olarak, o mallar 

üzerindeki tasarruf yetkisini kaybetmesi şeklinde anlaşılmalıdır. Doktrindeki bir görüşe 

göre, miktarı ne olursa olsun, malları haczedilen aciz halindeki borçlu, iflâsını 

istemeye mecbur tutulmalıydı
2494

. Kanaatimizce, bu görüşe şu nedenlerden dolayı 

katılmaya imkân yoktur. Birinci olarak, burada bir acz hali sözkonusu değildir. Zaten, 

bu iflâs sebebinin konulma amacı, m. 178,I‟deki acz halinden farklıdır. İcra ve İflâs 

Kanunu m. 178,I‟deki iflâs sebebi, iflâsa tabi bütün borçlular için geçerli iken, bu iflâs 

sebebi, sermaye şirketleri ve kooperatifler dışındaki borçluları kontrol etme amacı 

taşır. Şayet, yukarıdaki görüş kabul edilirse, m. 178,I‟ deki acz haliyle bir farkı kalmaz. 

İkinci olarak, kanundaki şekliyle, haczedilecek mallar için bir oran konulmazsa, 

borçlunun çok küçük meblağlı bir borcu için mallarının haczedilmesi durumunda bile 

iflâsını istemek zorunda kalacaktı ki, bunu da ticari hayatın gerekleriyle bağdaştırmaya 

imkân yoktur. 

Mevcudun yarısının haczedilmiş olduğunun anlaşılması, borçluya ait mevcudun 

bütün kalemleriyle bilinmesiyle mümkündür. Bunu, en iyi bilecek kişi, borçlunun 

kendisidir. Borçlunun, haciz nedeniyle yarı mevcudunun elinden çıktığı konusunda, 

şüpheye düşmesi veya bu konuda kuvvetli işaretlerin oluşması durumunda, işletmesi 

için tuttuğu defterleri ve yaptığı bilançoları dikkate almak suretiyle bir hesaplama 

yapması gerekir. Bu duruma, Türk Ticaret Kanunu m. 324‟te sermaye şirketleri ve 

kooperatifler için sözü edilen borca batıklık emareleri örnek olarak verilebilir
2495

. Türk 

                                                 
2494

  Belgesay-İİK Şerhi, s. 348. 
2495

  Her ne kadar, kanun burada “aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler 

mevcutsa” ifadesini kullanmışsa da, buradaki aciz hali ifadesinden maksat, borca 

batıklıktır (Türk s.95, 234). Çünkü, TTK m. 324 esas itibariyle, sermaye kaybı ve borca 

batıklığı düzenlemektedir Ayrıca, TTK m. 324‟ün mehazını teşkil eden İsviçre Borçlar 

Kanunu m. 725,II‟de de “borca batıklık şüphesini uyandıran emareler mevcutsa” ifadesi 

kullanılmıştır. 
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Ticaret Kanunu, borca batıklık emarelerinin varlığı halinde, yönetim kuruluna,  

gerçekte borca batıklığın bulunup bulunmadığının tespiti için, ara bilanço düzenleme 

görevi yüklemiştir. Bu konuda sermaye şirketleri ve kooperatifler dışındaki borçlular 

için bir düzenleme olmamakla birlikte, kanaatimizce, malları haczedilen bir borçlunun 

böyle bir şüpheye düşmesi halinde, bu türde bilanço hazırlayarak, elden çıkan 

mevcudun miktarını tespit etmesi gerekir
2496

. Bu nedenledir ki, borçlunun, yarı 

mevcudunun haczedildiğinin ispatı için, geri kalan mevcudunun, borçlarını 

karşılamaya yetmediğini beyan etmiş olması, tek başına yeterli olmayıp, icra dairesinin 

haciz tutanağının yanı sıra, haczedilmiş malları dâhil bütün mevcud ve borçları 

gösteren bir bilançonun da mahkemeye sunması zorunludur.  

Mevcud-borç dengesinin tespitinde, bilançoda belirlenmesi gereken birinci 

kalemi, borçluya ait mevcudlar oluşturur. Borçlunun mevcudunun yarısını hâlihazırda 

haczedilmiş mallar ve alacaklar oluşturur. Bu malların değerleri için icra müdürünün 

belirlediği muhammen bedel değil, açık artırma veya pazarlık usulü ile satışta, malın 

satıldığı bedel esas alınır. Dolayısıyla, mahkemede bu bedelin doğru olmadığı 

konusunda bir itiraz yapılamaz. 

 Borçlunun mevcudunun ikinci yarısını da haczedilememiş diğer mal ve 

alacaklar oluşturur. Borçlunun mevcudunun yarısının elden çıktığının tespiti 

yapılırken, eldeki mallardan haczi caiz olmayan ve borçlunun bir yıl içinde yaşamını 

sürdürmesi için gerekli olan mallar çıkarıldıktan sonra, geriye kalan bakiyenin borçları 

karşılayıp karşılamadığına bakılacaktır. Bu hesaplama, izafi olacağı nedeniyle, icra 

organlarının karşılaşacakları zorluk ortadır. Dolayısıyla, icra organları, bu 

hesaplamayı, ancak borçlunun sosyal durumu ve ortalama yaşam standartlarına göre 

yapabileceklerdir.  

İcra ve İflâs Kanunu m.178,III‟te sözü edilen mevcudun kapsamına, sadece 

borçluya ait ve haczi caiz parasal değeri olan unsurlar girer. Parasal değeri olan bu 

unsurların hâlihazırda borçlunun mülkiyetinde olmaları şart olmayıp, bir yıl içinde 

intikali mümkün olması yeterlidir (miras payı gibi). Mevcudun kapsamına, borçlunun 

muaccel ve müeccel alacakları da dâhildir
2497

. Fakat, müeccel alacakların mevcuda 

dâhil edilebilmesi için, bir yıl içinde muaccelliyet kazanacak nitelikte olmak 

                                                 
2496

  Gerçi mahkeme, borçlunun bu konudaki beyanı ile bağlı olmayıp, kendisinin de re‟sen araştırma 

mecburiyeti vardır. Bunun için, icap ederse, bilirkişiye ve yarı mevcudu haczeden icra 

organlarına başvurmak suretiyle, geri kalan mevcudun miktarını doğru bir şekilde tayin edebilir.. 
2497

  Belgesay-İİK Şerhi, s. 348. 
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zorundadırlar. Bir yıldan daha uzun bir vadeye bağlanmış alacakların, mevcudun 

hesaplanmasına dâhil edilmesine imkân yoktur. Ayrıca, bir yıl içinde muacceliyeti 

mümkün olmakla birlikte, tahsili mümkün görünmeyen alacakların da, mevcud-borç 

dengesinin tayininde dikkate alınmaması gerekir. Zira, bu tür değerler, alacaklıları 

zamanında tatmin etme fonksiyonundan yoksundurlar. Şayet, böyle alacaklar 

mevcudun kapsamına dâhil edilirse, borçluya, gerçeğe aykırı olarak, yeterli 

mevcudunun bulunduğunu gösterme imkânı verilmiş olur ki, bu durum da, borçluyu 

zorunlu olarak iflâsını istemekten kurtarmanın yolunu açar. Sonuç olarak denilebilir ki, 

borçluya ait bir alacağın, mevcudun hesaplanmasında dikkate alınması için, bir yıl 

içinde muaccel olması gerektiğinin yanı sıra, tahsil edilmesi de mümkün olmalıdır.  

Mevcud-borç dengesinin tespitinde, mevcudun miktarından sonra belirlenmesi 

gereken diğer kalem kişinin borçlarıdır. İcra ve İflâs Kanunu m.178,III dikkate 

alınarak, borçlunun borçları, dörde ayrılarak incelenebilir: Birincisi, muaccel olup, 

ödenmediği için takibe konu edilen borçlardır. Bu borçlar, takip sonucunda tahsil 

edildiklerinde, borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkması sonucunu doğururlar. 

İkincisi, muaccel olmakla birlikte, henüz ödenmemiş ve ödenmesi için de hakkında bir 

cebri icra takibi başlatılmamış olan borçlardır. Bu borçlar için, borçlunun ödeme 

yükümlülüğü oluşmuştur. Şayet, mevcud, muaccel olan borçları karşılamaya yetecek 

durumda değilse, borçlunun m.178,III‟e göre iflâsını isteme mecburiyeti vardır. Bu 

durumda, bir tehlike değil de, borca batıklığın kendisi söz konusu olmaktadır. Çünkü, 

borçlunun mevcudu, borçlarını karşılayacak miktar ve değerde değildir. Üçüncüsü ise, 

borçlunun müeccel borçlarıdır. Bunlar, bir yıl içinde vâdesi gelecek borçlar olup, 

bunlar için, borçlunun ödeme yükümlülüğü henüz oluşmuş değildir. Lâkin, bir yıl 

içinde bu yükümlülüğün oluşacağı muhakkaktır. Bir yıllık sürenin başlangıcı, 

kanaatimizce, haczin kesinleşmesinden itibaren başlar. Dördüncüsü, bir yıldan daha 

uzun vadeye bağlanmış olan borçlardır. Buradaki borç-mevcud dengesinin 

hesaplanmasında hesaplamaya dâhil edilmezler. 

III-Elden Çıkan Mevcut Sebebiyle Borç ve Mevcut Dengesinin BozulmuĢ 

Olması 

İcra ve İflâs Kanunu m.178,III, borçlunun, acz hali sebebiyle kendi iflâsını 

istemesi için, borçlunun malları bakımından asgari ölçüyü “…haciz yolu ile takibi 

neticesinde yapılan haciz, borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkmasına sebep olup 

da, kalanı muaccel ve vâdesi bir sene içinde hülûl edecek diğer borçlarını ödemeye 

yetişmiyor olması…” şeklinde koymuştur. Görüldüğü üzere, kanun, bu hükümde borç-

mevcud arasındaki bir denge bozulmasından sözetmektedir. Bu bozulma,  kendisini 
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çeşitli şekillerde gösterebilir: Buna göre, denge bozulması, hâlihazırda gerçekleşmiş 

olabileceği gibi, dengenin bozulma tehlikesi şeklinde de kendisini gösterebilir.  

 Borçlunun, haciz sebebiyle elden çıkan mevcudundan geriye kalan yarısı, bir yıl 

içinde muaccel olacak diğer borçlarını karşılayacak miktarda değilse, borç ve 

mevcutlar arasındaki dengesinin bozulması, henüz fiilen gerçekleşmediği için bir 

tehlike niteliğindedir. Ortada fiili bir denge bozulması olmamasına rağmen, kanun 

borçlunun, iflâsını istemesini mecburi kılmıştır. Zaten,  hacizden artan mallar, 

borçlunun bir yıl içinde muaccel olacak olan borçlarını karşılayacak miktarda ise, 

m.178,III anlamında iflâs sebebi gerçekleşmeyecektir.  

Bazı durumlarda, borçlunun mevcud-borç dengesindeki bozulma, tehlike 

boyutunu aşarak hâlihazırda, yani fiilen gerçekleşmiş de olabilir. Bu şekildeki bozulma 

da, borçlunun haczedilebilecek bir malının bulunmaması veya takip soncunda 

alacaklılara borç ödemekten kesin aciz belgesi verilmesi ile borçlunun icra takibi 

sırasında, borçlarının yarısından azını ödeyecek biçimde tenzilat konkordatosu teklif 

etmesi olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir: 

Birinci olarak, başlatılan bir icra takibi sırasında, borçlunun haczedilebilecek hiç 

malı bulunamazsa veya icra takibi sonucunda, alacaklılardan biri veya birkaçı, 

alacaklarını tamamen veya kısmen alamazlarsa
2498

, kanaatimizce bu durumda da, 

m.178,III‟e göre, borçlunun, borca batıklık sebebiyle zorunlu olarak iflâsını istemesi 

gerekir
2499

. Çünkü, buradaki durum, borçlunun haczi mümkün bir malının olmadığını 

veya kalmadığını gösterdiğinden ve bu nedenle de, alacaklılara borç ödemeden kesin 

aciz belgesi verilmesini gerektirdiğinden, m.178,III‟teki durumdan daha ağır bir 

niteliğe sahiptir ve bunun anlamı; alacaklılar, muaccel olsun olmasın, borçlu yeni bir 

mal iktisap edinceye kadar, hiçbir alacağını artık alamayacakları şeklindedir. 

Kanaatimizce, bu ağır vaziyet karşısında, m.178,III‟te, zorunlu olarak iflâs talebinin 

yapılması için, borçlunun bir yıl içinde başka borçlarının muaccel olma şartı, burada 

aranmamalıdır. Zaten, borçlunun mevcudu, değil bir yıl içinde muaccel olacak 

borçları, hâlihazırda muaccel olan borçlarını karşılama niceliğinden yoksundur.  

Burada, sözü edilen aciz belgesi, kesin nitelikte bir aciz belgesidir. Zira, geçici 

aciz belgesi, borçlunun aczini tam olarak göstermediğinden, borçlu bu belgeye 

                                                 
2498

  Bunlar, kendilerine borç ödemeden aciz belgesi verilmiş olan alacaklılardır.  
2499

  Kanunda, borçlunun mevcudunun hâlihazırda muaccel olan borçları karşılayamamasını- 

zorunlu bir iflâs sebebi olup olmadığını açıkça düzenlememiştir. Aslında, böyle bir 

düzenleme yapmasına gerek de yoktur. Çünkü, mevcud-borç dengesinin bozulma tehlikesi, 

m. 178,III‟te bir iflâs sebebi olarak kabul edilmişse, hâlihazırdaki bozulmanın iflâs sebebi 

olacağı konusunda tereddüt etmemek gerekir.  
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dayanarak, m.178,III‟e göre zorunlu olarak iflâsını isteyemez. Aynı şekilde, malının 

bulunmadığına ilişkin bir beyan, alacaklılar için bir aciz belgesi olarak kabul 

edilemeyeceğinden, borçlunun, bu türdeki yazılı veya sözlü beyanını gerekçe 

göstererek, iflâsını istemesine imkân yoktur
2500

. Ayrıca, rehnin paraya çevrilmesi yolu 

ile takipte, verilen kesin rehin açığı belgesi, borçlunun aczine işaret etmediğinden ve 

bu takip sonunda borçlunun aczine karar verilmediğinden, borçlu için zorunlu iflâs 

isteme durumu oluşmaz. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, rehinli takip neticesinde 

borçlunun yarı mevcudu elden çıkmış (yani borçlunun rehnedilmiş malları, toplam 

mevcudun yarısından fazla ise), geri kalan mevcud bir yıl içinde muaccel olacak olan 

borçlarını karşılamaya yetmiyorsa, borçlunun zorunlu olarak iflâs talebinde 

bulunmaktan başka çaresi yoktur.  

Burada, şunu da belirtmek gerekir ki, her ne kadar, m.178,III‟te borçlunun kendi 

iflâsını istemesi zorunlu kılınmışsa da, hiç haczi caiz malı kalmayan böyle bir 

durumdaki borçlunun kendi iflâsını istemesi, alacaklılar bakımından bir fayda 

sağlamayacaktır. Zira, böyle bir durumda, yapılacak bir tasfiyede, alacaklıların eline 

bir şeyin geçmeyeceği açıktır
2501

. Bundan da, kanun koyucunun, borçluyu, kendi 

iflâsını istemeye zorlayarak cezalandırmak istediği sonucu çıkmaktadır. Çünkü, yarı 

mevcudun kaybıyla, hukuki olmasa da, ortada zaten fiili olarak gerçekleşmiş bir 

iflâs
2502

 vardır. Fiili olarak iflâs eden bir borçlunun, ticari faaliyetlerini sürdürmesine 

izin verilmesi, bu konumdaki borçlu ile ticari ilişkiye giren üçüncü kişilerin aleyhine 

telafisi zor sonuçlar doğuracağı muhakkaktır. Bu nedenledir ki, fiili olarak zaten iflâs 

eden bir borçlunun, hukuki olarak da iflâsı
2503

 sağlanarak, m. 191‟e göre tasarruf 

yetkisi kendiliğinden kısıtlanmakta ve bu şekilde, artması muhtemel zararların önüne 

geçilmektedir. 

Borçlu, m.277 vd. anlamında iptale tabi tasarruflarda bulunmuş olması da, 

borçlunun mevcudunun yarısından fazlasının, hatta tamamının elinden çıkmasına 

                                                 
2500

  15. HD, 26. 3. 2001, E. 2000/4982, K. 2001/1465 (www.kazanci.com).  
2501

  Böyle bir durumda, borçlunun zorunlu olarak iflâsını istemesi, mevcut alacaklıları 

korumaktan çok, borçluyla hukuki ilişkiye girmeyi düşünen üçüncü kişileri uyarmaya veya 

korumaya yönelik olabilir.  
2502

  Borçlunun bütün mali kaynaklarını kaybetmesi, parasını bitirmesi, borçlarını 

ödeyemeyecek duruma düşmesi, fiili iflâs halidir (Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 9). 
2503

  Borçlunun hukuken iflâsı ise, ticaret mahkemesinin borçlunun iflâsına karar vermesi 

halidir (Berkin-İflâs Hukuku Rehberi, s. 9). Eski hukukta, fiili iflâs, “İflâs”, hukuki iflâs 

ise “teflis” olarak adlandırılmaktaydı (bkz. Atar, Fahrettin: İslam Hukukunda Borçlunun 

İflâsına Karar Verilmesi, Hacredilmesi, Mallarına Haciz Konulması ve Hapsedilmesi 

(Doçentlik Tezi), Erzurum 1982, s. 26,27).  
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sebebiyet verebilir. Ancak, geriye kalan mevcud, alacaklıların muaccel hale gelmiş 

alacağını karşılamaya yetmiyorsa veya geriye hiç mal kalmamışsa, kanun, borçlu veya 

alacaklılara iflâs yoluna başvurma imkânı tanımamış; onun yerine, borçlunun yaptığı 

tasarrufların iptal edileceğini hükme bağlamıştır. İptal için ise, alacaklıların elinde borç 

ödemeden aciz belgesinin bulunmasını ve söz konusu tasarrufların kanunun öngördüğü 

süre içinde yapılması gerektiğini şart koşmuştur (m.277/1)
2504

.  

İkinci olarak, icra takibi sırasında, borçlunun borçlarının yarısından azını 

ödeyecek biçimde tenzilat konkordatosu teklif etmesi de borçlunun mevcud-borç 

dengesinin bozulduğunu gösterir. Tenzilat konkordatosu, borçluya borçlarında belirli 

bir oranda indirim yapılmasını, borçlunun da belirli bir oranda ödeme yapmakla 

borcundan kurtulmasını öngören konkordato türüdür
2505

. Bu konkordatonun kapsamı 

dışında kalan borçlar ibra edilmiş veya alacaklılar, bunlardan feragat etmiş sayılır
2506

. 

Fakat, borçlunun bu şekilde, konkordato teklifinde bulunmuş olması, onun acz halinde 

bulunduğuna
2507

, hatta bazen, borca batık olduğuna dair bir karine oluşturur
2508

. 

Çünkü, tenzilat konkordatosunda, borçlunun ödemeyi teklif ettiği oran, her zaman, 

gerçek borç miktarının altında olacaktır. Bunun anlamı, borçlunun borçlarının 

tamamını ödeyecek mevcudu yoktur. Şayet, borçlu haciz yoluyla takip sırasında, 

borcunun yarısından daha az bir kısmı ödemeyi teklif ediyorsa, bu durum, onun 

karineten borca batık olduğuna işaret eder. Yani, borçlunun borçları, mevcudun 

miktarını geçmiş durumdadır.  

Yukarıda da belirtildiği üzere
2509

, konkordato mühletinin kaldırılması, 

konkordatonun tasdik edilmemesi ve tamamen feshi, bir iflâs sebebi olarak kanunda 

belirtilmiş olmakla birlikte, konkordato teklifinin, icra mahkemesince reddedilmesi, bir 

iflâs sebebi olarak sayılmış değildir. Kanaatimizce, her ne kadar, m. 1778,III‟te 

                                                 
2504

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 622. 
2505

  Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra ve İflâs, s. 628; Tanrıver-Komiser s. 12; Tanrıver/Deynekli s. 

40; Ulukapı s. 29.  
2506

  Borçlu, hem iflâs takibi, hem de, haciz yolu ile takip sırasında konkordato teklifinde 

bulunabilir.  
2507

  Domaniç-Şirketler, s. 346.  
2508

  Buradaki borca batıklık karinesi, sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler için geçerlidir. 

Çünkü, sermaye şirketleri ve kooperatifler borca batıklık hallerinde, konkordato teklifinde 

bulunamazlar. Bunun yerine derhal ticaret mahkemesine başvurmak suretiyle kendi 

iflâslarını isteme mecburiyetleri vardır. Buna karşılık, sermaye şirketleri ve kooperatifler 

dışındaki borçlular, m. 178,III‟teki durum hariç olmak üzere, borca batık olsalar bile, 

iflâslarını isteme mecburiyetleri yoktur. Bunlar, iflâslarını istemek yerine konkordato 

teklifinde bulunabilirler.  
2509

  Bkz. yuk. § 13. I. II. III. 
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borçlunun mevcudunun yarısının kaybı haciz işlemine bağlanmışsa da
2510

, icra 

mahkemesi, borçlunun icra takibi sırasında, borçlarının yarısından azını ödeyecek 

biçimde tenzilat konkordatosuna ilişkin teklifini reddetmesi, borçlunun mevcudunun, 

borçlarını karşılamaktan uzak olduğu anlamına geleceğinden, borçlu haciz yapılmasını 

veya takibin sona ermesini beklemeden derhal iflâsını istemelidir. Zira, haciz veya 

takip sonucunda, zaten borçlunun bütün mevcudu elinden çıkacak ve buna rağmen 

borçlarının tamamı hala ödenmemiş olacaktır. Borçlunun mevcudu, hâlihazırda, 

muaccel olmuş borçlarının çoğunluğunu ödeyemiyorsa, bir yıl içinde, muaccel olacak 

olan diğer borçlarını da ödeyemeyecek demektir. Dolayısıyla, kanunda öngörülen bir 

yıllık süre azami süredir. İcra ve İflâs Kanunu m.178,III‟teki zorunlu acz halinin diğer 

şartları oluşmuşsa, borçlunun iflâsını istemesi için, bir yıl beklemesine gerek olmayıp, 

iflâsını isteme mecburiyeti doğacaktır.  

IV-Borçlunun Bir Yıllık Süre Ġçinde Mali Durumunu Düzeltme Ġhtimalinin 

Önemli Olmaması 

Borçlunun, geri kalan yarı mevcudunun bir yıl içinde artması veya mali 

durumunun iyileşmesi, bir kesinliğe dayanmayıp, sadece bir ihtimalden ibaretse, 

borçlu bu ihtimale dayanarak iflâsını istemekten kurtulamaz. Çünkü, m.178,III için 

iflâsın ertelenmesi kurumu getirilmemiştir. Örneğin, borçlunun, bir yıl içerisinde kredi 

alma ihtimalinin bulunması, onun zorunlu olarak, iflâsını istemekten kurtarmaz. İcra ve 

İflâs Kanunu m.178,III‟teki durum gerçekleştiği anda, derhal iflâs istemek için gerekli 

sebep de doğmuş olur. Aynı şekilde, borçlunun hâlihazırdaki mevcudu, bir yıl içinde 

muaccel olacak borçlarını karşılamaya yetmekle birlikte, bir yıllık süre içinde bu 

mevcudun azalması kuvvetle muhtemelse; örneğin, borçluya, bozucu şarta bağlı 

olarak, bir mal veya para verilmiş ve bir yıl içinde, bu bozucu şartın gerçekleşme 

ihtimali kuvvetle muhtemel görünüyorsa, borçlu, iflâsını istemek zorundadır.  

Borçlunun, hacizli takip sebebiyle, yarı mevcudu elinden çıkmış ve geri kalan 

yarı mevcudu, bir yıl içinde muaccel olacak olan borçlarını karşılamaya yetmemekle 

birlikte, bir yıl içerisinde, mali durumunu iyileştirmesi kesin olarak görünüyorsa, borç 

ve mevcud dengesindeki bozulmanın geçici olduğu kabul edilmeli ve borçlunun 

iflâsını isteme mecburiyeti hâsıl olmamalıdır. Örneğin, borçlu “A” kollektif şirketi, 

mali durumu sağlam B şirketi ile birleşme anlaşması yapmış ve bu birleşme bir yıl 

                                                 
2510

  İcra ve İflâs Kanunu m. 179‟da düzenlenmiş olan sermaye şirketleri ve kooperatiflerin 

borca batıklığında ise, mevcud-borç dengesinin bozulmasının hangi sebepten 

kaynaklandığı bir önem arzetmez. 
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içerisinde gerçekleşecekse, borçlunun, zorunlu olarak kendi iflâsını isteme mecburiyeti 

ortadan kalkmış kabul edilmelidir.  

V-Borçlunun Sermaye ġirketi ve Kooperatif DıĢında Bir KiĢi Olması 

İcra ve İflâs Kanunu m.78,III‟deki iflâs sebebinin muhatabı hakkında, kanunun 

ifadesi aynen şöyledir: “İflâsa tabi bir borçlu aleyhine alacaklılardan birinin haciz yolu 

ile takibi neticesinde yapılan haciz borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkmasına 

sebep olup da, kalanı, muaccel ve vâdesi bir sene içinde hülül edecek diğer borçlarını 

ödemeye yetişmiyorsa, borçlu derhal aczini bildirerek, iflâsını istemeye mecburdur”. 

Görüldüğü üzere, kanun, buradaki iflâs sebebinin kimler için geçerli olduğu konusunda 

bir ayrım yapmamış, tam aksine “iflâsa tabi bir borçlu” ifadesini kullanmıştır.  

Kanundaki, bu hükme rağmen, sözü edilen iflâs sebebinin hangi borçlular için 

hüküm ifade ettiği konusunda görüş birliği mevcut değildir. Bu konudaki birinci 

görüşe göre, m.177 ve 178‟de öngörülen iflâs sebepleri, sermaye şirketleri ve 

kooperatiflerin mahiyetine ve m.179‟a aykırı düşmedikçe uygulanacaktır
2511

. Bu 

nedenle, m.178,III‟deki sebebe dayanılarak da sermaye şirketi veya kooperatifin iflâsı 

istenebilecektir. Ancak, İcra ve İflâs Kanunu m.179 ve Türk Ticaret Kanunu 

m.324‟teki borca batıklığa ilişkin düzenleme özel bir hüküm olduğundan, borca 

batıklığın, diğer iflâs sebepleri ile birlikte oluşması durumunda, sadece borca batıklığa 

ilişkin hükümlerin uygulanması, yani diğer sebeplere itibar edilmemesi gerekir
2512

. 

İkinci görüşe göre, m.178‟III‟deki iflâs sebebinin, sadece gerçek kişi borçlular, 

m.179'deki sebebin ise, tüm ticaret şirketleri için ön görülmüş bir iflâs sebebidir
2513

. 

Fakat, bu görüş, “İcra ve İflâs Kanunu m.179'daki düzenleme sebep gösterilerek iflâs 

isteme mecburiyetinin, sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler için olduğu, bu 

maddenin kenar başlığından da anlaşıldığı, dolayısıyla, m. 179‟ daki nedene 

dayanılarak, şahıs şirketleri için bir iflâs sebebi oluşturmasının mümkün olmadığı” 

denilmek suretiyle eleştirilmiştir
2514

. Üçüncü görüşe göre ise, m.178, III'de öngörülen 

zorunlu iflâs sebebi, sermaye şirketleri ve kooperatifler dışındaki iflâsa tabi borçlular 

dikkate alınarak düzenlenmiştir. Çünkü, sermaye şirketleri ve kooperatifler için buna 

benzer ve bu sebebinin muadili olan bir başka neden m. 179 ve Türk Ticaret Kanunu 

                                                 
2511

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2804; Kayar-Mali Durum, s. 54.  
2512

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2791-2792, dn. 85; Kayar-Mali Durum, s. 54.  
2513

  Berkin-İflâs Hukuku, s. 187-188.  
2514

  Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 125; Kuru-Şahıs Şirketleri, s. 11; Atalay-Anonim Şirketler, 

s. 33.  
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m.324‟te öngörülmüştür. Sermaye şirketleri ve kooperatifler için, borçların mevcudu 

geçmesi halinde, m.179 ve Türk Ticaret Kanunu m.324‟e göre iflâs isteme zorunluluğu 

mevcut iken, ayrıca m.178, III'deki sebebe de dayanılarak zorunlu iflâs istemenin bir 

anlamı yoktur. Zira, sermaye şirketi ve kooperatiflerin mevcud ve alacakları, borçlarını 

karşılamaya yetecek miktarda değilse, m.178‟deki durumun gerçekleşmesine gerek 

kalmadan, borca batıklık sebebiyle iflâsın istenmesi gerekecektir. Borca batıklığa 

rağmen, bir icra takibi yapılmasını ve bu takip neticesinde mevcudunun yarısını 

kaybetmesini bekleyip, kalan mevcudun bir yıl içinde muaccel olacak borçlarını 

karşılayamaması sebebiyle iflâsını istemesine imkân kalmaz
2515

.  

Yukarıdaki görüş de dikkate alınarak bir değerlendirme yapmak gerekirse, bir 

defa, İcra ve İflâs Kanunu m.178,III‟ün metninde, borçlular arasında herhangi bir 

ayrım yapılmaksızın, “iflâsa tabi borçlu” ifadesi kullanıldığı doğrudur. Bu hükümden 

hareketle, bu iflâs sebebinin, sermaye şirketleri ve kooperatifler dâhil olmak üzere, 

iflâsa tabi bütün borçlular için geçerli olacağı düşünülebilir. Ancak, bu düşünce, m.179 

ve Türk Ticaret Kanunu m.324, dikkate alınmadan yapılan değerlendirmeden 

kaynaklanır. Kanaatimizce, m.179 ve Türk Ticaret Kanunu m.324, bu hükmün 

sermaye şirketleri ve kooperatifler için uygulanmasına engel teşkil etmektedir. Bir 

defa, m.178,III sermaye şirketleri ve kooperatifleri de kapsar denilirse, sermaye şirketi 

veya kooperatif, mevcudunun yarısını, haciz dışındaki bir nedenle kaybetmesi halinde, 

iflâsını isteme mecburiyeti ortadan kalkmış olacağından bu durum m.179 ve Türk 

Ticaret Kanunu m.324 ile çelişki yaratacaktır. İcra ve İflâs Kanunu m.179 ve Türk 

Ticaret Kanunu m.324‟teki borca batıklığa ilişkin düzenleme, sermaye şirketleri ve 

kooperatifler için konulmuş özel bir hüküm olduğundan, diğer iflâs sebeplerini 

düzenleyen iflâs hükümlerine göre daha önce uygulanacaktır
2516

. Bu nedenle, borca 

batıklığın varlığı halinde diğer, iflâs sebeplerine dayanmaya imkân kalmayacaktır.  

Sermaye şirketi ve kooperatiflerin yarı mevcudunun haczi durumunda, şirket 

hemen borca batık hale gelmez
2517

. Geri kalan yarı mevcudu, halen şirketin borçlarını 

karşılayacak miktarda olabilir. Haczedilen mallar, şirketin mevcudunda yer almaya 

devam edeceklerinden, geri kalan yarı mevcud şirketin borçlarını karşılayacak 

miktarda olmasa bile, hemen şirketin borca batık hale geldiği anlaşılmaz. Bu nedenle, 

şirketin borca batık hale gelip gelmediği, ancak, haczedilen malların paraya çevrilmesi 

ile ortaya çıkabilir. Haczedilen yarı mevcudun satışından sağlanan paradan bakiye 

                                                 
2515

  Atalay-Anonim Şirketler, s. 34; Domaniç-Anonim Şirketler, s.546. 
2516

  Kayar-Mali Durum, s. 54.  
2517

  Kayar-Mali Durum, s. 124.  
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kalmaz veya bazı alacaklılar alacağını tamamen almazlarsa, şirket borca batık hale 

gelmiş olacağından dolayı, derhal durumu m. 179 ve Türk Ticaret Kanunu m. 324‟e 

göre mahkemeye bildirmek zorundadır.  

VI-Borçlunun Derhal ve Zorunlu BaĢvuru YapmıĢ Olması 

İcra ve İflâs Kanunu m. 179‟daki borca batıklıktan farklı olarak, 178, III‟e 

dayanarak, sadece borçlu iflâsını isteyebilir. Alacaklı bu nedene dayanarak iflâs 

isteyemez. Eğer, borçlu tüzel kişi ise veya temsilci tarafından temsil ediliyorsa, 

başvurunun nasıl yapılacağı, m.178,I‟ deki acz hali sebebiyle ihtiyari iflâs istemede 

olduğu gibidir. Kanaatimizce, acz hali sebebiyle, ihtiyari iflâs talebinde olduğu gibi, 

burada da iflâsa karar verilebilmesi için, borçlunun, bütün aktif ve pasifi ile 

alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını, borçlarının vâdesini gösteren 

bilgi ve belgeleri, iflâs talebine eklemesi zorunlu olmalıdır. Fakat, burada da, re‟sen 

araştırma ilkesi uygulanacağından, mahkeme, borçlunun getirdiği malzeme ile bağlı 

olmayıp, kendisi de araştırma yapacaktır.  

İcra ve İflâs Kanunu m.178,III‟teki ifadeye göre, borçlunun iflâsını derhal isteme 

mecburiyeti vardır
2518

. Buradaki derhal ifadesinden maksat, geri kalan yarı 

mevcudunun, muaccel olup henüz ödenmeyen ve bir yıl içinde muaccel olacak 

borçlarını karşılamaya yetişmeyeceğini öğrenme anıdır. Bu andan itibaren, en kısa ve 

makul bir süre içinde, mahkemeye başvurularak, iflâs istenmelidir. Geri kalan yarı 

mevcudun muaccel ve müeccel borçlara yetip yetmeyeceği, en erken, hacizli malların 

paraya çevrilmesi ile anlaşılabilir. Çünkü, borçlunun mevcudu ile bir yıllık borç 

dengesi, ancak satış aşamasının tamamlanması ile ortaya çıkabilir. Bu nedenle iflâs 

talebinin, en geç, mevcudun yarısının kaybedildiği hacizli takibin sona ermesine kadar 

yapılması mümkün olmalıdır.  

Zorunlu iflâs sebebinin gerçekleştiği kanaatiyle, mahkemeye başvurarak iflâsını 

isteyen borçlu hakkında yapılan yargılama sırasında, m. 178,III‟ teki şartlarının 

oluşmadığı tespit edilirse, davaya, acz haline dayanan ihtiyari iflâs davası olarak, 

devam edilmesi mümkün olmalı ve bunun için de, mahkemece borçlunun bu konuda 

beyana davet etmesi gerekir. Bu durumda, borçlu dilerse, talebini geri alabilir. Lâkin, 

m.178,III anlamında, hakkında mecburi iflâs sebebi gerçekleşen borçlunun, davayı geri 

                                                 
2518

  İcra ve İflâs Kanunu m. 178,III bu yönüyle, m. 179 ve Türk Ticaret Kanunu m. 324‟e 

benzemektedir.  
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almasına imkân yoktur
2519

. 

Mevcudu, bir yıl içinde muaccel olacak borçları karşılayacak miktardan az olan 

bir borçlu, şayet, bu borçların vâdesini, bir yılı aşacak şekilde, mahkeme içi veya 

mahkeme dışı vâde konkordatosu gibi yollarla uzatabilirse, derhal iflâsını isteme 

mecburiyetinden kurtulmuş olur.  

Borçlu, m.178,III‟teki şartlar oluştuğu halde, haczin kesinleşmesinden itibaren, 

bir yıllık süre içinde, iflâsını istememiş olabilir. Borçlu, 178 inci maddenin son fıkrası 

hükmüne riayet etmeyip de, bir sene içinde iflâs ederse, taksiratlı müflis sayılır 

(m.310) ve Türk Ceza Kanunu‟na göre cezalandırılır (TCK m.162). Borçlunun, bu 

şekilde cezalandırılması için, herhangi bir zarar doğmuş olması gerekmez
2520

. Borçlu, 

mevcudunun ve borçlarının miktarını yanlış hesapladığı için, iflâs talebinde 

bulunmamışsa, kasıt olmaması nedeniyle, borçlu hakkında, m.310 ve Türk Ceza 

Kanunu m.162 uygulanmaz
2521

. Buna karşılık, bu bir yıllık süre içerisinde iflâs 

etmezse, zorunlu olarak iflâsını istediği için herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır. 

Aynı şekilde, borçlu, derhal iflâs talebinde bulunmamış, ancak bir yıllık süre geçtikten 

sonra iflâs etmesi halinde de, m.310/10‟daki yaptırım kendisine uygulanamayacaktır. 

Görüldüğü, üzere, kanunun “derhal” ifadesinin yeterli derecede bir yaptırımı yoktur. 

Bu yaptırım, sadece borçlunun bir yıllık süre içerisinde iflâs etmesi halinde uygulama 

alanı bulabilecektir.  

İcra ve İflâs Kanunu m.310/10‟ da yer alan “178 inci maddenin son fıkrası 

hükmüne riayet etmeyip de bir sene
2522

 içinde iflâsı vuku bulmuşsa” fıkrasında, “iflâs 

vuku bulursa” ifadesindeki iflâsın kimin tarafından istendiğinin bir önemi yoktur. 

Yani, borçlu, yukarıdaki şartların varlığına rağmen derhal iflâsını istememiş ve haczin 

kesinleşmesinden itibaren bir yıl geçtikten sonra, gerek kendisinin zorunlu olarak 

iflâsını istemesi, gerekse, alacaklılar tarafından iflâsının istenmesi sebebiyle iflâsına 

karar verilirse, bu borçlu taksiratlı müflis sayılacaktır. 

 

                                                 
2519

  Altay-İflâs Hukuku, s. 484; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2797; Kuru-El Kitabı, s. 991.  
2520

  Belgesay-İİK Şerhi, s. 348.  
2521

  Belgesay-İİK Şerhi, s. 348.  
2522

  Borçlunun taksiratlı müflis sayılması için, belirlenen bir yıllık sürenin başlangıcı, eldeki 

mevcudun, muaccel veya bir yıl içinde muaccel olacak olan borçları karşılayamadığının 

ortaya çıktığı andır. Bu an ise, yukarıda da belirttiğimiz gerekçeyle, haczedilen malların 

satışından elde edilen paraların icra veznesine girme tarihidir.  
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Borçlunun, gerek haciz yoluyla takipten önce, gerekse takip sırasında, bir menfi 

tespit davası veya borç ödendikten sonra, istirdat davası açması veya icra müdürünün 

haciz işlemine karşı şikâyet yoluna başvurulması halinde, borçlunun, derhal kendi 

iflâsını isteme yükümlülüğünden kaçınarak, bu dava ve şikâyetlerin sonucunu bekleme 

hakkı yoktur. Her halükârda, ticaret mahkemesine başvurularak iflâsın istenmesi bir 

zorunluluktur. Fakat, bu iflâs talebini inceleyecek olan mahkemenin, borçlunun açtığı, 

istirdat, menfi tespit davalarının ve yaptığı şikâyetin sonucunu bekletici sorun yapması 

ve bu hususta bir karar gelinceye kadar, iflâsa hükmetmeyi ertelemesi uygun olacaktır. 

Aksi halde, bu davalar sonuçlanmadıkça, borçlunun maddî anlamda haksız olup 

olmadığı, tam olarak anlaşılamayacağından, bu davaların sonucu beklenmeden, 

borçlunun iflâsının gerçekleşmesi halinde, telafi zor sonuçlar ortaya çıkabilecektir.  

VII-Mahkemenin Re’sen AraĢtırma Yapma Mecburiyetinde Olması 

Borçlu, zorunlu iflâs talebi ile mahkemeye başvurduktan sonra, mahkeme de, 

zorunlu iflâs talebinde bulunmanın şartlarının oluşup oluşmadığını re‟sen araştırmak 

zorundadır. Mahkemenin işini kolaylaştırmak adına, borçlunun gerekli bilgi ve 

belgeleri, mahkemeye sunması gerekir. Mahkeme de, ancak, borçlunun mevcudunu ve 

vâdeleriyle birlikte borç miktarını, mevcudunun en az yarısının haciz sebebiyle elden 

çıkıp çıkmadığını, geri kalan yarı mevcudunun bir yıl içinde muaccel olacak olan 

borçlarını karşılamaya yetip yetmeyeceğini araştırıp tespit yaptıktan sonra iflâsa karar 

verebilir. Bunun için gerekirse, bilirkişi incelemesi yaptırabilir
2523

.  

Bir görüşe göre, mahkeme, re‟sen araştırma sonucunda, mecburi iflâs talebinde 

bulunma şartlarının oluşmadığı kanaatine varırsa, bunu borçluya bildirmesi ve ona 

kendi iflâsını istemek zorunda olmadığının kendisine hatırlatılması uygun olur. Bu 

hatırlatma üzerine, borçlunun, iflâs talebini geri alabilecektir. Borçlu, bu hatırlatmaya 

rağmen, talebini geri almazsa, o zaman borçlunun iflâs talebi, m.178,I anlamında 

ihtiyari bir iflâs talebi olarak işlem görmelidir
2524

. Kanaatimizce, burada mahkeme, 

borçlunun, zorunlu iflâs talebini geri almasını beklemeden, borçlunun iflâs talebini 

reddetmelidir. Yoksa, mahkeme, zorunlu iflâs talebini, borçlunun herhangi bir talebi 

olmaksızın, ihtiyari iflâs talebi olarak kendiliğinden inceleyemez. Borçlu talep ederse, 

ancak o zaman mahkeme, zorunlu iflâs talebini, ihtiyari iflâs talebine dönüştürerek 

inceleyebilir. 
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  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2797.  
2524

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2797.  
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C-ĠFLÂS ĠSTEME USULÜ 

Sermaye şirketi ve kooperatif dışındaki borçluların borca batıklığı halinde, iflâs 

isteme yetkisi, sadece borçluya verilmiştir. Borçlu, zorunlu olarak iflâsını istemek için 

gerekli olan koşullar gerçekleşmesine rağmen, iflâsını derhal istemezse, alacaklılar bu 

nedene dayanarak, iflâs isteyemezler. Alacaklılar, ancak şartlarının varlığı halinde, 

ödemelerin tatilini sebep göstererek iflâs isteyebilirler. 

Borçlu, acz haline düşmede olduğu gibi, m.178,III‟teki borca batıklık sebebiyle 

de, kendi iflâsını yetkili ticaret mahkemesinden bir dilekçe
2525

 ile ister. Bu başvuruda, 

alacaklılara tebligat yapılmayacağından, dilekçenin tek bir nüsha olarak verilmesi 

yeterlidir
2526

. Mahkeme, borçlunun kendi iflâs talebini, tıpkı iflâsı alacaklı istemiş gibi, 

m.166,II‟ye göre ilan eder (m.178,II). Fakat, bu ilan parasını borçlunun kendisi 

yatırmak zorundadır
2527

. Bu ilan tarihinden itibaren, alacaklılar on beş gün içinde, iflâs 

dosyasına müdahale ve itiraz etmek suretiyle, borçlunun, iflâs talebini, hakkındaki 

takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek, iflâs 

talebinin reddini isteyebilirler (m.178,II, c.2). Mahkeme, alacaklıların bu talebini, 

alacaklıları duruşmaya davet ederek, duruşmalı olarak inceler
2528

. Alacaklılar, 

duruşmada dinlendikten sonra, borçlunun, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını 

ödemeyi geciktirmek için yaptığı anlaşılırsa, borçlunun iflâs talebi reddedilir
2529

. 

Gerekli şartların mevcut olduğunun anlaşılması halinde, iflâsa karar verilir
2530

. İcra ve 

İflâs Kanunu m.179‟daki borca batıklıktan farklı olarak, burada borçlunun iflâsın 

ertelenmesini isteme hakkı yoktur. Kanaatimizce, iflâs bir yaptırım olarak değil, 

alacağın tahsili için bir yol olarak görülmeli ve alacaklıların menfaatine olacaksa, 

iflâsın ertelenmesi burada da mümkün hale getirilmelidir. Zaten, m.178,III‟teki 

“karşılamayacağı anlaşılırsa” ibaresi göreceli bir kavramdır. İmkân verilse, borçlu 

birtakım iyileştirme tedbirleri alarak, mali durumunu, yani bozulan mevcud ve borç 

dengesini düzeltilebilir
2531

.  

 

                                                 
2525

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2798; 11. HD, 25. 4. 1988, 1929/2692 (EriĢ-İflâs ve Konkordato, 

s. 405-406).  
2526

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2798, dn. 103.  
2527

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2798.  
2528

  11 HD, 14. 11. 1989, 7426/6271 (EriĢ-İflâs ve Konkordato, s. 408-409). 
2529

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2799; 11. HD, 18. 12. 1989, 8199/7265 (EriĢ-İflâs ve 

Konkordato, s. 409-410); 19. HD, 16. 4. 1992, 2431/1328 (YKD, 1992/7 s. 1097-1098).  
2530

  Kuru-İcra ve İflâs III, s. 2800.  
2531

  Karşı görüş için bkz. Atalay-Anonim Şirketler, s. 33.  
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Kanaatimizce, acz hali sebebiyle zorunlu iflâs talebine aykırı düşmemek şartıyla 

178 inci maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarındaki bütün düzenlemeler, zorunlu iflâs için 

de uygulanabilmesi gerekir. Bunlara, borçlunun, bütün mevcud ve borçları ile 

alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren mal beyanını iflâs talebine eklemesi 

zorunluluğu, re‟sen araştırma ilkesine ilişkin hükümler, örnek olarak verilebilir.
2532

. 

Borçları, kesin aciz belgesine bağlanan bir borçlunun, artık mevcudunun 

yarısından fazlasını kaybettiğini, ayrı bir delille ispatlamasına gerek yoktur. Çünkü, 

borç ödemeden aciz belgesi borçlunun hiç malvarlığının bulunmadığını gösterir
2533

. 

İcra ve İflâs Kanunu m.178,III‟teki borca batıklık sebebiyle, borçlunun kendi iflâsını 

istemesi için, hakkında düzenlenmiş olan borç ödemeden aciz belgesini mahkemeye 

göstermesi yeterlidir. Buna karşılık, bu belge gösterilmeden, mevcudunun yarısının 

haczedildiğini, geri kalan kısmının bir yıl içinde muaccel olacak borçlarını karşılamaya 

yetmediğini, sadece sözlü beyan ederek iflâsını istemesi mümkün değildir. Böyle bir 

beyan, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 105 ve 143 üncü maddelerinde tarif edilen "aciz 

belgesi" niteliğinde sayılmaz
2534

. Borçlunun haczi caiz hiç malı bulunmadığını 

                                                 
2532

  “Davacı, iflâsa tabi kişilerden olduğunu, bütün malvarlığının icra takipleri sonucu 

haczedildiğini ileri sürerek İcra ve İflâs Kanunu‟nun 178/3 üncü maddesi uyarınca iflâsına 

karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece davacının ibraz ettiği mal beyanından 

pasifinin aktifinden fazla olduğunun anlaşıldığını, iflâs talebine ilanda öngörülen sürede 

itiraz edilmediği gerekçesiyle davacının iflâsına karar verilmiş, hüküm alacaklı A...A. Ş. 

vekilince temyiz edilmiştir. Davacı, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 178/3 üncü maddesine 

dayanarak iflâsına karar verilmesini istemiştir. Bu talebin İcra ve İflâs Kanunu‟nun 166 

ncı maddesinde öngörülen usulle ilan edilerek alacaklılara müdahale veya itiraz imkânı 

tanınması gerekir. Mahkemece Ticaret Sicil Gazetesi ve yurt düzeyinde tirajı en yüksek 

beş gazeteden birinde iflâs talebi ilan edilmişse de iflâs edenin muamele merkezinin 

bulunduğu yerdeki mahalli bir gazetede de ilanı yapılmalıdır. İlan usulüne uygun 

olmadığından alacaklı bankanın hükmü temyiz etme hakkı bulunmaktadır… Diğer taraftan 

İcra ve İflâs Kanunu‟nun 178/3 üncü maddesine dayanan iflâs talebinde borçlunun iflâsını 

gerektiren bir durum bulunup bulunmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılmalıdır. 

Mahkemece davacının beyanına göre iflâs şartlarının oluştuğunun kabulü isabetsiz olduğu 

gibi ilk alacaklılar toplantısına kadar gerekli masrafların depo ettirilmemesi (m. 160) ve 

iflâsın açıldığı gün ve saatin gösterilmemesi de (m. 165) usul ve yasaya aykı rı olup 

bozmayı gerektirmiştir” (19. HD, 19. 10. 2000, 5995/6934: www.kazanci.com).  
2533

  Bu durumdaki bir borçlunun, bir yıl içinde muaccel olacak borçlarının varlığını 

ispatlaması yeterlidir.  
2534

  “Alacaklının, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 278, 279 ve 280. maddelerinde yazılı tasarrufun 

iptali davası açabilmesi aynı kanun`un 277. maddesinde açıklandığı gibi, elinde geçici 

veya kesin aciz belgesi bulunması şartına bağlıdır. Davacı, böyle bir belge ibraz etmemiş, 

ancak mercice, borçlunun hiçbir malı bulunmadığına dair icra memurluğuna yaptığı mal 

beyanı "aciz belgesi" niteliğinde kabul edilerek davaya devam edilmiş ve tasarrufun 

iptaline karar verilmiştir. Oysa, borçlunun böyle bir beyanı, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 105, 

ve 143. maddelerinde tarif edilen "aciz belgesi" niteliğinde değildir...” (13. HD, 18. 5. 

1974, 1298/1215: www.kazanci.com).  
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gösteren haciz tutanağı
2535

, geçici haciz veya ihtiyati haciz sırasında hazırlanmışsa, 

borçlu bu belge dayanarak hemen, m.178,III‟e göre iflâsını isteyemez. Bunun, için, 

geçici hacizlerin, kesin hacze dönüşmesi şarttır
2536

.  

Uygulamada, sermaye şirketi ve kooperatiflerin dışındaki kişilerin borca 

batıklığı, iflâs yoluna başvurmak için, fazla rağbet gören veya dayanak yapılan bir 

sebep değildir. Bunun sebebi, m.178, maddedeki durumun tespiti için, borçlunun 

toplam mevcudunun ne kadar olduğu, takip sonucunda ne kadarının elden çıktığı, 

elden çıkan miktarın mevcudun yarısını teşkil edip etmediği, muaccel ve vâdesi bir yıl 

içinde gelecek borçları karşılamaya yetip yetmediğinin mahkemece tespiti ve borçlu 

tarafından ispatının oldukça zor olmasının yanı sıra
2537

, iflâs isteme hakkının sadece 

borçluya verilmiş olmasından kaynaklanır. 

 

 

 

 

                                                 
2535

  Haciz sırasında borçlunun yeteri kadar veya hiç malı bulunmadığını gösteren haciz 

tutanağı borç ödemeden aciz belgesi hükmündedir (m. 105,I).  
2536

  “Dava, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 277 ve devamı maddelerine dayalı "tasarrufun iptali" 

istemine ilişkindir. Davacı, alacaklı, İcra ve İflâs Kanunu‟nun 258. maddesi uyarınca 

aldığı ihtiyati haciz kararını, aynı yasanın 261 ve 264. maddelerinde öngörülen süreler 

içinde infaz ettirip, takip talebinde bulunmuş olduğundan, borçlunun haczi kabil malının 

yokluğunu tesbit eden ihtiyati haciz tutanağı ileride takibin kesinleşmesi halinde, İcra ve 

İflâs Kanunu‟nun 105. maddesinde belirtilen aciz vesikası niteliğini kazanacaktır...” (15. 

HD, 6. 10. 1997, 2306/4148: www.kazanci.com).  
2537

  Ansay-İcra ve İflâs, s. 212; Kuru-İflâs ve Konkordato, s. 131; Kuru-İcra ve İflâs III, s. 

2797.  
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SONUÇ 

İflâs kurallarının değiştirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması, toplumdaki 

ekonomik düzene bağlı olarak değişebilmekte
2538

; yani ekonomik düzen, iflâs 

kurallarına yüklenen anlamın zaman içinde değişmesine yön vermektedir. 

Günümüzde, mali bünyesi zayıf olan işletmelerin, basiretli davranacak kadar bilgi ve 

birikime sahip olmayan tacirlerin ekonomik hayattan ayıklanması esasına dayanan 

klasik iflâs düşüncesinin alacaklıların lehine olmadığı anlaşıldığından, iflâs 

sebeplerine, iflâsı mutlaka bir sonuç olarak bağlamak anlayışından vazgeçilmeye 

başlanmıştır; örneğin, iflâs ile karşı karşıya kalan sermaye şirketleri ve kooperatifler, 

hemen iflâs ettirilmemekte, bunlar için konkordato, iflâsın ertelenmesi veya yeniden 

yeniden yapılandırılma gibi yollara başvurularak, iflâstan kurtarılmaktadırlar.  

Bizdeki iflâs sebeplerinin tayininde kazuistik bir yöntem tercih edildiği, tahdidi, 

ancak çok sayıda iflâs sebebinin düzenlendiği söylenebilir. İflâs sebeplerinin çok 

olmasının, borçlunun iflâs etmesini kolaylaştırmak gibi önemli bir sonucu vardır. 

Hâlbuki çağımızdaki modern hukuk sistemlerinde gelinen noktada, borçlunun iflâs 

ettirilerek alacağın tahsil edilmesi asıl amaç olmaktan çıkmış, iflâsın ertelenmesi, 

konkordato, şirketin veya onun borcunun yeninden yapılandırma gibi yollarla, 

borçlunun ekonomik düzenin bir halkası olmaktan çıkmasının önlenmesi ve mümkün 

olduğunca ticari faaliyetlerine devamının sağlanması kural haline gelmiştir. Çünkü, 

günümüzde işletmelerin mali durumunun kötüleşmesi, sadece onu işleten borçluyu 

etkileyen bir durum olmaktan çıkmış, aynı zamanda sosyal bazı sorunların da 

kaynağını oluşturan ekonomik birer vakıa haline gelmiştir. Dolayısıyla, borçlunun 

ticari hayatının imhası sonucu doğuran iflâs sebeplerinin sayısal olarak menfaatler 

dengesini sarsmayacak şekilde azaltılması, iflâs yerine, icra takibine ve tedbir olarak 

da ihtiyati hacze ağırlık veren düzenlemelerin yapılması, mümkün olduğunca daha 

fazla borçluya, iflâsın ertelenmesi ve yeniden yapılandırma ve konkordato vb. 

yollardan faydalanma şansı verilerek borçlunun iflâstan kurtarılması öncelikli amaç 

olmalıdır. Bizim iflâs sistemimizde, tam aksi bir yol izlenerek, iflâsın ertelenmesi 

hariç, diğer iki kurum yanlış düzenlemelerle işlevini kaybetmiştir. Örneğin, 

konkordatonun temel amacı, borçlunun iflâs etmesini önlemektir. Ancak, bizde 

17.7.2003 tarihinde 4949 sayılı Kanun ile m. 301,I‟de yapılan düzenleme ile iflâsa tabi 

olmasa bile, konkordato teklif eden herkes iflâsa tabi hale getirilmiş ve konkordato 

                                                 
2538

  BaĢözen-Ekonomik Analiz, s. 930. 
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mühleti kısaltılmıştır. Bu düzenlemeler nedeniyle, borçluların konkordato teklif 

etmeleri psikolojik olarak engellenmiş ve konkordatodan beklenen faydanın temin 

edilmesi zorlaşmıştır. Normalde, iflâsa tabi olmayan kimseleri, iflâsa tabi hale 

getirmek yerine, icra takibin semeresiz kalmasına bağlanan sonuçlar ağırlaştırılmalıdır. 

Örneğin, hakkındaki takip semeresiz kalan ve hakkında borç ödemeden kesin aciz 

belgesi düzenlenen borçlunun, kredi alması, bankada hesap açtırması, ticari araç 

haricinde özel otomobil kullanmasının engellenmesi gibi gündelik hayatını zorlaştırıcı 

yaptırımlar uygulanabilir. Böylece, kişi hem müflis ilan edilmemiş olur, hem de daha 

dikkatli borçlanır ve onları ödeme konusunda hassasiyet gösterir. 

Türk hukuk sistemindeki iflâs sebeplerini inceleme konusu yapan bu çalışma üç 

bölümden oluşmaktadır. Yürürlükteki mevzuat dikkate alınarak, iflâs sebepleri, üç ana 

başlık altında toplanmış ve her başlık birer bölüm halinde ele alınmıştır: Bu çalışmanın 

birinci bölümde, borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebepleri incelenmiştir. 

Bu sebepler, “borcun ödenmemesinden kaynaklanan iflâs sebepleri” şeklinde formüle 

edilmiştir. Bu başlıklar altında, “ödeme emrine rağmen borcun ödenmemesi”, “depo 

veya ifa emrine rağmen borcun ödenmemesi” ve “icra emrine rağmen borcun 

ödenmemesi” olmak üzere üç sebep sayılmıştır. Fakat, buradaki iflâs sebepleri, İcra ve 

İflâs Kanunu‟nda “İcra makamlarının ihtarına rağmen borcun ödenmemesi” şeklinde 

formüle edilecek bir başlık içinde, tek bir sebep haline getirilebilirler. Ayrıca, ödeme 

emrine rağmen borcun ödenmemesi için benimsenen takipli iflâs yolu kaldırılarak, 

sadece doğrudan doğruya iflâs yolu benimsenmelidir. Her ne kadar, bu yol, 

mahkemelerinin iş yükünü azaltmak ve borçluya borcunu ödemesi için imkân tanıma 

amacıyla düzenlenmiş ise de, alacaklının çoğu zaman iflâs davası açmak zorunda 

kalması nedeniyle uzun sürmesi ve alacaklıları mağdur etmektedir. Doğrudan doğruya 

iflâs yolunda borcun depo edilme imkânı veya buna benzer ihtarlara yer verilmek 

suretiyle de, ödeme emrinin meydana getireceği boşluk da doldurulmuş olacaktır.  

İkinci bölümdeki iflâs sebepleri, “borcun ödenmeme tehlikesinden kaynaklanan 

iflâs sebepleri” başlığı altında toplanmıştır. Bu sebeplerin kapsamında, m.177/4‟teki 

sebep hariç olmak üzere, m.177‟deki tüm sebepler ve yeniden yapılandırmadan 

kaynaklanan sebepler ayrı ayrı incelenmiştir. Yukarıda da görüldüğü üzere, borcun 

ödenmeme tehlikesinden kaynaklanan çok sayıda iflâs sebebi mevcuttur. Ancak, bu 

kadar ayrıntılı düzenleme yerine, buradaki sebepler, etkilerini kaybetmeden, daha 

genel başlıklar altında toplanabilirler. Bunun için iki ayrı öneri getirilebilir: Birinci 

öneri, bu kanunda tek tek sayılması yerine, “borcun vadesinde ödenmesinin tehlikeye 

düşürülmesi” şeklinde kısa ve öz ifade ile sadece bir iflâs sebebi belirlenebilir. Bu 
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şekildeki düzenleme ile iflâs sebepleri, kazuistik yapıdan kurtarılacağı gibi, meydana 

gelen bir olayın borcun ödenmesini tehlikeye düşürüp düşürmediği konusunda, hâkime 

de takdir yetkisi tanınmış olur. Düzenlemenin bu şekilde yapılması halinde, örneğin 

m.177‟deki durumlardan birisi söz konusu olmakla birlikte, hâkim alacağın 

ödenmesinin tehlikede olmadığı kanaatine varırsa, bu durumlar, birer iflâs nedeni 

olarak kabul edilmemiş olurlar. Buna karşılık, hâkimin önüne gelen bir durum, m.177 

ve benzeri maddelerde sayılan durumlardan birisi olmamakla birlikte, hâkim borcun 

ödenmesinin tehlikeye düştüğü kanaatine varmışsa, iflâsa hükmedebilecektir. Örneğin, 

borçlunun gaip olması veya alacaklının yurtdışında icra takibi yapmak zorunda 

kalması gibi haller kanunda sayılmamış olmakla birlikte, alacağın ödenmesini 

tehlikeye düşürebileceklerinden birer iflâs sebebi oluşturabileceklerdir. İkinci öneri, 

iflâs sebeplerine ilişkin mevcut sistemimiz dikkate alınarak, sebepler bazı başlıklar 

altında toplanabilir. Buna göre, ikinci bölümde incelenen sebepler, “borcun ödenmeme 

tehlikesinden kaynaklanan iflâs sebepleri” adı altında: “borçlunun takibi semeresiz 

bırakacak tutum ve davranışları
2539

”; “ödemelerin tatili
2540

”; “konkordato ve yeniden 

yapılandırmadan kaynaklanan iflâs sebepleri” olmak üzere üç alt başlıkta 

toplanabilirler  

Üçüncü bölümdeki iflâs sebepleri, “mali durumun bozulmasından kaynaklanan 

iflâs sebepleri” başlığı altında incelenmişlerdir. Bu sebepler, “borca batıklık”, ”acz 

haline düşme” ve “kanuna aykırı karar ve işlemler
2541

” olmak üzere üçe ayrılmıştır. 

Borca batıklık da: sermaye şirketi ve kooperatiflerin borca batıklığı, sermaye şirketi ve 

kooperatif dışındaki kişilerin borca batıklığı ve terekenin borca batıklığı
2542

 olmak 

üzere üç alt başlık halinde toplanmıştır. Bu bölümde incelenen iflâs sebepleri, 

katagorize edildikleri bu şekliyle kalabilirler. Fakat, İcra ve İflâs Kanunu m.178,III‟te 

yer alan ve “sermaye şirketi ve kooperatifler dışındaki kişilerin borca batıklığı” 

şeklinde formüle edilen iflâs sebebi için iki öneri getirilebilir. Bunlardan birincisi, bu 

                                                 
2539

  İcra ve İflâs Kanunu m. 177/1‟deki tüm sebepler bu sebebin kapsamına dahil 

edileceklerdir.  
2540

  Ödemelerin tatilinde, borcun ödenmemesi tehlikeye düşmekle birlikte, takibin semeresiz 

kalma ihtimali yoktur. Ödemelerin tatilinde, alacak muaccel olsa bile, ödenmeyeceğinin 

açıkça ortaya çıkması, alacağın vâdesinde ödeneceğinin tehlikede olduğunu gösterir. 

Dolayısıyla, derhal borçlu hakkında iflâs doğrudan doğruya iflâs yoluna gidilebilir. Lâkin, 

bu durum, başlatılacak takibin semeresiz kalacağını göstermez. Çünkü, ödemelerin 

tatilinde, alacaklının yeterli mevcudu olduğu kabul edilmekte, ancak çeşitli nedenlerle 

borç ödenmek istenmemekte veya ödenememektedir. Bu açıklamalar gösteriyor ki, 

ödemelerin tatilini, ayrı bir iflâs sebebi olarak ele almak daha doğru olacaktır.  
2541

  Kanuna aykırı karar ve işlemler, bu çalışmanın kapsamının dışında tutulmuşlardır. 
2542

  Terekenin borca batıklığı, bu çalışmada inceleme dışı bırakılmıştır.  
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sebebin, iflâsa tabi kişilere değil de, aslında iflâsa tabi olmayan, ancak m.178,III‟teki 

durumla karşı karşıya kalan borçlulara hasredilmesi ya da bu sebebin tamamen ortadan 

kaldırılmasıdır.  

İflas sebepleri çok sayıda tutularak, dürüst olmayan borçluların kolaylıkla iflâsla 

cezalandırılması amaçlanırken, dürüst olan borçluların da manevra alanı 

daraltılmaktadır. İflâs tehdidini sürekli olarak hissetmeleri, onların daha cesur ticari 

adımlar atmalarına engel teşkil etmektedir. İflâsın geniş bir alana yayılabilen zararlı 

etkilerini en aza indirgenmesi için, iflâs sebepleri, konkordato, iflâsın ertelenmesi ve 

yeniden yapılandırma gibi kurumlarla dengelenmesi gerekir. Uygulamada rağbet gören 

iflâsın ertelenmesi ve yeniden yapılandırma kurumlarından faydalanabilecek 

borçluların, sadece sermaye şirketleri ve kooperatiflerle sınırlandırılmış olması, 

iyileştirmenin mali durumu bozulan bütün borçlulara yansımasını engellemektedir. 

Dolayısıyla, meydana gelen iflâs sebepleri, etkilerini en çok şahıs şirketleri ve gerçek 

kişi tacirler üzerinde göstermektedirler. Bu tür sakıncaları gidermek için, konkordato 

daha işlevsel hale getirilmeli ve iflâsın ertelenmesi kurumundan faydalanacak borçlular 

çeşit olarak artırılmalıdır.  
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ÖZET 

Tacirlerin ticari hayatlarının sona ermesine sebebiyet veren bir takım riskler 

vardır: Hukukta ve ekonomide, bu risklerin önemli bir kısmı “iflâs sebepleri” olarak 

ifade edilir. İflâs sebebi, takipli veya takipsiz iflâs bir prosedürünün açılarak, 

borçlunun mevcudunun tasfiye edilmesine dayanak teşkil eden, aktif veya pasif 

davranışlardan oluşan maddî vakıalardır. Hukukumuzda on yedi iflas sebebi mevcut 

olup, bunlar tahdidi olarak sayılmışlardır. Bu çalışmanın konusu da, Türk hukukundaki 

iflas sebepleridir. Ancak, bu iflâs sebepleri incelenirken, İsviçre, Alman ve Amerika 

Birleşik Devletleri‟ndeki iflâs prosedürlerini başlatma sebepleri hakkında da 

karşılaştırmalı olarak bilgi verilmiştir. 

İflâs prosedürü başlatılabilmesi için, borçlunun iflâsa tabi kişilerden olması 

gerektiğinin yanı sıra, kanunlarımızda sayılan iflas sebeplerinden birisinin de 

gerçekleşmesi gerekir. Bu çalışmada, iflas sebeplerinin çeşitleri, meydana gelme 

koşulları, ispatı ve bunlar için öngörülen iflâs isteme usulü, ayrı ayrı inceleme konusu 

yapılmıştır. Ancak, terekenin borca batıklığı ve banka yönetici ve denetçilerinin 

kanuna aykırı karar ve işlemleri, birer iflâs sebebi olmakla birlikte, bu çalışmanın 

kapsamının dışında bırakılmıştır.  

Normalde, iflas sebepleri, çeşitli gruplara ayrılarak inceleme konusu yapılabilir. 

Türk hukuk literatüründe iflâs sebeplerine ilişkin olarak, “genel-özel iflas sebepleri”, 

“takipli-doğrudan doğruya iflas sebepleri” olmak üzere iki temel sınıflandırma 

mevcuttur. Ancak, bu çalışmada, iflas sebepleri farklı bir yöntemle, “kaynaklarına 

göre” sınıflandırılarak ele alınmıştır. Bu yeni sınıflandırmaya göre, on yedi tane olan 

iflâs sebepleri, üç başlık altında toplanmıştır: Bu başlıkları “Borcun ödenmemesinden 

kaynaklanan iflâs sebepleri”, “borcun ödenmeme tehlikesinden kaynaklanan iflâs 

sebepleri” ve “mali durumun bozulmasından kaynaklanan iflâs sebepleri” şeklinde 

sıralamak mümkündür. İflâs sebeplerinin kaynaklarına göre sınıflandırılma biçimi, bu 

çalışmanın ana iskeletini oluşturmaktadır. 

Türk hukukunda iflâs sebeplerinin çok olmasının, borçlunun iflâs etmesini 

kolaylaştırmak gibi önemli bir sonucu vardır. Hâlbuki çağımızdaki modern hukuk 

sistemlerinde gelinen noktada, borçlunun iflâs ettirilerek alacağın tahsil edilmesi temel 

amaç olmaktan çıkmış; iflâsın ertelenmesi, konkordato, yeninden yapılandırma gibi 

yollarla, borçlunun ekonomik düzenin bir halkası olmaktan çıkmasının önlenmesi ve 

mümkün olduğunca ticari faaliyetlerine devamının sağlanması kural haline gelmiştir. 

Dolayısıyla, bu çalışmada tespit edilen problemler de dikkate alınarak, iflâs 

sebeplerinin yeniden düzenlenmeleri konusunda öneriler sunulmuştur.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Es besteht einige Risiken, die Taetigkeit von Kaufmaennern zu Ende bringen. İn 

juristische und wirtschaftliche Bereich werden die “Konkursgründe” als wichtigse Teil 

dieser Risiken angesehen. Durch das Insolvensverfahren wird das Vermögen von 

Schuldner aufgelöst. Im türkischen Recht gibt es siebzehn Konkursgründe. All diese 

Gründe sind im Gesetz aufgezaehlt. Diese Arbeit beschraenkt sich auch auf die 

Konkursgründe im türkischen Recht. Jedoch wird bei der Untersuchung einen 

Rechtsvergleich zwicshen schweizerishen, deutschen und US-amerikanischen 

Rechtssystemen mit dem türkischen Recht im Hinblick von Konkursgründen gemacht. 

Um das Insolvenzverfahren durczuführen, sollte einer der im Gesetz 

aufgezaehlten Konkursgrund bestehen. Ausserdem sollte derjenige konkursfaehig sein. 

Bei dieser Arbeit werden die Arten von Konkursgründe, ihre Bedingungen, 

Beweismöglichkeiten von Konskursgründe und das verfahren untersucht. Jedoch 

werden Überschuldung wegen Nachlass und die gesetzwidrige Entscheidungen von 

Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern von Banken bei dieser Arbeit nicht 

untersucht, obwohl diese auch als Konkunrsgründe vorgesehen sind. 

Normalerweise können die Konkursgründe unter verschiedene Gruppen 

eingeteilt und so untersucht werden. İm türkischen Rechtsliteratur werden die 

Konkursgründe generel in zwei Hauptgruppen eingeteilt; naemlich, “allgemeine-

besondere Konkursgründe” und “Betreibung auf Konkursgrund-Konkursgründe ohne 

vorrangige Betreibung –Lıquidaiton von Amts wegen”. Aber in dieser Arbiet werden 

anders als diese Gruppierung die Konkrusgründe “nach ihrer Herkunft” behandelt. 

Nach dieser neue Gruppierung sind siebzehn Konkursgründe in drei Teil untersucht 

worden. Nachdem können die Konkursgründe in drei Teile behandelt werden; 

naemlich “Konkursgründe wegen Nichtzahlung von Schulden”, “die Konkursgründe 

wegen die Gefahr von Nichtzahlung der Schulden” und “die Konkursgründe wegen die 

Verschlehterung der finanzielle Lage”. Diese Art der Gruppierung von 

Konkursgründen ist die grundlegende Knochengerüst von dieser Arbeit.  

Die vielzahlige Konkursgründe im türkischen Recht führt dazu, dass die 

Eröffnung von Konkursverfahren vereinfacht wird. Es ist jedoch nicht zu vergessen, 

dass in modernen Rechtssystemen die Eröffnung des Konkursverfahren und dadurch 

das Einkassieren von Forderungen nicht mehr das eigentliches Ziel ist. Vielmehr wird 

durch die Verschiebung von Eröffnung des Konkursverfahrens, Erlassvertrag, neue 

Ausstattung der Schulden versucht, Schuldner die Möglichkeiet zu geben, weiterhin 

seine wirschaftliche Taetigkeiten durchzuführen. Deshalb wird in dieser Arbeit die 

Probleme in diesem Bereich im Auge behalten und im Hinblick von der neuen 

Gestaltung der Konkursgründen einige Vorschlaege gemacht.    


