
«İKİNCİ BASI»NIN 

Ö N S Ö Z Ü 

İcra ve İflâs Hukuku (ve Medeni Hukuk) alanlarında yaptığımız çalışmaların 71 incisi olan 

bu eserimizde; ‘konkordato’ konusu oldukça sade bir dille -« ‘87 Soru’da Konkordato» 

(Birinci Bölüm), «Konkordato Süreci» (İkinci Bölüm), «Konkordato İle İlgili Süreler» 

(Üçüncü Bölüm), «7101 sayılı ve 28.02.2018 tarihli ‘İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un ‘Konkordato’ya İlişkin 

Hükümleri» (Dördüncü Bölüm), «İflâstan Sonra Konkordato» (Beşinci Bölüm), 

«Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato» (Altıncı Bölüm), «Konkordato Komiserinin 

Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair 

Yönetmelik» (Yedinci Bölüm), «Âdi Konkordato Talebine İlişkin Dilekçe Örneği» 

(Sekizinci Bölüm), «7155 sayılı ve 06.12.2018 tarihli ‘Abonelik Sözleşmesinden 

Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’un 

Konkordatoya İlişkin Hükümleri» (Dokuzuncu Bölüm) şeklinde- ‘dokuz başlık altında’ 

açıklanmıştır. 

Bilindiği gibi; 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı Kanun’la, 2004 sayılı İcra ve İflâs 

Kanunumuzun konkordatoya ilişkin 285 vd. maddelerinde değişiklik yapılarak, uygulamada 

tamamen terk edilmiş görünen ‘konkordato kurumu’nun yeniden canlandırılması 

amaçlanmıştır… 

06.12.2018 tarih ve 7155 sayılı Kanunla da, daha önce 7101 sayılı Kanunla değişikliğe 

uğramış olan İcra ve İflâs Kanunumuzun 286 ncı, 287 nci, 290 ıncı ve 292 nci maddelerinde 

yeniden yapılmış ayrıca 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununa bir geçici madde eklenmiştir… 

30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de “Konkordato Talebine Eklenecek 

Belgeler Hakkında Yönetmelik” ile “Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna 

Dair Yönetmelik”ler yayımlanarak 30..10.2019 tarihinde yürürlüğe girmeleri öngörülmüştür. 

İİK.’nun 178-179c maddelerinde düzenlenmiş bulunan -ve 2003 yılından beri 

uygulanmakta olan- ‘iflâsın ertelenmesi’ kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğun 

doldurulması amacıyla yapılan bu değişikliklerle -İsviçre Hukuku’nda 2013 yılında yapılmış 

ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olan son değişiklikler örnek alınarak- konkordato 

kurumuna yeniden işlerlik kazandırılmak istenmiştir. 

Eserin sonunda, eserden daha kısa sürede daha çok yararlanmayı sağlayabilmek için 

«Kanun Maddelerine» ve «Kavramlara» göre ayrıntılı olarak hazırlanmış  a r a m a  c e t v e l l 

e r i’ne yer verilmiştir. 

Eserin «Kanunlara Göre Arama Cetvelleri»ni hazırlayan stajyer avukatlar sayın Göksel 

İlkiz ve Atahan Taşçı’ya en içten teşekkürlerimizi bildiririz… 

Eserin dizgi, basım ve cilt işleri Bilge Yayınevi’nde gerçekleşmiştir. Kısa bir sürede, titiz 

bir çalışma sonucunda eserin dizgisini yapan sayın Cahit DEĞİRMENCİ ile basım ve cilt 

işlerini tamamlayan Bilge Yayınevinin değerli mensuplarına -başta sayın Menderes YAVUZ 

olmak üzere- teşekkür ederiz. 



En iyi dileklerimizle… Avukat 
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