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KONU: KONKORDATO SÜRECİNDE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI UYGULAMASI.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 112 Sıra No’lu Vergi Usul
Kanunu Sirküleri ile;
Konkordato sürecine giren borçludan olan alacakların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323 üncü
maddesi kapsamında şüpheli alacak karşılığı ayrılmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla yapılan değişikliklerle iflas ertelemesi
müessesesinin kaldırılarak konkordato müessesesi getirilmiştir.
213 sayılı Kanunun 323 üncü maddesi uygulamasında, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve
idame ettirilmesi ile ilgili olan; dava veya icra safhasındaki alacaklarla, yapılan protestoya veya
yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olan dava ve icra
takibine değmeyecek derecedeki küçük alacaklar şüpheli alacak sayılmakta ve münhasıran
maddede belirtilen şartları haiz alacaklar için karşılık ayrılması mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan, konkordato, bir borçlunun, alacaklılarının belli bir çoğunluğu ile yaptığı ve ticaret
mahkemesinin tasdiki ile hüküm ifade eden bir cebri anlaşma olarak tanımlanabilir.
Alacaklılar, borçluya karşı olan alacaklarının bir kısmından feragat ederler ve/veya borçluya
borcunu ödeme konusunda belli bir süre verirler.
Konkordato; temelde iflasın engellenmesini ve borçlunun borçlarının yeniden yapılandırılmasını
amaç edinmiştir.
2004 sayılı Kanun uygulamasında konkordato süreci, çeşitli aşamalarda (geçici mühlet, kesin
mühlet, konkordatonun reddi, konkordato projesinin tasdiki gibi) düzenlenmiş olup, ilgili
aşamaların şüpheli alacak karşılığı uygulaması karşısındaki durumuna aşağıda yer verilmiştir.
Üç aylık geçici mühlet kararı verilmesi ile borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamamakta, evvelce
başlamış takipler durmakta Geçici mühlet kararından önce şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmış
ise herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal ettirilmemiş alacaklar için geçici
mühlet kararının ilan edildiği hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir. Geçici
mühletin toplam süresi beş ayı geçemez.
Geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin karar verilmiş olması durumunda;



Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle karşılık
ayrılan alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmaması,
Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise, ayrılmış olan
karşılıkların geçici mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararın ilan edildiği
hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi (karşılığın iptal edilmesiyle gelir hesabına alınması)
gerekmektedir.

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması durumunda geçici mühlet
verilmiş olan borçluya bir yıllık kesin mühlet verilmektedir. Geçici mühlet kararının ilan edildiği
hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılmamışsa sonraki hesap döneminde kesin
mühlet kararının ilan edilmesi durumunda şüpheli alacak karşılığı ayrılamaz.
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Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleşmesi
nedeniyle konkordato talebinin reddine karar verilmesi halinde;



Geçici mühlet kararından önce dava veya icra safhasına intikal etmiş olması nedeniyle karşılık
ayrılan alacaklar için herhangi bir düzeltme yapılmaması,
Geçici mühlet kararının ilan edilmesi ile karşılık ayrılan alacaklar için ise ayrılmış olan
karşılıkların konkordatonun reddine ilişkin kararın ilan edildiği hesap dönemi itibariyle
düzeltilmesi gerekmektedir.

Mahkeme tarafından kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına
resen karar verilmesi halinde, iflas masasına kaydedilen alacaklarda şüphelilik hali devam
edeceğinden daha önce ayrılan karşılıklara ilişkin düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi:
Konkordatonun projesinin tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve
borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceğinin belirtilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda, alacakların borçlu lehine vazgeçilen kısmı, değersiz alacak niteliğini kazanacak ve
değersiz alacak ile bu alacağa isabet eden karşılık, konkordatonun tasdiki kararının ilan edildiği
hesap dönemi itibariyle 213 sayılı Kanunun 322 nci maddesi hükmüne uygun olarak yok
edilecektir.
Projenin tasdik edilmesiyle beraber alacağın vazgeçilmeyen kısmının vadesi ise proje çerçevesinde
uzatılmış olacaktır. Buna göre mahkemece tasdik edilen konkordato projesiyle alacaklı ile borçlu
arasında yeni bir borç ilişkisi kurularak eski borç vade/miktar itibariyle yenilendiğinden bu
alacaklar, şüpheli alacak olma vasfını kaybedecektir.
Söz konusu alacaklar için ayrılmış olan karşılıkların, konkordatonun tasdiki kararının ilan edildiği
hesap dönemi itibariyle düzeltilmesi gerekmektedir.
Konkordato Projesinin Reddedilmesi:
Mahkemenin konkordato talebinin reddine karar vermesi, bu kararın ilân edilerek ilgili yerlere
bildirilmesi ile borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden
birinin mevcut olması hâlinde, borçlunun iflâsına resen karar verilmesi öngörülmüş olup, bu
durumda da iflas masasına kaydedilen alacaklarda şüphelilik hali devam edeceğinden daha önce
ayrılan karşılıklara ilişkin düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
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