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I - ÇALIŞMANIN KAPSAMI 

Bu çalışma, GKC Partners ve White & Case tarafından, 

i. icra ve iflas hukuku uygulamalarına ilişkin olarak, özellikle banka alacaklarının tahsiline ilişkin yöntemler, alacağın tahsilinde yasal

takip sürecinin hızlandırılması, borçların yeniden yapılandırılmasının icra ve iflas hukukunu ilgilendiren yönleri, iflas, iflas erteleme ve

konkordato hükümleri ağırlıklı olmak üzere icra ve iflas hukukundaki uluslararası iyi uygulamalar ve karşılaştırmalı hukuktaki icra ve

iflas alanındaki gelişmeler ve yeni yöntemlerin aşağıda yer alan incelemeler ile bağlantılı olduğu kapsamında açıklanmas ı;

ii. Birleşik Krallık (özellikle İngiltere), Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya’nun hukuk sistemleri tahtında öngörülen esaslı  yeniden

yapılandırma süreçlerindeki “en iyi uygulamaların” özelliklerinin tanımlanması ve karşılaştırılması;

iii. yeniden yapılandırma mevzuatı çerçevesinde yapılan düzenlemelerin İİK tahtında yapılan düzenlemeler ile uyumunu sağlamak üzere

yapılabilecek düzenlemeler konusunda analiz yapılması; ve

iv. “en iyi uygulamalar” ve Türk hukuk sistemi değerlendirilerek İİK altında iş hayatının gerekliliklerine uygun olarak çalışabilecek ve

işletmelerin korunması ile eş zamanlı olarak alacaklıların hukuki çıkarlarının da hakkaniyetli olarak korunmasını sağlayacak şekilde

kalıcı ve genel bir yapılandırma düzenlemesinin ana yapısal kurgusunun oluşturulması ve genel düzenleme önerilerinin sağlanması,

((i)’den (iv)’e kadar “Çalışma Kapsamı”) ile bağlantılı olarak TBB için hazırlanmıştır. 

Bu Rapor, GKC Partners ve White & Case tarafından Çalışma Kapsamına ilişkin olarak yürütülen hukuki incelemenin sonuçlarını içermektedir 

ve karşılaştırmalı hukukta finansal alacaklılar açısından uygulama alanı bulan yeniden yapılandırma ve takip hukuku kurguları ve 

mekanizmalarını tanıtarak benzer mekanizmaların, özellikle bankalar ve diğer finansal kuruluşlar gibi finansal sektör alacaklılarının nitelikleri, 

ihtiyaçları ve de menfaatleri göz önünde bulundurularak Türk hukuku tahtında benimsenmesi için İİK nezdinde gerçekleştirilebilecek 

değişiklikler hususunda TBB’ye bilgi vermek üzere hazırlanmıştır. 

Şu kadar ki, Çalışma Kapsamında yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve İtalya’nın hukuk sistemleri dışında kalan (Avrupa  
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Birliği mevzuatı, Dünya Bankası Prensipleri, Hindistan gibi) ülkelere ve hukuk sistemlerine ilişkin bilgiler farklı kaynaklar dan tarafımıza özet 

olarak sağlanmış olup, işbu Rapora sadece bilgi amaçlı olarak tarafımızca ilgili hukuk çerçevesinde genel bir hukuki değerlendirme 

yapılmaksızın aktarılmıştır. Söz konusu ülkeler ve hukuk sistemlerine ilişkin açıklamalarımız işbu Raporda bilgi amaçlı olarak iletilmekte olup 

bunların ilgili mevzuatın bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi, yorumlanması, teyit edilmesi ve var ise ilgili mevzuat taht ındaki güncellemeler 

doğrultusunda bilgi edinilmesi için, bunlara ilişkin olarak ilgili alanda yetkili avukatların görüşlerinin alınması yararlı olacaktır. 

Bu çalışma, bir hukuki mütalaa veya hukuki inceleme raporu (due diligence report) niteliğinde olmadığı gibi, incelediği konular bakımından 

kesin hukuki tavsiyeler de içermemektedir. Bu çalışma yalnızca TBB yararına hazırlanmıştır ve başka hiçbir kişi, bu çalışmada yer alan bilgilere 

dayanamaz. GKC Partners ve White & Case, herhangi bir üçüncü kişiye karşı hiçbir sorumluluk, yükümlülük ve özen borcu kabul etmemektedir 

veya etmeyecektir. GKC Partners ve White & Case’in yazılı izni olmaksızın bu çalışma dağıtılamaz, dolaşıma çıkarılamaz, kaynak gösterilemez, 

dayanak olarak kullanılamaz, hiçbir kişi veya kuruluş ile paylaşılamaz veya bu çalışmadan alıntı yapılamaz. 

Bu çalışma kapsamında tarafımıza herhangi bir belge iletilmemiş olup, gerçekleştirdiğimiz hukuki incelemeler yalnızca kamuya açık kayıtlar ve 

ilgili mevzuat hükümlerine dayanmaktadır. 

TBB’nin tarafımızca incelenmesini istediği başka hususlar var ise veya TBB’nin tarafımıza soru sormak, detaylı bilgi almak veya bu çalışmanın 

herhangi bir bölümü hakkında açıklama talep etmek istemesi halinde lütfen bizi haberdar ediniz. 
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II - TANIMLAR 

Tanım Açıklama 

AB Yapılandırma Direktifi 

zaman zaman tadil edilmiş haliyle, 15 Mayıs 2019 tarihli “DIRECTIVE OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on preventive restructuring frameworks, on discharge 

of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning 

restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 2017/1132 

(Directive on restructuring and insolvency)" 

Çalışma Kapsamı Kendisine işbu Rapor’un I. (Çalışmanın Kapsamı) kısmında atfedilen anlamı ifade eder. 

Çerçeve Anlaşma 29 Ocak 2019 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması 

Dünya Bankası Prensipleri Principles For Effective Insolvency And Creditor/Debtor Regimes, the World Bank, revised 2015 

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden 

Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik 

zaman zaman tadil edilmiş haliyle, 15 Ağustos 2018 tarihi 30510 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik 

Finansal Teminat Direktifi 
zaman zaman tadil edilmiş haliyle, 27 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Directive 

2002/47/EC” 

FYY finansal yeniden yapılandırma 

GKC Partners Devrim Güniz Gökçe Avukatlık Bürosu 

İİK 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 

Rapor işbu rapor 

TBB Türkiye Bankalar Birliği 

TTK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

White & Case White & Case LLP 
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III - ÖZET ANALİZ 

İşbu Raporda uluslararası “en iyi” uygulamalar ve Türk mevzuatı kapsamında, (i) borçların yeniden yapılandırılması için öngör ülen yasal 

mekanizmalar ve (ii) özellikle finansal sektördeki alacaklılara tanınmış olan takip ve teminatın paraya çevrilmesi imkanları incelenmiştir. Bu 

doğrultuda, Türk hukuk sistemindeki yasal yapılandırma ve takip / paraya çevirme mekanizmalarına ilişkin olarak ne gibi siste mlerin 

kurulabileceği, hangi kavram / konseptlerin benimsenebileceği ve/veya mevcut Türk hukuk sistemi dahilindeki mekanizma ve kavramların hangi 

surette tadil edilmesinin, günümüzün ekonomik ve ticari ihtiyaçları doğrultusunda finansal güçlük durumlarının rehabilite edi lmesi ve teminat 

haklarının efektif olarak icra edilebilmesinin sağlanması amaçlarına hizmet edebileceği konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.  

I. Yapılandırma Mekanizmaları 

- Uluslararası uygulamalara uygun olarak oluşturulacak bir yeniden yapılandırma yapısı, Kayyım atanması, cebri tasfiye veya ifl as gibi 

müdahaleci ve borçlunun likidasyonunun sağlanarak alacaklıların tatmin edilmesine yönelen bir mekanizma yerine mevzuatın sağladığı 

önlemler ve destekler çerçevesinde borçlunun faaliyetlerinin devam ettirilmesi suretiyle ekonomiye tekrar kazandırılmasını he defleyen ve 

belli alacaklılar ile yapılandırma mutabakatına varılmasına imkan tanıyan mekanizmalara dayanması gerektiği düşünülmektedir.  

o Esasen detayları işbu Raporun V – (1) (Yeniden Yapılandırma Süreçleri) başlığı altında açıklanmak ile birlikte, önermekte 

olduğumuz yeniden yapılandırma mekanizmasına ilişkin esaslı temel özellikler, aşağıdaki gibidir:  

 Düzenlemelerin Hukuki Temeli - Açıkça yasalarda öngörülen, ikincil mevzuat ile detaylandırılan ve resmi otoritelerin 

yönlendirme ve tavsiyeleri ile sektörün hukuk kültürüne ve uygulamasına yerleştirilen bir sistem oluşturulması. 

 Erken Uyarı ve Önleme Sistemleri - Borçluların, ödeme aczine düşme ihtimalleri olduğuna ilişkin koşulları tespit 

edebilmek ve gecikmeksizin harekete geçebilmek için, açık ve şeffaf erken uyarı araçlarına erişiminin bulunması; finansal 

durumu kötü olan borçluların kredi yükünün risk yaratacak düzeyde arttırılmasını önlemek amacıyla bankacılık 

mevzuatında sınırlamalar öngörülmesi. 

 Ödeme aczini önleyici yapılandırma amacı - Yapılandırmanın borç ödemeden aciz seviyesine gelinmeden önce, borçlarını 
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ödeme kabiliyetini kaybetme riski bulunan ve dolayısıyla finansal güçlük içerisinde bulunan borçlulara da açık bir sistem 

öngörülmesi ve böylece tasfiye ve tahsilat odaklı değil, karşılıklı taviz ve hem borçlu hem de genel ekonomi açısından 

sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir anlayışın benimsenmesi. 

 Sürecin başlamasının borçlu inisiyatifinde olması - Sürecin borçlular açısından bir cebri yaptırım değil, kural olarak 

borçlu inisiyatifinde başlatılan ve fakat alacaklılara da borçluyu yapılandırmaya teşvik etmek adına harekete geçme imkanı 

taşıyan bir düzen tahtında öngörülmesi. 

 Borçluların yeterlilik koşulları - Yapılandırmanın regüle piyasalarda faaliyet gösteren özel nitelikli borçlular dışında kalan 

tüm borçlulara açık tutulması ve fakat bununla birlikte yapılandırma teklifinin mekanizmanın amacını desteklediğinin 

tevsik edilmesi koşulu ile ilerlenmesi. 

 Yapılandırma kapsamına girebilecek alacaklılar ve sınıflandırılmaları - Yapılandırmanın, sunulan plana tabi olarak, tüm 

veya yalnızca bazı alacaklılara yöneltilebilecek şekilde esnek olarak tasarlanması ve borçlulara (ayrım yapılmaksızın tüm 

alacaklarının otomatik olarak pakete dahil edildiği bir sistem yerine) ticari ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırma ihtiyacı 

duydukları alacakları gruplama imkanı sağlanması ve bu doğrultuda alacaklıların sınıflandırılması suretiyle farklı alacaklı 

sınıfları ile farklı yapılandırma şartlarının müzakere edilebilmesi. 

 Borçlunun yönetimi ve kontrolü kaybetmemesi - Borçlunun yapılandırma müzakereleri sırasında işletmesinin kontrolünde 

kalması ve fakat alacaklıların menfaatlerini tehlikeye düşürebilecek olan ilave borçlanma, varlık satışı, ilişkili taraf 

işlemleri gibi işlemlerin, mahkeme ve/veya mahkeme tarafından (mevzuatta öngörülecek olan) belli özellikleri haiz olmak 

üzere atanacak olan yapılandırma uzmanının onayına tabi olarak gerçekleştirilebilmesi. 

 Nitelikli ve özelleşmiş yargı ile uzmanlar - Yapılandırma mekanizmasında yetkili olacak mahkemenin / hakimliğin özel 

olarak kurulmuş bir ihtisas mahkemesi / hakimliği olması ve atanacak yapılandırma uzmanının bu konuda özel eğitim 

almış, ilgili ticari sektörde deneyimli ve profesyonel bir kişi olması. 

 Yapılandırma araçlarında serbesti - Yapılandırma araçlarının tahdidi olarak sayılmaması ve tarafların ticari mutabakatı ve 

hakkaniyet prensipleri çerçevesinde vade uzatma ve yeni kredi verme gibi tipik yapılandırma araçlarının ötesinde, 
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borçlunun özel amaçlı şirket / fonlar üzerinden devralınarak borcun iştirake dönüştürülmesi  gibi farklı düzenlemelerin de 

yapılandırma anlaşmasına konu edilebilmesi. 

 Takip yasağı imkanı - Yapılandırma müzakerelerinin sıhhati için gerekli olduğu ölçüde, borçlunun talebi ve mahkemenin 

kabulüne istinaden, mahkemece belirlenecek (ve mevzuattaki üst limitleri açmayacak) olan süreler için, mahkemece 

belirlenecek olan alacaklılar, alacaklar ve işlemler açısından geçerli olmak üzere, durumun korunması süreçleri ve takip 

yasaklarının öngörülmesi. 

 Profesyonel ve ticari hayata uygun değerleme - Değerleme ve diğer danışmanlık hizmetleri için profesyonellerin sürece 

dahil edilebilmesine ve böylece tarafların ticari ilişkisi dahilinde uygun bulacakları şirketlerce değerleme yapılmasına 

imkan tanınması. 

 Yapılandırma zorunluluğu ve eşit muamele ilkesi - Her halükarda eşit muamele ilkesine bağlı kalınması kaydıyla, alacaklı 

sınıflarının kendi içlerinde kendilerine yapılan yapılandırma tekliflerini oylaması ve her bir sınıf özelinde belli bir 

çoğunluğun sağlanması halinde aynı sınıftaki diğer alacaklılar  ile birlikte tüm alacaklı sınıfının ilgili teklifi 

onaylayabilmesi; kendisine yapılan teklifi kabul eden bir alacaklı sınıfının, belli hakkaniyet şartlarının sağlanması ve 

mahkemenin takdirine tabi olarak kendisine yapılan teklifi kabul etmeyen alacaklı s ınıflarını da yapılandırmaya 

zorlayabilmesi. 

 Yapılandırmanın oylanması– Esasen plandan etkilenen tüm alacaklıların kendi takdirlerinde kullanabilecekleri oy 

haklarının bulunması prensip olmak ile birlikte, yapılandırma planları kapsamında herhangi bir tahsilat yapması 

öngörülmeyen alacaklıların planı reddetmiş; tüm alacaklarını tahsil etmesi öngörülen alacaklıların ise planı kabul etmiş 

sayılması ve her halükarda yapılandırmanın onaylanabilmesi için bir azami süre belirlenmesi.1 

 Onaylanan planın mahkeme tarafından kesinleştirilmesi - Alacaklıların onayına saygı duyulması prensip olmak ile 

birlikte, mevzuattaki usul ve esasların takip edilip edilmediğinin teyidi ve olumsuz oy kullanmalarına rağmen yapılandırma 

                                                 
1 Farklı hukuk sistemlerindeki yapılandırma mekanizmaları açısından öngörülmüş olan azami sürelere ilişkin bilgileri işbu Raporumuzun ilgili ülkeye ilişkin kısmında 
görebilirsiniz. 
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planına tabi olarak hakları belli ölçüde zarar gören alacaklıların haklarının korunması adına, alacaklılarca onaylanan 

planların ayrıca nihai olarak ilgili mahkemenin de onayından geçmesi. 

 Yapılandırmanın onaylanamamasının sonucu - Yapılandırmanın onaylanmamasının doğrudan iflas sonucuna yol 

açmaması. 

o Önermekte olduğumuz yapılandırma mekanizması, aşağıdaki şekilde temel alt süreçler içermektedir.  

 

 

 

- Yukarıda temel esasları ile ve işbu Raporun ilgili kısımlarında detayları ile açıklamış olduğumuz yapılandırma mekanizması, Türk 

hukukunda halihazırda yer almakta olan “konkordato” imkanı ile önemli yapısal benzerlikler içermektedir. Bu doğrultuda, böyle  bir 

yapılandırma mekanizmasının Türk hukuku kapsamına alınması durumunda konkordato imkanının mevcut haliyle mevzuatta muhafaza 

edilip edilmeyeceği ve eğer her iki imkan da borçluların başvurusuna açık olarak mevzuatta tutulacak ise bu iki  imkanın birlikte nasıl 

çalışacağı konusunun da ayrıca değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

o İşbu Rapor kapsamında önerilen yapılandırma mekanizması, karşılaştırmalı hukuktaki mevzuat ve uygulamalardan yola çıkılarak 

konkordato sürecinde de yer alan yapı taşları açısından detaylandırılmış bir mekanizma teşkil etmektedir. Her ne kadar başvuru, 

sürecin gidişatı ve sonuçlandırılması açısından konkordatoya yapısal bir benzerlik göstermekte olsa da, bu yapılandırma 

mekanizmasının borçlunun “kurtarılması ” ve “iflasın önlenmesi” amaçlarına hizmet edebilmesi adına, durumun gerekliliklerine 

ve ticari mutabakata göre özel yargının / uzmanın kontrolünde esneklik gösterebilen bir yapı olması hedeflenmektedir.  

 Bu çerçevede, işbu yapılandırma işlemlerine özgülenmiş ihtisas mahkemelerini  içeren bir yargı sisteminin oluşturulması, 

ticari olarak benzer yapılandırma işlemlerinde deneyimli uzmanların (gerek süreç yönetimi gerekse değerleme gibi özel 

hizmetler açısından) sürece dahil edilebilmesi, (teminatlı ve teminatsız alacaklı sınıfları gibi) alacaklı 

 

Yapılandırma 

Başvurusu 

 

Alacaklı sınıfları ile yapılandırma planı üzerinde müzakerelerin gerçekleştirilmesi  

Mahkeme tarafından karar verilen kapsam ve süre için uygulanan durumun korunması süreci (takip yasağı) 

Alacaklı 
sınıflarının 

yapılandırma 
planını onaylaması 

Onaylanan 
Yapılandırmaların 

mahkeme tarafından 
kesinleştirilmesi 
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sınıflandırılmalarında esneklikler sağlanması, grup şirketi / hissedar niteliğindeki alacaklıların finansal alacaklılar gibi 

diğer alacaklılara kıyasla ardıl durumunun mevzuatta ele alınması, takip yasağının esnek bir surette mahkemenin takdirine 

bırakılması ve yapılandırmanın sonuca ulaşmaması durumunda (mevzuattaki iflas koşullarının sağlanmaması kaydıyla ve 

bunlara halel gelmeksizin) otomatik olarak iflas sonucunun gündeme gelmemesi gibi özelliklerin bu amaca hizmet 

edilmesi yolunda önem arz edeceği düşünülmektedir. Bu özellikler her ne kadar konkordato sürecindeki temel adımlar ile 

aynı alt mekanizmalara ilişkin hususlar olmak ile birlikte, önerilen yapılandırma mekanizmasının ticari hayatın 

gerekliliklerine daha uyumlu, esasen ticari faaliyetin sürdürülebilmesi amacına odaklı ve “önleyici” niteliğe daha yatkın bir 

hale getirilmesi için oldukça yararlı olacaklardır. 

o Bu yapılandırma mekanizması kapsamındaki önemli başka bir hedef ise, konkordato imkanı için “iflasa benzer” ve “iflas 

öncesindeki adım” gibi tanımlamaları sebebiyle sektörde yerleşmiş olan negatif algıdan uzak bir yeni yapılandırma imkanı 

oluşturulması ve borçlu / alacaklıların perspektifinde bu imkana başvurulması konusundaki (gerek borçlu nezdindeki sonuçları 

gerekse itibar açısından) çekimser yaklaşımın önüne geçilmesidir. 

o Oluşturulması amaçlanan yapılandırma mekanizmasının konkordato sürecinin özelliklerini de kapsayan ve fakat sürece dahil 

edilebilecek borçlular ve finansal senaryolar açısından daha geniş bir yelpazeye hitap etmelidir. Bu doğrultuda, işbu yapılandırma 

mekanizmasının hangi özellikleri ile benimseneceği nihai olarak takdir edildikten sonra, yapılandırma mekanizmasının 

konkordatoya ek bir imkan olarak mı mevzuata dahil edileceği yoksa konkordato mekanizmasının tadil edilmesi suretiyle 

mevzuatta tek (ve fakat durumun ağırlığına göre yargının takdiri suretiyle mevcut konkordato özelliklerinin de devreye sokulması 

suretiyle uygulanabilecek olan) bir yapılandırma imkanının mı muhafaza edileceği konusu da ayrıca ilgili tüm taraflarca 

değerlendirilmelidir. 

 Bu yapılandırma mekanizmasının “konkordato” ismi altında olmaksızın ve kamuoyu açısından negatif bir algı 

yaratmayacak surette olumlu ve önleyici bir “yapılandırma” imkanı olarak ortaya konması, bu mekanizma ile hedeflenen 

amaçlara ulaşılmasına katkı sağlayabilecektir. Ancak, böyle bir tercih yapılır ise, bu imkana başvurarak başarısız olmuş bir 

borçlunun konkordatoya da başvurması imkanının sınırlandırılması / (belirli bir süre için) kaldırılması da 

değerlendirilebilir. Böylece borçluların mevzuatta bulunan (konkordato da dahil olmak üzere) tüm yapılandırma süreçlerini 

ayrı ayrı kullanarak alacaklıların harekete geçmesini uzun süre engellemeleri ve mevzuatı istismar etmelerinin önüne 
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geçilebilir. 

II. Takip Hukuku Mekanizmaları 

- Takip ve paraya çevirme hukukuna ilişkin olarak gerçekleştirdiğimiz incelemeler çerçevesinde ise, Türk hukukunda ihtiyaç duyulabilecek 

ilave imkanların, mahkeme ve/veya icra dairesinin dahil olmasını gerektirmeyen ve taraflar arasındaki ticari mutabakat doğrul tusunda 

ilgili teminatlı varlığın satışından elde edilecek olan geliri azami seviyede tutmayı hedefleyen bazı farklı mekanizmalar oldukları 

görüşüne varmış bulunmaktayız. Bu kapsamda, 

o Yediemin eliyle satış - tarafların ilgili teminat sözleşmesinde öngörmeleri kaydıyla, teminatlı varlıkların, alacaklı tarafından 

borçlunun vekili olmak üzere bir yediemin atanması atanabilecek ve yedieminin teminatlı varlığın satışını gerçekleştirip elde  

edilen bedelleri alacaklıya iletme yetkisinin bulunması; 

o Özel (doğrudan) satış hakkı - tarafların ilgili teminat sözleşmesinde öngörmeleri veya mevzuatta öngörülecek olan belli koşulların 

tatmin edilmesi kaydıyla, teminatlı varlığın satışının doğrudan ilgili alacaklı tarafından gerçekleştirilmesine izin verilmesi; 

o Mülkiyete geçirme hakkı - lex comissoria yasağının esnetilmesi ve varlığın temerrüt halinde alacaklının mülkiyetine geçirilerek 

borca mahsup edilmesinin teminat sözleşmesinde öngörülmesine izin verilmesi; ve  

o Teminat temsilciliği yapısı - teminatların tüm alacaklılar ad ve hesabına bir temsilci lehine tesis edilmesini öngören “teminat 

temsilciliği” yapısının Türk hukukundaki geçerliliğinin teyit edilmesi, 

o Finansal alacaklıların müdahale hakkı - Finansal alacaklılara, rehnin paraya çevrilmesi veya yapılandırma gerçekleştirilmesi 

önceki ara dönemde, ivedi müdahale gerektiren durumlarda ilgili otoriteye başvuru yaparak borçlunun yönetimine müdahale etme 

hakkı tanınması. 

gibi hususların değerlendirmeye alınması önerilmektedir. 
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IV - KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA “EN İYİ UYGULAMALAR” 

IV - (1) Yeniden Yapılandırma Süreçleri 

Gerek finansal alacaklılarına gerekse ticari alacaklılar gibi diğer alacaklı sınıflarına olan borçlarını ödemek konusunda güç lük içerisinde bulunan 

borçluların söz konusu borçlarının kamu otoritelerinin çeşitli kapsamlarda dahil olduğu süreçler doğrultusunda yapılandırılması, farklı hukuk 

sistemleri kapsamında çeşitli mekanizmalarla ele alınmaktadır. Her ne kadar söz konusu yapılandırma prosedürleri temelde benzer anlayışlara ve 

ilkelere dayanmakta ise de, ilgili süreçlerin başlatılması, farklı alacaklı sınıfları üzerindeki etkileri, borçlu üzerinde yarattığı kısıtlamalar ve bu 

süreçler ile elde edilebilecek olan sonuçlar bakımından yapılmış olan düzenlemeler açısında önemli nüanslar bulunduğu gözleml enmektedir. 

Söz konusu yapılandırma araçlarının temel prensiplerini ve çalışma mekanizmalarının anlaşılabilmesi adına, Raporun bu kısmında, Anglosakson 

hukuku ve kıta Avrupası hukuku dahilinde yer alan bazı seçilmiş örnekler genel hatları ile irdelenmiştir.  

A. Birleşik Krallık 
 

i. “Scheme of Arrangement” 

1. Genel Olarak 

“Scheme of arrangement” (“SoA”), Anglosakson hukuku dahilinde borçlarını ödemekte güçlük yaşayan borçluların söz konusu borçlarını yeni 

koşullara tabi tutarak bunları geri ödeme yetisini kazanmasına yönelik olarak düzenlenmiş bir yapılandırma imkanı olarak karş ımıza çıkmaktadır. 

SoA süreci, Türk hukukundaki konkordato mekanizmasının temelinde yatan “alacaklılar ile anlaşma” anlayışına benzer olarak, borçlu şirketlerin 

alacaklılarına, söz konusu alacaklıların belli kapsamlarda tavizler vermesini öngören bir yeniden yapılandırma anlaşması teklif etmesi üzerine 
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kurulmuştur ve tipik bir “iflas” süreci değildir. 

2. SoA’nın Sağladığı Yapılandırma İmkanı 

SoA kapsamında alacaklılara teklif edilebilecek olan yapılandırma projesinin muhtevası ilgili mevzuatta tahdidi olarak sayılmamaktadır. Bu 

doğrultuda, her bir borçlunun, borç servisini karşılamakta zorlanmakta olduğu alacaklılarının ve i lgili alacakların kompozisyonunu göz önünde 

bulundurarak kendi finansal performansı ve ulaşması gereken nakit akışı açısından ideal ticari koşulları teklif etme imkanı bulunmaktadır. 

Ayrıca borçluların yalnızca belli alacaklılarını teklif edilen (ve mevzuatta öngörülen sürece istinaden onaylanarak kesinleştirilen)  SoA 

düzenlemesine tabi tutma ve diğer alacaklıları ile ilgili tarihte mevcut olan hukuki statüsünü sürdürme imkanı da söz konusudur. Bu sayede, 

örneğin, borçlunun yalnızca finansal alacaklılarına olan alacaklarını yeniden yapılandıracağı bir SoA gerçekleştirmesi mümkündür. 

SoA mekanizmasının sağladığı esneklik kapsamında, 

(a) borçların (borçlu şirketin payları gibi varlıklara aracılığıyla) ayni tahsilat ile kapatılması; 

(b) borçlunun ticari işletmesi ve faaliyetlerinin alacaklılara devredilmesi  

alternatifleri değerlendirilebilmektedir. Borçlunun ticari işletmesinin devri, genellikle ilgili şirkete kayyım atanmasına ( administration) ilişkin 

başvuru yapılması veya alacaklıların (var ise) mevcut pay rehinlerini paraya çevirmeye ilişkin başlatmış oldukları süreç kaps amında SoA 

mekanizmasının çalıştırılması suretiyle gündeme gelebilmektedir. 

3. Süreç 

 SoA sürecinin ilk adımı, mahkeme bünyesinde borçlunun başvurusuna istinaden gerçekleştirilen bir toplanma / yetki duruşmasıdır. 

o Bu duruşma kapsamında ilgili yapılandırma teklifi ve diğer açıklayıcı belgeler mahkemeye sunulur.  
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o Bu duruşmada öncelikle, başvuru yapan şirketin Birleşik Krallık ile yeterli seviyede bağlantısı olup olmadığı irdelenir. Şirketin 

Birleşik Krallık’ta kurulu olması, borçları düzenleyen ilgili finans dokümanlarının Birleşik Krallık hukukuna tabi olması veya 

şirketin “menfaatlerinin merkezinin” Birleşik Krallık’ta yer alması gibi kriterlere tabi olarak, Birleşik Krallık mahkemelerinin 

SoA sürecini yürütmeye yetkisi olup olmadığı tespit edilir. 

o Bu duruşma kapsamında, ayrıca, SoA kapsamında değerlendirilecek olan alacaklı sınıfları belirlenir. Her bir alacaklı sınıfını n, söz 

konusu alacaklı sınıfı içerisinde yer alacak olan alacaklıların birbirlerine danışarak ortak bir menfaat çerçevesinde hareket 

etmelerine engel olmayacak derecede benzer hakları haiz alacaklılardan oluşması gerekmektedir. Alacaklı sınıfları oluşturulur ken, 

ilgili alacaklıların hukuki haklarının hangi ölçüde benzer olduğu ve varsayımsal olarak SoA’nın onaylanmadığı ihtimalde önerilen 

bir alacaklı sınıfında bulunan alacaklıların söz konusu sınıf kapsamında birleştirici (veya ayrıştırıcı / dağıtıcı) bir etkis i olup 

olmayacağı değerlendirilebilmektedir. Alacaklı sınıflarının oluşturulması konusunda mevzuatta açık düzenlemeler (örneğin, 

rehinli / rehinsiz alacaklılar gibi) öngörülmemektedir. 

 Alacaklı sınıfları, borçlu tarafından teklif edilmekte ve fakat hangi alacaklının hangi sınıfta olacağı hususuna alacaklıların 

itiraz etme imkanı bulunmaktadır. Alacaklıların sınıflara ayrılması hususunun hem sürecin başındaki yetki duruşmasında, 

hem de sürecin sonundaki onay duruşmasında (onaylanan yapının adil olup olmadığına ilişkin yapılacak değerlendirme 

kapsamında) mahkeme nezdinde irdelenmesi mümkündür. 

o SoA süreci yalnızca borçlu tarafından başlatılabilmekte olup, alacaklıların doğrudan SoA yoluna gitmeyi talep etme imkanı 

bulunmamaktadır. 

 Uygulamada borçlular genellikle SoA sürecini başlatmadan önce SoA’yı onaylamaya yetebilecek çoğunluğu teşkil eden alacaklıları ile 

kapsamlı yeniden yapılandırma görüşmeleri gerçekleştirirler ve mutabık kalınan yapılandırma teklifi üzerinden SoA sürecini ba şlatırlar. 

o Özellikle de SoA sürecinin yüksek masraflar yaratabilecek olması nedeniyle, SoA’nın onaylanmaması riskini bertaraf etmek 

üzere, sürece belli önemli alacaklılar ile prensip olarak mutabık kalındıktan sonra girilmektedir.  
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 Mahkeme, toplanma / yetki duruşmasında yetkisi ve oluşturulan alacaklı sınıfları konusunda tatmin olması halinde, alacaklılar arasında 

bir toplantı yapılmasına ve SoA teklifinin oylanmasına hükmeder. Alacaklılar toplantısında SoA teklifinin onaylanması, ilgili  alacaklı 

sınıfında yer alan alacaklıların sayıca çoğunluğunu ve alacak tutarı bakımından %75’ini sağlayan alacaklıların olumlu oy kullanmasını 

gerektirmektedir. Söz konusu oylama kapsamında alacaklıların iyi niyetle hareket etmesi, içinde bulundukları alacaklı sınıfının 

menfaatlerini gözeterek oy kullanmaları ve yalnızca kendilerine ilişkin menfaatler doğrultusunda irade beyan etmemeleri gerekmektedir.  

 SoA süreci, alacaklılara yönelik bir takip yasağı gündeme getirmemektedir. 

o Bununla birlikte, SoA, genellikle büyük ölçekli borçlular tarafından, teminatlı finansal borçlarının yapılandırılması için kullanılan 

bir yapıdır. Yukarıda da açıklandığı üzere, pratikte borçlular SoA sürecini başlatmadan alacaklıları ile yapılandırma şartlar ı 

üzerinde mutabık kalarak ilerlemeyi tercih etmektedirler. Söz konusu mutabakat çerçevesinde ise, SoA süreci mahkeme nezdinde 

başlatılmadan önce, borçlu ile alacaklılar arasında bir “durumun korunması” sözleşmesi veya yeniden yapılandırma sözleşmesi 

imzalanması mümkün olabilmektedir. Bu gibi sözleşmesel düzenlemeler uyarınca ise alacaklılar oylarını SoA’nın onaylanması 

yönünde kullanmayı ve de SoA sürecinde yapılandırmayı tehlikeye düşürebilecek herhangi bir harekette bulunmamayı taahhüt 

etmektedirler. Ayrıca alacaklılar, mevcut finansman sözleşmeleri tahtındaki temerrüt hallerinden de, yapılandırma 

müzakerelerinin devam edebilmesi için ve söz konusu süre ile kısıtlı olarak feragat edebilmektedirler.  

 Türk hukukundaki konkordato sürecine benzer olarak, alacaklılar tarafından gerekli nisaplar sağlanarak onaylanmış olan SoA te klifinin 

ayrıca mahkeme tarafından da onaylanması gerekmektedir. Bunun için mahkeme ayrı bir inceleme yaparak SoA teklifinin esası 

hakkındaki görüşünü oluşturur. Bu kapsamda mahkeme, SoA teklifinin adil olup olmadığını ve olumsuz oy kullanan alacaklıların 

itirazlarını da değerlendirir. 

o İtirazların veya usule aykırılıkların olmadığı durumlarda mahkemelerin genellikle SoA teklifini onaylamış olan alacaklıların 

iradesine saygı duyarak SoA teklifini onayladığı deneyimlenmektedir. 

o Uygulamada alacaklılar tarafından usulüne uygun olarak onaylanmış bir SoA kapsamındaki yapılandırma şartlarına mahkeme 
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tarafından sıklıkla müdahale edilmediği görülmektedir. Mahkemeler ilgili yapılandırma koşullarında bir sorun olduğu 

görüşündeler ise bunu genellikle önerilen yapıya ilişkin olarak ilk yetki duruşmasında ileri sürmekte ve böylece yapının 

alacaklıların onayı öncesinde tadil edilebilmesine imkan tanımaktadırlar. 

 SoA teklifinin müzakere edilmesi için yasal bir süre sınırı bulunmamaktadır. Zira, SoA sürecinin başlaması alacakl ılar üzerinde yasal bir 

takip yasağı veya durumun korunması süreci gündeme getirmemektedir. 

4. Sonuçları 

SoA’nın usulüne uygun olarak onaylanması, SoA kapsamında sunulan tekliften etkilenmesi öngörülmek ile birlikte oylama sırasında teklifi 

reddetmiş olan alacaklıları da bağlayıcı hale gelir. Ancak, söz konusu bağlayıcılık, SoA teklifinin kapsamakta olduğu alacaklı sınıfı açısından 

geçerlidir. SoA prosedürünün tek başına ilgili olduğu alacaklı sınıfı dışında kalan alacaklı sınıflarını bağlaması, söz konus u alacaklı sınıflarına 

ilişkin olarak ayrı bir SoA prosedürü başlatılmadığı ve gerekli alacaklı ve mahkeme onaylarının söz konusu SoA teklifi açısından da temin 

edilmediği sürece, mümkün değildir. 

Ancak, SoA’yı onaylamayan bir alacaklı sınıfının olması durumunda, her ne kadar SoA kuralları belli bir çoğunluğu temsil eden alacaklıların 

SoA’yı onaylamasına istinaden diğer alacaklı sınıflarının yapılandırmaya zorlanmasını öngörmese de, bazı diğer koşulların veya usullerin takip 

edilmesi halinde pratik olarak diğer alacaklı sınıfının yapılandırmaya zorlanması veya bu alacaklıların şirkete karşı harekete geçip varlıkları 

paraya çevirmesi ve yapılandırmaksızın tahsilat yapmasının engellenmesi sonucuna ulaşılabilmektedir. 

 Çoğunluğu sağlayarak SoA’yı onaylayan alacaklı sınıfının aynı zamanda (aşağıda açıklanmakta olan) kayyım atama (administration) 

prosedürüne başvurup, şirketin varlıklarının söz konusu SoA’yı onaylamış olan alacaklılar tarafından kontrol edilen bir şirke te satılması 

durumunda, SoA’yı onaylamayan alacaklıların şirkete yönelik talepleri ayakta kalacak olmak ile birlikte, şirkete takip yapsalar dahi 

haczedebilecekleri herhangi bir şirket malvarlığı kalmayacaktır. 

 Bir başka alternatif ise, SoA’yı onaylayan alacaklıların (var ise) şirket payları üzerindeki rehin haklarını icra etmeleridir. Tipik olarak 
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İngiliz hukuku uygulamasında öncelikli ve ardıl kreditörler arasında imzalanan kredi verenler arasındaki sözleşmelerde, belli  şartlara tabi 

olarak öncelikli kreditörlerin teminatlarını paraya çevirmeleri durumunda teminat temsilcisine ardıl kreditörlerinin alacaklarını silme ve 

var ise teminatlarını kaldırma imkanı tanımaktadır. Bu hükmü içeren bir alacaklılar arası sözleşmenin bulunduğu finansman yapılarında, 

öncelikli kredi verenlerin bir SoA’yı onaylaması halinde aynı zamanda pay rehinlerini de icra ederler ise, teminat temsilcisinin anılan 

hakkı doğrultusunda SoA’yı onaylamamış olan ardıl alacaklıların talepleri ortadan kaldırılabilmekte ve teminatları fek edileb ilmektedir. 

o Bahsi geçen alacaklılar arası sözleşmelerde ardıl alacaklılara karşı uygulanabilecek böyle bir hüküm bulunması, genellikle ilgili 

hükümde bahsedilen hakların icra edilmesinin bir yatırım bankasından işlemin adil olduğuna dair mütalaa alınması gibi ön şart lar 

ile birlikte gündeme gelmektedir. Bu vasıtayla, ardıl alacaklıların alacakları ve teminat haklarından mahrum bırakılmasının 

yalnızca gerçekten ilgili borçlunun varlıklarının geri ödeme önceliği olan (ve yukarıdaki örnekte borçlu ile anlaşıp SoA’yı 

onaylayan) alacaklı sınıfının alacaklarını tamamen / kısmen ödemeye yetebildiği ve her halükarda bunun akabinde borçlu 

nezdinde ardıl alacaklıların tahsilat yapabileceği herhangi bir değer kalmadığı durumlarda söz konusu olması temin edilmeye 

çalışılmaktadır. 

Birleşik Krallık’ta onaylanan SoA teklifi, otomatik olarak diğer ülke hukukları tahtında uygulanabilir niteliğe sahip olmamaktadır. Amerika 

Birleşik Devletleri mevzuatında yer alan bazı özel düzenlemeler (Chapter 15 recognition) vasıtasıyla Birleşik Krallık hukuku tahtında ve ilgili 

yerel mahkemelerce nihai hale getirilmiş olan SoA’nın, Amerika Birleşik Devletleri hukuku tahtında da kolaylaştırılmış olarak tanınması ve 

tenfiz edilmesi imkanı bulunmaktadır. 
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ii. “Company Voluntary Arrangement” 

SoA sürecine benzer ve fakat SoA’ya kıyasla daha az prosedüre tabi olan bir “alacaklılarla anlaşma” imkânıdır (“CVA”). 

 CVA mekanizması kapsamında, borçlu şirket, alacaklılarına bir yapılandırma teklifinde bulunmaktadır. Süreç ise mahkeme tarafı ndan 

değil, bu alanda uzman profesyoneller tarafından yürütülmektedir. Mahkeme nezdinde bir süreç takip edilmediği için de süreç daha az 

masraf yaratmaktadır. 

 Alacaklıların sayıca çoğunluğu ve alacak tutarının %75’ini teşkil eden alacaklılar tarafından onaylanması kesinleşir. Kesinle şen teklif, 

tüm alacakları teminat ile güvence altına alınmamış olan tüm alacaklıları bağlar, fakat teminatlı alacaklılar onayları olmaksızın kesinleşen 

tekliften etkilenmezler. 

Ticari anlaşmanın süreç 

öncesinde müzakere edilmesi 

14 15 36 39 40 60 0 

Mahkemenin SoA 

teklifini onaylaması 

Yetki / Toplanma 

Duruşması 

Alacaklılara nihai 

koşulları ifade eden 
mektubun sirküle 

edilerek SoA sürecinin 
başlatılması 

Alacaklılar ve borçlu 
arasında bir durumun 

korunması anlaşması 

imzalanması 

Alacaklılar Toplantısı 

Onaylanan SoA’nın 
Amerika Birleşik 

Devletleri’nde / diğer 

ülkelerde tanıtılması 

Mahkemeye sunulan açıklayıcı 

belgelerin alacaklılara iletilmesi 
ve alacaklıların toplantıya davet 

edilmesi 

Mahkemeye sunulacak resmi dokümantasyonun 

hazırlanması 

39 40 60 
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 Kesinleşen teklife 28 gün içerisinde mahkemede, süreçte adil davranılmamış olması veya esaslı usul ihlallerine dayanılarak, i tiraz 

edilebilmektedir. 

 Yasal bir takip yasağı CVA prosedüründe gündeme gelmediği için, alacaklıların borçluya karşı yapılandırmaya zarar verebilecek şekilde 

harekete geçmesinin önlenmesi adına bu mekanizma ve (aşağıda açıklanan) kayyım atanması yolu uygulanmaktadır. 

iii. “Administration” 

Birleşik Krallık’ın iflas mevzuatında yer alan ve borçlu şirketin ve varlıklarının, şirkete kayyım (administrator) atanması suretiyle, kanuni bir 

takip yasağı kapsamında yeniden yapılandırılmasını öngören resmi bir süreçtir.  Bu mekanizma, borçlunun sürdürülebilir şekilde 

yapılandırılmasını değil, borçlunun tasfiye edilmesi vasıtasıyla alacaklıların ideal ölçüde tatmin edilmesini hedeflemektedir . 

 Bu sürecin amacı esasen şirketin devam eden süreçte kurtarılması olmak ile birlikte, bu mümkün değil ise şirketin tasfiye edilmesine 

kıyasen alacaklıların lehine olacak daha iyi sonuçlar elde edilmesi veya rehinli / imtiyazlı alacaklılar açısından şirket var lıklarının 

değerinin elde edilmesidir. Her halükarda şirket varlıklarına başvurulurken şirketin genel olarak alacaklılarına zarar verilmemesi de bir 

ilke olarak benimsenmektedir. 

 Kayyım ataması, mevzuattaki belli koşulları sağlayan (i) esaslı alacaklıların, (ii) şirketin kendisinin veya (iii) şirket yöneticilerinin, belirli 

bir çoğunluk sağlayarak başvuru yapmasına istinaden, mahkeme aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 

 Şirkete kayyım atanmasından itibaren, şirket kayyım(lar) tarafından yönetilir ve şirketin mevcut yöneticileri ilgili süreç il e sınırlı olarak 

görevlerinden muaf tutulurlar. Kayyımların yetki kapsamları her bir şirket ve başvuru özelinde değişebilmektedir.  

 Kayyımlar, bu göreve ilişkin olarak lisans almış olan profesyoneller arasından atanır ve bu kişilerin genellikle muhasebe ala nında çalışan 

kişiler oldukları görülmektedir. Kayyımlar mevzuat gereğince mahkemenin bir memuru sayılırlar ve bu doğrultuda (her ne kadar bu nadir 

olarak görülse de) görevlerini gereği gibi yerine getirememeleri durumunda mahkemenin kayyıma karşı işlem başlatma imkanı 
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bulunmaktadır. Ayrıca kayyımlara ilişkin şikayetleri değerlendiren bir disiplin kurulu da bulunmaktadır. 

 Süreç kapsamında mevzuat uyarınca öngörülen kanuni takip yasağı, şirkete sorunlarını çözmek için stabil bir platform sağlamaktadır. 

 Kayyımlar her bir şirket için ayrı ayrı atanmakta olup, genel olarak bir şirketler grubuna kayyım atanması suretiyle ilerlenmemektedir.  

 Bu sürecin özel bir tipi olarak, sürecin başlatılmasından önce şirketin satılmasına ilişkin olarak (atanacak olan kayyımın da bilgisi 

dahilinde) şirketin sahipleri ve alıcının müzakere ederek anlaşılması ve şirkete kayyım atanmasından hemen sonra şirketin anlaşılmış olan 

koşullar dahilinde kayyım kontrolünde satılması da mümkündür (pre-pack administration). 

B. Amerika Birleşik Devletleri 
 

i. Chapter 11 

Amerika Birleşik Devletleri’nin icra iflas mevzuatı kapsamında, Birleşik Krallık’ın SoA mekanizmasına kıyasen taraf haklarına daha müdahaleci 

ve daha resmi bir yapılandırma prosedürüdür (“Chapter 11”). 

 Chapter 11 süreci genellikle borçlunun yapılandırma projesi ve diğer bilgilendirme belgeleri ile birlikte mahkemeye yaptığı bir başvuru 

ile başlamaktadır. Mahkemenin, söz konusu bilgilendirme belgelerini, yapılandırma planı alacaklıların onayına sunulmadan önce  

onaylaması gerekmektedir. 

 Chapter 11 kapsamında Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinin yetkilerini kabul etmeleri için yaptıkları inceleme kapsamında 

sağlanmasını aradıkları eşik, SoA prosedüründe Birleşik Krallık mahkemelerinin aradıkları eşiğe kıyasla daha düşüktür. Genell ikle, ilgili 

borçlu şirketin Amerika Birleşik Devletleri’nde bir banka hesabının olması dahi, yetki şartının sağlanması için yeterli görülebilmektedir . 
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 SoA prosedüründen farklı olarak, Chapter 11 kapsamında yapılan başvurulara istinaden tüm alacaklılar üzerinde bağlayıcı bir takip yasağı 

uygulanmaktadır. Bu yasak kapsamında alacaklıların hukuki çarelere başvurması engellenmekte ve hatta borçlunun bazı sözleşmel erinin 

feshedilmesi dahi gündeme gelebilmektedir. Ancak, mahkemelerin teminatlı alacaklıların teminatları kapsamındaki çözüm yollarını 

kullanmalarına ilişkin olarak söz konusu alacaklılara bazı istisnai imkanlar tanımaları ve takip yasağını esnetmeleri mümkünd ür. 

Borçlunun ise ilk başvurusunu takip eden 120 gün içerisinde (toplamda azami olarak 18 aya kadar uzatılma opsiyonlarına da tabi olarak) 

nihai yapılandırma planını sunması gerekmektedir. Söz konusu yapılandırma planının sunulmasını takip eden 60 gün içerisinde 

münhasıran borçlu tarafından sunulan yapılandırma planı görüşülür. Ancak bu 60 günlük süre içerisinde planın onaylanamaması 

durumunda ilgili diğer tarafların farklı bir plan ile başvuruda bulunma hakkı doğmaktadır.  

o Bu takip yasağı, borçlunun mahkemeye başvurusu ile herhangi başka bir işleme gerek kalmaksızın başlamaktadır. Bunun için 

borçlunun ödemeden aciz olması gerekmemektedir ve mahkeme takip yasağının başlaması veya devam etmesi için re’sen bir 

incelemede bulunmamaktadır. 

o Bununla birlikte, borçluların Chapter 11 başvurusu yaparken “iyi niyetli” olmaları gerekmektedir. Herhangi bir ilgili tarafın  

borçlunun Chapter 11 başvurusu yapmasına itiraz etmesi ve mahkemenin de borçlunun başvuruyu “iyi niyetli” olarak 

yapmadığına kanaat getirmesi halinde, mahkemenin Chapter 11 başvurusunu reddetmesi veya bunu bir tasfiye sürecine çevirmesi 

mümkündür. Mahkemeler, bu incelemeyi yaparken, borçlunun şirketin devamlılık kapsamındaki değerini korumak ve alacaklıların 

başvurabileceği varlıklarını azami seviyede tutmak niyetinde olup olmadığını irdelemektedirler. Borçlunun Chapter 11 

başvurusunu yalnızca takipleri durdurmak amacıyla yaptığı ve işletmesini yeniden yapılandırma niyetinde olmadığına kanaat 

getiren mahkemelerin, başvurunun süreci istismar etmek amacıyla yapıldığı ve “iyi niyetin” bulunmadığı yönünde karar verdikleri 

görülmektedir. Benzer şekilde, borçlarını ödeyebilecek durumda olan bir borçlunun yalnızca takipleri durdurmak amacıyla bu 

başvuruda bulunması da istismar olarak yorumlanabilmektedir. 

o Mahkemelerin ayrıca takip yasağının istismar edilmesini engellemek adına münferiden teminatlı alacaklılara takip yasağından 

muafiyet tanıma yetkisi de bulunmaktadır. Bu durum yalnızca (i) ilgili teminat nezdinde güvence altına alınan borcu aşan bir öz 
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sermaye değerinin bulunmaması ve teminatın borçlunun efektif olarak yeniden yapılanması için gerekli olmaması; ya da (ii) 

borçlunun teminatı yapılandırma sürecinde kullanmasına ilişkin (periyodik nakit ödemeler veya ikame teminat gibi) yeterli 

korumayı sağlamıyor olması halinde gündeme gelebilmektedir. 

 Chapter 11 sürecine giren bir borçlunun bu süreç sırasında mahkeme onayına tabi olarak ilave borç alması da mümkündür. Söz konusu 

borçlanmaların geri ödeme ve teminat açısından diğer borçlara kıyasla üstünlüğünün olması mevzuat tahtında güvence altına 

alınmaktadır. Halihazırda borçlusu Chapter 11 sürecine girmiş olan teminatlı alacaklıların, teminatlı pozisyonlarını geri öde me ve teminat 

öncelikleri ile güçlendirmek adına söz konusu ilave borçlanmaları sağlamaya gönüllü oldukları deneyimlenmektedir.  

 Chapter 11 sürecinde bulunan bir borçlunun, ilgili mahkemenin onayına tabi olarak mevcut sözleşmelerini devam ettirme veya fe shetme 

imkanı bulunmaktadır. Borçlu sözleşmeyi reddedene kadar ise, sözleşmenin karşı tarafının sözleşmesel yükümlülükleri aynen devam eder 

ve sözleşmede Chapter 11 başvurusu yapılmış olmasının sözleşmenin feshedilmesi için bir sebep olduğu düzenlense dahi sözleşme nin 

karşı tarafı sözleşmeyi feshedemez. 

o İlgili hukuk tahtındaki uygulama kapsamında kredi sözleşmelerinin borçlu tarafından Chapter 11 sürecine girmesine istinaden 

feshedilebileceği kabul edilmemektedir. Bu doğrultuda kredi sözleşmelerinde mutat olarak bulunan ve borçlunun aciz haline 

düşmesine veya aciz haline ilişkin işlemler (Chapter 11 gibi) başlatmasına istinaden temerrüt halinin söz konusu olacağı ve 

kredinin geri çağrılabileceğine dair sözleşmesel düzenlemeler uygulanmaya devam etmektedir.  

 Chapter 11 sürecine girmiş bir borçlunun işinin olağan akışı haricinde varlıklarını satması, mahkeme onayı gerektirmektedir. Bu onayın 

temin edilmesi için yeterli bir ticari sebebin olması ve işlemin en yüksek ve en iyi teklif üzerinden gerçekleştirilmesi gere kmektedir. 

o Bu işlemler için alacaklıların onayı gerekmemektedir ve varlıkların tüm takyidatlardan ari kılınarak satılması da mümkündür. 

Ancak kaldırılan takyidatlar aynı öncelik sırasına göre satış gelirinden yararlanırlar.  

o Bu kapsamda teminatlı alacaklılara özel olarak, teminatlarına ilişkin (yukarıda açıklandığı üzere) “yeterli koruma” sağlanmasını 
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talep hakkı veya alacaklarına mahsup etmek üzere varlığı satın almayı teklif etme hakkı gibi haklar tanınmaktadır.  

 Chapter 11 kapsamındaki bir yapılandırma planının, plandan etkilenecek olan her bir alacaklı sınıfı açısından alacaklı sayısının çoğunluğu 

ve alacak tutarının 2/3’ünü teşkil eden alacaklılar tarafından onaylanması gerekmektedir. Bir sınıf bazında 2/3’lük onayın sağlanmasına 

istinaden, söz konusu sınıfta bulunan, oylamada olumsuz yönde oy kullanmış olan ve planı kabul etmek istememiş olan alacaklıların da 

onaylanmış plana tabi olarak alacaklarını yapılandırması zorunluluğu doğmaktadır. 

o Yapılandırma planı kapsamında hakları zarar görmeyen bir alacaklı sınıfı, planı kabul etmiş sayılır ve bu sınıftaki alacaklılara oy 

hakkı tanınmaz. 

o Yapılandırma kapsamı planında bir alacaklı sınıfına hiç tahsilat imkanı tanınmıyor ise, ilgili sınıf planı reddetmiş sayılır ve bu 

sınıftaki alacaklılara oy hakkı tanınmaz. 

o SoA yapısından farklı olarak, Chapter 11 kapsamında sunulan yapılandırma planını onaylayan bir alacaklı sınıfının, belli şartlara 

tabi olarak diğer alacaklı sınıflarını da planı onaylamaya zorlaması mümkündür. Bunun için, 

 yapılandırma planı tarafından haklarında azalma olan en az bir alacaklı sınıfının yapılandırma planını onaylamış olması; ve  

 yapılandırma planının haksız olarak sınıflar arasında ayrım yapmaması ve hakları azalan ve yapılandırmayı onaylamamış 

olan her bir sınıf için adil olması, 

gerekmektedir. 

o Teminatlı alacaklılardan oluşan bir sınıf bakımından, bir yapılandırma planının adil olarak nitelendirilebilmesi için,  

 teminatlarını muhafaza ederek asgari olarak taleplerinin güncel değerine eşit bir nakit ödeme almaları; veya  
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 planın teminatlı varlığın satılmasını öngördüğü ihtimalde, bu kapsamda varlığı mülkiyetlerine alıp alacaklarına mahsup 

etmeyi teklif etme imkanlarının olması; veya 

 taleplerinin şüphesiz olarak eşdeğerini teşkil eden bir değer elde etmeleri, 

gerekmektedir. Bununla birlikte, uygulamada teminatsız bir sınıfın teminatlı bir sınıfı yapılandırmaya zorladığı 

deneyimlenmemiştir. 

o Hissedarların plan kapsamında herhangi bir ödeme alabilmesi için teminatsız alacaklıların da borçlarının tamamen ödenmesi 

gerekmektedir. 

 Amerikan Birleşik Devletleri mahkemeleri Chapter 11 sürecini yönetmektedirler ve Chapter 11 kapsamında uygulanan takip yasağına 

riayetin sağlanması için “global yetki” uygulamaktadırlar. Uygulamada da Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerde bulunan ilgili 

tarafların Amerika Birleşik Devletleri mahkemesinin takip yasağına ilişkin kararlarına uyum gösterdiği gözlemlenmektedir.  

 Mahkeme, Chapter 11 sürecine önemli ölçüde dahil olduğu ve bu sürecin yönetilmesinde profesyonellerin desteğine de ihtiyaç duyulduğu 

için, SoA’ya göre daha masraflı bir yapılandırma alternatifidir. 

 Chapter 11 kapsamında yapılacak yapılandırmalar, sürece girilirken yapılandırma planının içinde bulunduğu duruma göre 

değişebilmektedir. Bu kapsamda, Chapter 11 yapılandırmalarının temel olarak aşağıdaki 4 tipte benimsendiği deneyimlenmektedir. 

o Yapılandırma planının süreç başlatılmadan önce ilgili alacaklılarla görüşülmüş ve onaylanmış olduğu ve dolayısıyla daha hızlı bir 

yapılandırma süreci öngören Chapter 11 başvuruları (pre-packaged). 

o Borçlu şirketin başvurusundan önce bir kurumsal yeniden yapılanma stratejisi geliştirdiği ve bazı esaslı alacaklılarıyla öncül 

müzakerelerde bulunmak suretiyle söz konusu alacaklıların desteğini alarak (ve fakat tam bir anlaşma durumu olmaksızın) 

gerçekleştirdiği Chapter 11 başvuruları (pre-arranged). 
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o Borçlu şirketin herhangi bir ön plan yapmaksızın veya herhangi bir alacaklısının desteğini almaksızın ( freefall); ya da borçlu 

şirketin herhangi bir alacaklısı ile görüşmeksizin sadece belli bir yapılandırma planı kurgulayarak yaptığı ( soft-landing) Chapter 

11 başvuruları (traditional). 

o Başvurunun reddi durumunda tazminat yükümlülüklerinin doğabilmesi riski bulunduğu için Amerika Birleşik Devletleri’nde 

oldukça nadir görülmek ile birlikte, alacaklılar tarafından gerçekleştirilen Chapter 11 başvuruları (creditor-led). 

 

ii. Alacaklılar Lehine Temlik 

 Eyalet hukuk sistemlerinde yer alan bir mekanizma olarak, borçlunun varlıklarının bir “temlik alana” temlik etmesi ve temlik alanın 

varlıkları alacaklılar lehine paraya çevirmesi mümkündür. Alacaklılar lehine temlik mekanizması, bir sürdürülebilirlik amaçlı 

yapılandırma inisiyatifi değil, borçlunun varlıklarının tasfiye edilerek mevcut alacakların karşılanmasını hedeflemektedir.  

 Alacaklar lehine temlike konu edilmiş olan bir borçlu, işletmesinin yönetimini sürdürmez ve kurumsal olarak yeniden yapılandırma 

gerçekleştirmez. 

 Ayrıca, alacaklılar lehine temlik, borçluyu borçlarının tamamından kurtarmaz. Paraya çevrilme sonrasında borçluya karşı muacc el 

Başvuru 

(ve takip yasağının başlaması) 

Bilgilendirme Dokümanları ve 

Yapılandırma Planının sunulması 

Bilgilendirme Dokümanlarına 

itiraz süreci ve duruşma 

yapılması 

Planın alacaklılarca oylanması 

Planın onaylanmasına itirazlar 

ve onaylanma duruşması Planın onaylanması 

yapılandırma teklifinin sunulması için 120 gün  

(18 aya kadar uzatılması muhtemel) 

yapılandırmanın onaylanması için 180 gün  

(20 aya kadar uzatılması muhtemel) 
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taleplerin kalması söz konusu olabilir. 

 Alacaklılar lehine temlik mekanizması borçlunun tüm veya tüm esaslı varlıklarını içerdiği için, bir borçlu, alacaklılar lehine temlik 

sürecine, yalnızca kendi yönetiminin kararı ile değil, aynı zamanda pay sahiplerinin onayı ile başvurabilir. 

 Alacaklılar lehine temlike başvurulması standart finans dokümanlarında bir temerrüt hali olarak düzenlenmektedir.  

 Temlik alan genellikle borçlu tarafından seçilir. Ancak temlik alanın tüm alacaklılara karşı bir özen borcu bulunmakta olup, genellikle 

varlık tasfiyelerinde deneyimli muhasebeciler veya diğer profesyoneller arasından seçildikleri görülmektedir.  

 Borçlunun varlıklarını paraya çevirecek olan temlik alanın genellikle teminat yatırması ve süreci denetleyen mahkemeye düzenli 

raporlamalarda bulunması gerekmektedir. 

 Temlik alanın yetkisi, borçlunun varlıklarının uygun zamanlama ve sıraya göre satılarak borçlunun malvarlığının değerinin aza mi 

seviyede utulmasına ilişkindir. 

 Temlik alan, genellikle borçlunun malvarlığında bulunan ve teminata konu olmayan varlıkların satışından elde edilen gelir ile tazmin 

edilir. 

 Temlik genellikle bir resmi sözleşme ile gerçekleştirilmek ile birlikte, bazı eyaletlerde bu sürece aynı zamanda mahkemeye ve ya sicile 

bildirim yapılması da eklenir. Bazı eyaletlerde ise mahkemeye bildirim yapılmamak ile birlikte, alacaklılara bildirim yapılması 

öngörülmektedir. 

 Temlik eden varlıklar üzerindeki takyidatlar korunur. Bu nedenle teminatlı alacaklıların satış gelirlerinin dağıtımında ödeme  önceliği 

bulunmaktadır. 
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C. İtalya 
 

İtalyan mevzuatında son 5-6 yıl içerisinde borçlu şirketlerin tasfiye edilmesinden çok “kurtarılmasına” yönelik geliştirmeler yapılmıştır. Bu 

bağlamda, 

- mevzuatın sorunlu borçluların devamlılığı ve hayatta kalmasına odaklanması sağlanmış; 

- iflas öncesi yeniden yapılandırma opsiyonları geliştirilmiş; 

- iflas öncesi alacaklılarla anlaşma imkanları iyileştirilmiş; 

- yöneticilerin ve alacaklıların sorumluluklarında dengelemeye gidilmiş; ve  

- sorunlu dönemlerde ihtiyaç duyulabilecek olan finansmana erişim kolaylaştırılmıştır. 

Güncel olarak İtalyan hukukunda mahkeme dışı ve (birden fazla opsiyonu içermek üzere) mahkemenin dahil olduğu bazı finansal yeniden 

yapılandırma imkanları sunulmaktadır. 

i. Mahkeme Dışı Yeniden Yapılandırma 

İtalyan İflas Kanunu tahtında mahkemenin dahil olmadığı bir süreç içerisinde borçlulara bir yeniden yapılandırma planına tabi olarak borçlarını 

yeniden yapılandırma imkanı tanınmaktadır. 

 Bu mekanizma, hem borç ödemeden aciz hem de bundan daha geniş olarak bazı diğer finansal zorluk hallerini de içine alan durumlara 
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istinaden gündeme getirilebilmektedir. 

 Herhangi bir alenileştirme şartı olmayıp, tamamen gizlilik içerisinde yürütülebilir. Ancak borçlunun ilgili yapılandırma planının şirketler 

sicilinde yayınlanmasını talep etme hakkı da vardır. 

 Yapılandırma sürecinde borçlunun mevcut yönetimi değişmez. 

 Yapılandırma planına tabi olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerin tasarrufun iptali işlemlerine konu edilmesinin önüne geçil miştir. 

 Yapılandırma planına tabi olarak gerçekleştirilen iş ve işlemler, iflas hukuku kapsamında öngörülen cezai sorumluluklardan da muaf 

kılınmıştır. 

 Bu mekanizma kapsamında yapılandırmanın gerçekleştirilebilmesi için, 

o borçlunun esaslı alacaklıları ile arasında mutabık kalarak hazırladığı bir yapılandırma planı; ve 

o yapılandırma planına esas olan verilerin ve fizibilitesinin teyit edildiği bir bağımsız uzman raporu 

gerekmektedir. 

ii. Mahkemenin Dahil Olduğu Yeniden Yapılandırmalar 

a. Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi 

 Bu mekanizma da, hem borç ödemeden aciz hem de bundan daha geniş olarak bazı diğer finansal zorluk hallerini de içine alan durumlara 

istinaden gündeme getirilebilmektedir. 
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 Yeniden yapılandırma sözleşmesi, özel taraflar arasında müzakere edilmekte; ve fakat mahkemenin incelemesi ve onayına tabi ol up, 

bundan sonra şirketler sicilinde yayınlanmaktadır. 

 Yapılandırma sürecinde borçlunun mevcut yönetimi değişmez. 

 Yapılandırma sözleşmesine tabi olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerin tasarrufun iptali işlemlerine konu edilmesinin önüne geçilmiştir. 

 Yapılandırma sözleşmesine tabi olarak (ve hatta belli şartlar dahilinde süreç öncesinde) gerçekleştirilen iş ve işlemler, iflas hukuku 

kapsamında öngörülen cezai sorumluluklardan da muaf kılınmıştır. 

 Sözleşme öncesi müzakere sürecinde bir takip yasağı uygulanması için borçlunun bir talepte bulunması ve bir bağımsız uzman raporu ile, 

planın kabul edilmesi halinde plana katılmayan alacaklıların borçlarının da ödenebileceğinin teyit edilmesi ger ekmektedir. 

 Borçludan bir bağımsız uzman raporu istenmeksizin bu ara dönemde (mahkeme onayı da dahil olmak üzere) belli şartlara tabi olarak 

teminatlı ilave finansman alınması ve bunun geri ödeme önceliğine tabi olması mümkündür. Diğer şartların yanı sıra, bu ilave finansmana 

acilen ihtiyaç duyuluyor olması ve bunun sağlanmaması durumunda derhal ve telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkacak olması 

gerekmektedir. 

 İtalyan hukukundaki sermaye yeterlilik kuralları askıya alınmaktadır. 

 Borçlu, bir bağımsız uzmanın bir satın alma veya hizmet tedarikini işletmenin devamının özüne ilişkin ve alacaklıların taleplerinin 

karşılanması için yararlı bulması kaydıyla, satın alım ve hizmet tedariklerine ilişkin mevcut borçlarını ödemek için mahkemeye 

başvurabilir. Eğer borçluya söz konusu ödemeler için sağlanan fon, geri ödenmeyecek veya alacaklıl arın taleplerine ardıl olacak ise, ilgili 

ödemeler için onaya da gerek duyulmaz. 
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 Bu mekanizma kapsamında yapılandırmanın gerçekleşmesi için, 

o borçlunun borçlarının en az %60’ını temsil eden alacaklılar ile bir anlaşmaya varılması; 

o yapılandırma sözleşmesine esas olan verilerin ve (özellikle sözleşmeye taraf olmayan alacaklıların zorunlu borç ödemelerinin 

vadelerinde gerçekleştirilmesini de içermek üzere) fizibilitesinin teyit edildiği bir bağımsız uzman raporu;  ve 

o mahkeme onayı, 

gerekmektedir. 

 Onaylanan yapılandırma sözleşmesi sadece sözleşmeyi onaylayan taraflar için geçerlidir.  

 Yapılandırma sözleşmesinin onaylanıp sicilde yayınlanmasını takip eden 60 gün içerisinde, talepleri bu tarihten önce doğmuş o lan 

alacaklılar, borçluya karşı tedbir veya takibe ilişkin işlemler gerçekleştiremez. 

 Onaylanan yapılandırma sözleşmesi şirketler sicilinde yayınlandıktan sonraki 30 gün içerisinde herhangi bir ilgili tarafça it iraz ileri 

sürülebilir. 

 Borçlunun yeniden yapılandırma sözleşmesi için, ilgili belgeleri daha sonra sunmak üzere, mahkemeye başvurması halinde, kendisine 

tanınan süre içerisinde yeniden yapılandırma sözleşmesi yerine iflas öncesi anlaşmaya ilişkin dokümantasyonu sunma imkanı var dır. Bu 

süreçte yeniden yapılandırma sözleşmesine ilişkin başvuru tahtında gündeme gelen takip yasağı uygulanmaya devam eder. 

 Bu mekanizma kapsamında borçlunun vergi borçlarını kısmen ve düzenli olarak ödemesi için bir vergi yapılandırması başvurusu yapması 

da mümkündür. 

 Mevzuattaki son gelişmeler çerçevesinde, yalnızca finansal alacaklılar ile bir yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalanması da mümkün 
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kılınmıştır. 

o Söz konusu sözleşme, finansal borçlulukları toplam borçluluklarının en az %50’sini oluşturan borçlular için mümkündür.  

o Yapılandırma sözleşmesinin toplam kredilerinin %75’ini oluşturan alacaklılar tarafından imzalanması durumunda, bazı ilave 

şartlara tabi olarak, borçlu mahkemeden ilgili sözleşmenin sözleşmeyi imzalamamış olan finansal alacaklılarını da bağlamasını  

talep edebilir. Sözleşmeyi imzalamamış olan alacaklılar bu talebe ilgili talepten itibaren 30 gün içerisinde itiraz edebilir. 

o Toplam kredilerinin %75’ini oluşturan alacaklılar ve borçlu arasında bir durumun korunması sözleşmesi imzalanması halinde, ba zı 

ilave şartlara tabi olarak, ilgili sözleşme bu durumun korunması sözleşmesini imzalamamış olan alacaklıları da bağlar. 

b. İflas Öncesi Anlaşma 

 Bu mekanizma da, hem borç ödemeden aciz hem de bundan daha geniş olarak bazı diğer finansal zorluk hallerini de içine alan durumlara 

istinaden gündeme getirilebilmektedir. 

 Bu yola başvurulabilmesi için ayrıca,  

o borçlunun bir özel ticari işletme olması, 

o şirketin varlıklarının son 3 yıl için yıllık bazda 300.000 Avro’yu aşıyor olması; 

o şirketin son 3 yıl için yıllık brüt cirosunun 200.000 Avro’yu aşıyor olması; ve 

o muaccel olsun veya olmasın toplam borçluluğunun 500.000 Avro’yu aşıyor olması, 
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gerekmektedir. 

 Borçlunun hazırladığı bir yapılandırma planı üzerinden mahkeme nezdinde alacaklılarla bir anlaşmaya varılmasıdır.  

 Borçlunun varlık değeri, brüt ciro ve borçluluk gibi kriterler üzerinden belli asgari eşikleri sağlayan bir ticari işletme olması 

gerekmektedir. 

 Borçlunun iflas öncesi anlaşma yapmak için mahkemeye başvuru yapıp, hakim tarafından takdir edilecek olan 60 ila 120 günlük ( azami 

olarak 60 gün daha uzatılabilmek üzere) süre içerisinde ilgili dokümantasyonu ibraz etme imkanı vardır. Mahkeme, borçlunun 

faaliyetlerinin yapılandırma teklifini sunmaya uygun olmadığının aşikar hale gelmesi halinde verdiği süreyi kısaltabilir.  

 Mahkeme, yukarıda anılan süreyi belirlediği kararında, bir adli yapılandırma uzmanı atayabilir ve borçluya asgari olarak aylık bazda 

olmak üzere bazı bilgi sağlama yükümlülükleri getirebilir. Uzman, borçlunun planına ilişkin duruşmanın tarihini ve alacaklıların 

oylayacağı planı ilgili alacaklılara iletir.  

 Yapılandırma planı, borç yeniden yapılandırması, borçların çeşitli şekillerde ödenmesi, alacaklılara finansal araçlar sağlanması, borçlunun 

işletmesinin alacaklılara veya diğer alıcılara devredilmesi ya da bunların işletmeye katılması, borçlunun işletmesinin borçlu tarafından 

devam ettirilmesi veya esaslı olmayan varlıkların satılması gibi hususları öngörebilir.  

 Ekonomik menfaat ve hukuki pozisyon kriterleri göre, alacaklı sınıfları oluşturulur. Aynı sınıfta bulunan alacaklılara eşit muamele 

gösterilmesi gerekmekte olup, farklı sınıflardaki alacaklılara farklı şekilde yaklaşım sergilenebilir.  

 Teminatlı alacaklılar, rehinlerini paraya çevirdiklerinde daha yüksek bir tahsilat elde etmeyecekler ise, kısmi olarak tahsil at 

gerçekleştirebilir. 

 Yapılandırma sürecinde borçlunun mevcut yönetimi değişmez. Ancak borçlu, mahkemenin atadığı uzmanın gözetiminde bulunur ve 



 

     

 

35 

IV - (1) Yeniden Yapılandırma Süreçleri 

olağan dışı işlemlere ilişkin olarak (atanmış ise) uzmanın uygun görüşünün alınması ve işlemlerin mahkeme tarafından onaylanması 

gerekir. 

 İflas öncesi anlaşmaya tabi olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerin tasarrufun iptali işlemlerine konu edilmesinin önüne geçilmiştir.  

 İflas öncesi anlaşmaya tabi olarak (ve hatta belli şartlar dahilinde süreç öncesinde) gerçekleştirilen iş ve işlemler, iflas hukuku 

kapsamında öngörülen cezai sorumluluklardan da muaf kılınmıştır. 

 Alacaklıların başvuru tarihi ile mahkemenin anlaşmaya ilişkin onayının kesinleşmesi arasındaki süreçte borçluya karşı (takip veya 

tedbirlerle) harekete geçmesi engellenmektedir. 

 Borçludan bir bağımsız uzman raporu istenmeksizin bu ara dönemde (mahkeme onayı da dahil olmak üzere) belli şartlara tabi olarak 

teminatlı ilave finansman alınması ve bunun geri ödeme önceliğine tabi olması mümkündür. Diğer şartların yanı sıra, bu ilave finansmana 

acilen ihtiyaç duyuluyor olması ve bunun sağlanmaması durumunda derhal ve telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkacak o lması 

gerekmektedir. 

 İş sözleşmeleri gibi bazı istisnai sözleşmeler haricinde, hiç ifa edilmemiş veya kısmen ifa edilmiş mevcut sözleşmelerin feshedilmesi veya 

(en fazla 60 gün için olmak ve bir defaya mahsus uzatılabilmek üzere) askıya alınması, borcunu uygun olarak ifa etmiş olan karşı tarafın 

tazmin edilmesi ve borçlunun buna ilişkin talebinin mahkeme tarafından onaylaması halinde mümkündür. Anlaşmanın onaylanması ve 

şirketler siciline kaydedilmesi sonrasında söz konusu sözleşmenin karşı tarafının alacaklarının ödeme önceliği olacaktır.  

 İtalyan hukukundaki sermaye yeterlilik kuralları askıya alınmaktadır. 

 Toplam alacakların en az %10’una sahip olan bir alacaklı, eğer borçlunun sunduğu plan teminatsız alacakların %40’ı (ya da teklifin 

işletmenin devamlılığını içermesi halinde %30’u) veya daha azının tahsil edilmesini öngörüyorsa, borçlunun sunduğu plana karşı bir 
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alternatif plan teklif edebilir. 

 Planın borçlunun varlıklarının satışını öngörmesi halinde mahkemenin rekabetçi bir teklif süreci yürüterek teklif alması gere kmektedir. 

Bu durum, borçlunun ilgili satış için halihazırda bir sözleşme imzalamış olması halinde dahi geçerlidir. 

 Borçluyu kontrol eden şirketler ve bu şirket ile borçlu tarafından birlikte kontrol eden şirketler gibi bazı kişiler, süreçte  oy hakkından 

muaftır. 

 Planın, 60 günlük bir uzatma süresine de tabi olmak üzere, borçlunun başvurusundan itibaren 6 ay içerisinde mahkeme tarafından 

onaylanması gerekmektedir. 

 Bu mekanizma kapsamında yapılandırmanın gerçekleştirilebilmesi için, 

o yapılandırma sözleşmesine esas olan verilerin ve fizibilitesinin teyit edildiği bir bağımsız uzman raporu; 

o (teminata ilişkin haklarından vazgeçen teminatlı veya imtiyazlı alacaklılar da dahil olmak üzere) oy hakkına sahip olan 

alacaklıların alacak değeri bakımından en az salt çoğunluğunun olumlu oyu ve alacaklı sınıfları var ise alacaklı sınıfları  sayısının 

en az salt çoğunluğunun olumlu oyu (eğer alacaklılar bir alternatif plan sunmuş ise iki plandan daha yüksek oranda olumlu oy alan 

kabul edilmiş sayılmak üzere); 

o iflas öncesi anlaşmanın tasfiye öngörüyor olması halinde, yeniden yapılandırma planının teminatsız alacakların en az %20’sinin 

tahsil edilmesini öngörüyor olması; ve 

o mahkeme onayı, 

gerekmektedir. 
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 Herhangi bir alacaklı sınıfı bulunmadığı durumda alacakların %20’sini teşkil eden alacaklıların planı onaylamadığı durumlarda , mahkeme 

planı buna rağmen onaylayabilir ve böylece olumsuz oy kullanan alacaklıların yapılandırmaya zorlanması mümkündür.  

 Mahkeme, uzmanı, borçlunun işbirliği içerisinde bulunmaması durumunda yapılandırma planını uygulamak üzere yetkilendirebilir.  

 İflas öncesi anlaşmanın onaylanmaması durumunda, herhangi bir alacaklının veya savcının talebi üzerine borçlunun iflasına hükmeder.  

 Borçlunun iflas öncesi anlaşma için, ilgili belgeleri daha sonra sunmak üzere, mahkemeye başvurması halinde, kendisine tanına n süre 

içerisinde iflas öncesi anlaşma yerine yeniden yapılandırma sözleşmesine ilişkin dokümantasyonu sunma imkanı vardır. Bu süreçte iflas 

öncesi anlaşmaya ilişkin başvuru tahtında gündeme gelen takip yasağı uygulanmaya ve İtalyan hukukundaki sermaye yeterlilik kuralları 

askıda kalmaya devam eder. 

 Tasfiye içermeyen iflas öncesi anlaşmalara ilişkin bazı özel kurallar söz konusudur.  

o Yapılandırma planı, işletmenin borçlu tarafından sürdürülmesi, varlıkların yeni veya mevcut bir şirkete satışı ya da söz konusu 

şirketin işletmeye katılımı ya da esaslı olmayan varlıkların satışını içerir. 

o Yapılandırma planı, belli şartlara tabi olarak, öncelikli ve teminatlı alacaklara olan ödemelerin azami 1 yıllığına askıya al ınmasını 

öngörebilir. 

o Mevcut sözleşmeler bu işlemin başlatılmasından dolayı fesholmaz ve bunun aksini öngören düzenlemeler geçersiz sayılır. 

o Borçlu, mahkeme onayı ve atanmış ise uzmanın olumlu görüşü gibi bazı şartlara tabi olarak kamu ihalelerine katılabilir. 

o Borçlu, bir bağımsız uzmanın bir satın alma veya hizmet tedarikini işletmenin devamının özüne ilişkin ve alacaklıların talepl erinin 

karşılanması için yararlı bulması kaydıyla, satın alım ve hizmet tedariklerine ilişkin mevcut borçlarını ödemek için mahkeme ye 

başvurabilir. Eğer borçluya söz konusu ödemeler için sağlanan fon, geri ödenmeyecek veya alacaklıların taleplerine ardıl olac ak 



 

     

 

38 

IV - (1) Yeniden Yapılandırma Süreçleri 

ise, ilgili ödemeler için onaya da gerek duyulmaz. 

o Bu özel iflas öncesi anlaşma kapsamında, bir bağımsız uzmanın, borçlunun işletmesinin devamının alacaklıların taleplerinin 

karşılanması için daha yararlı olduğunu teyit etmesi ve yapılandırma planının tahmini olarak gelirler, giderler, gerekli fonl ama ve 

borçların mevcut karşılanma oranını belirtiyor olması gerekmektedir. 

c. Prodi Yasası / Marzano Yasası 

 Büyük ölçekli işletmelerin borçlarını ödemekten acze düşmesi durumunda uygulanır. 

 Bu kapsamdaki bir plan, varlıkların satışını veya (alacakların iştirake dönüştürülmesi veya alacaklılarla anlaşma yapılması d a dahil olmak 

üzere) bir borç yeniden yapılandırması öngörebilir. 

 Borçlu, süreç sırasında, bir veya üç uzman tarafından yönetilir. 

 Alacaklılara takip yasağı uygulanır. 

 Ara dönemde yeni alınacak olan finansman, geri ödeme önceliğine sahip olabilir veya devlet tarafından garanti altına alınabilir. 

 Özellikle İtalyan grup şirketleri de aynı kapsamda yapılandırılabilir. 

 İflas suçları gündemdedir. 

 Bu mekanizma kapsamında yapılandırmanın gerçekleştirilebilmesi için, 

o borçluluk tutarı ve çalışan sayısı açısından belli eşiklerin aşılması; 
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o Ekonomik Kalkınma Bakanı’ndan çeşitli onayların alınması; 

o oy hakkına sahip olan alacaklıların alacak değeri bakımından en az %50’sinin olumlu oyu ve alacaklı sınıfları var ise alacakl ı 

sınıfları sayısının en az salt çoğunluğunun olumlu oyu; ve 

o mahkeme onayı, 

gerekmektedir. 

D. Avrupa Birliği Mevzuatı 

 

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi, uzun süredir devam eden çalışmalar doğrultusunda 2019’un Haziran ayında önleyici yeniden 

yapılandırma çerçeveleri, girişimcilerin yeniden yapılandırılması, iflası ve tasfiyesine ilişkin ikinci bir şans tanınması ve  etkinliklerinin 

artırılmasına ilişkin olarak AB Yapılandırma Direktifini kabul etmiştir. AB Yapılandırma Direktifi kapsamında üye ülkelerin kendilerine tanınan 

süreler içerisinde benimsemesi ve yerel hukuklarına aktarması gereken prensipler, aşağıda özetlenmektedir. 

 AB Yapılandırma Direktifi, 

o borçlunun iflasını önlemek ve sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla, borçlunun ödeme aczine düşme ihtimali olduğu 

durumlarda finansal zorluk içerisinde bulunan borçlular tarafından kullanılabilecek önleyici yeniden yapılandırma 

mekanizmalarının çerçevelere; 

o borçlarını ödemekten aciz olan girişimcilerin borçlarının tasfiyesine ilişkin prosedürlere; ve  
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o yeniden yapılandırma, iflas ve tasfiye prosedürlerinin etkinliğini arttırmaya, 

ilişkin kurallar ortaya koymaktadır. 

o AB Yapılandırma Direktifi tahtında “yeniden yapılandırma”; varlık veya işletme satışı veya işletmeye ilişkin değişiklikler de  dahil 

olmak üzere borçlunun varlıklarının, yükümlülüklerinin veya sermaye yapısının diğer unsurlarının kompozisyonu, şartlar ı veya 

yapısının değiştirilmesi suretiyle borçlunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin önlemleri içermektedir.  

 Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, kredi kuruluşları, yatırım şirketleri, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları, belli 

finansal kuruluşlar, kamu kurumları ve girişimci olmayan gerçek kişiler gibi belli niteliklere sahip olan kişilerin AB Yapıland ırma 

Direktifi tahtındaki mekanizmalardan “borçlu” sıfatıyla yararlanması engellenmiş ve bu kişiler bu düzenlemenin kapsamı dışında 

tutulmuştur. 

o  Ancak AB Yapılandırma Direktifi söz konusu “kapsam” düzenlemesi konusunda üye ülkelere belli ölçülerde takdir hakları da 

bırakmaktadır. 

 Buna ek olarak, üye ülkelerin, mevcut ve eski işçilerin mevcut ve müstakbel alacakları, aile hukukuna ili şkin alacaklar ve borçlunun 

haksız fiilden doğan borçlarının yapılandırma kapsamı dışında tutacak şekilde düzenleme yapma imkanı da bulunmaktadır.  

 AB Yapılandırma Direktifi uyarınca, borçluların, ödeme aczine düşme ihtimalleri olduğuna ilişkin koşulları tespit edebilmek ve 

gecikmeksizin harekete geçebilmek için, açık ve şeffaf erken uyarı araçlarına erişimi bulunması gerekmektedir. Üye ülkeler, b unun 

sağlanması için, bildirim ve iletişim açısından güncel bilişim teknoloji araçlarını kullanabileceklerdir.  

o Bu kapsamda bahsedilen erken uyarı araçları; borçluların belli ödemeleri yapmadığını bildiren uyarı mekanizmaları, kamusal veya 

özel kuruluşlar tarafından sağlanacak danışmanlık hizmetleri, yerel hukuk tahtında borçlu hakkında bilgisi olabilecek 

muhasebeciler veya vergi / sosyal güvenlik kurumlarına yönelik, borçluyu söz konusu menfi gelişmelerden haberdar etmelerine 
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ilişkin teşvikler sağlanması olarak örneklendirilmektedir. 

o Üye ülkelerin borçlular ve çalışanlarının danışmanlarının söz konusu erken uyarı sistemlerinin mevcudiyeti ve de yeniden 

yapılandırma ve borç tasfiyesi usul ve önlemlerine ilişkin bilgilere erişiminin olmasını sağlama yükümlülüğü de bulunmaktadır . 

 Ödeme aczine düşülmesi ihtimali bulunan durumlarda, borçluların, ödeme aczini önlemek ve sürdürülebilirliklerini sağlamak amacıyla bir 

yeniden yapılandırma gerçekleştirmek için gerekli “önleyici yeniden yapılandırma” düzenlemelerine erişimi bulunmalıdır.  

o Muhasebe veya defter tutma gibi yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle yaptırıma tabi tutulmuş olan borçluların bu imkanlara 

başvurmasının bir ön şartı olarak, ilgili aykırılıkların giderilmesi için gerekli önlemlerin borçlu tarafından alınması şartı  

getirilebilir ve böylece alacaklıların yeniden yapılandırma müzakereleri çerçevesinde sağlıklı karar al abilmek için gerekli bilgiye 

erişimlerinin olması sağlanabilir. 

o Borçlunun varlıklarına zarar getirmeksizin uygulanabilecek olması kaydıyla, sürdürülebilirlik sağlama amacı olmayan borçlular ın 

elenebilmesini hedefleyen bir “sürdürülebilirlik” testinin başvuran borçlular açısından uygulanmasının öngörülmesi de 

mümkündür. 

o Borçluların ilgili yapılandırma mekanizmasına yapabileceği başvuru sayısının üye ülkelerce sınırlandırılması mümkündür.  

o AB Yapılandırma Direktifi tahtında öngörülecek olan yeniden yapılandırma mekanizmalarının birden fazla prosedür ve/veya 

önlemi içermesi ve bunların mahkeme dışında yürütülmesi de mümkündür. 

o Her halükarda öngörülen yeniden yapılandırma mekanizmasının hem borçlu hem de etkilenen diğer tarafların haklarını uyumlu bir  

biçimde koruduğundan emin olunması gerekmektedir. Bu koşulun sağlanması kaydıyla, yapılandırma sürecine yargısal veya idari 

otoritelerin dahil olma kapsamının daraltılması da mümkündür. 

o AB Yapılandırma Direktifi tahtındaki yeniden yapılandırma mekanizmaları, borçluların başvurusuna istinaden gündeme 
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getirilebilir olmalıdır. 

 Üye ülkeler, başvurunun alacaklılar veya işçi temsilcileri tarafından yapılabilmesini de öngörebilir. Ancak, borçlunun 

küçük veya orta ölçekli bir işletme olmadığı durumlarda, böyle bir başvurunun yapılabilmesi için borçlunun da onayı 

aranmalıdır. 

 Yeniden yapılandırma süreçleri sırasında borçluların varlıkları ve işletmelerinin günlük operasyonları açısından tamamen veya  kısmen 

kontrolde kalması sağlanmalıdır. 

o Gerekli görülen durumlarda ve münferiden ilgili dosya üzerinde karar verilmek üzere, yeniden yapılandırma konusunda uzman bir 

profesyonelin de sürece dahil edilmek üzere yargısal veya idari otoritelerce atanması öngörülebilecektir.  

o Söz konusu profesyonelin, borçluya ve alacaklılara yeniden yapılandırma planının müzakere edilmesi ve hazırlanması hususunda 

yardımcı olmak üzere atanması,  

 alacaklılara bir takip yasağının uygulandığı ve ilgili otoritenin bir profesyonelin atanmasını ilgili tarafların haklarının 

korunması için gerekli gördüğü durumlarda; 

 yeniden yapılandırmayı kabul eden bir sınıfın, yeniden yapılandırmayı kabul etmeyen bir sınıfı yapılandırmaya 

zorlamasının öngörüldüğü durumlarda; ve 

 borçlu tarafından veya (eğer masraflarını üstlenmeyi kabul ederler ise) alacaklılar tarafından atamanın talep edildiği 

durumlarda, 

zorunludur. 

 Önleyici yeniden yapılandırma işlemine dair müzakerelerin desteklenmesi için borçluların bir takip yasağı uygulatma imkanı 
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bulunmalıdır. 

o Ancak bunun gerekli olmadığı durumlarda veya müzakerelerin desteklenmesine hizmet etmeyeceğinin takdir edildiği durumlarda 

borçlunun bu talebinin yargısal veya idari otoritelerce reddedilebilmesi gerekmektedir.  

o Söz konusu takip yasağının, teminatlı ve imtiyazlı alacaklılar da dahil olmak üzere, tüm alacaklılara uygulanma imkanının 

bulunması gerekmektedir. Ancak ilgili işlem özelinde bu yasağın belli alacaklara veya alacaklı sınıflarına yönelik olarak sınırlı 

kapsamda uygulanması da mümkün olmalıdır. 

 Esasen işçi alacaklarının her halükarda yasak kapsamı dışında olması gerekmektedir. Ancak bu alacaklılara eşdeğer bir 

koruma sağlanabilen durumlarda yasak kapsamına işçi alacaklarının da alınması mümkündür.  

 Takip yasağının sınırlı kapsamda uygulandığı durumlarda, bu yasak yalnızca yeniden yapılandırma veya takip yasağı 

konusunda yerel hukuka uygun olarak bilgilendirilmiş alacaklılara karşı uygulanabilir. 

o Takibe geçilmesinin yeniden yapılandırmayı veya işletmeyi tehlikeye atmadığı durumlarda veya takip yasağının ilgili alacaklıl arın 

haklarına adil olmaksızın halel getirecek olduğu durumlarda, yasağın belli alacaklar veya belli kategoride bulunan alacaklar için 

uygulanmaması da öngörülebilir. 

o Takip yasağının süresi belirli olmalı ve dört ayı aşmamalıdır. 

 Borçlunun, alacaklıların veya ilgili atanmış profesyonelin talebi üzerine yasağın süresinin uzatılması veya yeni bir takip 

yasağı başlatılmasına bir yargısal veya idari otorite tarafından karar verilebilir. Ancak bu uzatma veya yeni takip yasağı 

uygulama imkanı, önceden açıkça belirlenmiş belli koşulların sağlanması halinde mümkün olmalıdır. Bu koşullara örnek 

olarak, yeniden yapılandırma planına ilişkin müzakerelerde ilerlenmiş olması, yasağın devamının hakları etkilenen 

tarafların haklarını adil olmayacak şekilde tehlikeye atmıyor olması, borçlunun tasfiyesine yol açabilecek toplu bir iflas 
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işleminin başlatılmamış olması gibi koşullar AB Yapılandırma Direktifi kapsamında örnek olarak verilmektedir.  

 Takip yasağının süresi, uzatma ve yenilemeler de dahil olmak üzere, on iki ayı geçemez.  

o Takip yasağı, 

 yasağın yapılandırma planı müzakerelerini destekleme amacına hizmet etmiyor olması (örneğin, yapılandırmayı 

engelleyebilecek çoğunluktaki alacaklıların planı desteklemediğinin aşikar olması); 

 borçlunun veya atanmış uzmanın talep etmesi; 

 yerel mevzuatta öngörülmesi kaydıyla, bir veya birden fazla alacaklının haklarına adil olmaksızın halel gelecek olması; ve 

 yerel mevzuatta öngörülmesi kaydıyla, takip yasağının bir alacaklının ödemeden aczine yol açacak olması,  

gibi durumlarda, ilgili otorite tarafından kaldırılabilir. Üye ülkelerin 6 aya kadar bir süre belirleyerek takip yasağının kaldırılması 

imkanını engellemesi de mümkündür. 

o Takip yasağının süresi içerisinde doğan ve borçlunun tasfiyesine yol açacak bir iflas işlemine başvurmasını gerektiren 

düzenlemeler, takip yasağı boyunca askıya alınır. 

o Takip yasağı süresi boyunca alacaklıların da borçlunun tasfiyesine yol açacak bir iflas işlemine başvurması engellenmektedir.  

o Takip yasaklarının finansal sektör, enerji ve emtia pazarlarında mahsup işlemlerine uygulanmaması öngörülebilir.  

o Takip yasaklarının bir yapılandırma planı onaylanmaksızın sona ermesi, münferiden ve yerel mevzuat tahtındaki ilgili diğer şartlar 

yerine getirilmeksizin, borçlunun tasfiyesi ile sonuçlanabilecek bir iflas işlemine yol açmamalıdır.  
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o Takip yasağı süresince, borçlunun günlük işlerinin devamlılığı için önemli olan ve askıya alınması borçlunun faaliyetlerinin 

duraksamasına sebep olabilecek olan (tedarik sözleşmeleri gibi) sözleşmelerin, alacaklılar tarafından, yalnızca, 

 borçlu tarafından ilgili sözleşme tahtında ödeme yapılmadığı , 

 borçlu tarafından önleyici yeniden yapılandırma işlemine başvurulmuş olması, 

 borçlu tarafından takip yasağına başvurulmuş olması, 

 yeniden yapılandırma işleminin başlatılmış olması, veya 

 takip yasağının uygulanmaya başlanmış olması 

gerekçesi ile feshedilmesi, ilgili borçların muaccel kılınması, ifasından imtina edilmesi veya sair surette borçlu aleyhine tadil edilmesi 

yasaklanmıştır. Bu yasağın esaslı olmayan sözleşmeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi mümkündür.  

 Üye ülkeler, bu kuraldan etkilenen sözleşme alacaklılarına ilave güvenceler sağlanmasını öngörebilirler. 

 Borçlu tarafından sunulacak yeniden yapılandırma planlarının, 

o borçlunun kimliği, 

o yapılandırma planının sunulduğu tarih itibariyle, varlıkların değeri, borçlunun ekonomik durumuna ilişkin açıklama, işçilerin 

durumu ve borçlunun içinde bulunduğu zorluğun nedenleri ve kapsamını da içermek üzere, borçlunun varlıkları ve 

yükümlülüklerinin dökümü, 

o plandan etkilenen taraflar (münferiden veya borçlarına göre kategorize edilmiş olarak) ve yapılandırma planı tarafından kapsanan 
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talep ve menfaatleri, 

o uygulanabilir olduğu ölçüde, alacaklı sınıfları ve her bir sınıftaki talep ve menfaatlerin değeri,  

o plandan etkilenmeyen taraflar ve bunların gerekçeleri, 

o uygulanabilir olduğu ölçüde, atanacak olan yapılandırma uzmanının kimliği, 

o aşağıdakileri özellikle içermek üzere, yapılandırma planının şartları, ve  

 yapılandırma önlemleri ve süreleri, 

 işçilerin temsilcilerinin bilgilendirilmesi ve bunlara danışılmasına ilişkin düzenlemeler,  

 uygulanabilir olduğu ölçüde, işten çıkarmalar ve kısa süreli çalışma düzenlemelerine ilişkin sonuçlar, 

 yerel mevzuat tarafından öngörülüyor ise, borçlunun tahmini nakit akışı, 

 planın bir parçası olarak öngörülen ilave borçlanma ve bunun planın uygulanması için gerekli olmasının gerekçeleri  

o üye ülkeler tarafından bir dış uzman veya atanmış yapılandırma uzmanı tarafından tasdik edilmesi talep edilebilmek üzere, 

yapılandırma planının borçlunun ödemeden aczini engellemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için makul bir beklenti sağlıyor 

olduğuna ilişkin gerekçeli açıklama. 

 Yeniden yapılandırma sürecinin hangi tarafça başlatıldığından bağımsız olarak, yeniden yapılandırma planını sunma hakkı borçl uya 

tanınmalıdır. Bununla birlikte, alacaklılara ve atanmış yapılandırma uzmanlarına da yapılandırma planı  önerme hakkı sağlanabilir. 

 Yeniden yapılandırma planından etkilenen tarafların ilgili planın kabul edilmesine ilişkin olarak oy hakkı bulunmalı ve plandan 
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etkilenmeyen tarafların ise oy hakkı bulunmamalıdır. 

o Her halükarda, borçlunun hissedarlarının, olağan tasfiye usullerinde teminatsız alacaklılardan daha alt sırada bulunan alacaklıların 

ve borçlunun veya borçlunun işletmesinin (yerel hukuk tahtında bir menfaat çalışması bulunan) ilişkili taraflarının oy hakkının 

bulunmaması gerekmektedir. 

o Her halükarda teminatlı ve teminatsız alacaklılar ayrı sınıflarda yer almak üzere, yapılandırma planından etkilenen taraflar, teyit 

edilebilir kriterlere göre yeterli ölçüde ortak olan özelliklerine göre ayrı sınıflarda ele alınmalıdırlar. Bu kapsamda işçil er de ayrı 

bir sınıf olarak değerlendirilebilir. 

o Yeniden yapılandırma planının onaylanması talep edildiğinde, yargısal veya idari otoritenin, oy hakları ve sınıfların 

oluşturulmasına ilişkin bir inceleme yapması gerekmektedir. Üye ülkelerin bu incelemenin daha erken bir  tarihte yapılmasını 

öngörme imkanı da bulunmaktadır. 

o Yeniden yapılandırma planları, her bir alacaklı sınıfında bulunan alacakların yarısını temsil eden çoğunluğun kabulü onaylanı r. 

Üye ülkelerin ayrıca her bir sınıfta bulunan alacaklı sayısının yarısından fazlasının planı onaylamasını da şart olarak öngörmesi 

mümkündür. 

 Bu nisapların üye ülkelerce alacak değerinin ve duruma göre alacaklı sayısının %75’ine kadar arttırılması mümkündür.  

 Üye ülkelerin, 

o olumsuz oy kullanan ilgili tarafların hakları veya menfaatlerinin etkilendiği, 

o ilave borçlanma öngören, veya 
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o ilgili mevzuatta öngörülmesi kaydıyla %25’ten daha fazla iş gücünün kaybını öngören, 

yeniden yapılandırma planlarının kesinleşebilmesi ve ilgili tarafları bağlayabilmesi için ilgili yargısal veya idari otorite tarafından 

onaylanmasını öngörmesi gerekmektedir. 

o Otoritelerin bu onayı sağlanması için gereken şartlar önceden belirlenmeli ve asgari olarak aşağıdaki hususları içermesi 

gerekmektedir: 

 planın yukarıda açıklanan usullere uygun olarak kabul edilmiş olması, 

 makul derecede ortak menfaatlere sahip alacaklıların eşitlik ilkesi çerçevesinde ve taleplerine orantılı olarak muamele 

görmüş olması, 

 yerel mevzuat tahtında plandan etkilenen tüm taraflara bildirim yapılmış olması,  

 planı onaylamayan alacaklılar bulunuyor ise, söz konusu alacaklıların, tasfiye süreci veya yapılandırma yerine 

uygulanabilecek olan diğer alternatifler uygulansaydı bulunacakları durumdan daha kötü bir durumda bulunmuyor 

olmaları, ve 

 uygulanabilir olduğu ölçüde, ilave borçlanmanın yapılandırma planının uygulanabilmesi için gerekli olması ve alacaklıların 

menfaatlerine adil olmayacak şekilde halel getirmiyor olması. 

o Yapılandırma planının borçlunun ödemeden aczini engellemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak imkanını makul derecede 

sağlamadığı durumlarda, otoritelerin planı reddedebilmesi gerekmektedir. 

 Yapılandırma planının, planı onaylamamış olan alacaklı sınıfları üzerinde de bağlayıcı hale gelmesi için aşağıdaki şartların varlığı aranır: 
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o Planın otoritelerce yukarıda açıklanan esaslara uygun olarak onaylanmış olması. 

o Planın, 

 etkilenen ilgili tarafların sınıflarının çoğunluğu tarafından onaylanmış olması ve onay sağlayan söz konusu sınıflardan en 

az birinin teminatlı bir sınıf olması veya olağan olarak teminatsız bir sınıfa göre öncelikli bir sınıf olması; veya, bu 

sağlanamıyor ise, 

 etkilenen veya (ilgili mevzuat tahtında öngörülüyor ise) hakları zarar gören sınıflardan (ilgili üye ülkenin mevzuatında 

daha yüksek bir sayı öngörülmedikçe) en az biri tarafından onaylanmış olması ve bu sınıfın, hissedarlardan oluşan bir sınıf 

veya borçlunun değerlemesi doğrultusunda herhangi bir ödeme almayacak ve bir menfaati kalmayacak olan (ya da olağan 

tasfiye sıralaması uyarınca bu durumda olması beklenen) bir sınıf olmaması. 

o Onay sağlamayan sınıfın asgari olarak aynı sıradaki diğer sınıflar ile eşit ve kendisine tali olan sınıflara kıyasla daha iyi muamele 

görecek olması. 

o Herhangi bir alacaklı sınıfının talepleri veya menfaatlerinden daha fazlasını elde etmeyecek olması.  

 Hissedarların alacaklı olarak oylama dışında tutulması durumunda, yapılandırma planının alacaklılarca kabulü, otoritelerce onaylanmasını 

engellemeleri ve uygulanmasının da önüne geçen önlemler, üye ülke tarafından alınmalıdır.  

 Sürece dahil olan yargısal veya idari otoritenin borçlunun işletmesinin değerlemesine ilişkin bir karar alması, yalnızca, planı onaylamamış 

olan bir ilgili tarafın 

o planı onaylamayan alacaklıların, tasfiye süreci veya yapılandırma yerine uygulanabilecek olan diğer alternatifler uygulansayd ı 

bulunacakları durumdan daha kötü bir durumda bulunmuyor olmaları şartı; veya 
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o planı onaylamayan bir alacaklı sınıfının yapılandırmaya zorlanmasına ilişkin belli şartların,  

sağlanamadığı durumlarda söz konusu olmalıdır. 

o Otoritenin böyle bir karar alması için öncelikle yetkin uzmanların da görüşünü alması veya bunları göreve ataması gerekmektedir. 

 Usulüne uygun olarak kabul edilen ve ilgili otoritece onaylanan yapılandırma planları, kapsadığı tüm alacaklılar üzerinde bağlayıcı hale 

gelir. Planın kabulü sürecine dahil edilmeyen alacaklılar ise plandan etkilenmezler. 

 Yapılandırma planının otorite tarafından kabulüne ilişkin karara, daha yüksek mertebedeki bir otorite nezdinde itirazda bulunulabilir. 

o Ancak bu itiraz süreçleri, kural olarak yapılandırma planının icrasını durdurmaz.  

o İtiraza istinaden itirazı gören otorite, yapılandırma planını geçersiz kılabilir veya planı tadil ederek ya da aynen onaylaya bilir. 

 Yapılandırma sürecinde alınan ilave borçlanmalara da koruma sağlanmalıdır. Bu doğrultuda, ilgili borçlunun daha sonra ödemeden aciz 

hale gelmesi durumunda, 

 ilgili finansman işlemi geçersiz, iptal edilebilir veya icra edilemez sayılmamalıdır; ve  

 bu finansmanı sağlamış olan kişilerin yalnızca bu ilave finansmanın alacaklıların geneli için zararlı olduğu gerekçesiyle (ve  

yerel hukukta başka diğer şartların yerine gelmemiş olması kaydıyla) özel, idari veya cezai sorumluluğu bulunmamalıdır.  

o Bu kuralların yalnızca yapılandırma planının onaylanması halinde geçerli olacağı da öngörülebilir.  

o İlave finansman sağlayan kişilerin ileride ortaya çıkabilecek iflas işlemleri kapsamında (normalde kendisine denk veya 

kendisinden öncelikli sıralarda bulunacak olan alacaklılara kıyasla) geri ödeme önceliği bulunmalıdır.  
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 Yeniden yapılandırmanın müzakeresi için makul ve gerekli olan işlemlerin, borçlunun daha sonra ödemeden aciz hale gelmesi 

durumunda, yalnızca söz konusu işlemin alacaklıların geneli için zararlı olduğu gerekçesiyle (ve yerel hukukta başka diğer şa rtların 

yerine gelmemiş olması kaydıyla), geçersiz, iptal edilebilir veya icra edilemez sayılmaması gerekmektedir. 

o Bu işlemler arasında, asgari olarak, 

 yeniden yapılandırma planının müzakere edilmesi, kabul edilmesi ve onaylanmasına ilişkin ücret ve masrafların ödenmesi,  

 yeniden yapılandırma ile yakından bağlantılı olarak profesyonel danışmanlık ücret ve masraflarının ödenmesi, 

 ifa edilmiş işler için işçi alacaklarının ödenmesi, 

 işin olağan akışı çerçevesinde gerçekleştirilmiş ödeme ve dağıtımlar, 

bulunmaktadır. 

 Ödeme aczi ihtimalinin bulunduğu durumlarda, yöneticilerin, asgari olarak, 

o alacaklılar, hissedarlar ve diğer menfaat sahiplerinin haklarını, 

o ödeme aczinden kaçınılması için atılması gereken adımları, ve 

o işletmenin sürdürülebilirliğini tehlikeye atabilecek kasti veya ağır derecede ihmali hareketlerden kaçınılması gerekliliğini,  

dikkate alması gerekmektedir. 
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E. Hindistan 
 

Hindistan’da 2016 yılında yürürlüğe konmuş olan yeni bir kanun uyarınca, borçlarını ödeyemeyen şirketlerin borçlarının yeniden 

yapılandırılmasına ilişkin olarak kamu otoritelerinin de katılımı ile yürütülen bir süreçtir (“IR”). 

 IR kapsamındaki yapılandırma süreci, borçlu şirketin temerrüde düşmesi sonrasında, borçlu veya alacaklılarının mahkemeye bir 

başvuruda bulunması suretiyle başlamaktadır. Söz konusu başvuru yalnızca ₹ 100.000’i (yaklaşık $ 1.390) aşan tutardaki bir borçluluğun 

bulunması kaydıyla yapılabilmektedir. 

 Mahkeme başvuruyu kabul eder ise, 

o borçlu şirketin yönetim kurulu askıya alınır ve yönetim kurulunun tüm yetkileri bir IR uzmanına devredilir; ve  

o tüm alacaklılara, hukuki çareleri kullanmalarını engellemek üzere, yapılandırma süresince (180 veya uzatılması halinde azami 

olarak 270 gün) uygulanmak üzere takip yasağı getirilir. 

 IR uzmanı, yapılandırma sürecinin başlamasına ilişkin olarak bir ilanda bulunur ve alacaklılar komitesini kurar. Alacaklılar komitesi, ilk 

toplantısında, IR uzmanının yapılandırma sürecini yürütecek nihai uzman olarak atanıp atanmamasına karar verir. 

 Alacaklılar komitesi tarafından belirlenen uzman, şirketin bağımsız denetimden geçmiş güncel finansal bilgilerini ve diğer ilgili bilgileri 

içeren bir bilgilendirme belgesi hazırlar ve (mevzuat uyarınca bu hakka sahip olan bazı) alacaklıları, yapılandırma planı sunmaya davet 

eder. 

 İlgili taraflarca sunulan ve uzmanın davetinde belirttiği kriterlere uyan yapılandırma planı, alacaklılar komitesinin %66’sı tarafından 
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onaylanır ise, uzman tarafından mahkemeye sunulur. 

 Yapılandırma planının mevzuatta belirlenen şartları sağlaması durumunda ise, alacaklılar tarafından onaylanmış olan plan ayrı ca 

mahkeme tarafından da onaylanır. 

 IR süreci kapsamında talep ve ödeme önceliği temel olarak aşağıdaki sıraya tabidir: 

i. IR ve/veya tasfiye masrafları; 

ii. teminatlı alacaklılar ve işçiler; 

iii. teminatsız alacaklılar; 

iv. kamu alacakları; 

v. diğer alacaklar; 

vi. imtiyazlı pay sahipleri; ve 

vii. diğer pay sahipleri. 

  IR süreci kapsamında gerçekleştirilecek yapılandırmanın, başvurudan itibaren 180 gün içerisinde (bir defaya mahsus 90 günlük bir 

uzatma imkanına da tabi olarak) tamamlanması öngörülmektedir. Bu süre içerisinde yapılandırma sağlanamaz ise, borçlu şirket tasfiye 

edilmektedir. 
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F. Dünya Bankası Prensipleri 
 

Dünya Bankası, 2001 yılındaki global finansal kriz kapsamında çeşitli ülkelerde borçlu ve alacaklıların hakları ve de yeniden  yapılandırma 

sistemlerine ilişkin olarak efektif düzenlemelere ihtiyaç duyulmasına istinaden, çeşitli ülkeler ve işbirliği içerisinde çalıştıkları kurum ve 

kuruluşlar ile birlikte bir çalışma yürüterek Dünya Bankası Prensiplerini oluşturmuştur. Hazırlandığı tarihten bu yana değişe n sektörün ihtiyaçları 

doğrultusunda en son 2015 yılında revize edilerek güncel halini alan Dünya Bankası  Prensipleri, birçok ülkenin hukuk sistemine, ilgili ülkenin 

kendisine ve pazarına has özelliklerine göre şekillendirilerek aktarılabilecek ve fakat hukuk sistemleri arasında yeknesak ol arak gözetilebilecek 

hem borçlu hem alacaklı haklarının efektif olarak korunduğu, alacak takibi, teminatların icrası ve yeniden yapılandırmalara ilişkin temel 

prensiplerin içerildiği bir kurallar bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İşbu Raporun bu kısmında, Dünya Bankası Prensipleri dahilinde ülkelerin yeniden yapılandırma süreçleri çerçevesinde benimsenmesi önerilen 

temel prensipler açıklanmaktadır. Bu prensipler, Dünya Bankası Prensipleri çerçevesinde olabildiğince genel nitelikte sunulmuş olup, her birinin 

14 
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ilgili ülke hukukundaki uygulaması, ele alınan yapılandırma sürecinin karakteristik özellikleri de değerlendirilmek suretiyle  farklılaştırılarak 

benimsenebilmektedir. 

i. Temel Prensipler ve Amaçlar 

 Yeniden yapılandırma mekanizmaları, her bir ülkenin yaklaşımına göre değişimlere tabi olabilecek olmak ile birlikte, esasen a şağıdaki 

temel özellik ve amaçları taşımalıdır: 

o ilgili ülkenin genel hukuk sistemi ve ticari yapısı ile uyumlu olma; 

o borçlunun varlıklarının değerini ve alacaklıların tahsilatlarını azami seviyede tutma; 

o sürdürülebilir olmayan işletmelerin ve tasfiye edilmesi halinde daha alacaklılara daha yüksek tahsilat sağlayacak olan işletmelerin 

efektif olarak tasfiye edilebilmesini sağlama ve sürdürülebilir işletmelerin kurumsal olarak yeniden yapılandırılmasına imkan 

tanıma; 

o tasfiye ve kurumsal yeniden yapılandırma arasında gerekli dengeyi kurma ve gerekli olduğu zaman bir yaklaşımdan diğerine 

kolaylıkla geçiş yapılabilmesini sağlama; 

o yerli ve yabancı olanlar da dahil olmak üzere benzer durumlarda bulunan alacaklılar arasında eşit muamele yapılmasını gözetme;  

o yeniden yapılandırmaların hızlı, efektif ve tarafsız olarak sonuca kavuşturulmasını sağlama; 

o yeniden yapılandırma mekanizmalarının istismar edilmesini engelleme; 

o hızlı hareket etmek isteyen bireysel alacaklılar tarafından borçlunun varlıklarına gereğinden erken başvurulmasını engelleme;  
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o bilgi ve risk paylaşımını açıkça öngören ve sürekli olarak uygulayan şeffaf bir süreç öngörme; 

o önceden belirlenmiş bir süreç kapsamında alacaklıların kazanılmış haklarını ve alacaklılar arasındaki sırayı tanıma; ve 

o uluslararası yapılandırmalara ilişkin gerekli altyapıyı sunma ve yabancı işlemlerin tanınmasını sağlama.  

ii.  Bildirim ve Bilgilenme Hakkı 

 Yapılandırma süreçlerinde tarafların haklarının efektif olarak korunması, ilgili tüm tarafların haklarını etkileyen hususlard an haberdar 

olmasını, bu tarafların gerekli bilgilere erişiminin olmasını ve itirazlarının dinlenmesine imkan tanınmasını gerektirmektedir.  

o Bu doğrultuda, yeniden yapılandırma sisteminin, ilgili taraflara makul bir zaman tanıyacak şekilde ve makul surette bildirim 

yapılmasını öngörmesi gerekmektedir. Aynı zamanda, tarafların itiraz edebileceği hususların çözümlenmesi adına hızlı, efe ktif ve 

tarafsız olarak uyuşmazlık çözümü sağlayabilecek bir itiraz ve inceleme mekanizmasının bulunması uygun olacaktır. Bu itirazla r 

yapılandırma sürecini durdurmasa da, itirazı inceleyen makamın (mahkeme) gerekli görmesi halinde süreci durdurmaya yetkil i 

olması değerlendirilebilir. 

o Süreç kapsamında borçlunun işletmesine ve finansal ilişkisine ilişkin bilgileri mahkemeye, alacaklılara ve süreçten etkileneb ilecek 

diğer taraflara sağlaması gerekmektedir. 

o Yapılandırma sürecindeki önemli kararlara esas oluşturulacak bilgilerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için 

profesyonel uzmanların entegre edilmesi imkanı tanınmalı ve bu kişilerin tarafsız ve bağımsız hareket etmeleri sağlanmalıdır.  

iii. Yeterlilik 

 Yapılandırma imkanı, kamu tarafından sahip olunanlar da dahil, tüm işletmelere ve kurumsal kişilere açık olmalıdır. Yapılandırmalara 

katılma imkanından istisna tutulan borçlular ise sınırlı olmalı, açıkça tanımlanmalı ve ilgili hukuk düzeni tahtında ayrı yas alar veya özel 
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hükümlere tabi olmalıdırlar. 

iv. Başvuru ve Sisteme Erişim İmkanı 

 Yapılandırma sistemine başvuru, efektif ve düşük masraflı olmalıdır. Bu doğrultuda hem borçlulara hem de alacaklılara ilgili borçlunun 

yapılandırılmasını talep etme imkanı tanınmalıdır. 

o Sürecin başlamasına ilişkin kriterler ve borç ödemeden acizliğin tespitine ilişkin esaslar yasalarda açıkça düzenlenmelidir. Her ne 

kadar yapılandırma imkanının doğması için genellikle tercih edilen eşik, vadesi gelen borçların ödenmesi imkanının bulunmamas ı 

olsa da, borçlunun varlıklarının adil piyasa değerinin borçlarını karşılamaya yetmediği durumlarda da yapılandırma imkanının 

tanınması makuldür. 

o Borçluların borçlarını ödeyememeleri veya finansal zorluk içinde bulunmaları gibi temel kriterleri tevsik ederek yapılandırma 

sistemine dahil olabilmeleri gerekmektedir. 

o Yapılandırma sürecinin alacaklılar tarafından başlatıldığı durumlarda ise, borçluya hızlı bir şekilde bildirim yapılması, tal ebe 

ilişkin itirazlarını sunma imkanı tanınması ve mahkemenin de sürecin devam edip etmeyeceğine ilişkin kararını hızlı bir şekilde 

vermesi gerekmektedir. 

v. Geçici Tedbirler ve Sürecin Başlamasının Etkileri 

 Başvurunun yapılması ile mahkemenin bir karara varması arasındaki süreçte, borçlunun varlıklarının veya menfaat sahiplerinin haklarının 

korunması için gerekli ölçüde geçici tedbirlerin alınabilmesi gerekmektedir. Her halükarda hakları bu tedbirlerden etkilenen taraflara 

gerekli bildirimlerin de yapılması uygun olacaktır. 

 Yapılandırma sürecinin başlatılması, borçlunun izinsiz olarak varlıkları üzerinde tasarruf etmesini ve alacaklıların da borçluya karşı 
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haklarını icra etmek suretiyle harekete geçmesini engellemelidir. 

o Takip yasaklarının, varlıklardan elde edilecek olan gelirin azami seviyede tutulabilmesi için, tasfiye ve kurumsal yeniden 

yapılandırma süreçleri bakımından da uygulanması önerilmektedir. Ancak bu takip yasağının her halükarda sınırlı ve belirli bir 

süre için uygulanması, alacaklıların hakları ile yeniden yapılandırma sürecinin sağlıklı işlemesine yönelik menfaat arasında adil 

bir denge gözetmesi ve mahkemeye başvuru koşulu ile tanınabilecek istisnalara açık olması gerekmektedir. Genel olarak yasağın 

istisnasını oluşturan işlemlerin de sınırlı ve açıkça belirlenmiş olması önerilmektedir.  

vi. Borçlunun Yönetimi 

 Tasfiye içeren yeniden yapılandırma süreçlerinde borçlunun yönetiminin bir tasfiye memuru ile değiştirilmesi ve bu memurun, 

alacaklıların menfaatine olacak şekilde borçlunun malvarlığını belli bir ölçüde yönetmeye yetkili olması önerilmektedir. Ancak çeşitli 

ülkelerde bu hususta aşağıdaki yaklaşımlar benimsenebilmektedir: 

o sürecin tüm kontrolünün bağımsız bir tasfiye memuruna verilmesi; 

o yönetim haklarının tamamen borçlunun mevcut yönetiminde kalması; veya 

o borçlunun yönetimine ilişkin gözetim yetkilerinin bağımsız ve tarafsız bir tasfiye memuruna verilmesi. 

Yukarıdaki ikinci veya üçüncü alternatiflerin benimsendiği sistemlerde, yönetim haklarını elinde tutan borçlu yönetiminin, ye tersiz, 

ihmalkar veya sair surette uygunsuz olarak hareket etmesi halinde tüm yönetim yetkilerinin tasfiye memuruna aktarılacağı da 

öngörülmektedir. 

vii. Alacaklılar ve Alacaklılar Komitesi 

 Alacaklıların süreçteki rolleri ve haklarının açıkça düzenlenmesi gerekmektedir. Alacaklıların haklarının, sürecin adil ve uygun bir şekilde 
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yürütülebilmesi için sürece katılımının sağlanmasını ve sürecin alacaklılar tarafından gözlemlemesini sağlayabilecek surette korunması 

gerekli olup, özellikle çok sayıda alacaklının bulunduğu yeniden yapılandırmalarda bu hakları icra edecek bir alacaklılar komitesinin 

oluşturulmasının tercih edildiği gözlemlenmektedir. 

o Bir alacaklılar komitesinin oluşturulduğu sistemlerde, komitenin görevleri, yetkileri, komiteye katılabilecek alacaklıların hangileri 

olduğu, komitenin toplantı ve karar alma nisapları ve toplantı usullerinin mevzuatta belirlenmesi  uygun olacaktır. Bu komiteye 

olağan olmayan hususlarda başvurulması, esaslı kararlar alınırken komitenin görüşlerinin dinlenmesi, komiteye borçludan gerekli 

bilgileri talep etme hakkı tanınması ve komitenin elde ettiği bilgileri diğer alacaklılara aktarma  görevini üstlenmesi gerekir. 

viii. Varlıkların İdaresi 

 İlgili mevzuatta açıkça muaf tutulmuş olan belirli varlıklar haricinde, borçlunun (teminata konu olanlar ve yapılandırma sürecinin 

başlamasından sonra iktisap edilenler de dahil olmak üzere) tüm varlıklarının yapılandırmaya konu edilmesi gerekmektedir. 

 Yapılandırma süreçlerinin başlamasını takiben, mahkeme veya tasfiye memurunun borçlunun varlıklarını korumak adına önlemler a lma 

imkanı bulunmalıdır. Gerekli olduğu durumda varlıkların (ilgili gelirlerin dağıtımında alacaklılar arasındaki öncelik korunmak üzere) 

takyidatlardan ari olarak satılma imkanının da sağlanması gereklidir. 

ix. İşletmenin Devamlılığı 

 Borçlunun işlerinin olağan akışında devam etmesine izin verilmeli, ancak borçlunun olağan işleri arasında bul unmayan işlemler ise 

gözetime / incelemeye tabi olarak gerçekleştirilebilmelidir. 

 Gerekli önlemlerin kalınması kaydıyla, borçlunun işletmesinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, borçlunun makul ölçüde fi nansman 

sağlama imkanı da bulunmalı ve bunun istisnai bir geri ödeme önceliğini de haiz olması gerekmektedir. 
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x. Mevcut Sözleşmelerin Akıbeti 

 Yapılandırma sürecinin amaçlarına ulaşılabilmesi için, kurulan sistem içerisinde, her iki tarafın da yükümlülüklerini yetine getirmemiş 

olduğu sözleşmelerin ifa edilmesine müdahale etme imkanı da bulunmalıdır. Bu müdahaleler sonucun sözleşmenin devamı, feshi veya 

temliki söz konusu olabilir. 

 Önemli sözleşmelerden faydalanılabilmesi için, tasfiye memuruna, bu sözleşmeleri ifa etme ve yükümlülüklerini üstlenme imkanı  

tanınması değerlendirilebilir. Ayrıca da, belli özel istisnalara tabi olabilecek olmak ile birlikte, yeniden yapılandırma süreçl erinin 

başlaması veya buna ilişkin bir başvuru yapılması durumunda sözleşmelerin feshedilebileceğine ilişkin düzenlemelerin icra ed ilemez 

addedilmesi gerekmektedir. 

 Sistem kapsamındaki sözleşmelere müdahale hakkının, açıkça belirlenmek kaydıyla, mahsup haklarının kullanılabilmesi, ikame ed ilemez 

veya niteliği gereği kişisel olarak ifa edilmesi  gereken sözleşmelerin ayakta tutulması veya iş sözleşmelerine ilişkin özel kurallar 

getirilmesi gibi istisnalarının bulunması da uygun olacaktır. 

xi. Tasarrufun İptali 

 Bir yapılandırma sürecinin başlamasından sonra, borçlunun olağan iş akışı ile uyumlu olmayan ve gerekli onaylar alınmaksızın 

gerçekleştirilen işlemlerin iptal edilebilir olması ve bu iptal hususunun yalnızca ilgili diğer tarafların haklarının korunma sı adına sınırlı 

istisnalarının bulunması gerekmektedir. 

xii. Menfaat Sahiplerinin Hakları ve Öncelikleri 

 Alacaklıların hakları ve taleplerin sıralaması, ticari öngörülebilirliği temin etmek adına, yeniden yapılandırma süreçleri başlamadan önce, 

ilgili mevzuat tahtında belirlenmiş olmalıdır ve bunların yeniden yapılandırma süreçlerinde de tanınması gerekmektedir. Bu kurallardan 

sapılmasına yalnızca borçlunun kurumsal yeniden yapılanmasının desteklenmesi veya varlıklardan elde edilecek olan gelirin azami 
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seviyeye çıkarılması gibi makul gerekçeler ile sapılmasına izin verilmesi değerlendirilebilir.  

 Teminatlı alacaklıların öncelikleri korunmalı ve bu alacaklıların alacaklarına ilişkin dağıtım hızlıca yapılmalıdır.  

 Teminatlı alacaklılar arasında teminatlara göre dağıtım saplandıktan sonra, paraya çevirmeden elde edilen gelirlerin teminats ız alacaklılar 

arasında herhangi bir öncelik gözetilmeksizin dağıtılması yararlı olacaktır. Bu kapsamda özellikle kamu alacaklarına özel alacaklar 

üzerinde bir öncelik tanınmamalı ve olacak ise de imtiyazlı alacaklı sınıfı sayısının asgari seviyede tutulması gerekmektedir . 

o Bu kapsamda işçilerin bir işletme için yüksek derecede önem arz ettiğine dikkat edilmeli ve işçiler ile alacaklıların hakları arasında 

bir denge kurulması sağlanmalıdır. 

 Tasfiye içeren işlemlerde, işletmelerin sahipleri veya pay sahipleri, alacaklıların alacakları geri ödenene kadar herhangi bi r ödeme 

almamalıdırlar. 

 Alacaklılara sürece ilişkin gerekli bildirimler yapılmalı ve bu kapsamda itiraz ileri sürmelerini sağlayan mekanizmalar, düşü k masraflı, 

efektif ve hızlı olmalıdır. Her halükarda bu itirazların ve uyuşmazlıkların detaylı olarak incel enmesini ve çözümlenmesini sağlayan bir 

sistem olması gerekmek ile birlikte, uyuşmazlıkların çözülmesinin beklenmesi nedeniyle yapılandırma süreci geciktirilmemelidi r. 
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Alacaklıların yerine getirilmeyen borçlara ilişkin takip başlatma imkanları, özellikle de söz konusu borçların bir teminat ile güvence altına 

alındığı durumlarda söz konusu teminat kapsamında alacaklılara sağlanan başvuru alternatifleri, farklı uluslar -üstü (supranational) veya ulusal 

(national) hukuk düzenleri dahilinde farklı düzenlemelere konu edilmiştir. 

Her ne kadar Türk takip hukuku, teminat altına alınmış alacaklar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine tabi ortaklıkla rın paylarının 

rehin konusu olduğu takipler ve ilam ile tespit edilmiş alacaklar gibi özellikli alacaklar bakımından ilgili alacaklılara özel olarak düzenlenen takip 

imkanları sunuyor olsa da, söz konusu yabancı hukuk düzenlerinin benimsemiş ve uygulamasına yerleştirmiş olduğu takip hukuku 

mekanizmalarının da özellikle Türkiye finansal sektöründe yaşanan darboğaz doğrultusunda ilerleme güçlüğü çeken borç takibi süreçlerine farklı 

bir yaklaşım getirilebilmesi kapsamında değerlendirilmesinin yararlı olabileceği düşünülmektedir.  

A. Avrupa Birliği Mevzuatı 
 

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi, 2002 yılında temel olarak nakit ve menkul kıymetleri içermesi öngörülen “finansal teminatların” tesis 

edilmesi ve icra edilmesine ilişkin olarak Avrupa topluluğu içerisinde yeknesak olarak uygulanabilecek bir kurallar bütünü ol uşturmak ve 

böylece Avrupa topluluğunun finansal stabilitesine katkıda bulunmak amacıyla, Finansal Teminat Direktifi’ni çıkarmıştır. 

a. Finansal Teminat Direktifinin Temel Prensipleri 

 Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi, Finansal Teminat Direktifi kapsamında bir prensip olarak, üye ülkelerden, Finansal Teminat 

Direktifi’nde yer alan esasa yönelik düzenlemeleri yerel hukuk sistemlerine aktarırken söz konusu düzenlemelerin iflas hukuku 

düzenlemelerince ilga edilmemelerini de talep etmiştir. Bu prensip vasıtasıyla, finansal teminat düzenlemelerinin hukuki açıdan 
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belirliliğini ve icra edilebilirliğinin temin edilmesi amaçlanmıştır. 

 Finansal Teminat Direktifi, finansal teminatların tesis edilmesinin kolaylaştırılması adına, teminatın tesis edilebilmesi için ilgili teminatın 

konusunu oluşturan varlığın teminatı alan tarafın veya bunun adına hareket eden bir kişinin hakimiyetinde olması dışında bir şart 

öngörülmesini yasaklamıştır. Bu kapsamda, Finansal Teminat Direktifinde özellikle belirtildiği üzere, teminatın tesisi için resmi işlemin 

şart koşulmasının önüne geçilmiştir. 

o Bununla birlikte, her ne kadar finansal teminatların kolaylıkla tesis edilmesi hedeflenmekte ise de, finansal sektördeki işlem 

güvenliğinin korunabilmesi adına teminat konusu varlığın cirolanması veya kayıtlı olduğu sicile şerh düşülmesi gibi şartların  

öngörülebileceği ve bunların birer resmi işlem addedilmeyecekleri belirtilmiştir ve finansal teminat düzenlemelerinin her 

halükarda yazılı şekilde yapılmaları öngörülerek ispat edilebilir nitelikte olmaları sağlanmıştır.  

 Finansal Teminat Direktifi, finansal teminat alacaklılarına hızlı ve gayriresmi icra imkanları tanımakta ve bu imkanlar ile borçların 

ödenmediği durumlarda finansal stabilitenin korunmasını ve finansal borçlarına ilişkin sözleşmeler tahtında temerrüde düşen borçluların 

bu durumlarının finansal teminatlara ilişkin sözleşmelere de sirayet etmesini  engellemeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, Finansal 

Teminat Direktifi, alacaklılara tanıdığı geniş icra imkanlarını dengeleyebilmek adına, üye ülkelere, yerel mahkemelerin teminatın paraya 

çevrilmesinden sonraki süreçte teminatın paraya çevrilme usulüne ve bu kapsamda teminata ilişkin olarak yapılan değerleme üzerinde 

takdir yetkisi sahip olmak üzere yetkilendirebilmelerine imkan tanımıştır. Bu doğrultuda, alacaklılar sahip oldukları teminat  menfaatlerini 

hızlı ve resmi kurumlar ile muhatap olmaksızın elde edebilecek olsalar da, söz konusu teminata başvuru ve teminattan gelir elde edilmesi 

süreçlerinin sonradan bir resmi kontrole tabi tutularak teyit edilmesi mümkün kılınmıştır.  

b. Finansal Teminat Direktifinin Kapsamı 

 Finansal Teminat Kavramı: 
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o Finansal Teminat Direktifi uyarınca, finansal teminat (i) nakit, (ii) finansal araçlar veya (iii) kredi alacaklarından oluşabilir. 

i. Finansal Teminat Direktifi tahtında, 

 “nakit”, bir hesapta bulunan herhangi bir para cinsindeki paraları veya para piyasası mevduatları gibi, sahibine para 

geri ödemesi talep etme haklarını; 

 “finansal araç”, şirket payları veya bunlara eşdeğer diğer menkul kıymetleri, sermaye piyasasında işlem gören 

bonolar ve diğer borçlanma araçlarını, pay, bono veya diğer menkul kıymetlerini sermaye katılımı, satın alma veya 

takas yoluyla iktisap etme hakkı tanıyan diğer menkul kıymetleri, kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin katılım 

payları ve para piyasası araçları da dahil olmak üzere ödeme araçları haricinde olup ödeme mutabakatı sağlayan 

diğer menkul kıymetleri; ve 

 “kredi alacakları”, kredi kuruluşları tarafından borç sağlanmasına ilişkin sözleşmelerden doğan talepleri,  

ifade eder. 

ii. Yukarıda açıklanan tanımlar doğrultusunda, finansal teminat kavramının ve dolayısıyla Finansal Teminat Direktifinin 

uygulama alanının Türk piyasasında sıklıkla kullanılan ve tercih edilen bir teminat tipi olan gayrimenkul (mülkiyet veya 

irtifak hakkı) rehinleri (ipotek) kapsamadığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Türk piyasasında uygulama alanı bulan 

(halka açık veya kapalı) pay rehinleri ve hesap (mevduat) rehinleri açısından kıyasa konu edilerek değerlendirilebileceği 

düşünülmektedir. 

 Gayrimenkul rehinlerinin bu düzenlemeler kapsamında tutulması, neredeyse tüm hukuk sistemlerinde yeknesak 

olarak gayrimenkuller üzerindeki farklı kapsamlardaki (mülkiyet, irtifak veya rehin gibi) hak sahipliklerinin 

kaydının tutulması ve bu kayıtların değiştirilmesi için resmi kurumların sürecin her adımına dahil edilmesi göz 
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önünde bulundurulduğunda, makul bulunabilmektedir. Gayrimenkullere atfedilen önem gereğince, gayrimenkuller 

üzerindeki rehinlerin Finansal Teminat Direktifi tahtındaki hızlı ve gayriresmi süreçlere tabi kılınmaması yerinde 

ve birçok hukuk sisteminin yaklaşımı ile uyumlu bir uygulamadır. 

 Ayrıca, Avrupa Birliği’nin üye ülkelerinin işbu Rapor’da da incelenen takip hukuku mekanizmaları ve teminat icra 

imkanları değerlendirildiğinde, Finansal Teminat Direktifinin temel prensiplerinin ve bu kapsamda öngörülen icra 

imkanlarının (uygulanabilir ve makul olduğu ölçüde) ipotek gibi farklı teminat tipleri için de uygulanabilecek 

şekilde benimsenmiş olduğu görülmektedir. 

 Finansal Teminat İşlemi: Finansal Teminat İşlemleri, hem teminat hem de devir niteliğindeki finansal teminat işlemlerine 

uygulanmaktadır. 

o Devir niteliğindeki finansal teminat işlemleri, teminat alan tarafın teminata konu olan varlığın mülkiyetini veya buna ilişkin tüm 

hakları, finansal borcun yerine getirilmesinin teminatı olarak veya sair şekilde yerine getirilebilmesi için, tamamen devrald ığı 

işlemlerdir. 

o Teminat niteliğindeki finansal teminat işlemleri ise, teminat alan tarafın teminata konu olan varlığın mülkiyetini devralmadı ğı ve 

bunların teminat sağlayan tarafından muhafaza ettiği işlemlerdir. 

 İşlem Tarafları: Finansal Teminat Direktifine tabi “finansal teminat işlemlerinin” taraflarından her birinin (teminat veren ve teminat 

alan) aşağıdaki kategorilerden birine dahil olması gerekmektedir; 

i. üye ülkelerin kamu borçlarının yönetimi ile görevli kurumları ve müşteriler adına mevduat kabul eden kurumları da dahil ve fakat 

garanti kurumları hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları; 

ii. merkez bankaları, Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası Ödemeler Bankası, çok taraflı kalkınma bankaları, Uluslararası Para Fonu 
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ve Avrupa Yatırım Bankası; 

iii. kredi kuruluşları, yatırım kuruluşları, finansal kuruluşlar, sigorta kuruluşları, devredilebilir menkul kıymetlere ilişkin kollektif 

yatırım kuruluşları ve yönetim şirketleri de dahil olmak üzere, ihtiyatlı denetime tabi finansal kuruluşlar;  

iv. merkezi karşı taraflar (central counterparty), mutabakat temsilcileri veya takas merkezleri; ve 

v. finansal teminat işleminin diğer tarafının yukarıdaki kişilerden biri olması koşuluyla, tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar da  dahil 

olmak üzere gerçek kişiler dışındaki kişiler. 

c. Finansal Teminat Direktifi Uyarınca Finansal Teminat Sözleşmelerindeki Belirli Haklar  

 Finansal Teminat Direktifi uyarınca, finansal teminat alan tarafın, teminat niteliğindeki finansal teminat sözleşmesinde öngö rülmesi 

koşuluyla, finansal teminata konu edilen nakdi veya finansal araçları, anılan sözleşmenin hükümlerine tabi olarak (malikmişçesine) 

kullanma ve (devretme gibi) tüketme hakkı bulunmalıdır. Ancak, teminat alanın bu hakkını kullanması halinde, en geç (i) teminat altına 

alınmış olan finansal borcun ifa edildiği tarihte eşdeğer bir finansal teminatı teminat verene iade etme veya (ii) teminat altına alınmış olan 

finansal borcun vadesinde, ilgili finansal teminat sözleşmesinde bu imkanın tanınması koşuluyla, eşdeğer teminatı iade etmeyi p değerini 

ilgili finansal borca mahsup etme yükümlülüğü doğmaktadır. 

o “Eşdeğer teminat”, Finansal Teminat Direktifi tahtında, 

i. nakit teminat açısından aynı para biriminde ve tutardaki parayı; ve 

ii. finansal araçlar açısından ise aynı ihraççı veya borçlunun, aynı tertip veya sınıfa dahil, aynı nominal değerde, para cinsinde 

ve içerikteki finansal araçlarını veya ilgili finansal teminat sözleşmesinin teminata konu olan finansal aracı etkileyen 

durumlar gerçekleştiğinde diğer bazı varlıkların teminat alana verilmesini öngördüğü durumlarda, söz konusu diğer 
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varlıkları, 

ifade etmektedir. 

 Finansal Teminat Direktifi tahtında, devir niteliğindeki finansal teminat sözleşmelerinin ve takas hükümlerinin de üye ülkelerce icra 

edilebilir şekilde benimsenmesi öngörülmüştür. 

o Finansal Teminat Direktifi tahtında mahsup hükümleri, finansal teminat sözleşmesi veya mevzuat uyarınca, finansal teminat 

sözleşmesinin taraflarının yükümlülüklerinin 

i. (i) muaccel kılındığı ve söz konusu yükümlülüklerin tahmini cari değerinin ödenmesinin öngörüldüğü veya (ii) sona 

erdirilerek anılan değerlere tekabül eden tutarların ödenmesine ilişkin borçlarla değiştirildiği; 

ii. hesaplanarak, yükümlülüğü daha yüksek tutarda olan tarafın, diğer tarafın yükümlülüğünün tutarını aşan kısmı söz konusu 

tarafa ödemesini, 

ifade eder. 

 Finansal Teminat Direktifi uyarınca, finansal teminat sözleşmeleri, 

o tasfiye süreçleri veya kurumsal yeniden yapılandırma işlemlerinin başladığı tarihte ve fakat söz konusu süreç veya işlemlerin  

başlamasına ilişkin karar veya emirden önce kuruldukları; veya 

o söz konusu süreç veya işlemlerin başlamasından, bunlara ilişkin kararın veya emrin verilmesinden veya bu işlem ya da süreçler 

kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden belirli bir süre önce kuruldukları  
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gerekçesiyle geçersiz sayılamaz veya iptal edilemezler. 

 Ayrıca, tasfiye süreçleri veya kurumsal yeniden yapılanma işlemlerinin başladığı andan sonra kurulan finansal teminat sözleşmeleri, 

doğan finansal borçlar veya tesis edilen finansal teminatlar, teminat alan tarafın ilgili işlem veya sürecin başladığından haberdar 

olmadığını veya haberdar olacak durumda olmadığını ispatlayabildiği durumlarda da, icra edilebilir ve üçüncü kişiler nezdinde  bağlayıcı 

olacaklardır. 

 Bununla birlikte, yerel iflas hukuku düzenlemeleri uyarınca “tasarrufun iptali” çerçevesinde finansal teminat işlemlerinin iptal edilmesi 

imkanının önüne geçilmemektedir. 

d. Finansal Teminat Direktifi Uyarınca Teminatların İcra Edilmesi: 

 Finansal Teminat Direktifi uyarınca, teminat alan tarafın, ilgili sözleşme veya mevzuat uyarınca teminata başvurma hakkının doğmasına 

istinaden, 

i. nakit teminatlar açısından, ilgili değerin finansal borca mahsup edilmesi; ve  

ii. finansal araçlar veya kredi alacakları açısından, 

1. teminata konu varlığın satılması; veya 

2. teminata konu varlığın, değerinin ilgili finansal borca mahsup edilmesi kaydıyla, teminat alanın mülkiyetine geçirilmesi; 

suretiyle finansal teminatı icra edebilme hakkı bulunmalıdır. 

o Şu kadar ki, teminata konu varlığın teminat alanın mülkiyetine geçirilmesi, yalnızca,  
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i. bu hususun ilgili teminat niteliğindeki finansal teminat sözleşmesinde taraflarca mutabakat altına alınmış olması; ve 

ii. tarafların ilgili teminat sözleşmesinde teminata konu varlığın nasıl değerlemeye konu edileceği konusunda da mutabakata 

varmış olması, 

kaydıyla mümkün olabilecektir. 

o Finansal Teminat Direktifi uyarınca, yukarıda anılan teminatın icra edilmesine ilişkin alternatiflere başvurulabilmesi, 

i. önceden ihtarda bulunulması, 

ii. paraya çevirme koşullarının herhangi bir mahkeme, kamu görevlisi veya başka bir kişi tarafından onaylanması,  

iii. paraya çevirmenin açık arttırma veya önceden belirlenmiş farklı bir özel metot ile gerçekleştirilmesi; veya  

iv. paraya çevirme öncesinde belli bir sürenin geçmesi, 

koşullarına bağlı tutulamamaktadır. 

o Finansal Teminat Direktifi tahtında öngörülen teminatın paraya çevrilmesi imkanlarının, teminat alan veya veren tarafa ilişkin 

olarak ilgili hukuk tahtında herhangi bir (i) kurumsal yeniden yapılanma veya (ii) tasfiye süreci söz konusu olsa dahi uygulanabilir 

olmaları öngörülmüştür. Finansal Teminat Direktifi uyarınca, 

i. “kurumsal yeniden yapılanma” (reorganisation measures), ödemelerin askıya alınmasını, icra takiplerinin durdurulmasını 

veya taleplerin azaltılmasını öngören önlemler de dahil olmak üzere, finansal durumun korunması veya iadesini hedefleyen 

ve üçüncü kişilerin kazanılmış haklarını etkileyen, idari veya yargısal kurumların müdahalesini içeren önemleri; ve  
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ii. “tasfiye süreçleri” (winding-up proceedings) ise, iradi veya cebri olmasından, iflasa ilişkin olup olmamasından veya bir 

mutabakat ile sona erdirilip erdirilmemelerinden bağımsız olarak, varlıkların paraya çevrilerek elde edilen gelirlerin 

alacaklılar ve (uygulanabilir olduğu ölçüde) pay sahipleri ve/veya üyeler arasında dağıtılmasını öngören, idari veya 

yargısal kurumların müdahalesini içeren kolektif işlemleri, 

ifade eder. Bu doğrultuda yukarıdaki kapsama giren iflas, iflas erteleme, konkordato, tasfiye gibi süreçler söz konusu olsa da, 

finansal teminat alacaklıları, finansal teminatlarını Finansal Teminat Direktifinde öngörülen imkanlar dahilinde paraya çevir erek 

alacaklarını tahsil edebileceklerdir. 

o Bununla birlikte, finansal teminatların paraya çevrilmesine ilişkin olarak Finansal Teminat Direktifi uyarınca öngörülmesi 

yasaklanmış olan ilave koşullar, söz konusu paraya çevirme ve değerleme işlemlerinin ticari olarak makul bir surette 

gerçekleştirilmesinin yerel hukuk tahtında öngörülmesini engellememektedir. 

B. Birleşik Krallık 
 

a. Teminat Alternatifleri 

 Birleşik Krallık’ın hukuk sistemi dahilinde gayrimenkuller üzerinde (farklı kapsamlarda ve ileri tarihli olarak gelecek iktis apları da 

kapsayabilecek şekilde) ipotek; taşınır varlıklar üzerinde rehin veya teminat amaçlı mülkiyet devri gibi teminatlar; (şirket payları dahil 

olmak üzere) finansal araçlar üzerinde de rehin veya teminat amaçlı mülkiyet devri gibi teminatların tesis edilmesi mümkündür . Söz 

konusu teminatların tesisi, teminat altına aldığı alacak ve bunun konusunu oluşturan varlıkların kapsamları ile niteliklerine göre farklı 

usullere tabidir. 

 Borçların ardıl hale getirilmesi de teminat olarak kullanılan yapılardan biridir. Ardıllık yapısı, (hissedarlar, işletme sermayesi kredi 
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verenleri gibi) belli ardıl alacaklıların söz konusu alacaklarına ilişkin ödemelerin (proje kredisi kredi verenleri gibi) öncelikli a lacaklıların 

alacakları tamamen ödenmeden gerçekleştirilmeyeceğini kabul ettikleri sözleşmesel yapılar ile öngörülebilmektedir. 

o Ayrıca ardıllık, ardıl alacaklıların (öncelikli alacaklıların borç vermiş olduğu) esas borçlunun kendisine değil hissedarına (holding 

şirketine) borç vermesi suretiyle yapısal olarak ve alacaklılar arasında sözleşme imzalanmasına gerek olmaksızın da 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu yapı dahilinde benimsenen bir unsur olarak, öncelikli alacaklılar, borçlu ile aralarındaki sözleşmede, 

öncelikli alacaklıların borcu ödenmeksizin hissedara temettü veya sair bir nakit çıkışı yapılmasını yasaklayarak, hissedar a borç 

vermiş olan alacaklıların ardıl olmasını temin etmektedirler. 

b. Teminatların İcra Edilmesi 

i. Yediemin (Receiver) Eliyle Satış: 

 Birleşik Krallık’ta sıklıkla uygulanan bir teminatın paraya çevrilmesi metodu, “yediemin” atanmasıdır. İlgili teminat sözleşmesinde bu 

hususu engelleyen bir düzenleme olmaması koşuluyla, yedieminin herhangi bir mahkemeye başvurulmaksızın teminat alan tarafından 

atanarak paraya çevirmenin gerçekleştirilmesi mümkündür. 

o Yediemin Atama Hakkı: Yediemin atama hakkı genellikle teminat sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak, teminatlı 

alacaklıların yediemin atayarak paraya çevirme hakkı, belli koşulların sağlandığı durumlarda mevzuattan da kaynaklanabilmekte , 

veya (nadiren uygulanmakta ise) mahkemeye başvurulması suretiyle ve mahkemenin bunu adil ve uygun bulması durumunda da 

yediemin atanabilmektedir. Ancak yedieminin teminat sözleşmesindeki haklara değil de yalnızca mevzuata tabi olarak atandığı 

durumlarda bu hakkın doğumu için geçmesi gereken belli süreler söz konusudur. 

 Yedieminin gayrimenkuller haricindeki varlıklara ilişkin teminatların paraya çevrilmesi için atanması konusunda ilgili 

mevzuatta belirsizlikler bulunmaktadır. Bu nedenle uygulamadaki neredeyse tüm teminat sözleşmelerinde teminat 
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alacaklısının yediemin hakkının açıkça düzenlendiği görülmektedir. 

o Yedieminin Yetkileri: Yediemin, (şirket payları veya gayrimenkul gibi) teminata konu olan varlığın semerelerini alma veya söz 

konusu varlığı üçüncü kişilere satma ve satış gelirlerini teminatlı alacaklıya ödeme yetkilerine sahip olmaktadır. 

 Yedieminin yetkileri genellikle ilgili teminat sözleşmesinde düzenlenmekte ve uygulamada yedieminlere geniş haklar 

tanınabilmektedir. Bu yetkiler arasında varlığı mülkiyetine geçirme, satma, borçlunun işletmesini yönetme, teminata konu 

varlıkları koruma ve tamir edilmesini ya da sigorta edilmesini sağlama, davalara veya tahkim uyuşmazlıklarına taraf olma, 

sözleşmelere taraf olma, sözleşmeleri feshetme ve teminata konu varlığın malikinin sahip olduğu hakları kullanma gibi 

yetkiler bulunabilmektedir. 

o Yedieminin yalnızca mevzuata dayanılarak atandığı durumlarda ise, yedieminin teminata konu varlığı satma hakkı 

bulunmamaktadır. Bu kapsamda yediemin yalnızca ilgili varlığın getirilerini toplayarak borcun geri ödenmesi adına 

alacaklıya aktarabilmektedir. 

o Yedieminin mahkeme tarafından atandığı durumlarda ise yetkileri mahkemeler tarafından belirlenmektedir.  

 Satış hakkını kullanan yediemin, varlığı makul ölçüde elde edilebilen en iyi bedele karşılık olarak satma yükümlülüğü 

bulunmaktadır fakat herhangi bir açık arttırma prosedürünün takip edilmesi gerekmemektedir. Satış metodu konusunda 

takdir yetkisi yediemine aittir. 

o Yedieminin Atanabileceği Zaman: Yediemin atama hakkının teminat sözleşmesinden kaynaklandığı durumlarda, alacaklının bu 

atamaya yapabileceği zaman ve atama usulü sözleşmeye göre belirlenmektedir. Uygulamada alacaklının teminatı paraya çevirme 

hakkının doğmasına istinaden yediemin atama hakkının da gündeme geleceği şekilde düzenlemelerin benimsendiği görülmektedir.  

 Sözleşmede hüküm bulunmadığı ve fakat yedieminin mevzuata dayanarak atanacağı durumlarda ise söz konusu atamanın 
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ilgili teminat altına alınmış yükümlülüklerin muaccel hale gelmesine istinaden yapılabilmesi söz konusudur.  

o Yedieminden Sorumluluk: Yediemin gerek ilgili teminat sözleşmeleri gerekse ilgili mevzuat tahtında borçlunun temsilcisi olarak 

atanmaktadır. Bu sayede alacaklının yedieminin işlemlerinden sorumlu olmaması ve (eğer yedieminin buna hakkı var ise) 

teminata konu varlığın satışına ilişkin sözleşmenin hukuken borçlu ve alıcı arasında kurulması sağlanmaktadır.  

 Yediemin yetkisinin kapsamına uygun hareket ettiği sürece, yedieminin işlemlerinden yedieminin kendisi veya alacaklı 

değil, borçlu sorumlu olmaktadır. 

 Söz konusu temsil ilişkisinin varlığına rağmen, yediemin, borçlu adına taraf olduğu sözleşmelerin (yedieminin yetkileri 

kapsamında olduğu ölçüde) yediemin tarafından borçlu adına ifa edilmesinden sorumlu tutulmaktadır. Ancak genellikle 

gayrimenkul satışı gibi sözleşmelerde temsilci sıfatını taşıyan yedieminin değil sözleşmenin asıl tarafı olan borçlunun 

sorumlu olduğu düzenlenerek bu sorumluluk hali de bertaraf edilebilmektedir . 

 Yedieminler, bu görevleri kapsamında maruz kaldıkları sorumluluklarından dolayı kendilerini atayan teminat alacaklısına 

tazminat için başvurabilirler. Dolayısıyla teminat alacaklılarının yediemin atayarak paraya çevirme yolunu seçtikleri 

durumlarda bu olası tazminat sorumluluğunu da göz önünde bulundurmaları önerilmektedir. 

 Borçlunun tasfiye edilmesi durumunda yedieminin temsilci sıfatı sona ermekte ve fakat görev ve yetkileri sona 

ermemektedir. Tasfiye sürecinin başlamasından itibaren yediemin, taraf olduğu sözleşmelerden kendisi sorumlu tutulmakta 

ve tüm işlemleri kendisi adına gerçekleştirmektedir. 

o Yediemin Atama Hakkının Kısıtlanması: İlgili teminatın Finansal Teminat Direktifine tabi olmadığı durumlarda, hakkında 

kayyım atanmış (administration) olan bir borçluya ilişkin olarak teminatın yediemin eliyle paraya çevrilmesi mümkün 

olmamaktadır. Zira söz konusu süreç tahtında tüm alacaklılar üzerinde bağlayıcı bir takip yasağı gündeme gelmektedir.  
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o Yedieminin Elde Ettiği Gelirlerin Dağıtımı: Yedieminin elde ettiği gelirleri hangi sıraya göre dağıtacağı ilgili teminat 

sözleşmesinde veya (eğer yediemin mevzuata dayanarak atanmış ise) ilgili mevzuatta öngörülmektedir.  

o Yedieminin Sorumlulukları: Birleşik Krallık hukukunda yedieminin kendisini atayan teminat alacaklısına karşı sorumlu olduğu 

kabul edilmektedir. Dolayısıyla borçlu ve alacaklı arasında bir menfaat çatışması olduğu durumlarda, yedieminin, alacaklının 

menfaatine göre hareket etmesi gerekmektedir. Yedieminin borçluya karşı sorumluluğu ise iyi niyetle ha reket etmek ile (teminata 

konu varlığı makul ölçüde elde edilebilen en iyi bedele karşılık olarak satma yükümlülüğü gibi) adil ve makul şekilde işlem 

yapmaktır. 

 Bununla birlikte, yedieminin, varlığın satışından borçluya da pay kalabilecek kadar yüksek bir bedel elde edilmesi için 

satışı geciktirmek veya teminata konu varlığın durumunu iyileştirmek gibi sorumlulukları yoktur.  

ii. Doğrudan Satış (Power of Sale): 

 İlgili teminat sözleşmesinin hükümlerine veya mevzuattaki koşulların sağlanmasına tabi olarak, teminat alan tarafın ilgili varlığı doğrudan 

satma imkanı bulunmaktadır. Bu hak kapsamında da teminat hakkına sahip olan alacaklının, varlığı makul ölçüde elde edilebilen en iyi 

bedele karşılık olarak satma yükümlülüğü bulunmaktadır fakat herhangi bir açık arttırma prosedürünün takip edilmesi gerekmemektedir. 

o Bu imkan dahilinde alacaklı tarafın teminatın satış bedelinin belirlendiği süreçte doğrudan bir müdahale imkanı bulunmak ile 

birlikte, yedieminin satış sürecindeki işlemlerinden sorumlu tutulmayacak olması nedeniyle yediemin eliyle satış alternatifine 

kıyasla daha yüksek bir sorumluluk altına girilmektedir. 

o Doğrudan Satış Hakkının Dayanağı: 

 Mevzuat: Bir teminatlı alacaklının teminata konu varlığı satarak elde ettiği gelirler ile ödenmeyen alacağını tahsil etme  

hakkı, mevzuattan kaynaklanabilmektedir. 
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o Öncelikle belirtmek gerekir ki, mevzuata dayalı yediemin atanması yapısında olduğu üzere, doğrudan satış 

hakkı bakımından da bu imkanın gayrimenkul dışı varlıkların konu olduğu teminatlar için uygulanabilir olup 

olmadığı konusunda tartışmalar söz konusudur. Bu nedenle her halükarda doğrudan satış hakkının ilgili teminat 

sözleşmesinde tanınması ve düzenlenmesi önerilmektedir. 

o Mevzuat tahtındaki doğrudan satış hakkının doğması için, 

 borçluya ödeme talebi gönderilmesi ve bu talebe rağmen borçlunun üç ay boyunca temerrütte 

bulunması; 

 iki aylık faizin ödenmemiş olması; veya 

 teminatı öngören sözleşme tahtında anapara veya faiz ödemesi dışındaki bir hükmün ihlal edilmiş 

olması, 

gerekmektedir. Ancak bu koşullar emredici değildir ve satış hakkını da içeren bir teminat sözleşmesinde 

düzenlenerek alacaklının bu hakkı kullanması için herhangi bir sürenin geçmesini beklememesi 

sağlanabilmektedir. 

 İçtihat Hukuku: Anglosakson sistemi tahtındaki içtihat hukuku uyarınca, belli tipte teminat haklarının sahibi olan 

alacaklıların, ilgili sözleşmede bu hak tanınmamış olsa veya kanundaki şartlar sağlanmamış olsa da doğrudan satış hakkına 

sahip olabileceği de kabul edilmiştir. 

 Sözleşme: Doğrudan satış hakkının taraflar arasındaki teminat sözleşmesi tahtında da tanımlanması ve bu hakkın kullanım 

şartlarının (zamanlama ve ön koşullar açısından) mevzuatta öngörülene kıyasla alacaklının lehine olacak şekilde 

değiştirilebilmesi mümkündür. 
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 Mahkeme Takdiri: Teminata konu varlığın alacaklı tarafından mahkemeye başvurulmak suretiyle de satışının sağlanması 

mümkün olabilmektedir. Birleşik Krallık içtihatlarında mahkemelerin bu yetkilerini satışın gecikmesinin satış bedelinin 

düşmesi riskini doğuracağı durumlarda kullandığı deneyimlenmiştir. 

o Doğrudan Satış Hakkını Kullanan Alacaklının Sorumlulukları: Teminatlı alacaklılar, satış haklarını kullanırken, iyi niyetle 

hareket etme, varlığı makul ölçüde elde edilebilen en iyi bedele karşılık olarak satmak üzere gerekli şekilde hareket etme, makul 

derecede özen ve beceri ile hareket etme ve borçluya karşı adil davranma yükümlülükleri bulunmaktadır.  

 Alacaklıların bu yükümlülüklerine uygun hareket ettikleri durumlarda mahkemenin borçlunun itirazlarına istinaden satış 

sürecine müdahale etmesi gündeme gelmemektedir. Bununla birlikte, mahkemeler, satış sürecinin (ikinci derece teminatlı 

alacaklılar gibi) diğer menfaat sahiplerinin menfaatlerine de uygun yürütülmesini gözetmektedirler. Ancak alacaklıların 

ilgili teminat konusu varlık nezdinde bir menfaati bulunmayan (teminatsız alacaklılar gibi) kişilerin çıkarlarını da gözetmek 

gibi bir yükümlülükleri yoktur. 

 Bu yükümlülükler çerçevesinde, teminatlı alacaklının, buna yönelik bir mahkeme kararı almadığı sürece, varlığa talip olan 

tek kişi alacaklının kendisi olsa dahi, varlığı kendine satma hakkı yoktur. Varlığın alacaklının bir iştirakine satılması 

halinde ise bu satışın iyi niyetle yapıldığının ve ilgili tarihte elde edilebilecek en yüksek satış bedelinin elde edilmesi i çin 

gerekli önlemlerin alındığının alıcı şirket tarafından ispatlanması gerekecektir. 

 Teminatlı alacaklının satış hakkını kullanıp kullanmama ve kullanacak ise bunun zamanını belirlemek hususunda kendi 

menfaatlerine göre hareket etmesi, yükümlülüklerinin ihlali anlamına gelmemektedir. İlgili tarihte satışın ideal olmaması, 

satışın gecikmesinin daha iyi piyasa koşullarının oluşmasını ve dolayısıyla daha yüksek bir bedel elde etme imkanını 

sağlayacak olması, satışın borçlu nezdinde bir kayba yol açacak olması gibi durumlar, alacaklının satış hakkını kull anmaya 

ilişkin kararına dikkate alması gereken hususlar değillerdir. 

 Bu yükümlülüklere ilişkin olarak ilgili teminat sözleşmelerinde sorumsuzluk kayıtları bulunsa da, bu yükümlülüklerin 
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sözleşme ile ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı hususu, hukuken tartışmalıdır. 

o Satış Gelirlerinin Dağıtımı: Satış hakkını kullanan alacaklı, elde ettiği satış gelirlerini, sırasıyla; kendisinden önceki derece / 

sıralarda bulunan teminatlı alacaklıların alacaklarının karşılanması, satış masraflarının ödenmesi, kendi alacağının karşılanması ve 

kendisinden sonraki derece / sıralarda bulunan teminatlı alacaklıların alacaklarının karşılanması için dağıtır. Bu ödemelerde n 

sonra artan bir tutar var ise, bu tutar borçluya ödenir. 

o Satışın Etkisi: Teminatlı alacaklı tarafından gerçekleştirilen satış, mülkiyeti alıcıya devrederken, (var ise) satışı gerçekleştiren 

alacaklıdan sonraki derece / sıralarda bulunan teminatlı alacaklıların teminat haklarını ve borçlunun geri alma haklarını ortadan 

kaldırır. 

 Bu nedenle, teminatlı alacaklılar, satış için bir yediemin atamış olsalar da, yedieminin varlık üzerinde kendisini atayan 

alacaklının teminat hakkından daha sonraki derece / sıralardaki takyidatları ortadan kaldıracak şekilde bir satış 

gerçekleştirme hakkı olmadığı için, doğrudan satış yolunu tercih edebilmektelerdir. 

iii. Kendi Mülkiyetine Geçirme (Appropriation / Taking of Possession) 

 Birleşik Krallık içtihat hukukunda ve mevzuatında kabul edildiği üzere, belli teminat haklarının (mortgage) sahibi olan alacaklıların 

teminata konu olan varlığı mülkiyetlerine geçirerek teminat altına alınmış olan alacağı karşılama hakları bulunmaktadır.  

o Esasen bu hak, ilgili mevzuat ve içtihat hukuku uyarınca, teminatın tesis edildiği anda doğmaktadır ve alacağın muaccel olmas ını 

dahi gerektirmemektedir. Bununla birlikte, teminatın paraya çevrilmesi koşulları gerçekleşene kadar, teminat alacaklısının varlığı 

mülkiyetine geçirme hakkının yalnızca teminata konu varlığı korumak amacıyla kullanılabileceği ve bir paraya çevirme metodu 

olarak kullanılamayacağı kabul edilmektedir. 

o Teminat sözleşmelerindeki düzenlemeler vasıtasıyla mevzuat ve içtihatta öngörülen sınırlı sayıdaki teminatlar haricindeki 
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teminatlara ilişkin olarak da mülkiyete geçirme vasıtasıyla paraya çevirme hakkı tanınabilmektedir. Bu haklar genellikle 

borçlunun temerrüdüne istinaden doğacak şekilde düzenlenmektedirler. 

o Uygulamada mülkiyete geçirme hakkının icrası kapsamında teminata konu varlığın nasıl değerleneceği, ilgili teminat 

sözleşmesinde belirlenmektedir. Her ne kadar belli mevzuat çerçevesinde bazı değerleme kuralları bulunsa da, pratikteki tüm 

standart dokümanların değerlemeye ilişkin kuralları da mevzuattan ayrılarak tarafların iradesine göre belirlediği 

deneyimlenmektedir. 

o Bu hak, dava yoluyla veya (nadiren karşılaşılan bir durum olmak üzere) eğer fiilen mümkün ise ilgili varlığı fiziksel olarak 

hakimiyete almak yoluyla kullanılmaktadır. Bahsedilen ikinci opsiyon genellikle sadece terk edilmiş varlıklar bakımından 

uygulanabilir olmaktadır. 

o Mülkiyete geçirme hakkının uygulamada alacaklılar tarafından sıklıkla tercih edilmediği görülmektedir. Zira alacaklılar, teminata 

konu olan varlığa ilişkin (gayrimenkullere dair çevresel talepler veya pay sahibi haline gelecekleri şirketlere ilişkin sosyal 

sorumluluklar gibi) sorumlulukları üstlenmekten imtina etmektelerdir. 

iv. “Administration” 

 Bir alacaklının bir borçlunun tüm veya tüm esaslı varlıkları üzerinde teminat hakkı bulunduğu durumlarda, teminatı paraya çev irme hakkı 

elde etmesine istinaden, mahkemeye gitmeksizin şirkete bir kayyım atama hakkı bulunabilmektedir. Şirkete kayyım atandıktan sonra 

şirket varlıkları kayyım tarafından satılmaktadır ve alacaklının teminata konu varlıkların satışı sürecine doğrudan müdahale etme imkanı 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu yapı diğer icra takiplerini durduran bir takip yasağı da sağladığı için, Birleşik Krallık’ta sıklıkla 

kullanılan bir alternatiftir ve satış getirisini azami seviyede tuttuğu düşünülmektedir.  

o Bu yapı teminatların paraya çevrilmesini sağlamakla birlikte, şirketin geneline ilişkin bir yeniden yapılandırma niteliğini d e 
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taşımakta olup, diğer detayları ile birlikte işbu Raporda III - (1).B.(iii) başlığı altında açıklanmaktadır.  

o Finansal Teminat Direktifi’ne tabi olan finansal teminat sözleşmeleri tahtındaki teminatların paraya çevrilmesi, bu süreç 

kapsamında ortaya çıkan takip yasağından etkilenmemektedir. 

C. Amerika Birleşik Devletleri 
 

 Amerika Birleşik Devletleri’nin "Uniform Commercial Code" isimli yasasının 9’uncu maddesi ve genel olarak ilgili hukuk tahtında, 

Birleşik Krallık’takine benzer bazı paraya çevirme imkanları düzenlenmektedir.  

i. Uniform Commercial Code (“UCC”) Uyarınca Paraya Çevirme 

 UCC, Amerika Birleşik Devletleri’nin tüm eyaletleri tarafından (belli eyaletlerce bazı minör değişiklikler ile birlikte) eyal et hukukuna 

aktarılmış ve Madde 9’u çerçevesinde alacaklıların teminatlarını paraya çevirmesi konusunda yeknesak bir sistem oluşturmayı amaçlayan 

bir yasadır. 

 UCC tahtında paraya çevirme, (teminat altına alınmış borca ilişkin bir ihtilaf olmadığı sürece) mahkemenin dahil olmadığı bir  paraya 

çevirme yöntemidir. 

 UCC kapsamında teminatın paraya çevirmesi, özellikle iflas ve iflas benzeri işlemler kapsamında borçluya karşı işlem başlatıl masına 

kıyasla, hızlı olması ve daha az masraflı olması gibi açılardan avantaj sağlamaktadır. Ancak bu paraya çevirme metodu, iflas  yoluyla 

takipler tarafından kesintiye uğratılabilecek olması, satışın mahkeme eliyle gerçekleştirilmemesi nedeniyle ileride ilgili yü kümlülerce 

itiraza konu edilebilecek olması, teminatsız alacaklılara açık bir takip yolu olmaması ve teminatın satışından elde edilen gelirin en yüksek 
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değerin sağlanmasını temin edeceği konusunda bir kesinlik olmaması gibi açılardan da dezavantajlı olarak değerlendirilebilmektedir. 

 UCC uyarınca paraya çevirme, şirket payları da dahil olmak üzere ve fakat yalnızca menkul varl ıklar için uygulanabilir bir yöntemdir. 

Gayrimenkul teminatların paraya çevrilmesi ise UCC kapsamının dışında kalmaktadır ve her eyalette değişebilen bir sisteme tabidir. 

 UCC uyarınca paraya çevirmenin, teminat altına alınmış tarafça, temerrüdün meydana gelmesine istinaden, teminata konu varlığın, 

mevcut haliyle veya ticari olarak makul hazırlıklar veya işlemelerden sonra; satış, kiralama, lisansa konu edilme veya üzerinde sair 

şekilde tasarruf edilmesi suretiyle gerçekleştirilebileceği düzenlenmektedir.  

 Bu kurallar çerçevesinde yapılacak olan satışın ticari olarak makul olması gerekmektedir. Bu makullük testi, satışın (usulü, zamanlaması, 

yeri ve diğer şartları da dahil olmak üzere) tüm unsurları bakımından aranmaktadır. 

o Bu kritere uyulmaması durumunda, satışa adli yoldan müdahale edilmesi veya zararlardan sorumlu olunması gündeme gelebilir. 

Ayrıca usulüne uygun olarak gerçekleştirilmeyen bir satışın daha sonra bir iflas (veya benzeri) takip kapsamında tasarrufun iptali 

yaptırımına tabi tutulma riski de bulunmaktadır. UCC tahtında paraya çevirme için yapılan satışlar yargı kararına istinaden 

gerçekleştirilmedikleri için, satışı gerçekleştiren kişilerin satışın “ticari açıdan makul” olduğunu temin etmesi önem arz 

etmektedir. 

o UCC uyarınca, bir satış, ilgili piyasada mutat olan usule uygun, ilgili piyasada ilgili satış tarihinde güncel olan bedel üzerinden 

veya satışa konu varlığın alım-satımını gerçekleştiren kişiler arasındaki makul ticari teamüllere uyumlu olarak gerçekleştirilmiş 

ise, “ticari açıdan makul” kabul edilebilir. 

o Ayrıca, satışın bir mahkeme kararı, alacaklılar komitesi veya alacaklı temsilcisi tarafından onaylanmış olması da satışın “ti cari 

açıdan makul” olmasını sağlayabilmektedir. Bununla birlikte, bu onay, “ticari açıdan makul olma” şartının yeri ne getirilmesi için 

zorunlu değildir. 
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o Her ne kadar “ticari açıdan makul olma” şartı her işlem bazında özel olarak incelense de, içtihatlar uyarınca, bir yatırım 

bankasından hizmet alınması, bir izahname hazırlanması, potansiyel olarak satış ile ilgilenebil ecek taraflarla iletişime geçilmesi ve 

satışın yerel ve ulusal gazeteler ile ticaret yayınlarında duyurulmasının, “ticari açıdan makul olma” durumuna delalet eden 

hususlar olduğu benimsenmiştir. 

o Uygulamada alacaklıların satışı gerçekleştirmek üzere profesyonel hizmet aldığı ve ilgili satışın “ticari açıdan makul” olarak 

gerçekleştirilebilmesi için uygun metotların söz konusu profesyonel tarafından belirlendiği deneyimlenmektedir.  

 UCC kapsamında paraya çevirme işlemi gerçekleştirecek olan bir alacaklının kamuya açık satış veya özel yoldan satış usullerini seçme 

imkanı bulunmaktadır. 

o Ancak, eğer alacaklı, teminata konu malı kendisi satın almak talebinde ise, bunu (i) bir kamuya açık satış dahilinde 

gerçekleştirebilir, ya da (ii) teminata konu varlığın mutat olarak tanınmış bir piyasada satılıyor olması veya yaygın olarak 

benimsenmiş standart fiyat uygulamalarına tabi bir varlık olması kaydıyla, özel yoldan satış dahilinde gerçekleştirebilir.  

 UCC uyarınca bir satış gerçekleştirecek olan alacaklının, asgari olarak ilgili satışın 10 gün öncesinde, 

o borçluya; 

o (var ise) tüm ikincil yükümlülere; ve 

o (eğer mal bir tüketim ürünü değil ise), 

i. teminatlı alacaklıya teminat üzerinde bir hak iddiasında bulunmak üzere bildirimde bulunmuş olan kişilere; ve  

ii. (mevzuat tahtında belirtilen) diğer teminatlı alacaklılara, 
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paraya çevrime işlemine ilişkin olarak bildirimde bulunması gerekmektedir. 

 Satıştan elde edilen bedelin teminat altına alınmış borcu karşılamaması veya borcu aşması durumunda; paraya çevirmeden elde e dilen 

gelirlerin teminat altına alınmış borcu aşan kısmının borçluya aktarılacağı veya teminat altına alınmış borcun karşılanamayan kısmından 

borçlunun sorumlu olmaya devam edeceği öngörülmektedir. 

o Bununla birlikte, teminatlı alacaklının, satışı bir ilişkili tarafı ile gerçekleştirmesi durumunda, satış bedelinin (herhangi bir diğer 

üçüncü kişiye yapılacak olan bir satışa kıyasla) düşük tutulmuş olması riskine karşılık olarak, teminatlı varlığın satışından  elde 

edilen gelirin teminat altına alınmış borcun ne kadarını karşılamadığı hesaplanırken, satışın ilişkili taraf olmayan bir üçüncü kişiye 

yapılmış olduğu varsayımı ile hareket edileceği kabul edilmektedir. 

 Satış masrafları ve makul avukatlık ücretleri de paraya çevirmeden elde edilen gelirden tahsil edilir.  

 UCC kapsamında paraya çevrilen varlıkların üzerindeki takyidatlar otomatik olarak kaldırılmamaktadır. Bununla birlikte, alacaklı, 

gerçekleştirilen satış kapsamında teminata konu (satılan) varlığa ilişkin olarak (aksi alacaklı tarafından kabul edilmediği s ürece) herhangi 

bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. Ancak UCC kapsamındaki satışların bu özelliği, elde edilebilecek olan bedellerin düşük 

olmasına yol açabilmektedir. 

 Teminatlı alacaklı ve teminat sağlayanın mutabakata varması ve herhangi bir ilgili tarafın teminatlı alacaklıya karşı haklı bir itiraz ileri 

sürmemiş olması halinde, teminatlı alacaklı, bir satış gerçekleştirmeksizin teminata konu varlığı mülkiyetine geçirebilir.  

o Bu süreçte herhangi bir kamuya açık satış veya mahkeme müdahalesi de olmadığı için, varlığın değerlemesine ilişkin esaslar da 

düzenlenmemektedir. Dolayısıyla alacaklının mülkiyetine geçen varlığın teminat altına alınmış borcun tamamını mı yoksa bir 

kısmını karşıladığı hususu, taraflar arasındaki mutabakata göre belirlenir. 

o Alacaklının varlığı mülkiyetine geçirmeye ilişkin olarak borçluya yaptığı teklife borçlunun 20 gün içerisinde cevap vermemesi 
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halinde, borçlunun tüm borcu karşılamak üzere varlığın teminatlı alacaklının mülkiyetine geçmesini kabul ettiği varsayılır. Ancak, 

alacaklının varlığın mülkiyetini alma teklifini tüm borcun karşılanması için değil borcun kısmen karşılanması için yaptığı 

durumda, borçlu açıkça onay vermediği sürece bu teklifi kabul etmiş sayılmaz. 

o Bu yöntem mutabakata dayalı bir süreç olduğu için daha az masraflıdır ve ihtilafa konu edilme riski de daha azdır. 

ii. Yediemin Yoluyla Satış (Receivership) 

Amerika Birleşik Devletleri hukukunda, borçlunun varlıklarının için bir üçüncü kişinin yediemin (receiver) olarak atanması mümkündür. 

 Yedieminliğin birçok türü olmak ile birlikte, uygulamada en yayın olarak görüleni, bir alacaklı tarafından ilgili mahkeme nezdinde ileri 

sürülen bir talep doğrultusunda atanan yediemindir. Bu durumda yedieminin yetkileri mahkeme tarafından belirlenmektedir. Yedi eminin 

atanmasına karar verilebilmesi için belirlenmiş spesifik kriterler bulunmamakla birlikte, mahkemelerin bu kararı alırken yediemin 

atanmasının hakkaniyetli olup olmadığını ve her halükarda ilgili mevzuatı göz önünde bulundurduğu deneyimlenmektedir.  

o Federal mahkemeler, bu incelemeyi yaparken, alacaklının geçerli bir alacak talebi olup olmadığını, teminat sağlayanın herhangi 

bir hileli davranışının bulunup bulunmadığını, varlığın kaybı, zarar görmesi, değer kaybetmesi gibi yakın risklerin bulunup 

bulunmadığını, diğer hukuk yollarının yetersiz olup olmadığını, (taraflar arasındaki) zararlar dengesini, alacaklının ilgili takip 

kapsamındaki başarı ihtimalini ve alacaklının teminata konu varlık üzerindeki hakkının telafi edilemez şekilde zarar görme 

ihtimalini değerlendirmeye aldığı görülmektedir. 

 Yediemin, kendisini atayan mahkemenin bir memurudur ve borçlunun tüm alacaklılarına karşı özen borcu ile yükümlüdür.  

 Genellikle yediemine verilen göreler, borçlunun varlıkları ve yükümlülüklerinin tespiti, varlıkların hakimiyete geçirilmesi, varlıkların 

yönetilmesi ve borçlunun yöneticiliğinin üstlenilmesidir. 
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 Yedieminin borçlunun varlıklarını satma veya borçlunun varlıkları üzerinde sair şekilde tasarrufta bulunma yetkisi vardır.  

o Yedieminin satışı kamuya açık veya özel yoldan gerçekleştirme imkanı bulunmaktadır. Bununla birlikte, yedieminin bir 

gayrimenkulü satacağı durumlarda, iflas mevzuatında yer alan ve değerleme şartı gibi kısıtlamalar öngören düzenlemeler, 

yediemin tarafından gerçekleştirilen satış işleminde de uygulanır. 

 Yediemin atanması, borçlu ve tüm ilişkili şirketleri ve bunların tüm varlıklarının tek bir işlem kapsamında ve ortak kontrol çatısı altında 

birleştirilmesini hedeflemektedir. 

 Yedieminin gerçekleştireceği işlemlerin desteklenmesi için mahkemeler tarafından geçici takip yasaklarının uygulanması da mümkündür. 

Ancak bu yasak, yediemin atanması ile kendiliğinden devreye girmemektedir. 

D. Fransa 
 

 Şirket Payları Gayrimenkul Alacaklar 

Açık Arttırma Bir hizmet sağlayıcı, sicile kayıtlı 

bir broker veya mahkeme 

tarafından atanmış bir kamu 

görevlisi aracılığı ile satılması 

mümkündür. 

Varlığın satışı için mahkeme 

onayı gereklidir. Ayrıca iradi 

satışlar noter huzurunda, cebri 

satışlar ise mahkeme nezdinde 

gerçekleştirilmektedir. 

Sicile kayıtlı bir broker veya 

mahkeme tarafından atanmış bir 

kamu görevlisi aracılığıyla 

satılması mümkündür. 

Mülkiyete Geçirme Yalnızca tarafların mutabakatı ile 

mümkündür. Mahkeme onayı 

gerekli değildir. 

Yalnızca tarafların mutabakatı ile 

mümkündür. Mahkeme onayı 

gerekli değildir. 

Yalnızca tarafların mutabakatı ile 

mümkündür. Mahkeme onayı 

gerekli değildir. Ancak rehinli 

alacaklardan elde edilen 

ödemelerin, borç sona erene 

kadar teminatlı alacaklı 
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tarafından tahsil edilmesi 

mümkündür. 

Mahkeme Eliyle Paraya 

Çevirme 

Mahkemeye başvurularak 

payların teminatlı alacaklıya 

devredilmesi mümkündür. 

Mahkemeye başvurularak 

varlığın teminatlı alacaklıya 

devredilmesi mümkündür. 

Mahkemeye başvurularak 

alacakların teminatlı alacaklıya 

devredilmesi mümkündür. 
 

E. Almanya 
 

 Şirket Payları Gayrimenkul Alacaklar 

Açık Arttırma 

Çoğunlukla emredici mevzuata 

tabi olan bir açık arttırma yolu 

söz konusudur. 

Mahkeme gözetiminde cebren 

gerçekleştirilmesi mümkündür. 

Bir alternatif olarak mahkeme 

tarafından varlığın yönetimi, kira 

gelirlerinin toplanması ve 

alacaklılar arasında dağıtılması 

için kayyım atanması da 

mümkündür. 

Açık arttırma mekanizması 

uygulanmamakta olup, kayyım 

atanması halinde alacakların 

kayyım tarafından tahsil edilmesi 

ve gelirlerin alacaklılar arasında 

dağıtılması mümkündür. Kayyım, 

uygulanabilir olduğu ölçüde, ilgili 

borçluya ilerideki ödemeleri 

teminatlı alacaklılara yapması 

için bildirimde bulunabilir. 

Özel Yoldan Satış / Mülkiyete 

Geçirme 

Kanuni bazı şartların yerine 

getirilmesi kaydıyla taraflar 

arasında kredinin geri çağırılması 

sonrasında mutabık kalınır ise 

mümkündür. 

Kanuni bazı şartların yerine 

getirilmesi kaydıyla taraflar 

arasında kredinin geri çağırılması 

sonrasında mutabık kalınır ise 

mümkündür. 

Uygulanabilir değildir. 

 

F. İrlanda 
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 Şirket Payları Gayrimenkul Alacaklar 

Yediemin Eliyle Satış 

Mevzuat veya ilgili teminat 

sözleşmesi uyarınca varlığın 

satışı için yediemin atanabilir. 

Satışın piyasa koşullarına uygun 

olarak gerçekleştirilmesi 

koşuluyla mahkeme sürece 

müdahale etmemektedir. Bir açık 

arttırma prosedürü de gerekli 

değildir. Yedieminin mümkün 

olan en iyi bedelden satışı 

sağlama görevi olduğu için, 

yedieminin genellikle bağımsız 

değerleme yaptırdığı ve/veya 

piyasa üzerinden açık olarak satış 

gerçekleştirdiği görülmektedir.  

Mevzuat veya ilgili teminat 

sözleşmesi uyarınca varlığın 

satışı için yediemin atanabilir. 

Yedieminin mümkün olan en iyi 

bedelden satışı sağlama görevi 

olduğu için, yedieminin 

genellikle pazarlama 

yöntemlerine başvurduğu ve 

piyasaya açık bir satış süreci 

yürüttüğü görülmektedir. 

İlgili teminat sözleşmesinin 

koşullarına tabi olarak alacakların 

satışı için yediemin atanabilir. 

Özel Yoldan Satış / Mülkiyete 

Geçirme 

Pay rehninin ilgili pay senedinin 

alacaklıda bulunacağı ve pay 

sahibi tarafından imzalanmış 

devir formunun da alacaklıya 

verileceği şekilde tesis edilmesi 

halinde mahkeme onayı 

gerekmemektedir. 

İlgili teminat sözleşmesinde aksi 

öngörülmediği sürece, mahkeme 

onayı veya ipotek verenin onayı 

gerekmektedir. Gayrimenkule 

ilişkin sorumluluklar nedeniyle 

ipotek alanların genellikle varlığı 

mülkiyetlerine geçirmedikleri 

görülmektedir. 

Alacak teminaten temlik edildi 

ise mahkeme onayı 

gerekmeksizin alacaklı alacağı 

mülkiyetinde tutabilir. Aynı 

zamanda muaccel alacakların 

mahsuba konu edilmesi de 

mümkündür. 

 

G. Hollanda 
 

 Şirket Payları Gayrimenkul Alacaklar 



 

     

 

87 

IV - (2) Takip Hukuku Mekanizmaları 

Açık Arttırma Noter huzurunda satış yapılması 

mümkündür. Mahkeme sürece 

dahil değildir. 

Noter huzurunda satış yapılması 

mümkündür. Mahkeme sürece 

dahil değildir. 

Nadir olarak açık arttırmaya konu 

edilir. 

Özel Yoldan Satış Mahkemenin onayı veya temerrüt 

sonrası teminat sağlayanın onayı 

gerekmektedir. Ayrıca payların 

devrinin noter tasdikli bir 

sözleşme ile gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 

Açık artırmanın ilan 

edilmesinden sonra ilgililerin 

mahkemeye başvurarak özel 

satışa izin verilmesini talep 

etmesi mümkündür. Mahkemenin 

onayına ek olarak ayrıca payların 

devrinin noter tasdikli bir 

sözleşme ile gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 

Nadir olarak uygulanmakla 

birlikte mahkemenin veya 

teminat sağlayanın onayına 

istinaden özel satışa konu 

edilebilir. 

Mülkiyete Geçirme Mahkeme vasıtasıyla 

mümkündür. 

Uygulanabilir değildir. Nadir olarak uygulanmakla 

birlikte mahkemenin veya 

teminat sağlayanın onayına 

istinaden mülkiyete geçirilebilir. 
 

H. İspanya 
 

 Şirket Payları Gayrimenkul Alacaklar 

Açık Arttırma Noter huzurunda satış 

gerçekleştirilir. Mahkeme sürece 

dahil değildir. 

Noter huzurunda satış 

gerçekleştirilir. Mahkeme sürece 

dahil değildir. 

Noter huzurunda satış 

gerçekleştirilir. Mahkeme sürece 

dahil değildir. 

Mahkeme Eliyle Satış Satışın açık arttırma usulüyle 

mahkeme tarafından 

gerçekleştirilmesi de talep 

edilebilir. 

Satışın açık arttırma usulüyle 

mahkeme tarafından 

gerçekleştirilmesi de talep 

edilebilir. 

Satışın açık arttırma usulüyle 

mahkeme tarafından 

gerçekleştirilmesi de talep 

edilebilir. 
 



 

     

 

88 

IV - (2) Takip Hukuku Mekanizmaları 

I. Polonya 
 

 Şirket Payları Gayrimenkul Alacaklar 

Mahkeme Eliyle Satış İlgili varlığın maliki tarafından 

paraya çevrilmenin kabul 

edilmesine ilişkin bir beyan 

imzalanmadığı sürece, mahkeme 

kararı ile başlatılan bir süreç 

kapsamında mahkemenin bir 

görevlisi tarafından satış 

gerçekleştirilebilir. 

İlgili varlığın maliki tarafından 

paraya çevrilmenin kabul 

edilmesine ilişkin bir beyan 

imzalanmadığı sürece, mahkeme 

kararı ile başlatılan bir süreç 

kapsamında mahkemenin bir 

görevlisi tarafından satış 

gerçekleştirilebilir. 

İlgili varlığın maliki tarafından 

paraya çevrilmenin kabul 

edilmesine ilişkin bir beyan 

imzalanmadığı sürece, mahkeme 

kararı ile başlatılan bir süreç 

kapsamında mahkemenin bir 

görevlisi tarafından ilgili 

hesaptaki fonlara el konur. 

Mülkiyetin Geçirilmesi Ancak taraflar arasında mutabık 

kalınır ise mümkündür. 

Mahkemenin dahil olmadığı bir 

süreçtir. 

Uygulanabilir değildir. Ancak taraflar arasında mutabık 

kalınır ise mümkündür. 

Mahkemenin dahil olmadığı bir 

süreçtir. 

Açık Arttırma Ancak taraflar arasında mutabık 

kalınır ise mümkündür. Satış 

mahkeme dışında bir noter 

tarafından veya mahkemenin bir 

görevlisi tarafından 

gerçekleştirilir. Bazı şirket tipleri 

için uygulanabilir değildir. 

Uygulanabilir değildir. Uygulanabilir değildir. 

Özel Yoldan Satış İlgili teminat sözleşmesinde 

mutabık kalınması halinde ve söz 

konusu sözleşmede öngörülen 

şartlar çerçevesinde satış 

gerçekleştirilebilir. 

Uygulanabilir değildir. Uygulanabilir değildir. 
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J. Çek Cumhuriyeti 
 

 Şirket Payları Gayrimenkul Alacaklar 

Açık Arttırma Açık arttırma yalnızca lisanslı 

broker tarafından 

gerçekleştirilebilir. 

Satışın açık arttırma ile 

gerçekleştirilmesi mümkündür. 

Satışın açık arttırma ile 

gerçekleştirilmesi mümkündür. 

Doğrudan Satış Yalnızca taraflar arasında 

mutabık kalınması halinde 

mümkün olabilir. Ayrıca rehin 

alanın benzer şartlar altında ilgili 

yer ve zamanda mutat olarak 

satılabileceği bedeli elde etmek 

için profesyonel özen gösterme 

yükümlülüğü söz konusudur. 

Yalnızca taraflar arasında 

mutabık kalınması halinde 

mümkün olabilir. Ayrıca rehin 

alanın benzer şartlar altında ilgili 

yer ve zamanda mutat olarak 

satılabileceği bedeli elde etmek 

için profesyonel özen gösterme 

yükümlülüğü söz konusudur. 

Yalnızca taraflar arasında 

mutabık kalınması halinde 

mümkün olabilir. Ayrıca rehin 

alanın benzer şartlar altında ilgili 

yer ve zamanda mutat olarak 

satılabileceği bedeli elde etmek 

için profesyonel özen gösterme 

yükümlülüğü söz konusudur. 

Broker Tarafından Satış Paylar Avrupa regüle borsasına 

kayıtlı ise, ya ilgili borsa 

üzerinden ya da söz konusu 

borsada belirlenmiş bedele 

karşılık olarak ilgili borsa dışında 

satılması gerekmektedir. 

Uygulanabilir değildir. Uygulanabilir değildir. 

Mahkeme Eliyle Satış Satışın mahkeme tarafından 

gerçekleştirilmesi de 

mümkündür. 

Satışın mahkeme tarafından 

gerçekleştirilmesi de 

mümkündür. 

Satışın mahkeme tarafından 

gerçekleştirilmesi de 

mümkündür. 
 

K. Finlandiya 
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 Şirket Payları Gayrimenkul Alacaklar 

Özel Yoldan Satış Mahkemenin sürece dahil 

olmadığı şekilde bir özel yoldan 

satış gerçekleştirilmesi 

mümkündür.  

Uygulanabilir değildir. 

Mahkemenin sürece dahil 

olmadığı şekilde bir özel yoldan 

satış gerçekleştirilmesi 

mümkündür. 

Mülkiyete Geçirme Ancak Finansal Teminat 

Direktifi’nin kapsamına giren 

işlemler haricinde varlıkların 

mülkiyete geçirilmesi 

yasaklanmıştır. 

Uygulanabilir değildir. 

Satış hakkı kapsamında teminata 

konu alacağın alacaklının 

mülkiyetine geçirilmesi 

mümkündür. 

Mahkeme Eliyle Satış İcra edilebilir bir karar alınmasına 

istinaden ilgili mevzuat tahtında 

açık arttırma usulüyle mahkeme 

görevlisi tarafından satış 

gerçekleştirilmesi gereklidir. 

Belli koşullara tabi olarak 

mahkeme görevlisinin satışın bir 

özel broker, açık arttırma 

görevlisi veya yatırım bankasınca 

gerçekleştirilmesini sağlaması 

mümkündür. 

İcra edilebilir bir karar alınmasına 

istinaden ilgili mevzuat tahtında 

açık arttırma usulüyle mahkeme 

görevlisi tarafından satış 

gerçekleştirilmesi gereklidir. 

Belli koşullara tabi olarak 

mahkeme görevlisinin satışın bir 

özel broker, açık arttırma 

görevlisi veya yatırım bankasınca 

gerçekleştirilmesini sağlaması 

mümkündür. 

İcra edilebilir bir karar alınmasına 

istinaden ilgili mevzuat tahtında 

açık arttırma usulüyle mahkeme 

görevlisi tarafından satış 

gerçekleştirilmesi gereklidir. 

Belli koşullara tabi olarak 

mahkeme görevlisinin satışın bir 

özel broker, açık arttırma 

görevlisi veya yatırım bankasınca 

gerçekleştirilmesini sağlaması 

mümkündür. 
 

L. İsveç 
 

 Şirket Payları Gayrimenkul Alacaklar 

Özel Yoldan Satış Ancak ilgili rehin sözleşmesinin 

tarafları arasında mutabık 

kalınması halinde mümkündür. 

Uygulanabilir değildir. 

Ancak ilgili rehin sözleşmesinin 

tarafları arasında mutabık 

kalınması halinde mümkündür. 
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Ancak ilgili mevzuat tahtında 

rehin alanın rehin verene rehinli 

varlıkları kurtarmayı teklif etmesi 

ve icra tarihindeki şartlar 

doğrultusunda satışın makul bir 

bedel üzerinden 

gerçekleştirilmesi gibi şartlar söz 

konusudur. 

Ancak ilgili mevzuat tahtında 

rehin alanın rehin verene rehinli 

varlıkları kurtarmayı teklif etmesi 

ve icra tarihindeki şartlar 

doğrultusunda satışın makul bir 

bedel üzerinden 

gerçekleştirilmesi gibi şartlar söz 

konusudur. 

Açık Arttırma / Kamuya Açık 

Satış 

Rehin sözleşmesinin tarafları 

arasında aksi öngörülmediği veya 

paraya çevirme bir iflas süreci 

kapsamında gerçekleşmediği 

sürece, teminat alanın rehni icra 

dairelerinde paraya çevirme 

imkanı vardır. 

İcra daireleri eliyle paraya 

çevrilebilir. 

Rehin sözleşmesinin tarafları 

arasında aksi öngörülmediği veya 

paraya çevirme bir iflas süreci 

kapsamında gerçekleşmediği 

sürece, teminat alanın rehni icra 

dairelerinde paraya çevirme 

imkanı vardır. 
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V - TÜRK HUKUK SİSTEMİNDEKİ YAPILANDIRMA VE TAKİP MEKANİZMALARINA İLİŞKİN ÖNERİLER 

V - (1) Yeniden Yapılandırma Süreçleri 

İşbu Raporumuzda Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya ve Hindistan gibi ülkelerin yerel mevzuatları 2, Avrupa Birliği’nin ilgili 

düzenlemeleri ve Dünya Bankası’nın çalışmaları tahtında öngörülmüş olan yapılandırma mekanizmaları ve/veya prensipleri, temel  yönleri ile 

irdelenmiş ve Türk hukuku ve özellikle Türk finansal sektöründeki güncel durum çerçevesinde hukuki ve ticari ihtiyaçlara cevap verebileceği 

düşünülen bir yapılandırma mekanizmasının temel açılardan taşıması önerilen özellikler, aşağıda özetlenmiştir.  

Konu Öneriler 

A
L

T
Y

A
P

I 

Düzenleme Kaynağı 

 Yapılandırma imkanının başvuru şartları, borçlu ve alacaklılar üzerindeki (özellikle hak 

kısıtlayıcı) etkileri, sürecin işleyişi ve süreç kapsamında mahkemenin rolü gibi temel 

özelliklerinin kanun seviyesindeki mevzuat çerçevesinde açıkça düzenlenmesi yerinde 

olacaktır. 

o Bu doğrultuda, konkordato ve iflas gibi düzenlemelerin halihazırda yer almakta 

olduğu İİK nezdinde yapılacak değişiklikler ile, öngörülen yapılandırma 

mekanizmasının mevzuata dahil edilmesi kanun sistematiği açısından uygun bir 

                                                 
2 Çalışma Kapsamında yer alan Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve İtalya’nın hukuk sistemleri dışında kalan (Avrupa Birliği mevzuatı, Dünya Bankası 
Prensipleri, Hindistan gibi) ülkelere ve hukuk sistemlerine ilişkin bilgiler farklı kaynaklardan tarafımıza özet olarak sağlanmış  olup, işbu Rapora sadece bilgi amaçlı olarak 

tarafımızca ilgili hukuk çerçevesinde genel bir hukuki değerlendirme yapılmaksızın aktarılmıştır. Söz konusu ülkeler ve hukuk sistemlerine ilişkin açıklamalarımız işbu 
Raporda bilgi amaçlı olarak iletilmekte olup bunların ilgili mevzuatın bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi, yorumlanması, teyit edilmesi ve var ise ilgili mevzuat tahtındaki 
güncellemeler doğrultusunda bilgi edinilmesi için, bunlara ilişkin olarak ilgili alanda yetkili avukatların görüşlerinin alınması yararlı olacaktır. 
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yaklaşım olacaktır. 

 Bununla birlikte, çerçevesi kanun ile çizilmiş olan bu düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin 

detaylı düzenlemelerin, yönetmelikler tahtında mevzuatın bir parçası haline getirilmesi de 

mümkün olabilecektir. 

 Buna ek olarak, kanun ve ikincil mevzuatta yer alan düzenlemelerin yorumlanmasına ve 

mevzuattaki çerçeve dahilinde detaylandırılmasına ilişkin görüş, yönlendirme ve 

tavsiyelerin BDDK ve TBB kararları ile kamuya açıklanmasının, (hayata geçirilmesi 

durumunda önerilen değişiklikler ile birlikte) yapılandırma mevzuatının sektörce 

benimsenmesi ve öngörülen prensiplere uygun olarak uygulamaya aktarılması açısından 

yararlı olacağı görüşündeyiz. 

Amaç 

 Öngörülecek yapılandırma mekanizmasının temel amacının yalnızca iflas koşullarını 

sağlayan veya esaslı ölçüde bu koşulları sağlama tehlikesi bulunan bir “ödeme aczi” 

seviyesinde tutulmaması yararlı olacaktır. Nitekim, borçluların anılan finansal duruma 

düşmeleri öncesindeki ara süreç, hem borçlu hem de alacaklılara önemli zararlar 

vermektedir ve varlıklarının kesin olarak borçlarını karşılamaya yetmediği noktaya ulaşmış 

olan ve iflas tehdidi altında bulunan bir borçlunun alacaklıları ile gerçek anlamda bir 

yapılandırma müzakeresi gerçekleştirmesi güç olabilecektir. 

 İlgili taraflar nezdinde finansal güçlüğün devam etmesi sebebiyle oluşabilecek olan zararı 

azaltmak ve önemli bir çoğunluk teşkil eden alacaklılar  / alacaklı sınıfları ile borçlunun belli 

borçlarına ilişkin olarak bir yeniden yapılandırma üzerinde prensipte mutabık kalabildiği 
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durumlarda bu kişilerin mevzuat ile desteklenen efektif bir yeniden yapılandırma 

gerçekleştirebilmesini temin etmek adına, borçlarını ödeyemeyen veya borçlarını ödemede 

güçlük çeken borçluların borçlarını yeniden yapılandırılmasını sağlamayı ve ödeme aczine 

düşmelerini engellemeyi amaçlayan bir mekanizma kurulması yararlı olacaktır.  

o Hangi borçluların yapılandırmanın hedef kitlesini oluşturacağı ve bir asgari eşik 

olarak hangi finansal güçlük seviyesinin yapılandırma mekanizmasının temeline 

alınacağı hususu, hukuki değerlendirmelerden ziyade ekonomik ve ticari 

değerlendirmeleri de gerektiren bir husustur. Bu çerçevede, ilgili danışmanlardan, 

sektörde yapılandırma ihtiyacı içerisinde bulunmak ile birlikte, mevcut 

mekanizmalar çerçevesinde ihtiyacı olan yapılandırmayı gerçekleştiremeyen 

borçluların özellikleri konusunda bilgi alınması ve değerlendirmenin bu doğrultuda 

yürütülmesi de uygun olacaktır. 

 Her halükarda bu yapılandırma imkanının bir amacı da, borçlunun tasfiyesini ve hukuki ve 

ticari varlığının sona ermesini önlemek ve rehabilite edilerek sürdürülebilirliğini sağlamak 

olmalıdır. Bu doğrultuda, borçlunun mevcut sözleşmelerinin akıbeti, takip yasakları ve 

yapılandırma çerçevesinde alınabilecek diğer önlemlerin, borçlunun işleri ve işletmesinin 

sürdürülebilirliği amacına hizmet ettiğinden emin olunması önerilmektedir. Zira bu sayede 

yapılandırma, gerçekten bir anlaşma ve sürdürülebilir iyileştirme platformu olarak 

kullanılabilecek ve yalnızca alacaklıların tahsilat imkanlarını idealize eden bir araç olarak 

görev görmeyecektir. 

 İşbu Raporun bu kısmında açıklamakta olduğumuz önerilerimiz, Çerçeve Anlaşma sistemi 

gibi belirli bir süreye tabi olarak geçici mahiyette düzenlenen bir “kriz” mekanizmasına 
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değil, mevcut mevzuatta yer alan konkordato gibi kalıcı ve sürekli bir yapılandırma 

mekanizmasına yöneliktir. Diğer bir deyişle, bu önerilerimiz çerçevesinde mevzuatın bir 

parçası haline getirilebilecek olan yapılandırma mekanizması, i lgili mevzuatta herhangi bir 

süreye bağlı olmaksızın geçerli ve erişilebilir olarak muhafaza edilmelidir. 

 Bu yapılandırma mekanizmasının özellikle sürece başvurulmadan önce esaslı bir çoğunluk 

teşkil eden alacaklılar ve borçlular arasında ticari mutabakat sağlanması ve böylece 

başlatılan yapılandırma sürecinin, onay sağlamayan alacaklıların adil surette yapılandırmaya 

dahil edilmesi sağlanarak hızlıca tamamlanması şeklinde kullanılması hedeflenmektedir. Bu 

kapsamda bu yapılandırma mekanizması, ticari olarak yürütülmeye çalışılan özel 

yapılandırma işlemlerini hızlandıran bir araç olarak kullanılabilecektir.  

 Doğrudan bu yapılandırma mekanizmasının bir parçası olmasa da, borçluların yapılandırma 

ihtiyacı duyduğu noktaya gelmesinin önlenmesi için bankacılık mevzuatındaki ilgili kredi 

verme koşullarının da yeniden değerlendirilmesi yararlı olabilir. Örneğin, halihazırda, 5411 

sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca, bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk 

grubuna kullandırılabilecek kredilerin toplamının ilgili özkaynaklarının %25’ini aşmaması 

gibi bir sınırlama öngörülmektedir. Bu kapsamda halihazırda belli borçluluk seviyelerini 

aşmış olan veya temerrüt nedeniyle kredileri izlemeye alınmış olan belli borçlu gruplarına 

kredi verilmesi konusunda sınırlamalar veya karşılık ayırma gibi yükümlülükler açısından 

ağırlaştırılmış bazı yükümlülükler ve belki de yaptırımlar öngörülmesi yararlı olabilecektir. 

 Bu mekanizma çerçevesinde yapılandırılmayacak olsa da bu yapılandırmalardan başarılı 

sonuç alan borçluların kamu borçlarının vadelendirilmesi konusunda da bazı teşviklerin 
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sağlanması değerlendirilebilir. 

Sürecin Borçlu ve/veya 

Alacaklılarca Başlatılması 

 Mevzuat çerçevesinde belirlenecek yeterlilik şartlarını sağlayan tüm borçluların, 

yapılandırmaya başvurma imkanı bulunmalıdır. 

o Her ne kadar mevzuat tahtında borçlulara bu imkan tanınsa da, sektördeki tüm ilgili 

borçluların bu imkandan haberdar olabilmesi için ilgili meslek odalarının ve diğer 

ilgili kuruluşların da desteği ve işbirliği ile sektör çapında bilgilendirme 

inisiyatiflerinin başlatılması yararlı ve gerekli olarak değerlendirilmektedir. 

o Buna ilave olarak, AB Yapılandırma Direktifi’nde öngörülen erken uyarı 

sistemlerinin getirilmesine ilişkin prensip çerçevesinde, borçludan mevzuat 

kapsamında belirlenebilecek önemli ölçüde alacaklı olan alacaklıların belli temerrüt 

halleri sonrasında borçluya bilgilendirme yapmasına veya borçlunun bağımsız 

denetim şirketi veya mali müşaviri gibi kişilerin borçluyu bu konu hakkında 

aydınlatması gibi yükümlülüklerin düzenlenmesi de değerlendirilebilir. Her 

halükarda bu kişilerin, borçlunun ilgili yapılandırma başvurusunu yapmaması, eksik 

veya yetersiz yapması veya süreci uygun olmayan bir surette yürütmesi ve/veya 

yapılandırmanın başarısız olması gibi sonuçlardan, bilgilendirme yükümlülüğüne 

uymuş olması kaydıyla, sorumlu tutulmamaları uygun olacaktır. 

 Bununla birlikte, yapılandırma ihtiyacına düşmüş olan borçlunun ilgili 

finansal güçlük durumunun esas sorumlusu olacağı göz önünde 

bulundurularak, alacaklılara yüklenebilecek bilgilendirme yükümlülüklerinin 

ciddi yaptırımlara bağlı tutulmaması ve borçlunun bu yükümlülüklerin yerine 
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getirilmemesi veya usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi gibi durumları 

iddia ederek yükümlülüklerinden kaçınmasına mahal veren bir sistem 

öngörülmemesi adil olacaktır. 

o Özellikle finansal sektördeki alacaklıların, sektördeki borçluların finansal 

durumundan haberdar olabilmesini ve gerekmesi halinde ilgili borçlular ile gerekli 

iletişimi sağlayabilmesi hususunda, TBB nezdinde kurulmuş halihazırda sektördeki 

borçlular hakkında (kredi başvurusu reddi ve ödememe durumu gibi) birçok farklı 

veriyi azami güncellikte halihazırda içermekte olan risk merkezinden istifade 

edilebilecektir. 

 Borçlunun başvuru hakkına ilave olarak, alacaklılara da yapılandırma sürecini başlatmak 

için resmi başvuru yapma hakkı tanınması değerlendirilebilir. Zira yapılandırmanın 

gerçekten ihtiyaç konusu olduğu bir süreçte işbirliği içerisinde bulunmayan bir borçlunun 

alacaklıların başvurabileceği iflas veya konkordato gibi daha ağır sonuçları olan b ir 

platforma çekilmesi, ne borçlunun ne de alacaklıların yararına olacaktır. 

o Bununla birlikte, yapılandırma süreçlerinde borçlunun (başvurunun kim tarafından 

yapılabileceği hususundan bağımsız olarak) işbirliği içerisinde bulunmasının her 

halükarda gerekeceği aşikardır. Asgari olarak bir alacaklı tarafından yapılabilecek 

olan bir başvuruyu takiben, gerekli finansal ve diğer nitelikteki bilgilerin ve de 

yapılandırma planının sunulması ve müzakerelerin yürütülmesi, esasen borçlu 

tarafından üstlenilmesi gereken işlem ve süreçler olacaktır. Ancak alacaklıların 

başvurusu sonrasında bu işlem ve süreçlerde üzerine düşeni yerine getirmeyen bir 
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borçlunun söz konusu olduğu durumlarda, yapılandırma süreci işlemeyecektir. 

 Her halükarda bu yapılandırma mekanizmasının borçlunun işletmesinin 

sürdürülebilirliğini amaçlamasını ve dolayısıyla da borçlunun (alacaklılar / 

mahkeme / uzman açısından belli gözetim ve müdahale imkanlarına tabi 

olarak) işletmesinin kontrolünü de muhafaza etmesini önermekte 

olduğumuzdan, kayyım atanması gibi mekanizmaların yapıya dahil edilmesi 

ve borçlunun iradi olarak iştirak etmediği bir çerçevede (yalnızca ilgili 

alacaklı çoğunluğunun mutabakatıyla) cebri yapılandırma 

gerçekleştirilmesine mahal veren bir düzenleme yapılmasını 

önermemekteyiz. 

 Bu sorunun belli bir ölçüde elimine edilebilmesi adına, mevzuat uyarınca 

belirlenecek belli bir eşiği aşan seviyede alacağı bulunan ve/veya yalnızca 

banka veya finansal kuruluş niteliğinde bulunan alacaklıların başvuru ile 

birlikte bir yapılandırma planı teklif etmesi hakkının da mevzuatta azami 

düzeyde açıkça düzenlenmesi, ilave bir alternatif olarak değerlendirilebilir. 

Bununla birlikte borçlunun diğer belgeleri sağlamadığı ve müzakereleri 

yavaşlattığı ya da durdurduğu durumlarda bu yapılandırma sürecinin de 

işlemesinde güçlük çekilebilecektir. 

B
O

R
Ç

L
U

L

A
R

 Borçluya İlişkin Yeterlilik 

Şartları 

 Borçlarını ödeyemeyen veya ödemede güçlük çeken borçluların yanı sıra, ödeme güçlüğü 

içine düşme riski bulunan ve borçlarını yapılandırmak isteğinde olan borçluların da bu 

imkana başvurabilmesi uygun olacaktır. 
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 Bununla birlikte, Çerçeve Anlaşma ve ilgili ikincil mevzuat açısından öngörüldüğü üzere, 

bankalar, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri , kamu kurum 

ve kuruluşları, Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi (aracı kurumlar gibi) bazı şirketler ve tacir 

olmayan gerçek kişilerin, “borçlu” olarak bu yapılandırma mekanizmasına başvuramayacağı 

düzenlenebilir. Zira belli özel nitelikleri haiz (ve regüle piyasalarda lisansa tabi olarak 

faaliyet gösteren) şirketlerin borçlarının yapılandırılmasının olağan sektör borçluları ile aynı 

kural seti çerçevesinde değil, ayrı ve özel olarak düzenlenmiş ve bu şirketlere uygulanan 

özel mevzuatı da dikkate alan bir mekanizma dahilinde değerlendirilmesi gerekecektir.  

 İlave olarak ise, borçlunun yapılandırmaya konu etmeyi teklif ettiği borçlarının belli bir 

parasal eşiği geçmesi ve yapılandırmaya konu etmediği borçları ile birlikte toplam 

borçluluğu içerisinde belli bir oranı geçmesi gibi kriterlerin getirilmesi de 

değerlendirilebilir. 

 Bir borçlunun aynı yapılandırma mekanizmasına belli süreler içerisinde gerçekleştirebileceği 

başvuru sayısının da sınırlandırılması, değerlendirilebilecek bir düzenleme alternatifidir. 

o Bu kapsamda özellikle bir defa başarılı bir yapılandırmayı bu mekanizma sayesinde 

elde etmiş olan bir borçlunun aynı borçları bu mekanizma kapsamında tekrar 

yapılandırabilmesi için belli bir sürenin geçmiş olması ve yapılandırılan tutarın belli 

bir kısmının geri ödemesinin yapılmış olması gibi ilave şartlar da getirilebilir.  

Değerlendirme ve Sürece 

Kabul 

 Borçlunun yapılandırma sürecinin başlamasına ilişkin ilk değerlendirmenin ticaret 

mahkemesi tarafından yapılması yerinde olacaktır. 
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 Bununla birlikte, sürecin mahkeme nezdinde yürütülen resmi bir tasfiye süreci değil, 

alacaklılar ile borçlu arasında yürütülerek belli önemli sonuçlarına binaen mahkeme 

tarafından gözetilen bir yapılandırma süreci olarak şekillendirilebilmesi için, mahkemenin 

yapacağı inceleme, başvurunun usulüne göre yapılıp yapılmadığı kapsamında olmalıdır.  

o Ancak, yapılandırma mekanizmasının istismar edilmemesi adına, mahkeme 

tarafından dosya üzerinden temel olarak incelenebilmek üzere, borçlunun başvuru 

yaparken sunduğu yapılandırma planının borçlunun ödeme aczinin ve iflasının 

engellenmesi ve de borçlunun işletmesinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına hizmet 

ettiği ve de planın temelindeki verilerin doğruluğunun teyit edildiği bir bağımsız 

denetçi raporu (fizibilite raporu) ile de tevsik etmesi öngörülebilir. 

 Yapılandırma planı kapsamında hangi alacaklıların yapılandırmaya konu 

edilmesinin öngörüldüğünden bağımsız olarak, fizibilite raporu kapsamında 

borçlunun (yapılandırılması önerilmeyenlerin mevcut vadelerinde 

ödenebilmesi de dahil olmak üzere) tüm borçlarının göz önünde 

bulundurulması önemlidir. 

 Bu değerlendirmenin piyasada tanınan ve kabul gören finansal danışman 

şirketlerin mahkeme tarafından bilirkişi olarak görevlendirilmesi gibi 

vasıtalarla yapılması, yapılandırma kapsamında kullanılacak finansal modelin 

borçlunun bulunduğu ilgili sektör göz önünde tutularak uluslararası kabul 

gören kriterlere göre değerlendirilebilmesi açısından yararlı olabilecektir.  

o Buna ek olarak, alacaklıların bilgilendirilmesi ve değerlendirmelerinin 
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kolaylaştırılması adına, denetçi tarafından tevsik edilmek üzere, borçlunun iflas ettiği 

ihtimal ile yapılandırma planının kabul edildiği ihtimal arasında alacaklıların 

gerçekleştirebileceği tahsilat oranları bakımından bir karşılaştırma sağlanması da 

gereklidir. 

Grup Yapılandırmaları 

 Yapılandırmaya tek bir borçlu şirket için değil, borçlu tarafından (ilgili alacaklılar ve 

alacaklar göz önünde bulundurularak makul olarak) belirlenebilecek olan kapsamdaki bir 

şirketler grubu olarak başvurulmasına da izin verilmesi yararlı olacaktır. Zira güncel birçok 

yapılandırma işleminde, borçlu şirketlerin finansal durumlarının iyileştirilmesi ve 

faaliyetlerinin sürdürülebilir hale getirilebilmesi için, grup içinde borç taşımaları da 

yapılmak suretiyle birden fazla grup şirketinin bir arada yapılandırmasının ticari ve finansal 

bir gereklilik olduğu görülmektedir. 

 Grup yapılandırması başvuruları çerçevesinde ise, borçluda aranacak yeterlilik şartları ve 

denetçiden talep edilecek olan fizibilite raporu gibi koşulların, yapılandırmaya dahil 

edilmesi önerilen tüm şirketleri ve bunların verilerini dikkate alacak şekilde ilgili mevzuatta 

açıkça öngörülmesi gerekecektir. 

 Buna ek olarak, borçlunun önerdiği yapılandırma planına dahil edilmiş olan grup şirketlerine 

bazı grup şirketlerinin eklenmesi ve bazılarının çıkarılması da, alacaklılar ile yürütülecek 

müzakerelerin konusunu oluşturmalı ve nihai olarak yapılandırmaya giren şirketlerin 

kesinleştirilmesi öncesinde alacaklıların görüşleri çerçevesinde gündeme gelebilecek 

kapsam değişiklikleri açısından süreçte esneklik tanınmalıdır. 
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Katılabilecek / Etkilenen 

Alacaklılar 

 Yapılandırma mekanizmasının amme alacaklarının alacaklısı konumunda bulunmayan tüm 

alacaklıları içerebilecek kapsamda olması yararlı olacaktır. Her halükarda kapsama giren 

alacaklılar üzerinde sürecin doğuracağı (takip yasağı gibi) etkiler, alacaklıların niteliklerine 

göre farklı şekilde düzenlenebilecektir. 

 Bununla birlikte, yapılandırma planına hangi alacaklıların katılımının öngörüldüğü hususu, 

gerçekleştirilen yapılandırma başvurusu ve bu kapsamda sunulacak olan yapılandırma 

planının içeriğine göre belirleniyor olmalıdır. 

Alacaklı Sınıfları 

 Yapılandırma başvurusu çerçevesinde, makul derecede ortak özellikler taşıyan alacaklıları 

içeren farklı alacaklı sınıflarının öngörülmesi yararlı olacaktır. Böylece her bir alacaklı 

sınıfının, alacaklarının söz konusu ortak nitelikleri etrafında şekillenen belli yapılandırma 

şartlarını müzakere etme ve ayrı ayrı değerlendirerek onaylama / reddetme imkanı olacaktır.  

o Her halükarda asgari olarak teminatlı ve teminatsız alacaklıların ve de (var ise) 

borçlunun hissedar / grup içi alacaklılarının farklı sınıflarda yer alması gerektiğinin 

mevzuatta öngörülmesi yararlı olacak ve alacaklı sınıflandırmaları açısından 

borçlulara ortak bir başlangıç noktası sağlayabilecektir. 

o Bu kapsamda hissedar / grup içi alacaklı sınıflarının ardıl niteliğinin de mevzuatta 

açıkça öngörülmesi uygun olabilecektir. 

 Alacaklı sınıflarının oluşturulması, tüm alacaklılara dair bilgilere hakim olan tek taraf 

olduğu için, başvuran borçluya bırakılmalıdır. Bununla birlikte, alacaklıların 
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yerleştirildikleri sınıfa ilişkin olarak mahkeme nezdinde itirazda bulunması ve/veya genel 

olarak sürecin başındaki mahkeme incelemesinde mahkeme tarafından oluşturulan alacaklı 

sınıflarının da isabetli olup olmadığının değerlendirilmesi gerekecektir. 

Alacaklıların Sürece Dahil 

Edilmesi 

 Yapılandırma planının kapsadığı ve aşağıda açıklanan takip yasaklarından etkilenmesi 

öngörülen tüm alacaklılara mevzuata uygun olarak tebligat yapılmış olması önem arz 

etmektedir. 

 Buna ek olarak, alacaklılar, borçlu tarafından bildirilen alacak, teminat ve diğer bilgilerine 

ilişkin itirazlarda da bulunabilmeli ve bunlar hızlı bir usule tabi olarak ilgili mahkemece 

çözüme kavuşturulabilmelidir. Aksi takdirde müzakerelerde önem arz edecek ve oylamalara 

da esas olacak olan önemli verilerde çıkacak uyuşmazlıklar, sürecin ilerlemesini ve başarılı 

bir şekilde kapatılmasını tehlikeye sokabilir. 
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Gözetim / Denetim 

 Aşağıda daha detaylı olarak açıklanmakta olduğu üzere, yapılandırma mekanizmasının, 

karşılaştırmalı hukuktaki örnekler ile benzer olarak, takip yasakları ve olumsuz oy kullanan 

alacaklı / alacaklı sınıflarının yapılandırmaya zorlanması gibi (aşağıda açıklandığı üzere) 

önemli etkilerinin olması beklenmektedir. Bu gibi sonuçlara yol açabilecek olan önemli bir 

yapılandırma sürecinin esas ve usul açısından hukuka uygun olarak gerçekleştirilebilmesini 

sağlamak adına, süreçteki önemli kararların mahkeme tarafından verilmesi ve genel olarak 

borçlu nezdinde (borçlunun aktif, pasif ve bilançolarının kontrolü de dahil olmak üzere) 

gözetim ve zaman zaman onay makamı olarak görev yapacak olan uzman bir veya birden 

fazla “yapılandırma uzmanının” mahkeme tarafından göreve getirilmesi gerektiği 
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düşünülmektedir. 

 Yapılandırmalarda görev yapacak olan söz konusu profesyonel uzmanlarda aranacak olan 

(eğitim, lisans, borçlunun sektöründe sahip olunan asgari deneyim ve/veya menfaat 

çatışması yokluğu gibi) niteliklerin ve uzmanların görevleri ile yetkilerinin mevzuat tahtında 

açıkça düzenlenmesi, uzman atamasının alacaklıların da görüşü alınarak mahkeme 

tarafından yapılması ve de uzmanın bir kamu görevlisi sayılarak hem borçlu hem de 

alacaklılara karşı önemli sorumluluklara da tabi kılınması da uygun olacaktır. 

o Bununla birlikte, uzmanın görevi kapsamındaki sorumluluğunun ilgili bakanlık 

tarafından üstlenilmesi, uzmanın hukuka aykırı hareketlerinden doğan taleplerin 

ilgili bakanlığa yöneltilmesi de (uzman ve bakanlık arasındaki ilişki ayrıca ilgili 

idare hukuku mevzuatında ele alınabilmek üzere) değerlendirilebilir.  

 Buna ek olarak, yapılandırma mekanizmasına ilişkin olarak yetkilendirilmek üzere özel bir 

yapılandırma mahkemesi veya hakimliğinin kurulması da değerlendirilebili r. Böylece sürece 

ilgili hukuk alanında uzman hakimlerin dahil edilmesi ve mahkeme / hakimliğin iş yükü 

sadece bu yapılandırmalardan oluşacağı için sürecin daha hızlı ilerletilmesi sağlanabilir.  

Yapılandırma Araçları 

 Yapılandırma planlarında öngörülebilecek olan yapılandırma araçlarının tahdidi olarak 

sayılmaması makul olacaktır. Zira her bir yapılandırma, alacaklılar ve alacakların 

kompozisyonu, şirketin / grup şirketlerinin kurumsal kurgusu ve sermaye yapısı, mevcut pay 

sahiplerinin ticari pozisyonları, alacakların ticari beklentileri ve tercihleri gibi birçok farklı 

ticari değişken ekseninde farklı yapılandırma araç ve önlemlerinin benimsenmesini 

gerektirebilecektir. Bu araçlar içerisinde alacaklardan vazgeçilmesi, teminat havuzu 



 

     

 

105 

V - (1) Yeniden Yapılandırma Süreçleri 

oluşturulması, alacakların iştirake dönüştürülmesi veya yönetime müdahale edilmesi gibi 

çeşitli konseptler gündeme gelebilecektir. 

 Her ne kadar doğrudan icra iflas mevzuatını ilgilendiriyor olmasa da, yukarıda örnekseme 

yoluyla anılmış olanlar başta olmak üzere, yapılandırmalarda kullanılacak olan (vade 

değişikliği veya kredilerin açıp kapanması gibi tipik işlemler dışında kalan) işlemlerin 

hukuki temelinin ilgili diğer mevzuat tahtında desteklenmesi önemlidir. 

o Bu çerçevede alacaklardan vazgeçilmesinin koşulları ve bunun burada öngörülen 

yapılandırma mekanizması çerçevesinde (gerek onaya tabi gerekse çoğunluğun 

onayıyla cebri olarak) gerçekleştirilmesi durumunda ilgili alacaklıların yönetimlerine 

yüklenebilecek sorumluluklar, ticaret şirketlerinin yönetimlerine alacakl ılarca 

müdahil olunmasına ilişkin mekanizmalar, alacaklıların borçların şirket paylarını 

ve/veya işletmelerini devralmalarına ilişkin olarak kurulabilecek özel amaçlı şirket 

veya fon gibi yapılar, ilgili mevzuat dahilinde öngörülmeli ve bunların 

gerçekleştirilmesini sağlayacak hukuki düzenlemeler yürürlüğe sokulmalıdır. 

 Usulüne uygun olarak onaylanan yapılandırma planları çerçevesinde gerçekleştirilen tasarruf 

işlemlerinin ise, ilgili mevzuat tahtında yapılandırma dışında kalan veya olumsuz oy 

kullanmış olan alacaklılar tarafından tasarrufun iptali davalarına konu edilmesinin önüne 

geçilmesi yararlı bir düzenleme olarak değerlendirilebilir. 

Değerleme 
 Önerilen yapılandırma planı açısından gerekli olduğu ölçüde, alacaklıların talebine 

istinaden, (gayrimenkuller ve şirket payları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) 

borçlunun varlıklarının veya borçların teminatını teşkil eden / etmesi öngörülen diğer 
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varlıkların Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gayrimenkul değerleme lisansı almış olan 

bağımsız değerleme şirketleri ve diğer değerlemeler açısından da sektörde kabul gören itibar 

sahibi diğer değerleme şirketleri ve yatırım bankalarının sürece dahil edilmesi imkanı 

tanınmalıdır. 

 Değerlemelere ilişkin olarak alacaklıların (sınıf içinde veya sınıflar arası) yapılandırmaya 

zorlandıkları durumlarda ilgili şartların sağlanmadığına ilişkin ciddi iddiaları bulunmaları 

durumunda mahkemeye başvurma imkanlarının olacağının düzenlenmesi ve mahkemenin 

ikinci bir değerleme yaptırması konusunda mahkemeye yetki verilmesi yerinde olacaktır. 

Masraflar 

 Yapılandırma süreci dahilindeki tüm (mahkeme süreçleri, danışman / denetçi / uzman 

atamaları, toplantılar ve yapılandırma işlemleri de dahil olmak üzere) masrafların borçluya 

yükleneceğinin ve bunların (var ise) yapılandırma planı kapsamındaki tasarruf gelirlerinden 

öncelikli olarak yararlanacağının ve yapılandırmanın başarısız olması durumunda ileride 

başlayabilecek bir iflas süreci kapsamında da öncelikli olarak karşılanacağının düzenlenmesi 

değerlendirilebilir. 
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Durumun Korunması 

Süreci / Takip Yasağı 

 Müzakerelerin sıhhati açısından stabil bir yapılandırma platformunun sağlanabilmesi ve belli 

alacaklıların müzakerelerde işbirliğinde bulunmayarak haksız avantajlar elde etmelerinin 

engellenmesi adına, yapılandırma süreci başladıktan sonra yapılandırma kapsamında olması 

önerilen alacaklılara bir durumun korunması sürecinin uygulanması ve bu kapsamda 

borçluya karşı sahip oldukları hukuki hakları icra etmeleri ve takip başlatmalarının 

yasaklanması makul bir önlemdir. 
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o Bununla birlikte, bu süreçte takip yasağına konu olan alacaklara ilişkin olarak 

zamanaşımının durması ve hak düşürücü sürelerin işlememesinin de öngörülmesi, 

hak kaybına yol açılmaması için gerekli bir düzenleme olarak değerlendirilebilir.  

o Durumun korunması sürecine uyumun mevzuat ile desteklenebilmesi için, İİK 

kapsamında takip başlatma hakkına ilişkin düzenlemelerde bazı ilave düzenlemelere 

de gidilmesi yararlı olacaktır. Bu kapsamda hem durumun korunması süreçlerinin 

başladığının aleni olarak duyurulması / bir sicile kaydedilmesi veya borçluların 

itibara ilişkin endişeleri bulunabileceği için ilgili borçluya durumun korunması 

sürecinin başladığına ilişkin mevzuat uyarınca tanınan bir belge verilmesi yararlı 

olacaktır. Böylece borçlular, durumun korunması sürecine uymayarak icra takibine 

geçen bir alacaklının takibini kolaylıkla ve haklı bir gerekçe ile durdurabileceklerdir. 

Her halükarda durumun korunması sürecinin sona erdiğine veya askıya alındığına 

ilişkin olarak da benzer nitelikteki bir belgenin ilgili alacaklılara verilmesinin 

düzenlenmesi bu mekanizma çerçevesinde makul olacaktır. 

 Durumun korunması süreci çerçevesinde, borçlu ve alacaklılar arasındaki ilişkilerin 

(mevzuattan doğan kredi sınıflandırması yükümlülükleri gibi yükümlülükler hariç olmak 

üzere) yapılandırma başvurusunun tarihindeki pozisyona kıyasla farklılaştırılması,  anapara 

ve/veya faiz tahsilatı yapılması, genel haciz / iflas / rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 

başlatılması gibi işlemlerin bir veya birden fazlasının yasaklanması değerlendirilebilir.  

o Bununla birlikte, bankaların takip yapamadıkları ve fakat daha düşük bir sınıfta 

sınıflandırmak zorunda oldukları alacakları bakımından, sınıf düşürme nedeniyle 

artan karşılık ayırma yükümlülüklerinin takip yasağının geçerli olduğu süre için 
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askıya alınması da adil bir düzenleme olabilecektir. 

 Bununla birlikte, durumun korunması sürecinin, yapılandırma başvurusunun evrakların 

tamam olduğu görüşüyle mahkeme tarafından işleme alınması ile derhal başlaması yerine, 

borçlu tarafından durumun korunması sürecine ilişkin özel bir başvuru yapılması ve 

mahkemenin durumun korunması ilkesinin (ve takip yasağının) ilgili yapılandırma 

başvurusu özelinde müzakerelerin devamı için gerekli ve başarıya ulaşması için gerekli ve 

alacaklıların kısıtlanacak olan hakları göz önünde bulundurulduğunda orantılı olduğuna 

takdir getirmesi halinde uygulanması daha uygun bir yaklaşım olabilecektir. 

o AB Yapılandırma Direktifinde olduğu üzere, mahkemenin bu kararı verirken 

durumun korunması sürecinin hangi yasakları içereceği, söz konusu yasakların hangi 

alacaklı sınıflarına uygulanacağı konusunda da ayrıca takdir kullanabilmesi ve 

durumun korunması ilkesini farklı kapsamlarda uygulamaya koymasına imkan 

tanınması da, yapılandırmaların değişken ticari gereklilikleri çerçevesinde alacaklı 

haklarının orantısız olarak kısıtlanması riskini bertaraf edebilecektir. 

 Her halükarda durumun korunması sürecinin başlangıç ve bitiş süreleri, istisnai 

durumlardaki uzatma imkanları ve azami uzatım süreleri ile birlikte, mevzuat tahtında 

açıkça belirlenmelidir. 

o Belirtilmelidir ki, durumun korunması sürecinin gereğinden uzun olması bu imkanın 

borçlu tarafından istismar edilmesine, gereğinden kısa olması ise takip yasağının 

gerçekten yapılandırmanın başarıya ulaşması için sağlaması hedeflenen stabil 

durumu sağlayamamasına yol açabilir. Bu kapsamda mahkemenin süreyi bel irlerken 
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borçlu, alacaklılar ve finansal durumun koşullarını dikkate alarak takdirini isabetli 

olarak kullanması önem arz edecektir. 

 Durumun korunması sürecinin uygulanmasına karar verilmesi üzerine, sürece dahil edilen 

tüm yasaklar ile birlikte, alacaklılara açık bir bildirim yapıldığından da emin olunmalıdır. 

 Mahkemeye ayrıca alacaklıların veya uzmanın başvurusu üzerine, mahkeme kararıyla 

yürürlüğe girmiş olan bir durumun korunması sürecinin, değişen koşullar çerçevesinde, 

(yasağın yapılandırma planı müzakerelerini destekleme amacına hizmet etmiyor olması veya 

takip yasağının bir alacaklının ödeme aczine yol açacak olması gibi) tamamen belli işlemler 

ya da belli alacaklılar / alacaklı sınıfları açısından kaldırılması gibi kararlar almaya ilişkin 

takdir tanınması da yerinde olacaktır. 

 Durumun korunması düzenlemesinin getirilmesi durumunda, bunun bankaların ilgili 

bankacılık mevzuatı gereğince belli bir süre temerrütte kalan borçlunun kredilerini yeniden 

sınıflandırmasına ilişkin yükümlülükleri ile ilişkisi açısından ayrıca ele alınması 

gerekecektir. Borçlunun kredisinin yeniden sınıflandırılmasının ve anapara / faiz temditi 

yapılmasının mı, yoksa vadesi gelen anapara / faizin tahsil edilmesinin mi durumun 

korunması açısından uygun olacağının belirlenerek bu konuda bankaların nasıl hareket 

etmesi gerektiğine ilişkin talimatların da mahkemenin vereceği kararda bulunması 

önemlidir.  

 Durumun korunması sürecine karar verilmesi durumunda yapılandırma planının önerilen 

kapsamı dışında kalmakta olan alacaklılar ile eşit muamele ilkesine tabi olarak 

yürütülebilecek olan iki taraflı yapılandırmaların durumun korunmasını ihlal etmeyeceği 
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prensibine yer verilmesi de değerlendirilebilecek bir husustur. 

 Yapılandırma mekanizmasına başvuru imkanının, borçluların teknik iflas durumu nedeniyle 

belli işlemler yapma yükümlülükleri nedeniyle kısıtlanmaması amacıyla, sermaye kaybı 

nedeniyle genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin yükümlülüklerinin de durumun 

korunması süreci kapsamında mahkeme tarafından askıya alınması değerlendirilebilir. 

Borçlunun Hakimiyeti 

 Yapılandırmanın temel amacı borçlunun işletmesi ve işlerinin sürekliliğinin temin edilmesi 

olacağı için, yapılandırmaya başvuran borçlunun otomatik olarak işletmesi ve varlıkları 

üzerindeki kontrolünü kaybetmemesi, yönetiminin değişmemesi ve borçlunun yönetiminin 

alacaklılara, mahkemeye veya uzmana devredilmesinin öngörülmemesi, (mahkemenin 

tamamen veya kısmen aksine karar verme yetkisi saklı kalmak üzere) anılan prensip ile 

uyumlu olacaktır. 

o Ancak, borçlunun ağır kusur veya kast ile alacaklılarına zarar verecek şekilde hareket 

ettiği ya da borçlu yönetiminin, yetersiz, ihmalkar veya sair surette uygunsuz olarak 

hareket ettiği; ve fakat alacaklıların ilgili borçlunun sürdürülebilirliğinin sağlanması 

ve yapılandırılmasında hala menfaat gördüğü (sürecin sonlandırılmasının 

istenmediği) durumlarda, alacaklılarca mahkemeye başvurulması ve mahkemenin 

borçlu yönetimini yapılandırma uzmanına devretmesi gibi bir imkanın öngörülmesi 

de değerlendirilebilir. Bu durumda her halükarda borçlu ve yöneticilerinin hukuka 

aykırı hareketlerinden sorumlulukları baki olacaktır. 

 Bununla birlikte, finansal açıdan zor duruma düşmüş olan ve alacaklıların da haklarını 

tehlikeye atmış olan borçlunun işlerine uzman gözetiminde devam etmesi uygun olacaktır. 
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Bu çerçevede mahkemenin, uzman  ataması yaparken, borçlunun hangi işlemleri açısından 

uzmanın onayını alması gerektiğini ve hangi işlemleri açısından uzman onayı da yeterli 

olmaksızın doğrudan mahkemenin onayının alınması gerektiğine karar vermesi gerekecektir.  

Söz konusu önemli işlemler arasında grup içi nakit aktarımı yapılması, piyasa koşulları 

altında işlem yapılması, ilave borçlanma veya varlık satışı gibi işlemler bulunabilecektir.  

 Onaylanan yapılandırma planı çerçevesinde borçlunun teminata konu bir varlığının satılması 

veya daha fazla alacaklı lehine ortak teminata dönüştürülmesinin öngörülmesi halinde ise 

söz konusu teminatların (geliri maksimize etmek adına) kaldırılabileceğinin öngörülmesi ve 

fakat ilgili teminat lehtarlarının geri ödeme, erken ödeme ve/veya teminat hususlarında fek 

edilen teminatları ölçüsünde yapılandırma planından öncelikli olarak yararlanacağının 

öngörülmesi yararlı olabilir. Bu çerçevede teminatlı alacaklıların haklarını tehlikeye 

atmamak adına teminatların ancak tahsilat sonrasında fek edilmesinin öngörülmesi de 

değerlendirilebilir. 

İlave Borçlanma 

 Borçlunun yapılandırma kapsamında işlerine devam edebilmesi ve yapılandırma planının 

başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için (gerek yapılandırma sürecinde veya gerekse 

yapılandırma onaylandıktan sonraki süreçte) ilave borç alması gerekebilecektir. Bu hususun 

mevzuat tahtında ayrıca ele alınması, ve ilave borçlanma üstlenilmesine (yapılanma planının 

onaylanmasına kadar olan ara süreç için mahkeme veya uzman tarafından) izin verilebilmesi 

için borçlunun ispat etmesi gereken (gereklilik unsuru gibi) hususların açıkça belirlenmesi 

önemlidir. 

o İlave borçlanmaya izin verilebilmesi için mahkeme veya uzmanın incelemesi 
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gereken kriterler arasında, söz konusu ilave borçlanmanın yapılandırma planının 

uygulanması için gerekli olması veya bunun sağlanmaması durumunda derhal ve 

telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkacak olması gibi kriterler 

değerlendirilebilir. 

 Uluslararası örnekler ile uyumlu olarak ve mevcut alacaklıları yapılandırmaya katılmaya ve 

borçluyu desteklemeye teşvik etmek adına, ilave borçlanmaların (yapılandırmadan etkilenen 

bir alacaklı tarafından verilmemiş olsa dahi) yapılandırma planı kapsamında geri ödeme ve 

teminat açısından önceliği bulunmasının ve yapılandırmanın başarısız olması durumunda 

ileride gündeme gelebilecek bir iflas sürecinde öncelikli bir alacak teşkil etmelerinin 

öngörülmesi gereklidir. 

 İlave finansman sağlayarak borçluyu destekleyebilecek kreditörlerin taşıyacakları hukuki 

riskleri azaltmak adına, kendisine (yapılandırma mevzuatına uygun olarak) ilave borçlanma 

sağlanan borçlunun daha sonra ödemeden aciz hale gelmesi durumunda, ilgili finansman 

işlemi geçersiz, iptal edilebilir veya icra edilemez sayılmamalıdır ve bu krediyi tahsis etmiş 

olan kişilerin yalnızca bu ilave finansmanın alacaklıların geneli için zararlı olduğu 

gerekçesiyle sorumluluğu bulunmamalıdır. 

Mevcut Sözleşmelerin 

Akıbeti 

 Borçlunun işletmesi ve işlerinin devamı için gerekli olan sözleşmelerin, ilgili sözleşmenin 

karşı tarafınca yalnızca borçlunun yapılandırmaya başvurmuş olması,  yapılandırma 

sürecinin sair surette başlamış olması veya borçlunun yapılandırma sürecindeyken kendi 

borcunu ifa edemiyor olması gerekçesi ile feshedilmesi, sözleşme tahtındaki borçların 

muaccel kılınması, ifasından imtina edilmesi veya sözleşme şartlarının tadil edilerek 
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uygulanması gibi taleplerinin uygulanmayacağı ve de bunları öngören sözleşmesel 

düzenlemelerin hükümsüz kalacağı yönünde bir düzenleme yapılması yararlı olacaktır.  

 Buna ek olarak, yapılandırma planının uygulanmasını tehlikeye atan ve karşı tarafça henüz 

ifa edilmemiş olan sürekli borç ilişkilerine dair sözleşmelerin, borçlu tarafından, uzman 

veya mahkeme onayına tabi olarak feshedilebilmesine veya askıya alınabilmesine ilişkin bir 

imkan düzenlenmesi de uygun olacaktır. 

 Bununla birlikte, bu durumlar doğrultusunda zarara uğrayan sözleşme taraflarının 

taleplerinin yapılandırma planı tahtındaki gelirlerden öncelikli olarak yararlanmasının ve 

yapılandırmanın başarısız olması halinde ileride gündeme gelebilecek bir iflas sürecinde de 

öncelikli olarak karşılanacağının düzenlenmesi de menfaatler dengesini sağlayabilmek adına 

önemlidir. 
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Alacaklılar Tarafından 

Oylama ve Onaylanma 

 Yapılandırma planından etkilenen tüm alacaklıların alacaklarının tutarı ile orantılı olarak oy 

hakları bulunmalıdır. 

 Yapılandırma şartları, her bir alacaklı sınıfı tarafından, ilgili sınıfı ilgilendiren şartlar 

açısından ayrı ayrı oylanmalı ve onaylanmalıdır. 

 Yapılandırmanın ilgili sınıf tarafından onaylanması için aranacak olan eşik, asgari salt 

çoğunluk olmak üzere, alacak değeri bakımından daha yüksek eşiklere ve bununla kolektif 

olarak aranmak üzere alacaklı sayısı bakımından da belli eşiklere tabi tutulabilir.  

 Yapılandırma planı kapsamında hiçbir tahsilat imkanı olmaması öngörülen alacaklıların 
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planı reddetmiş, tüm alacaklarını tahsil etme imkanı olması öngörülen alacaklıların ise planı 

kabul etmiş sayılması ve farklı yönde oy kullanmalarına izin verilmemesi değerlendirilebilir. 

 Hissedarların ve ilişkili tarafların, alacaklı olsalar ve yapılandırma planından etkilenseler de, 

oy haklarının olmaması değerlendirilebilir. 

 Bununla birlikte, yapılandırma planı kapsamında herhangi bir alacaklının borçluya ilave 

kredi vermesi öngörülüyor ise, bankacılık mevzuatındaki kredi verilmesine ilişkin 

yükümlülük ve sorumlulukların önemi göz önünde bulundurularak, söz konusu alacaklının 

bu yapılandırma planı ile bağlı olabilmesi için olumlu oy kullanmış olmaları ve bu durum 

açısından yalnızca mevzuatta öngörülen alacaklı çoğunluğunun planı onaylamış olmasının 

yeterli görülmemesinin değerlendirilmesi yerinde bir düzenleme olarak değerlendirilebilir.  

o Buna ek olarak, bu yapılandırma başvurusu kapsamında anapara ve/veya faiz 

alacağının silinmesi, garantörlerin ibra edilmesi veya teminatların azaltılması gibi 

işlemlere onay verilmesinin, zimmet suçu teşkil etmeyeceğinin düzenlenmesi de 

yararlı olacak ve alacaklıların bu yapılandırma kapsamında daha rahat inisiyatif 

almalarını sağlayarak yapılandırmaların onaylanma ihtimalini arttıracaktır. 

 Yapılandırma başvurusundan itibaren başlamak üzere, yapılandırmanın alacaklılar 

tarafından onaylanabileceği belirli bir süre öngörülmesi uygun olacaktır. 

 Alacaklıların nihai onay öncesindeki ara dönemde alması gerekebilecek olan (uzmana 

danışılması gibi) ortak kararlar bakımından da genel bir karar nisabının öngörülmesi 

gerekebilecektir. 
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Alacaklıların 

Yapılandırmaya 

Zorlanması (Sınıf İçi ve 

Sınıflar Arası) 

 Bir alacaklı sınıfının mevzuatta öngörülen çoğunlukları sağlayan alacaklılarının ilgili planı 

onaylaması, ilgili alacaklı sınıfındaki tüm alacaklıları, aynı yapılandırma planı tahtında 

bağlamalıdır. Bununla birlikte, bu bağlayıcılığın diğer ön koşulları, alacaklı sınıfının doğru 

şekilde oluşturulmuş olması ve de aynı alacaklı sınıfındaki farklı alacaklılara yapılandırma 

planı tahtında (makul bir gerekçe olmaksızın) eşit olmayan bir muamele yapılmıyor olması 

olmalıdır. 

 Buna ek olarak, yapılandırmayı kabul eden bir alacaklı sınıfının, yapılandırmayı kabul 

etmeyen diğer bir alacaklı sınıfını yapılandırmaya zorlaması da ilave bir mekanizma olarak 

değerlendirilebilir. Böyle bir sonuca ulaşılması için, yapılandırma planının, 

o (i) etkilenen ilgili tarafların sınıflarının çoğunluğu tarafından onaylanmış olması ve 

onay sağlayan söz konusu sınıflardan en az birinin teminatlı bir sınıf olması veya 

olağan olarak teminatsız bir sınıfa göre öncelikli bir sınıf olması; veya, bu 

sağlanamıyor ise, (ii) hakları zarar gören sınıflardan en az biri tarafından onaylanmış 

olması ve bu sınıfın, hissedarlardan oluşan bir sınıf veya borçlu ve varlıklarıan 

ilişkin yapılan değerleme doğrultusunda herhangi bir ödeme almayacak ve bir 

menfaati kalmayacak olan (ya da olağan tasfiye sıralaması uyarınca bu durumda 

olması beklenen) bir sınıf olmaması; 

o onay sağlamayan sınıfın asgari olarak aynı sıradaki diğer sınıflar ile eşit ve kendisine 

tali olan sınıflara kıyasla daha iyi muamele görecek olması; 

o herhangi bir alacaklı sınıfının talepleri veya menfaatlerinden daha fazlasını elde 
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etmeyecek olması; ve 

o yapılandırma planının haksız olarak sınıflar arasında ayrım yapmaması ve hakları 

azalan ve yapılandırmayı onaylamamış olan her bir sınıf için adil olması, 

gibi ilave şartların öngörülmesi değerlendirilmelidir. Teminatlı alacaklılardan oluşan bir 

sınıf bakımından, bir yapılandırma planının adil olarak nitelendirilebilmesi için ise,  

o teminatlarını muhafaza ederek asgari olarak taleplerinin güncel değerine eşit bir nakit 

ödeme almaları; veya 

o planın teminatlı varlığın satılmasını öngördüğü ihtimalde, bu kapsamda (lex 

commissoria yasağına istisna olarak) varlığı mülkiyetlerine alıp alacaklarına mahsup 

etmeyi teklif etme imkanlarının olması; veya 

o taleplerinin şüphesiz olarak eşdeğerini teşkil eden bir değer elde etmeleri, 

gibi kriterlerin varlığı aranabilir. 

 Hissedar ve grup şirketlerinin, yapılandırılan borçludan olan alacaklarının, teminatlı ve 

teminatsız diğer alacaklılara göre tali nitelikte olduğunun, ancak söz konusu teminatlı ve 

teminatsız alacaklar karşılandıktan sonra tahsil edilebileceğinin ve de gerekmesi halinde 

tahsil edilmeyerek (ilgili teknik iflas mevzuatının şartları da sağlanıyor ise sermaye 

konulması, avans veya borç niteliğinde de değerlendirilmeksizin) sermayeye 

kalbedilebileceğinin düzenlenmesi uygun olacaktır. Genel olarak alacaklılar arasında 

ardıllığın Türk hukuku tahtında tanınması da değerlendirilebilir. 
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Yargısal Onay 

 Yapılandırma planının alacaklı sınıfları tarafından onaylanması sonrasında, ilgili esas ve 

usul kurallarının doğru olarak takip edilip edilmediği ve onaylanan plan kapsamında 

herhangi bir haksız veya (sınıflar arasındaki farklılıklar uyarınca makul olmayan) bir eşitliğe 

aykırı uygulama olup olmadığının incelenmesi ve de planın nihai olarak mahkeme 

tarafından onaylanarak ilgili alacaklı sınıfları üzerinde bağlayıcı hale gelmesi 

öngörülmelidir. 

 Buna ek olarak, yapılandırmanın onaylanması sonrasında da yapılandırma işlemi 

kapsamındaki gerçekleşmelerin uzman tarafından belli periyotlarda ilgili mahkemeye ve 

alacaklılara raporlanması ve onaylanan yapılandırmanın uygun bir surette yürütüldüğünün 

teyit edilmesi de değerlendirilebilir. 

Yapılandırmanın 

Onaylanmaması 

 Yapılandırmanın onaylanmamasının sonucunun doğrudan borçlunun iflasının istenmesi 

olması, borçluları yapılandırmaya başvurmaktan imtina etmeye yönlendirmektedir. Bu 

doğrultuda yapılandırma mekanizmasının başarısızlığa bağlı “iflas tehdidi” olmaksızın 

şekillendirilmesi ve fakat mahkemeye gerekli görmesi ya da borçlunun kötü niyetli bir süreç 

yürüttüğüne takdir getirmesi halinde borçlunun iflasına karar verme yetkisinin tanınması 

yerinde olabilecektir. 

 Bununla birlikte, bu yapılandırma mekanizması kapsamında başarısız olan bir borçlunun 

hızlandırılmış bir iflas süreci ile takip edilebilmesi öngörülebilir. 
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Türk hukukunda teminatların paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılmasına ilişkin imkanların, mevzuat tahtında icra daireleri ve mahkemelerin 

dahil olduğu süreçler çerçevesinde tanımlanmakta olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte, hem Anglosakson hukuku hem de kıta Avrupası hukuku kapsamında yer alan takip hukuku ve teminatın paraya çevrilmesine 

ilişkin örnekler incelendiğinde, ticari hayatın gerekleri doğrultusunda belli teminatlandırma ve (icra dairesi veya mahkeme müdahalesi 

olmaksızın özel yollarla) gayriresmi paraya çevirme koşulları üzerinde mutabık kalan tarafların iradelerinin hukuk tarafından tanınması ve 

desteklenmesi için bazı yeni takip mekanizmalarının değerlendirilebileceği düşünülmektedir.  

- Teminat hakkı sahiplerinin teminata konu varlıklarının satışından elde edebilecekleri gelirin ve bu sayede bor çlunun ödeyememekte 

olduğu borcun teminat vasıtasıyla tatmin edilme oranının piyasa koşulları çerçevesinde azami seviyede tutulması ve de söz konusu paraya 

çevirme sürecinin ticari taraflar arasındaki mutabakata göre esnek ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için, rehinli varlıkların satışının icra 

daireleri tarafından gerçekleştirilmesine ek bir alternatif olarak, satışı gerçekleştirecek bir yediemin ataması yapılması imkanının 

tanınması değerlendirilebilir. 

o Bir teminatın paraya çevrilmesi için yediemin ataması yapılabileceğine ilişkin düzenlemelerin temel kaynağının, taraflar 

arasındaki teminat sözleşmesi olması yerinde olacaktır. Yedieminin teminata konu olan varlığın semerelerini alma, varlığı satma 

ve gelirlerini teminat altına alınmış yükümlülüklerin karşılanması için alacaklıya ödeme gibi yetkileri , yediemin ataması ve paraya 

çevirme işlemlerinin (her halükarda muaccel bir alacağın bulunması kaydıyla, temerrüt, temerrüt hali veya kredinin geri 

çağırılması gibi) hangi hallerde mümkün olacağı, yedieminin tazminat hakları ve yedieminin satıştan elde ettiği gelirleri hangi 

sırada dağıtacağı anılan teminat sözleşmesi tahtında belirlenmesi mümkün olabilecektir. 

o Teminat sözleşmesinde belirlenecek prensipler uyarınca yedieminin sorumluluklarının da belirlenmesi mümkün olacaktır. Bu 

konuya ilişkin olarak karşılaştırmalı hukuktaki örneklerin benimsenmesi yediemine varlığı makul ölçüde elde edilebilen en iyi  

bedele karşılık olarak satma yükümlülüğünün yüklenmesi değerlendirilebilir.  Söz konusu sorumluluklar her halükarda kendisini 
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atayan alacaklıya karşı olacak şekilde ilgili sözleşme tahtında düzenlenebilecektir.  

 Yedieminin borçluya karşı sorumluluğunun ise, iyi niyetle hareket etmek ile (teminata konu varlığı makul ölçüde elde 

edilebilen en iyi bedele karşılık olarak satma yükümlülüğü gibi) adil ve makul şekilde işlem yapmak kapsamında olması 

değerlendirilebilir. 

o Yedieminin her halükarda teminat verenin (eğer teminat altına alınan borcun borçlusu teminat vermiş ise, borçlunun) vekili ol acak 

şekilde atanması makul bir yaklaşım olacaktır. Zira teminata konu olan ve satılarak paraya çevrilecek olan varlığın mülkiyeti 

teminat verendedir. Bu doğrultuda, varlığın satışına ilişkin olarak vekil sıfatıyla yediemin tarafından yapılan sözleşmenin 

doğrudan teminat veren nezdinde hukuki sonuç doğurması uygun olacaktır. Buna ilave olarak, yedieminin atanması sürecine 

ilişkin sözleşmesel prensiplere uyulması kaydıyla, teminatlı alacaklının (kendisinin vekili sıfatında olmayan) yedieminin iş ve 

işlemlerinden sorumluluğu da bulunmayacaktır. 

o Yediemin atanmasına ve yediemin tarafından gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak yukarıda açıklanan prensipler, uluslar arası 

uygulamada ortak olarak benimsenmiş olan anlayışı ve sözleşme yapılarını yansıtmaktadır. Her halükarda bu hususlar tarafların 

iradesince şekillendirileceği için, yediemin vasıtasıyla paraya çevirme işlemlerinin Türk hukukuna dahil edilebilmesi için ilgili 

mevzuatta tarafların teminat sözleşmesinde bu yönde düzenlemeler yapabileceğinin belirtilmesi de gerekli olacaktır. 

 Bu sayede taraflar sözleşme serbestisi kapsamında yediemin eliyle paraya çevirme imkanını öngören bir teminat yapısı 

kurgulayabilecek ve fakat halihazırda Türk hukukuna yabancı olan yediemin kurumunun daha sonra Türk mahkemeleri 

nezdinde itirazlar ile karşılanması da (mevzuatta genel çerçevesinin çizilmiş ve bu yapıya açıkça mahal verilmiş olması 

nedeniyle) engellenebilecektir. 

 Kanunda çizilecek çerçeve kapsamında, yediemin ile paraya çevirme imkanının ilgili sözleşmede öngörülmesi gerektiğinin 

belirtilmesi ve söz konusu sözleşmede hangi asgari unsurların yer almasının gerektiği de yer almalıdır. Anılan asgari 

unsurlar arasında, yedieminin atanma usulü, yedieminin borçlunun vekili olduğunun belirtilmesi, yediemin atama ve 
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yediemine (satış gibi) yetkiler verilmesine ilişkin olarak alacaklıya verilen yetkilerin geri alınamaz nitelikte olması, 

yedieminin yapacağı satış kapsamında bedelin belirlenmesine ve satış metoduna ilişkin esaslar gibi unsurların yer alması 

önerilebilir. 

 Ayrıca mevzuatta yediemin kurumuna ilişkin olarak, yedieminin borçlu adına ve alacaklılara ödenmek adına zilyetliğine 

geçireceği (semereler dahil) varlıkların yedieminin kişisel malvarlığından ayrı olduğu ve yedieminin borçları için 

haczedilemeyeceği, rehnedilemeyeceği ve temlik edilemeyeceği de düzenlenmelidir. 

 Sözleşme tahtında atansa da, yedieminin asgari olarak hem borçlu hem de (tüm derece / sıralardaki) teminatlı alacaklılara 

karşı, varlığı makul ölçüde elde edilebilen en iyi bedele karşılık olarak satma ve adil ve iyi niyetli işlem ya pma gibi 

yükümlülüklerini taşıyacağının da mevzuatta belirlenmesi önem arz edecektir. 

 Ayrıca, eğer ilk derece / sırada bulunmayan bir teminatlı alacaklının yediemin atamasına genel olarak Türk hukuk 

sisteminde izin verilecek ise, söz konusu alacaklılarca atanacak olan yedieminin üst derece / sıradaki alacaklıların 

alacaklarını tatmin etmeyecek bir bedele satış yapamayacağının mevzuatta düzenlenmesi de değerlendirilebilir.  

o Uluslararası uygulama kapsamında, yediemin atama hakkının sözleşmelerde bulunmadığı ve  fakat mevzuat uyarınca alacaklılar 

tarafından ve/veya mahkemeye başvuru vasıtasıyla atanabildiği durumlarda, yediemine satış hakkının tanınmadığı ve yedieminin 

yalnızca teminata konu varlığın gelirlerini toplayarak alacaklılara aktarma yetkisinin olduğu görülmektedir. Teminatın yediemin 

eliyle paraya çevrilebilmesine ilişkin olarak açık taraf iradelerinin bulunmadığı bu gibi yapılar, eğer Türk hukuku açısından  

kurulacak ise, yedieminin yetkilerinin açıkça mevzuat tahtında dar kapsamda belirlenmiş olması önerilebilir. Bununla birlikte, 

böyle bir düzenlemenin yapılması, olası tüm ihtimallerin göz önünde bulundurulması güç olacağı için, (uluslararası uygulamada 

yalnızca mevzuata dayanan yediemin atamalarına ilişkin belirsizlikler de dikkate alındığı zaman)  yediemin eliyle paraya çevirme 

imkanının mutlaka sözleşmede öngörülmesi gerektiği ve sözleşmede öngörülmeyen durumlarda yalnızca mevzuata dayanarak 

yediemin ataması yapılmasına mahal veren bir düzenleme öngörülmemesi değerlendirilebilir.  
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- Teminatların paraya çevrilmesini hızlandırmak ve ticari açıdan paraya çevirme işleminin getirisini azami seviyede tutmak adına 

öngörülebilecek olan (yediemin eliyle paraya çevirmeye ek olarak) başka bir alternatif ise, teminatlı alacaklıya teminatlı varlığa ilişkin 

olarak bir özel satış (doğrudan satış) hakkı tanınmasıdır. 

o Yediemin açısından yukarıda değerlendirilen tüm hususların, özel satış mekanizması  kapsamında ilgili teminatlı alacaklı için de 

değerlendirilmesi gerekecektir. Bu doğrultuda özel satış mekanizması kapsamında satış hakkının doğma koşulları, kullanım 

usulleri, teminatlı alacaklının satış işlemi kapsamındaki sorumluluk ve yetkileri gibi konuların ilgili teminat sözleşmesinde  

düzenlenmesi ve ilgili mevzuat tahtında teminat sözleşmesi taraflarının özel yoldan satış  mekanizmasını seçerek sözleşmelerinde 

düzenleyebileceklerinin öngörülmesi değerlendirilebilir. 

 “Makul ölçüde en iyi bedeli” temin etmeye ilişkin yükümlülüğe uyulmasını temin etmek amacıyla, teminata konu ilgili 

varlığın borsada veya kabul gören farklı bir piyasada fiyatının belirlenebilir olması durumunda, satış bedelinin asgari 

olarak ilgili fiyat üzerinden satılmasının mevzuat tahtında bir şart olarak (ve tarafların özel yoldan satış hakkına ilişkin 

olarak yapacağı sözleşmedeki serbestiye bir sınırlama teşkil etmek üzere) öngörülmesi değerlendirilebilir.  

o Yediemin yapısında açıklamış olduğumuz anlayışa benzer olarak, taraflar arasında özel yoldan satışın öngörülmediği durumlarda , 

alacaklının mevzuattaki belli şartların yerine gelmiş olmasına dayanarak kendisi veya mahkemeye başvurarak özel yoldan satış 

hakkı elde etmesine de imkan tanınabilir. Söz konusu ön şartlar arasında temerrüde düşülmesi, borçluya ihtar çekilmesi ve bel li bir 

süre temerrütte kalınmış olması gibi şartlara yer verilebilecektir. 

- Özel satış hakkının bir parçası olarak, teminata konu varlığın borcun ödenmemesi nedeniyle teminatlı alacaklının mülkiyetine geçirilmesi 

de, özellikle Anglosakson hukukunda ve (yukarıda “Finansal Teminat Direktifi” başlığı altında açıklanan) “finansal teminatlar” açısından 

ise kıta Avrupası hukukunda benimsenen bir paraya çevirme alternatifidir. Bu doğrultuda alacaklı, teminatlı varlığı mülkiyeti ne geçirerek 

değerini muaccel borcundan mahsup edebilmektedir. 

o Bu hakkın Türk hukukunda da benimsenmiş olan lex commissoria yasağı ile prensip olarak çelişmekte olduğu anlaşılmakta ve bu 
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doğrultuda Türk hukukunda bu mekanizmalara yalnızca istisnai olarak Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olarak halka açık 

ortaklık payları açısından ve ticari işlemlerde taşınır rehinleri açısından söz konusu rehinli taşınırlar açısından mahal veren bazı 

düzenlemelerin olduğu görülmektedir. Bunun dışında ise “mülkiyete geçirme” suretiyle paraya çevirme, ancak borcun 

muacceliyeti sonrasında teminat veren ve alan arasında mutabık kalınır ise mümkün olabilmekte ve borç muaccel olmadan tesis 

edilen teminatlar kapsamında geçerli olarak öngörülememektedir. Bununla birlikte, lex commissoria yasağını benimsemiş olan 

Avrupa ülkelerinde dahi, özellikle şirket payları ve nakit gibi varlıkların teminata konu edildiği işlemler açısından mülkiyete 

geçirme hakkı bir paraya çevirme imkanı olarak Finansal Teminat Direktifi tahtında kabul edilmiştir.  

o Bu doğrultuda, gayrimenkul gibi kamu düzenini ilgilendiren varlıklar açısından değerlendirilmese de, nakit (mevduat) ve şirket 

payı rehinleri açısından mülkiyete geçirme haklarının da sözleşmesel olarak (borcun muaccel hale gelmesi öncesinde) mutabık 

kalınan durumlarda hukuken kabul edilmesi değerlendirilebilir. Bununla birlikte, Türk finansal sektöründe sıklıkla kullanılan 

teminat tipinin gayrimenkul ipoteği olduğu ve uygulamada borçluların ipoteğin paraya çevrilmesi sürecini ihalenin feshi gibi 

haksız taleplerle uzattığı da göz önünde bulundurularak, mülkiyete geçirme hakkı kapsamında takip edilmesi gereken değerleme 

esaslarının objektif ve açık olarak mevzuatta öngörülmesi suretiyle rehinli gayrimenkullerin de borca mahsuben mülkiyete 

geçirilmesinin mevzuatta mümkün kılınması değerlendirilebilecektir. 

- Türk hukukunda özellikle çok bankalı finansman yapılarında alacaklıların birlikte sağlamış oldukları kredilerin güvence altına alınması 

için alınan çok sayıdaki pay rehni, ipotek, hesap rehni, alacak temliki, ardıl alacaklılık ve ardıl alacak temliki ve taşınır rehni gibi birçok 

teminatın tüm alacaklılar lehine garameten tesis edilmesi, (kredinin devrinde olduğu gibi) operasyonel açıdan ve paraya çevirme 

mekanizmaları açısından önemli sorunlar yaratabilmektedir. Bu doğrultuda, Anglosakson hukukunda yerleşmiş bir konsept olarak sıklıkla 

kullanılan, “teminat temsilciliği” yapısının da Türk hukuku açısından (soyut borç ikrarı, alacaklı teselsülü, inançlı mülkiyet veya başka bir 

hukuki altyapıya dayandırılarak) mevzuatta benimsenmesi oldukça yararlı olacaktır. Bu yapı kapsamında, alacaklılar tarafından seçilerek 

yetkilenen bir alacaklı, teminat temsilcisi görevini üstlenmekte, teminat sözleşmelerini kendisi ve tüm diğer alacaklılar adı na ve hesabına 

imzalamakta ve de teminatlar bu temsilci lehine tesis edilmektedir. Temsilcinin bu teminatlara başvurabilmesi için hangi usul ve esaslara 

göre alacaklılarca karar alınacağı ve temsilcinin aldığı talimatlar üzerine nasıl hareket edeceği ise, ilgili alacaklılar ara sı sözleşmelerde 
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belirlenmektedir. 

o Bu yapı her ne kadar Türk hukuku finansman işlemlerinde de sıklıkla kullanılsa da, Türk hukukunda teknik olarak “temsilen 

teminat alınması” kavramına yer verilmediği ve yargının bu hususa ilişkin görüşü henüz emsale konu olmadığı için, bu yapı 

tahtında tesis edilen teminatlar konusunda hukuki tereddütler gündeme gelebilmektedir. Bu doğrultuda, borçların teminatların 

birden fazla alacaklı tarafından yetkilendirilen bir alacaklı lehine, kendisi ve diğer alacaklıları temsilen tesis edilebilec eği ve 

temsilcinin bu teminatlara ilişkin paraya çevirme işlemleri ve paraya çevirmeden elde edilen gelirlerin dağıtımı konusunda 

alacaklılar arasındaki mutabakata göre hareket edeceğinin, mevzuatta düzenlenmesi oldukça yararlı olacak ve gündemdeki 

tereddütleri giderecek ve özellikle paraya çevirme aşamasında alacaklıların borçlulara karşı hızlıca hareket edebilmesini 

sağlayacaktır. 

o Bununla birlikte, teminat temsilcisini iflas etmesi ihtimalinde, teminata konu varlıkların teminat temsilcisinin malvarlığınd an ayrı 

olduğunun da düzenlenmesi yararlı olacaktır. 

- Enerji mevzuatında halihazırda lisans sahiplerine kredi sağlamış olan bankalara, ilgili lisans sahibinin lisansının başka bir  tüzel kişiye 

devrini talep etme hakkı tanıyan genel bir müdahale hakkı (step-in) düzenlemesi bulunmaktadır. Tarafımızca bilindiği kadarıyla, bu 

düzenleme henüz uygulamada hayata geçirilmemiş ve EPDK’nın, bu düzenlemenin hangi koşullarda uygulanabileceğine yönelik görüşü 

oluşturulmamıştır. Ayrıca, söz konusu hakkın kullanımına yönelik bir talep, EPDK tarafından kabul edilse dahi, bu düzenleme, garanti 

kapsamındaki finansmanlarda uygulanabilir nitelikte değildir ve bankalara yalnızca lisansın başka bir tüzel kişiye devrini ta lep etme 

hakkını sağlamaktadır. 

o Bu kapsamda, mevzuatta mevcut olmak ile birlikte uygulaması detaylandırılmamış ve pratikte finansal alacaklıların kurmak 

istedikleri “devralma” veya “müdahale etme” yapılarına pek de elverişli olmayan müdahale hakkı (step-in) düzenlemelerinin, 

enerji ile sınırlı olmamak üzere farklı sektörlerde bankaların ilgili otoritelere başvuruda bulunarak (telafisi mümkün olmayan / güç 

zararların doğabileceği ve ivedi müdahale gerektiren durumlarda) teminatlarını paraya çevirene veya bir yapılandırma 
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gerçekleştirene kadar, (bir ara dönem önlemi olarak) borçluların yönetimine müdahale etme hakkı elde etmeleri öngörülebilir. 

 

 




