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GİRİŞ 

 

Kabul edilen 12.02.2004 tarih ve 5092 sayılı “İcra ve İflas Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun”un 8. maddesi uyarınca, İcra ve İflas Kanunu’nun onikinci babının 

başlığı “Konkordato İle Sermaye Şirketleri
1
 ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden 

Yapılandırılması” olarak değiştirilmiş ve İİK. m. 309/l maddesinden sonra gelmek üzere “IV.  

Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması” üst başlığı 

altında İİK. m. 309/m ila 309/ü maddeleri eklenmiştir. 

 

İİK. m. 309/m hükmüne göre, “muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olan veya 

mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya yetmeyen ya da bu hallerden birine düşme 

tehlikesiyle karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel olan bir sermaye şirketi veya kooperatif, 

önceden müzakere edilmiş ve projeden etkilenen alacaklılar tarafından gerekli çoğunluk 

sağlanarak kabul edilmiş olan yeniden yapılandırma projesi ile birlikte, muamele merkezinin 

bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma için 

başvurabilir”
2
.  

                                                 
1
 Sermaye ortaklığı ve şahıs ortaklığı ayırımı ortakların hak ve borçlarının belirlenmesinde sermaye unsuru ve kişisel 

unsurların ağırlığı ile sorumluluk kıstasından hareketle yapılan bir ayırımdır. Bu ayırıma göre, anonim, limited ve 

paylı komandit ortaklığı sermaye ortaklıkları olarak kabul edilmektedir (Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, 

Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, İstanbul 2003, no. 35a). Bununla birlikte, sermaye şirketleri ve 

kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasına, birer sermaye şirketi olan bankalar ve sigorta şirketleri 

borçlu sıfatı ile başvuramazlar (İİK. m. 309/t, II). 

 
2
 Hükmün gerekçesinde şu ifadelere yer verilmiştir: “Kurum, konkordatodan farklı olarak, esas itibarıyla büyük 

işletmelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasını sağlamak için düzenlendiğinden, bütün borçluları değil, sadece 

sermaye şirketleri ve kooperatifleri kapsamaktadır. Bir sermaye şirketinin veya kooperatifin bu düzenlemeden 

yararlanabilmesi için aciz halinde olması veya böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel 

bulunması gerekmektedir. Buna göre, sermaye şirketi veya kooperatif muaccel para borçlarını ödeyemeyecek 

durumda olmalı veya mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya yetmemeli ya da böyle bir duruma düşeceği 

konusunda kuvvetli emareler olmalıdır. Bu durumda bulunan bir sermaye şirketi veya kooperatif, eğer belli oranda 

alacağa sahip alacaklıların çoğunluğuyla borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda bir proje üzerinde 

anlaşabilirse mahkemeye başvuracaktır. 

Getirilen düzenlemeye göre borçlu bütün alacaklılarla uzlaşmak zorunda olmayıp, sadece projeden etkilenen 

alacaklılarla uzlaşması yeterlidir. Bu durumda borçlunun bir kısım alacaklılarla işlerini sürdürürken diğer bir kısım 

alacaklılarla borçlarını yeniden yapılandırmak için uzlaşabilmesi mümkün kılınmaktadır. Ayrıca borçlunun benzer 

alacağa sahip alacaklılar arasında alacaklı sınıfları oluşturması da mümkündür. Ancak bu durumda her alacaklı 

kategorisinin projeyi gerekli çoğunlukla kabul etmesi gerekmektedir. Böylece borçluların bu hükümlerden daha 

kolay yararlanmaları ve sistemin daha işlevsel olması sağlanmıştır”. 
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Özellikle borca batık durumdaki sermaye şirketi veya kooperatiflere iflâs yolu ile son 

verilmesi, sadece bu ortaklıkların ekonomik faaliyetlerini sürdürmemelerini değil, aynı zamanda 

oradaki istihdamın ve ekonomideki katma değerinin de yok edilmesine yol açmaktadır. Dahası, 

iflas eden sermaye veya kooperatife bağlı işletmelerin de bundan zarar görmesi  ve hatta onların 

da iflas etmesi sonucu ortaya çıkabilmektedir. Yine iflas tasfiyesinin, pahalı bir tasfiye usulü 

olması ve yavaş işlemesi nedeniyle pek çok alacaklının alacağının çok az bir bölümünü tahsil 

edebilmesini mümkün kılmaktadır. Bu nedenlerle son yirmi yıl içinde iflâs yolu oldukça 

tartışılmış ve iflas yerine bazı alternatif yollar araştırılmıştır
3
. Sonuç itibariyle iflasın ertelenmesi

4
 

ve malvarlığının terki suretiyle konkordato
5
 gibi yeni düzenlemelerin yanı sıra, sözkonusu yasal 

düzenleme ile de şirketlerin yeniden yapılandırılması kurumu düzenlenmiştir
6
. 

                                                                                                                                                              
 
3
 Hakan Pekcanıtez, “Yeniden Yapılandırma Projesinin Tasdiki ve Uygulaması”, İcra İflas Kanunundaki 

Değişiklikler Çerçevesinde Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Borçlarının Yeniden Yapılandırılması, İstanbul 

Ticaret Odası Yayın No: 2004-68, İstanbul 2004, s.34; Selçuk Öztek. “Türk Hukukunda ve Uygulamasında 

Ödeme Güçlüğü İçindeki İşletmelerin Rehabilitasyonu: İmkanlar, Aksaklıklar, Çözüm Önerileri”, İBD., C. 

69, S. 10 (1993), s.741. 

4
 17.7.2003 tarihinde kabul edilen “4949 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la 

yapılan değişiklik uyarınca İcra ve İflas Kanunu’nun 179. maddesi değiştirilerek şu şekilde düzenlenmiştir: 

“Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş 

kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve 

mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflâsına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve 

temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun 

iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflâsın ertelenmesini 

isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddî ve inandırıcı bulursa, iflâsın ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin 

ciddî ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur. 

Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir. İflâsın 

ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır”. 

 
5
 4949 sayılı kanunla yapılan değişiklik uyarınca 309. maddeden sonra gelmek üzere “malvarlığının terki suretiyle 

konkordato” üst başlığı altında 309/a ilâ 309/l maddeleri eklenerek yeni bir konkordato türü düzenlenmiştir. İİK. m. 

309/a hükmüne göre: “Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde 

tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir. 

Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Konkordato tasfiye 

memurları ve alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilir. Konkordato 

tasfiye memuru tetkik merciinin seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra göreve başlar. Konkordato komiseri de 

tasfiye memuru olabilir”.  

 
6
 5092 sayılı kanunun genel gerekçesinde şu ifadelere yer verilmiştir: “17.7.2003 tarihli ve 4949 sayılı İcra ve İflâs 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30.7.2003 tarihli ve 25184 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunla özellikle konkordatoya ilişkin pek çok maddede değişiklik yapılarak ve Türk 

hukukuna yeni kurum ve kavramlar getirilerek ödeme güçlüğü içinde bulunmakla birlikte durumunu düzeltebilecek 

olan şirketlerin faaliyetlerine devam etmelerine imkân sağlanmak istenmiş; ancak bu yapılırken, alacaklı ile 

borçlunun menfaatleri arasındaki hassas dengenin korunmasına dikkat edilmiştir. 

Ekonominin etkin ve verimli olarak işleyebilmesi için, her şeyden önce, işletmelerin çalışmaları, borçlarını 

ödeyebilecek ve alacaklarını tahsil edebilecek durumda olmaları lâzımdır. 4949 sayılı Kanun, ekonomideki 
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Amerika Birleşik Devletleri hukuk sisteminde ortaya çıkan ve Avrupa hukukunda da 

benimsenen yeniden yapılandırma kurumu; aciz halinde veya borca batık durumdaki sermaye 

şirketlerinin iyileşme potansiyeline sahip olmaları halinde, iflastan kurtarılarak ekonomik 

yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlaması  düşüncesine dayanmaktadır
7
. Yeniden yapılanma 

kurumu ile birlikte, işletmenin yeniden yapılandırılarak varlığını ve faaliyetlerini sürdürmesi 

sağlanmaktadır. Böylece, işletmedeki işçilerin çalışma olanağından yoksun kalmamaları, 

sektörün diğer firmalarının iflasta karşılaştığı zararlardan korunması ve ulusal ekonominin iflasın 

                                                                                                                                                              
dalgalanmalar nedeniyle zor duruma düşen borçluları korumak amacıyla yeni bazı imkânlar sağlamış ve mevcut 

imkânları işler hale getirmişse de, Dünyada son yıllarda  bu konuda gerçekleşen gelişmeleri karşılayacak bir 

kurumsal düzenleme gerçekleştirilememiştir. Alacaklı ve borçlu arasındaki hassas dengeyi gözeten, öngörülebilir ve 

şeffaf bir icra ve iflâs hukuku, zor durumda bulunan şirketler için etkili bir çıkış yolu sağlayarak veya onların 

yeniden yapılandırılmalarına olanak vererek ticarî yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki aksamalardan 

kaynaklanan sakıncaları en aza indirger ve böylece ticarî ilişkilerin ve finansal sistemin istikrar içinde devam edip 

gelişmesinde yaşamsal bir rol oynar. 

Ekonomik koşullardaki beklenmedik değişiklikler nedeniyle, aslında ekonomik varlıklarını devam ettirmesi mümkün 

olan sermaye şirketleri muaccel para borçlarını ödeyemedikleri için faaliyetlerini durdurmak tehlikesi ile karşı 

karşıya kalabilirler. Bu tehlike, borçluları olduğu kadar alacağını tahsil edememe durumuyla karşı karşıya kalan 

alacaklıları ve işini kaybetme tehlikesine maruz kalan işçileri de tehdit etmekte, bu tehdit sonuçta bölgesel veya millî 

ekonomiyi etkilemektedir. Bu gibi durumlarda, ekonomik varlığını devam ettirebilme imkânı olan sermaye 

şirketlerini yeniden yapılandırılarak ekonomik hayatlarına devam etmelerini sağlamak herkesin yararınadır. 

Bu çerçevede, sermaye şirketleri ile kooperatiflerin alacaklılarla uzlaşarak borçlarını ve gerekiyorsa, buna bağlı 

olarak, yapısal organizasyonlarını koşullara adapte etmek suretiyle faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak 

amacıyla bu Tasarı hazırlanmıştır”. Yine sözkonusu yasanın hükümet gerekçesinde şu görüşlere yer verilmiştir: (Bu 

tasarı ile) “İcra ve İflâs Kanununa, ‘Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden 

Yapılandırılması’ adı altında yeni bir kurum getirilmektedir. Bu kurum Dünyada son yıllarda geliştirilen ve ödeme 

güçlüğü içine düşen şirketlerin iflasına karar vermek yoluna gidilip ekonomik hayattan silinmeleri yerine, bu 

şirketlerin kurtarılmalarının mümkün olması durumunda faaliyetlerine devam etmelerinin sağlanması düşüncesine 

dayanmaktadır. Getirilen düzenleme alacaklı ile borçluların karşılıklı olarak anlaşmaları şartına bağlanmıştır. Buna 

göre, muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda olan ya da mevcut ve alacakları borçlarını karşılamaya 

yetmeyen veya böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalması kuvvetle muhtemel olan sermaye şirketleri veya 

kooperatifler, Kanun tarafından öngörülen oranlarda alacağa sahip alacaklıların çoğunluğuyla, borçlarının yeniden 

yapılandırılması konusunda uzlaşabilecektir. Sistem mahkeme denetiminde işlemekte ve uzlaşmanın tasdiki veya 

reddi yargı organının müdahalesini gerektirmektedir. Böylece özellikle uzlaşmayı kabul etmemiş olan alacaklıların 

hak ve menfaatlerinin ihlal edilmesinin önüne geçilmek istenmiştir”. 

Ülkemizde daha önce, ödeme güçlüğü içindeki şirketlerin kurtarılmasına yönelik  olarak, 1987 yılında 3322 sayılı 

kanun düzenlenmiştir. Bu kanun rağbet görmemiş, sadece Man-Manaş şirketlerini kurtarma operasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Yasanın çıkartılmasında en büyük etken, iş kaybını önleme endişesi olmuştur. Sözkonusu yasa 

hakkında geniş bilgi için bkz., İzak Atiyas, “Türkiye’de Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması ve Tasfiye 

Politikaları”, Türk, İngiliz ve ABD Hukuklarında İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri 

Sempozyumu, İstanbul Sanayi Odası-Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü Sempozyumu, İstanbul 1993, s.302-304. 

 
7
 Ali Cem Budak, “Amerika Birleşik Devletleri Hukuku’nda Şirket Kurtarma”, Türk, İngiliz ve ABD 

Hukuklarında İşletmelerin Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Sanayi Odası-

Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü Sempozyumu, İstanbul 1993, s.344; Seyithan Deliduman, “Sermaye Şirketleri 

ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması”, Yasa Hukuk Dergisi, Yıl 27, S. 255, s.48; Baki 

Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 17. Baskı, Ankara 2004, s.737, dn.1; 

Sümer Altay, “İflasın Ertelenmesi Hakkındaki Yeni Hükümlerin Yeniden Yapılandırılma Kurumları 

Üzerindeki Olumsuz Etkisi ve Çözüm Yolları”, Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s.635. 
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oluşturacağı zararlardan kurtarılması amaçlanmış bunun sonucu olarak, alacaklıların da, iflasa 

göre, çok daha elverişli bir düzeyde tatmin edilmeleri istenmiştir
8
. Yeniden yapılanma kurumuyla 

alacaklıların iflâsa göre daha iyi bir şekilde alacaklarını elde etmeleri veya yeniden yapılanan 

şirkete pay sahibi olmaları sağlanmak
9
 istendiğinden, yeniden yapılandırma kurumunun 

uygulanabilmesi için, borçlu şirketin kurtarılabilir bir durumda olması ve alacaklıların bu 

kurumun uygulanması halinde, borçlu şirketin iflası ihtimalinde elde edeceklerinden daha 

fazlasına sahip olacaklarının tespit edilmesi gerekir (İİK. m. 309/p, I). 

 

Şirketlerin kurtarılmasını amaçlayan kurumlardan birisi olan iflasın ertelenmesi kurumu, 

sadece ve sadece sermaye şirketleri bakımından borca batık olma hali için söz konusu iken (İİK. 

m. 179), uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma üç nedenle istenebilmektedir
10

: Borçlunun 

borçları ödeyemeyecek durumda olması, yani aciz hali
11

; mevcut ve alacaklıların borçlarını 

karşılamaya yetmeyecek oluşu, yani borca batık olma hali bir başka deyişle pasiflerin aktiflerden 

daha fazla olması
12

 ve son olarak bu hallerden birine düşme tehlikesinin kuvvetle muhtemel 

                                                 
8
 Budak,  s.345-346. 

 
9
 Jay Lawrence Westbrook (Çev. Ali Cem Budak), “ABD Şirket Kurtarma Usulü Kanunu-Şirketlerin ‘Going 

Concern’ Olarak Alacaklılara Karşı Korunması”, Türk, İngiliz ve ABD Hukuklarında İşletmelerin Ödeme 

Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Sanayi Odası-Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü 

Sempozyumu, İstanbul 1993, s.12. 

 
10

 Bununla birlikte konkordatoya başvuru açısından bir sınırlama getirilmemiştir. Her borçlu konkordato talebinde 

bulunabilir (İİK. m. 285/1). İİK. m. 286 hükmüne göre, “İcra mahkemesi borçluyu ve talepte bulunmuş ise alacaklıyı 

dinledikten sonra borçlunun durumunu, malvarlığı ve gelirlerini, taahhütlerini yerine getirmesine engel olan 

sebepleri ve konkordatonun başarı ihtimalini göz önünde tutarak, projenin alacaklıları zarara sokmak kastından ari 

olup olmadığına göre konkordato talebinin uygun olup olmadığına karar verir”. 

 
11

 Doktrinde bu kavram, borçlunun, ödeme araçlarından yoksunluğu nedeniyle, derhal ödenmesi gereken para 

borçlarını ödemek konusundaki süreli iktidarsızlığı olarak tanımlanmaktadır (Bilge Umar, “Aciz Hali-Borca 

Batıklık Kavramlarının Farkı ve Bu Yönden Yeni MK Metninin Düştüğü Bir Yanlışlık”, YTHFD, C. I, S. 1, 

2004, s.320). “Borçlunun ‘muaccel para borçlarını ödeyemeyecek durumda’ olmasının tespitinde, borçlunun 

borçlarını ödeyememesi veya borçlarını muaccel olduğunda ödeyemeyeceğinin anlaşılması ve yeniden 

yapılandırmaya gidilmediği takdirde bu hallerin devamlılık arz edecek olması esas alınır” (Yönetmelik m. 3/III). 

 
12

 “ ‘Mevcut ve alacakların borçları karşılamaya yetmemesi’ durumunun tespitinde, borçlunun mevcutlarının 

muhtemel satış değerleri üzerinden müeccel veya şarta bağlı borçları da göz önünde bulundurularak yeminli mali 

müşavir tarafından hazırlanmış ara bilanço, nakit akış tablosu ve diğer değerleme belgeleri esas alınır” 

(Yönetmelik m. 3/IV). Kişi, böyle bir duruma düşmüş bulunduğu halde, henüz bir tek ödemesinden bile geri 

kalmamış, hatta eli altındaki nakit mevcuduna göre veya eşinde dostundan borç alabilmekte olması sayesinde, vadesi 

gelen eski borçlarını ödeyebilecek durumda dahi olabilir (Umar, s.317). 
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olması
13

 durumudur (İİK. 309/m)
14

. Ancak, iflasın ertelenmesinin kolay olması yanında 

alacaklıların muvafakatinin alınmasına da gerek olmaması, hatta mahkemenin hiç duruşma 

yapmadan ve alacaklılara haber vermeden iflasın ertelenmesine karar verebilmesine imkan 

tanıması karşısında, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma kurumunun, tercih edilmeyecek 

kadar pahalı, zor ve bu nedenle ölü bir kurum olarak kanunda yer alacağı gerekçesiyle 

eleştirilmektedir
15

. 

 

“Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması 

Projesinin Tasdikinin Sonuçları” başlıklı çalışmamızın amacı, hukukumuza yeni girmiş olan 

yeniden yapılandırma kurumu projesinin tasdikinin sonuçlarını ortaya koymaktır. Ancak 

mahkemenin projeyi tasdik kararından önce geçecek süreci ve bu süreçle birlikte oluşabilecek 

muhtemel aksaklıkların da tespiti yoluna gidilecek ve zaman zaman bu kurum ile konkordato ve 

iflasın ertelenmesi kurumu arasında bağlantı kurularak, doğabilecek muhtemel aksaklıklar için 

çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda, “Mahkemenin Tasdik Kararının 

Aşamaları” başlığı altında ilk bölümde, yeniden yapılandırma projesinin hazırlanması, 

mahkemeye başvuru ve mahkemenin inceleme aşamalarına anahatlarıyla değineceğiz. 

                                                 
13

 Borçlunun, “muaccel para borçlarını ödemeyecek durumda olması” ve “mevcut ve alacakların borçları 

karşılamaya yetmemesi” koşullarından birine düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalmasının kuvvetle muhtemel olması, 

bu durumlardan birinin yakın zamanda ve kaçınılmaz suretle gerçekleşmesi ihtimaline göre tespit edilir (Yönetmelik. 

m. 3/V). 

14
 Bu kavramlara hukukumuzda farklı kanunlarda, değişik ifadelerle yer verilmiştir. TK. m. 324 hükmünde “mali 

durumun bozulması” ifadesine yer verilmiş ve kapsamına “esas sermayenin yarısının ve üçte ikisinin karşılıksız 

kalması”, “şirketin aciz halinde bulunması” ve “şirketin aktiflerinin, alacaklıların alacaklarını karşılamaması” 

halleri dahil edilmiştir. İİK. m. 179’da “borçların aktifinden fazla olması”na değinilirken; İİK. m. 177/I, b.2’de 

“mali durumun bozulması nedeniyle borçlunun ödemelerini tatil etmesi” kavramına yer verilmiştir. SerPK. m. 46/c 

“sermayenin azalması veya kaybı”nı, “mali durum bozulması” olarak kabul etmiş, aynı kanunun 46/h hükmü ise 

sermaye piyasası kurumları açısından “mali yapının ciddi surette zayıflaması” ve “mali durumun taahhütleri 

karşılayamayacak kadar zayıf olması” ibarelerine yer vermiştir. 1987’de çıkarılan 3322 sayılı kanunda “finansman 

güçlüğü içinde bulunma” ve “sermaye yapısının zayıflaması” kavramları yer alırken, Bankalar Kanunu’nda (BanK. 

m.14) ise “gelir-gider dengesinin bozul”ması ve “bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşür”me 

ifadelerine yer verilmiştir (Geniş bilgi için bkz., İsmail Kayar, Anonim Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve 

Alınacak Tedbirler, Konya 1997, s.33).  

15
 Eleştiriler için bkz., Pekcanıtez, s.37 ve s.41. ABD hukukunda yeniden yapılanma talebinde bulunmak için hiçbir 

şart öngörülmemiştir. Bununla birlikte, makul bir başarı umudu olmadığı halde veya kötü niyetle yapılmış olan bir 

talep, erken bir aşamada reddedilebilir (Jay Lawrence Westbrook (Çev. Ali Cem Budak), “Amerika Birleşik 

Devletleri’nde 11’inci Bölüm- Yeniden Örgütlenme Usulü”, Türk, İngiliz ve ABD Hukuklarında İşletmelerin 

Ödeme Güçlüğü Sorunları ve Banka İlişkileri Sempozyumu, İstanbul Sanayi Odası-Marmara Üniversitesi AT 

Enstitüsü Sempozyumu, İstanbul 1993, s.268 ve 272). 
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Çalışmamızın esasını oluşturan ve “Projenin Tasdikinin Sonuçları” başlığı taşıyan ikinci bölümde 

ise, projenin tasdikiyle birlikte ortaya çıkan belli başlı sonuçları ele alacağız. Nihayet 

çalışmamızın son bölümünde, projenin feshi, tadili ve ihlali hususları üzerinde duracağız.  
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