
Osman�ye T�caret S�c�l Memurluğunun 3815 s�c�l numarasında kayıtlı“Şak�r Çırçır Fabr�kası Sanay� 

ve T�caret Ltd. Şt�.”n�n mahkemem�zde açılan Konkordato (Ad� konkordatodan kaynaklı (İİK 285 �la 

308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Kayyım tarafından borçlunun �şletmes�n�n durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kab�l�yet�n� 

muhafaza ed�p etmed�ğ� konusunda 3 ayda b�r mahkemem�ze rapor SUNULMASINA,

1-Davacının konkordato projes�n�n tasd�k taleb�n�n KABULÜ'NE

5-Mahkemem�zce ver�len tüm tedb�r kararlarının tasd�k kararı tar�h� �t�bar�yle KALDIRILMASINA,
6-Konkordato projes�nde çek�şmel� alacaklara herhang� b�r pay ayrılmadığından, çek�şmel� 

alacaklara �l�şk�n payın bankaya yatırılmasına KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Osman�ye T�caret S�c�l Memurluğunun 3815 s�c�l numarasında kayıtlı “Şak�r Çırçır Fabr�kası Sanay� 

ve T�caret Ltd. Şt�.”n�n konkordatoya tâb� tüm borçlarının �lk taks�d� 08/12/2021tar�h�nden başlamak 

üzere 36 ayda eş�t taks�tler hal�nde ÖDENMESİNE,

4-Kes�n mühlet�n sona ermes� neden�yle, kes�n mühlet kararıyla doğan ve İİK'nun 294, 295, 296 ve 

297. maddelerde düzenlenen sonuçların kalkmış olduğunun TESPİTİNE,

2-Konkordato Kom�ser�n�n görev�ne tasd�k karar tar�h� olan 08.12.2020 tar�h� �t�bar�yle SON 

VERİLMESİNE,

9-Reh�nl� alacaklılara �l�şk�n herhang� b�r protokol �braz ed�lmed�ğ�nden, �stem sah�b� f�rmanın reh�nl� 

alacaklılara �l�şk�n konkordato projes�n�n tasd�k taleb�n�n REDDİNE,

12-Karardan sonra yapılacak yargılama g�derler�n�n �stem sah�b� ş�rket�n g�der avansından 

karşılanmasına, karar kes�nleşt�ğ�nden arta kalan g�der avansının �stem sah�b� ş�rkete �ades�ne,

7-İİK'nun 308/b maddes� uyarınca; alacakları �t�raz uğramış olan tüm alacaklara tasd�k kararının �lanı 

tar�h�nden �t�baren 1 ay �çer�s�nde dava açab�lecekler�n�n İHTARINA,
8-İİK'nun 306/son maddes� uyarınca hüküm fıkrasının İİK'nun 288. maddes� uyarınca İLANINA ve 

�lg�l� yerlere BİLDİRİLMESİNE,

10-Alınması gerekl� peş�n harç ve konkordato tasd�k harcı davacı tarafça yatırıldığından yen�den 

alınmasına YER OLMADIĞINA,

3-İİK'nun 306/2 maddes� uyarınca tasd�k ed�len konkordatonun yer�ne get�r�lmes�n�n sağlanması �ç�n 

gerekl� gözet�m, yönet�m ve tasf�ye tedb�rler�ne almakla görevl� olarakYusuf Alptek�n Gürler'�n tasd�k 

karar tar�h� �t�bar�yle göreve başlamak üzere kayyım olarak GÖREVLENDİRİLMESİNE,

11-İstem sah�b� ş�rket tarafından karşılanan yargılama g�derler�n�n, çek�şmes�z yargı n�tel�ğ� gereğ� 

üzer�nde bırakılmasına,

Kayyıma aylık 2.000,00 TL ücret takd�r�ne, kayyımın göreve başlama tar�h�nden �t�baren ödenecek 

ücret�n konkordato talep eden ş�rket tarafından KARŞILANMASINA,

Şekl�nde karar ver�lm�ş olup İİK'nın 306/son maddes� gereğ� hüküm fıkrasının İİK'nın 288. Maddes� 

uyarınca �lan olunur.
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