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Abstract:
The effects of the coronavirus (Covid-19) pandemic on the financial economy are increasing,
and the social, economic and legal measures taken by countries in this regard are increasing day
by day. Commercial relations come to a standstill, contracts being subject to cancellation,
stoppage of orders, delay in payments negatively affect the real economy; In the near future,
this impact will begin to be felt as a bankruptcy process. In the upcoming periods, the most
preferred method for companies who want to continue their commercial activities during the
economic crisis caused by the coronavirus (Covid-19) epidemic but have difficulty in paying
their debts will be to declare "concordat". Concordat is a legal institution that protects the
merchant whose commercial life is disrupted but wants to continue business as an umbrella
against creditors and allows the merchant to continue their commercial life. Therefore, the legal
institution we will encounter most in the upcoming post-pandemic period will be concordat.
Therefore, although Covid-19 is an unpredictable epidemic, it is necessary to think about and
plan what will happen after the process. In this study, the "concordat" risk and application
processes for possible bankruptcy processes that we will encounter intensively after the Covid19 outbreak will be discussed.
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Covid-19 Sonrası Ortaya Çıkması Muhtemel Olan Ticari Borç
İlişkileri ve "Konkordato" Hukuk Kurumu
Özet:
Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin finansal ekonomiye etkileri artmakta, ülkelerin bu
konuda aldıkları sosyal, ekonomik ve hukuki tedbirler her geçen gün değişerek artış
göstermektedir. Ticari ilişkilerin durma noktasına gelmesi, sözleşmelerin iptale konu olması,
siparişlerin durması, ödemelerin gecikmesi, reel ekonomiyi olumsuz etkilemekte; yakın
gelecekte bu etki iflas süreci olarak hissedilmeye başlanacaktır. Önümüzdeki dönemlerde
koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan ekonomik kriz döneminde ticari faaliyetlerini
sürdürmek isteyen ancak borçlarını ödemekte güçlük çeken şirketlerin en çok başvuracağı
yöntem "konkordato" ilan etmek olacaktır. Konkordato, ticari hayatı bozulan ancak ticari
faaliyete devam etmek isteyen taciri alacaklılara karşı şemsiye olarak koruyan ve tacire ticari
hayatına devam etme imkanı tanıyan hukuki bir müessesedir. Bu nedenle önümüzdeki pandemi
sonrası süreçte en çok karşılaşacağımız hukuki kurum konkordato olacaktır. Dolayısıyla her ne
kadar Covid-19 tahmin edilemeyecek bir salgın olsa da süreç sonrasında neler olacağını
düşünmek ve planlamak gerekmektedir. Bu çalışmada Covid-19 salgını sonrasında yoğun
olarak karşılaşacağımız muhtemel iflas süreçleri için "konkordato" riski ve başvuru süreçleri
üzerinde durulacaktır.
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