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Bir alacağın bildirilmesi için davet. Olası sürelere dikkat ediniz!* 
 
İflas mahkemesinin ilişikteki kararından da görebileceğiniz gibi, içinde belirtilen borçlunun serveti 
aleyhine, alacaklılara eşit şekilde ödeme yapılmasını sağlayan bir iflas davası açılmıştır. 
 
Her alacaklı, vergi daireleri ve üye ülkelerin sosyal sigorta kurumları dahil, iflas davasındaki 
alacakları için yazılı bildiride bulunabilirler. Aynısı mutat ikametgahları, ikametgahları veya 
merkezleri, davanın açıldığı ülkenin dışındaki bir üye ülkede olan alacaklılar için de geçerlidir 
(Konseyin İflas Davaları Hakkındaki Yönetmeliğin 39. maddesi). Bu alacaklılar alacakları için 
resmi dilde veya bu ülkenin başka bir resmi dilinde de bildiride bulunabilirler. Ancak bu durumda 
bildiri en az Almanca olarak "Anmeldung einer Forderung" (Alacak Bildirisi) başlığını 
taşımalıdır. Alacaklıdan bildirinin bir Almanca tercümesi talep edilebilir (Konseyin İflas Davaları 
Hakkındaki Yönetmeliğin 42. maddesinin 2. fıkrası). 
 
Alacak bildirisinin ilişikteki iflas davası açılma kararında belirtilen bildiri süresi içinde 
yapılması gerekmektedir (İflas Kanunu'nun 28. maddesinin 1. fıkrası). 
 
Bildiri süresinden sonra yapılan alacak bildirilerinde, ek bir kontrol yöntemi gerekli olabilir. 
Bundan dolayı oluşan masraflar, alacağını gecikmiş olarak bildiren alacaklıya aittir (İflas 
Kanunu'nun 177. maddesinin 1. fıkrası). 
 
Alacak bildirisinin iflas mahkemesine değil, ilişikteki iflasın açılması kararında belirtilen iflas 
müdürüne yapılması gerekmektedir (İflas Kanunu'nun 174. maddesi). Bir mal idarecisi veya bir 
yediemin tayin edilmişse (İflas Kanunu'nun 270. ve 313. maddeleri), alacak bildirisinin bunlara 
yöneltilmesi gerekmektedir. 
 
Alacaklı bildiride, alacağın türünü, oluştuğu tarihi ve miktarını belirtir ve gerektiğinde mevcut 
olan alacağı gösteren belge ve evrakları bildiriye fotokopi olarak ekler (Konseyin İflas Davaları 
Hakkındaki Yönetmeliğin 41. maddesi, İflas Kanunu'nun 174. maddesinin 1. fıkrası). 
 
Bildiri sırasında ayrıca alacağın nedeni ve gerektiğinde, alacaklının kanaatine göre borçlunun 
kasıtlı ve izinsiz bir davranışının söz konusu olduğunu gösteren gerçeklerin belirtilmesi 
gerekmektedir (İflas Kanunu'nun 174. maddesinin 2. fıkrası). Borçlunun kasıtlı ve izinsiz 
davranışları sadece, alacaklı ilgili alacağını bu hukuki dayanağı ve temelindeki olayı bildirmiş 
olması halinde, kalan borçtan kurtulma kararının verilmesinde saklı tutulmaktadır (İflas 
Kanunu'nun 302. maddesinin 1. şıkkı). 
 
Bütün alacakların Euro olarak sabit meblağlar şeklinde ileri sürülmesi ve sonunda toplam bir 
meblağ şeklinde toplanmaları gerekmektedir. Yabancı para cinsinden alacakların, davanın 
açılması sırasında geçerli olan döviz kurlarına göre Euro'ya dönüştürülmeleri gerekmektedir. 
Parayla ilgili olmayan alacaklar veya miktarı tespit edilemeyen para meblağlarının tahmini 
değerleriyle bildirilmeleri gerekmektedir (İflas Kanunu'nun 45. maddesi). 
 
Faizler esas itibarıyla sadece iflas davasının açılmasına kadar olan süre için (iliştirilen açılış 
kararının tarihi) talep edilebilir. Bunların faiz oranları ve sürelerin belirtilmesi suretiyle 
hesaplanması ve sabit bir meblağ ile belirtilmeleri gerekmektedir. 
 
* Formülerle alacaklıya, komisyonun 29 Mayıs 2000 tarihli iflas davaları hakkındaki (Resmi Gazete L 160/1) 1346/300 
no'lu yönetmeliğin (AB) 40. maddesi 42. maddesinin 1. fıkrasıyla ilgili olarak bildiride bulunma yükümlülüğü yerine 
getirilmektedir.  
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İkinci derecedeki alacaklar (örneğin davanın açılmasından bu yana oluşan faizler veya borçlunun 
ücretsiz bir ediminden dolayı doğan haklar) sadece iflas mahkemesi iflasın açılması kararında 
bu alacakların bildirilmesini özel olarak talep ettiğinde bildirilmelidirler. Bu tür alacakların 
bildirilmesinde ikinci derecede alacaklar olduğu belirtilmeli ve alacaklının hakkı olan sırasının 
belirtilmesi gerekmektedir (İflas Kanunu'nun 174. maddesinin 3. fıkrası). 
 
Alacaklıların borçlunun taşınır malları veya haklarından dolayı teminat hakları talep 
ettiklerinde, bunu iflas müdürüne derhal bildirmek zorundadırlar. Bu sırada talep edilen 
teminat hakkının konusunun, teminat hakkının türü ve oluşum nedeni ve de teminat altına alınmış 
alacağın belirtilmesi gerekmektedir. Bu bildiriyi kusurlu olarak yerine getirmeyen veya 
geciktiren, bundan dolayı oluşan zarardan sorumlu tutulur (İflas Kanunu'nun 28. maddesinin 
2. fıkrası). 
 
Bir rehin hakkından veya başka bir teminat hakkından dolayı ayrılmış bir istifa hakkına sahip 
olan alacaklılar, borçlunun, örneğin bir kredi sözleşmesi veya satış sözleşmesinden dolayı, 
şahsen de sorumlu olduğu ölçüde iflas alacaklılarıdır. Bu şahsi alacakları bildirebilirler. 
Ancak iflas masasının dağılımında sadece, ayrılmış bir istifadan vazgeçtiklerinde veya bu konuda 
çekildiklerinde göz önünde bulundurulurlar (İflas Kanunu'nun 52. maddesi). 
 
Ayni veya şahsi bir haktan dolayı (örneğin mal sahibi olarak) bir eşyanın iflas masasına ait 
olmadığını ileri sürebilen, iflas alacaklısı değildir. Bu eşyanın ayrılması hakkı iflas davasında 
bildirilmesi gerekmemekte olup, iflas davası dışında geçerli olan yasalara göre işleme tabi 
tutulurlar (İflas Kanunu'nun 47. maddesi). 


