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1. Giriş 
Bu kitapçık, borcu olan insanlar (borçlular) için iflas hakkında genel 
tavsiye sağlamaktadır ve kanunların tam kapsamlı bir beyanını 
sağlaması amaçlanmamıştır. 

Bu kitapçık aşağıdakiler için amaçlanmıştır: 

• Alacaklılarının iflas etmeleri için işlemde bulunduğu kişiler. 
(Alacaklılar, kendilerine borcunuz olan insanlardır) 

• Alacaklıları tarafından iflas ettirilen kişiler. 

• Borçlarını ödeyemeyen ve iflas etmeyi düşünen kişiler. 

1 Nisan 2015 tarihinden önce iflas ettirilen kişiler için 
amaçlanmamıştır. 
 
İflasa bazı alternatifler hakkında daha ayrıntılı bilgi bu kitapçığın ileriki 
kısımlarında yer almaktadır. 

Borcunuzu ödemezseniz bu önemli bir husus haline gelir. Mümkün 
olan en kısa zamanda tavsiye almanız, borçlarınız ve alacaklılarınızla 
ilgilenmenize yardımcı olabilir. Yerel bölgenizde size ücretsiz olarak 
gizli ve tarafsız tavsiyede bulunabilecek kişiler vardır. Bazı 
organizasyonlar, telefon ya da internet üzerinden de bilgi veya tavsiye 
verebilir. Yüz yüze ücretsiz tavsiye verebilecek kişilere Vatandaş 
Danışma Bürosunda görevli ve Yerel Yönetime bağlı finansal 
danışmanlar da dahildir. Bazı organizasyonların iletişim bilgilerini bu 
kitapçığın arka kısmında bulabilirsiniz. 

İflasla ilgili başlıca kanun, 2016 Tarihli İflas Kanunu'dur (İskoçya). 
İflasla ilgili tüm kanunlar ve yayınlar, www.aib.gov.uk adresindeki İflas 
Dairesi (AiB) web sitesinde bulunabilir. 
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2. İflas nedir? 
İflas (aynı zamanda İskoçya'da haciz olarak bilinir) bir kişinin 
borçlarını ödeyemeyeceğinin yasal beyanıdır. Vadeleri geldiğinde 
borçlarınızı ödeyebilecek durumda değilseniz, kendi iflasınız için İflas 
Dairesi'ne başvurmanız mümkün olabilir. Alacaklılarınız ya da bir 
yediemin sözleşmesinde geçen yediemin asliye ceza mahkemesine 
bir dilekçe ibraz etmek suretiyle iflas ettirilmeniz için başvurabilir. 

İflas etmek için gerekli koşullar bu kitapçığın ileriki bölümlerinde 
açıklanmaktadır. 

İflasınız açıklandıysa, eviniz dahil sahip olduğunuz şeylerin kontrolü, 
alacakları paranın alacaklılarınıza ödenmesi için bunları satabilecek 
olan yediemininize (iflasınızın yönetimini üstlenen kişi) devredilir. 
Ayrıca, gelirinizden düzenli ödeme yapmanız da gerekebilir. 

2.1 İflas etmenin sonuçları nelerdir? 

Aşağıdakiler, iflas durumunda ortaya çıkacak bazı sonuçlardır: 

İstihdam 

Yaygın olarak finansal kurumlar olmak üzere, bazı işverenler iflas 
etmiş olan kişilerin kendileri için çalışmalarına izin vermezler. Başvuru 
formunuzu imzalamadan önce sözleşmenizin hükümlerini dikkatli bir 
şekilde incelemeli ya da işvereninizle konuşmalısınız. 
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Kredi notu 
Kredi referans ajansları iflasınızla ilgili bilgileri kaydedecek ve kredi 
notunuz yıllar boyunca bu durumdan etkilenecektir.  İflas ettikten 
sonra kredi almanız daha zor ya da daha pahalı hale gelebilir. 

Banka hesapları 
Bankanız hesabınızı dondurabilir ya da kapatabilir ve farklı bir banka 
hesabı açmanız gerekebilir. Bankanız, maaşınızın ya da 
yardımlarınızın halen bu hesaba ödenmesine izin verebilir. İflas 
ettikten sonra banka hesabınızla ilgili güçlükler yaşarsanız, 
bankanızla ya da bir finans danışmanıyla görüşmelisiniz. 

Servis sağlayıcılar 
Gaz ya da elektrik tedarikçileri gibi bazı şirketlerin, size hizmet 
sağlama yöntemleri hakkında bazı endişeleri olabilir.  Bir saat ya da 
ön-ödeme planının kurulmasını içerebilecek olan, sizin kendilerine 
nasıl ödeme yaptığınızı değiştirmek isteyebilirler. Bu konu ile ilgili 
olarak bir finans danışmanıyla görüşebilirsiniz. 

Kamu kayıtları 
İflasınız, İflas Sicil Defteri (RoI) denilen bir kamu sicil defterine 
kaydedilir. Alacaklılar ve kredi referans ajansları, mevcut 
müşterilerinin iflas ettirilip ettirilmediklerini öğrenmek için bu sicil 
defterini kullanırlar. RoI'da herkes ücretsiz olarak arama yapabilir. 
RoI'ya bir bağlantı, İflas Dairesi'nin web sitesinde mevcuttur: 
www.aib.gov.uk. İflasınızla ilgili ayrıntılar, yediemininizin görevini 
tamamlaması ve iflasınızla ilişiğinin kesilmesini müteakiben en az iki 
yıl boyunca daha RoI'da kalacaktır. RoI'da sadece İskoçya'daki 
iflasların (hacizlerin), yediemin sözleşmelerinin ve borç 
ertelenmelerinin ayrıntıları listelenmektedir. 
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3. Kimler iflas ettirilebilir? 
Bağımsız tüccarlar, bazı işletmeler ve ortaklıklar, tröstler ve bazı tüzel 
kişiliğe sahip olmayan kuruluşlar da dahil olmak üzere bireyler iflas 
ettirilebilirler. Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı limitet şirketler iflas 
ettirilemez. Vefat etmiş bir kişinin mülkiyeti, bir icra memuru tarafından 
iflas ettirilebilir. 

3.1 Asgari Varlık Süreci ne anlama geliyor? 

Asgari Varlık Süreci (MAP), belirli kriterleri karşılamanızı gerektiren bir 
iflas yoludur. Değeri £1,000'dan fazla tek bir varlığınız olmamalıdır. 
Buna, örneğin işe gitmek için makul olarak ihtiyaç duyduğunuz, değeri, 
£3,000'a kadar olan bir araç dahil değildir. Mallarınızın toplam değeri 
£2,000'dan fazla olamaz (yukarıda belirtilen bir araç hariç). Bir eve 
veya başka herhangi bir taşınmaza veya araziye sahip olmamalı veya 
müştereken sahip olmamalısınız ve £17.000'dan fazla borcunuz 
olmamalıdır. 

MAP aracılığıyla iflasa hak kazanmak için yukarıdaki kriterleri 
karşılamalı ve ayrıca en az altı aydır devlet yardımları alıyor olmalı 
veya iflasınıza yönelik katkı payı ödemenizin gerekmediğine dair bir 
değerlendirilme yapılmış olmalıdır. Ayrıca, vasıflı bir finans danışmanı 
tarafından imzalanmış olması gereken bir Haciz Sertifikasına da 
ihtiyacınız olacaktır. AiB, beyanınızın doğru olduğundan emin olmak 
için kontroller yapacaktır. Başvurunuzu desteklemek için kanıt 
sağlamanız istenebilir. İstenilen bilgileri sağlayamazsanız veya 
beyanınızın yanlış olduğu tespit edilirse, başvurunuz reddedilecek ve 
ücretiniz alıkonulacaktır. 

Tüm iflas durumlarında bir Borçlu Katkı Payı Emri (DCO), iflasınız 
sırasında ödemeniz gereken katkı payı miktarını belirler. İflasınız, 
MAP aracılığıyla açıklanırsa, DCO katkı payı miktarınızı sıfır olarak 
düzeltir ve bu durumda bir katkı payı ödemeniz gerekmez. 
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Bir DCO, genellikle 48 ay veya buna tekabül eden haftalık dönem 
boyunca yürürlükte kalır. İflas kararınız kaldırılmadan önce 
koşullarınız değişirse, gelir ve giderleriniz yeniden değerlendirilecektir. 
Bu yeniden değerlendirme, gelir fazlanızın olduğunu doğrularsa, 
koşullarınızda başka bir değişiklik olmadıkça, DCO süresinin geri 
kalan kısmı için her ay bir katkı payı ödemeniz gerekecektir. 

MAP aracılığıyla onaylanan bir iflas durumunda, iflas kararınız altı ay 
sonra (yediemininizle işbirliği yaptığınız sürece) kaldırılacaktır. Ancak 
yediemininiz, iflasınızın kesinleşmesini sağlamak amacıyla altı ay 
daha görevde kalacaktır. Bu altı aylık süre boyunca belirli 
kısıtlamalara tabi olacaksınız. Bu kısıtlamalar aşağıdakileri içerir: 

• kredi veren kişiye iflas kararı kaldırılmış olan, iflas etmiş bir kişi 
statünüzü ifşa etmeksizin tek başına veya müşterek olarak 
£2,000'dan fazla borç alamazsınız; 

• belirli kriterleri karşılamadığınız sürece bir işe giremezsiniz. 

Yukarıdaki koşullara uymazsanız, bir suç işlemiş sayılacak ve 
mahkumiyet halinde aşağıdakilerle yükümlü olacaksınız: 

• bir para cezası; 

• hapis cezası veya 

• hem bir para cezası hem de hapis cezası. 
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3.1.1 Görünür İflas ne anlama gelir? 

Görünür İflas, vadeleri geldiğinde borçlarınızı ödeyemeyeceğiniz 
anlamına gelen yasal bir terimdir. Görünür İflasın kanıtlanmasında 
kullanılan en yaygın kanıt türleri şunlardır: 

Bir Ödeme Emri - bu, üst kısmında "Ödeme Emri" yazan yasal bir 
belgedir. Bu, bir alacaklıya borçlu olduğunuz ve 14 gün içinde ödeme 
yapmanız gerektiği anlamına gelir. Bu süre içinde bir ödeme 
yapmazsanız, Ödeme Emrinin süresi dolar ve size tebliğ edildiği 15. 
günden itibaren Görünürde İflas etmiş olduğunuzu kanıtlamak için 
kullanılabilir. 

Bir Yasal Talep - Bu, üst kısmında "Yasal Talep" ibaresi bulunan 
yasal bir belgedir. Bu, ödeme yapmanız için nihai bir resmi taleptir ve 
21 gün içinde ödeme yapmazsanız, Yasal Talebin süresi dolar ve size 
tebliğ edildiği 22. günden itibaren Görünürde İflas etmiş olduğunuzu 
kanıtlamak için kullanılabilir. 

Bir Ödeme Emri ve Yasal Talep normalde size bir Mahkeme Görevlisi 
veya bir icra memuru tarafından sunulur. 

Yediemin sözleşmesinin verilmesi 

Tarafınıza bir yediemin sözleşmesi verilmişse, bu Görünür İflas 
anlamına gelir. Bununla birlikte, yediemin sözleşmenizin başarısız 
olması veya yediemininiz bu durumun alacaklılarınızın yararına 
olduğuna inanırsa, yalnızca yediemin sözleşmenizin veya 
alacaklılarınızın yediemini tarafından iflas ettirilebilirsiniz. Korunan bir 
yediemin sözleşmesi imzaladıysanız kendi iflasınız için başvuruda 
bulunamazsınız. 
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Borç Düzenleme Programı (DAS) Kapsamında Bir Borç Ödeme 
Programı 

Görünür iflası, iptal edilmiş bir Borç Düzenleme Programı borç ödeme 
programı (DPP) teşkil eder. Siz veya alacaklılarınız, yalnızca DPP 
iptal edilmişse ve bir alacaklı size karşı tedbire (yasal işlem) iş 
başvurmuşsa, iflas başvurusunda bulunabilirsiniz. 

3.1.2 Haciz Sertifikası nedir? 

Yetkili bir kişi tarafından bir Haciz Sertifikası düzenlenir ve bu 
sertifika, borçlarınızı vadesi geldiğinde ödeyemeyeceğinizi kendilerine 
kanıtladığınızı onaylar. Bu, gelirinizin, mallarınızın (banka 
hesaplarındaki fonlar gibi) ve borçlarınızın (faturalar ve ödeme talep 
bildirimleri gibi) kanıtlarını sunmayı içerebilir. 

Finans danışmanlarının, tasfiye memurlarının çoğu ve tasfiye 
memurları için çalışan bazı kişiler, bir Haciz Sertifikası verme 
yetkisine sahiptir. 

Haciz Sertifikasını kendi iflasınıza başvurmak için kullanabilirsiniz. 
Sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde 
başvurmalısınız, aksi takdirde sertifika geçerliliğini yitirecektir. Haciz 
Sertifikası almak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez, ancak 
yetkili kişi verdiği tavsiye için sizden bir ücret talep edebilir. 
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3.2 Kendi iflasıma başvurmak için koşullar nelerdir? 

Kendinizi iflas ettirmeye karar verdiyseniz, aşağıdaki koşulların 
tümünü karşılamalısınız: 
• MAP için toplamı en az £1,500, ancak £17,000'dan fazla 

olmayan borcunuz olmalıdır. Borçlarınız £17,000'dan fazlaysa 
veya £2,000 ya da daha fazla değere sahip mallara sahipseniz, 
iflas başvurusunda yalnızca tam iflas yolu ile başvurabilirsiniz. 

• bir finans danışmanından finansal tavsiye almış olmalısınız 

• İskoçya'da yaşıyor, başvurunuzun yapılmış olduğu tarihten 
hemen önceki yıl içerisinde İskoçya'da yaşamış olmalı veya 
İskoçya'da yerleşik bir işletmeniz bulunmuş olmalıdır 

• son beş yıl içinde iflas etmemiş olmalısınız 

• başvuru ücretini ödemelisiniz. 

Son 10 yıl içinde MAP aracılığıyla iflas ettiyseniz MAP aracılığıyla 
iflas başvurusunda bulunamazsınız. 

Ayrıca aşağıdaki koşullardan birini de karşılamalısınız: 
• MAP koşullarını karşılamalısınız veya 

• Görünürde İflas etmiş olmalısınız ya da 

• bir Haciz Sertifikasına sahip olmalısınız. 
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3.3 İflasım için kendim nasıl başvururum? 

İflasınıza kendiniz başvurmak için, İflas Dairesi'ne başvurmaya uygun 
olduğunuza dair kanıtlarla birlikte bir başvuruda bulunmalısınız. 
Finans danışmanınız sizin adınıza bir online başvuruda 
bulunabilmelidir. Bu başvuru hemen ibraz edilir. 

İflas başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, ancak durumunuz 
hakkında düşünmek için daha fazla zamana ihtiyacınız varsa ve bu 
arada alacaklılarınızın neler yapabileceği konusunda endişeliyseniz, 
AiB'ye iflas başvurusu yapmakla ilgilendiğinizi söyleyebilirsiniz. Bu, 
AiB'den borç ertelemesi başvuru formu adı verilen formu talep ederek 
yapılabilir. Doldurduğunuz 'borç ertelemesi başvuru' formunuzu AiB'ye 
geri gönderdikten sonra bilgileriniz ROI'ya kaydedilecektir. İflas 
başvurunuza devam etmek isteyip istemediğinize karar vermek için 
ROI'ya kaydın yapıldığı tarihten itibaren altı hafta mühlete sahip 
olacaksınız. Bu altı haftalık süre boyunca alacaklılarınız size karşı 
herhangi bir tedbirde (yasal işlem) bulunamaz. İster bir iflas 
başvurusunda bulunmayı göz önüne alıyor, ister bir yediemin 
sözleşmesi veriyor ya da bir DAS borç ödeme programına 
girmeyi düşünüyor olun, herhangi bir 12 aylık dönemde yalnızca 
tek bir borç ertelemesi başvurusunda bulunabilirsiniz. 
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3.3.1 Maliyeti nedir? 
Bu, hangi iflas yoluna başvurduğunuza bağlıdır. Asgari Varlık Süreci 
(MAP) aracılığıyla bir başvuru yapmanın maliyeti £90 veya tam iflas 
için ise £200'dır. 

MAP aracılığıyla başvurur ancak ilgili kriterleri karşılamazsanız ve 
iflas başvurunuza devam etmek isterseniz, £110 daha ücret 
ödemeniz ve Görünür İflas veya Haciz Sertifikası kapsamında iflas 
için uygunluğunuzu doğrulayan kanıt sunmanız gerekecektir.  

Başvuru maliyetinden feragat veya muafiyet söz konusu değildir 
ve ücret iade edilemez. İflas başvurunuz, ücretin tamamı ödenene 
kadar değerlendirilmeyecektir. 

Nasıl ödeme yapabileceğinize ilişkin ayrıntılar başvuru formunda yer 
almaktadır. 

3.4 Başkasının beni iflas ettirmesinin şartları nelerdir? 

Alacaklılar 

Birisine borcunuz varsa, sizi iflas ettirebilirler. Alacaklılarınız, 
aşağıdaki durumlarda sizi iflas ettirmek için bir asliye ceza hakimine 
dilekçe verebilir: 
• kendilerine en az £3,000 borcunuz varsa. Bu, borcunuza eklenen 

her türlü ücret, faiz veya masrafı da içerecektir ve 

• size "Borç Tavsiye ve Bilgi Paketi" adlı yasal kitapçığın bir 
kopyasını sağlamışlarsa ve 
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•     Görünürde İflas etmişseniz. Görünür İflas, bu kitapçığın 3.1.2 
bölümünde açıklanmaktadır. Alacaklılarınız, kendilerine 
borçlarınızı ödeyemeyeceğinizi yazılı olarak resmen bildirdiyseniz 
de Görünür İflas durumunu ispatlayabilir. 

Yediemin sözleşmesinde yediemin 
Bir yediemin sözleşmesi imzalarsanız ve yediemininizle işbirliği 
yapmazsanız, kendileri asliye ceza hakiminden sizi iflas ettirmesini 
isteme hakkına sahiptir. Bir iflas kararının alacaklılarınızın çıkarlarına 
en iyi şekilde hizmet edeceğini veya yediemin sözleşmesi 
kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmediğinizi kanıtlamaları 
gerekir. Yediemin sözleşmelerine ilişkin daha fazla bilgi, bir AiB yayını 
olan 'Yediemin Sözleşmesi Kılavuzu'nda mevcuttur. 

Birisi iflas etmeniz için bir asliye ceza hakimine dilekçe verirse, 
dilekçeyi gönderen kişi tarafından bilgilendirileceksiniz. 

3.5 İflas ettirilmem ne kadar sürecek? 
Kendi iflasınız için İflas Dairesi'ne başvurursanız, kriterleri 
karşılamanız halinde, normalde başvurunuzun AiB'nin eline 
geçmesinden itibaren beş iş günü içinde iflas ettirileceksiniz. AiB'in 
daha fazla bilgi veya kanıt istemek için size yazması gerekirse, bu 
süreç daha uzun sürebilir. İflas kriterlerini karşıladığınıza dair kanıt 
sunmazsanız veya doğru ücreti ödemediyseniz başvurunuz 
reddedilebilir. 

Bir alacaklı veya yediemin sözleşmesindeki bir yediemin bir asliye 
ceza hakiminden sizi iflas ettirmesini istediğinde, kısa bir süre içinde 
iflas ettirilmeniz mümkündür. 
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Birisi asliye ceza hakiminden iflas ettirilmenizi talep ettiğinde, 
tarafınıza, davanızın asliye ceza hakimi tarafından bir duruşmada ne 
zaman görüleceğini bildiren Mahkeme Emri adlı bir belge tebliğ 
edilecektir. Duruşmaya kendiniz katılabilir veya birinden sizi 
mahkemede temsil etmesini isteyebilirsiniz. Asliye ceza hakimi 
duruşmada iflas ettirilip ettirilmeyeceğinize karar verecektir. 

Duruşmaya katılırsanız veya duruşmada temsil edilirseniz, koşullarınız 
hakkında bilgi verebilirsiniz. Asliye ceza hakimi, borcunuzu altı hafta 
içinde ödeyebileceğinize kanaat getirirse veya Borç Düzenleme 
Programı aracılığıyla borçlarınızı geri ödemeyi teklif ederseniz, 
kararını erteleyebilir. 

Borcunuzun tamamını alacaklıya duruşma gününden önce ödediğinize 
dair kanıt sağlarsanız, asliye ceza hakiminin iflasınızı açıklaması olası 
değildir. 

Hiçbir şey yapmazsanız, asliye ceza hakimi büyük ihtimalle iflası 
açıklayacaktır. 
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4. İflasımın açıklandıktan sonra ne olur? 
İflas ettirilirseniz, size iflas ettiğinizin açıklandığı ve yediemininizin 
bilgilerini içeren bir mektup gönderilecektir. 

4.1 Yediemin kimdir? 
MAP aracılığıyla iflas başvurusunda bulunursanız İflas Dairesi, 
yediemininiz olacaktır. Kendi iflas başvurunuzda bulunursanız, 
yediemininizin kim olacağına siz karar verebilirsiniz. 
Siz bir tasfiye memuru aday göstermedikçe, İflas Dairesi, Görünür İflas 
veya Haciz Sertifikası yoluyla yediemininiz olarak atanacaktır. Bir 
tasfiye memuru, gösterdiğiniz adayı kabul etmeli ve aday 
göstermenize yazılı olarak izin vermelidir. 

Bir alacaklı veya yediemin asliye ceza hakiminden sizi iflas ettirmesini 
istediğinde, aynı zamanda İflas Dairesi'ni veya bir tasfiye memurunu 
yediemininiz olarak aday gösterebilir. Bir tasfiye memuru aday 
gösterilmemişse, İflas Dairesi yediemin olarak atanacaktır. 

4.2 İflas Dairesi ne yapar? 
İflas Dairesi, İskoçya'daki kişisel iflas sürecinden sorumlu bir İskoç 
Hükümet görevlisidir. 

İflas Dairesi sizin yediemininiz olarak atandığında, iflas sürecinizi 
daireye bağlı personel yönetecektir ya da dosyanız İflas Dairesi adına 
çalışan bir tasfiye memuruna devredilebilir. Bu, iflasınızın nasıl 
yönetildiğini değiştirmeyecektir, ancak iflasınızla kimin ilgilendiği 
tarafınıza bildirilecektir. 

İflas Dairesi, diğer yedieminlerin çalışmalarını da denetler. 
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4.3 Yedieminim ne yapar? 

Bu bölüm MAP kapsamında açıklanan herhangi bir iflas için 
geçerli değildir. 

Yediemininiz, iflas sürecinizin başlangıcında sizden mali durumunuz 
ve mallarınız hakkında bilgi vermenizi isteyecektir. Ayrıca, borçlarınız, 
kime borçlu olduğunuz, geliriniz ve gideriniz hakkında da sizden bilgi 
isteyeceklerdir. Yediemininiz sizden maaş bordroları, faturalar ve 
banka hesap özetleri gibi kanıtlar sağlamanızı isteme hakkına sahiptir. 

Tam iflasınıza karar verilirse, yediemininiz sizinle evde görüşebilir, 
işyerinizi ziyaret edebilir veya ofisini ziyaret etmenizi isteyebilir. Ayrıca 
size mektup yazabilir veya sizinle telefonda konuşabilirler. Ayrıca, 48 
ay veya buna tekabül eden hafta (iflas borçlarınızın ve masraflarınızın 
tamamını ödeyebilmek için yeterli varlığa sahip olmadığınız sürece) 
boyunca Borçlu Katkı Emrinizi (DCO) yöneteceklerdir - aşağıdaki 
bölüm 4.8'e bakınız). Yediemininiz, iflasınızın açıklanmasından sonra 
her altı ayda bir sizden o zamanki durumunuzu teyit edecek olan, 
Mevcut Durum adlı bir formu doldurmanızı isteyecektir. 

Yediemininizle daima işbirliği yapmalısınız. Bunu yapmamanız, 
iflasınızın daha uzun sürmesine veya kısıtlamalara tabi 
tutulmanıza sebep olabilir. Ayrıca, para veya hapis cezasına ya da 
her ikisine birden çarptırılmanızla sonuçlanabilecek bir suç 
işliyor olabilirsiniz. 

Yediemininiz yaptıkları iş için bir ücret talep edecektir. Yedieminler, 
normalde ilk yılın sonunda ve görevlerini tamamlayana kadar düzenli 
aralıklarla muhasebe kayıtları hazırlarlar. Hazırladıkları muhasebe 
kayıtları, İflas Dairesi veya seçilmiş herhangi bir yetkili tarafından 
onaylanmalıdır. 

Yedieminin masraflarının ve yevmiyelerinin (ücretlerinin) ayrıntıları 
size gönderilecektir, ancak bu bir fatura değildir ve bunları ödemekten 
doğrudan sorumlu değilsiniz. Hesabı görmeyi isteyebilir ve ücretler ve 
masrafların kesilmesi durumunda maddi olarak fayda sağlayacağınızı 
kanıtlayabilirseniz masraflar hakkında bir asliye ceza hakimine itiraz 
edebilirsiniz. Asliye ceza hakiminin kararı kesin olacaktır. 
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Yediemininiz, iflasınızla ilgili olarak kalıcı bir kayıt düzenleyecektir. Bu 
bir yediemin idare defteri olarak adlandırılır ve mahkeme kararlarının 
nüshalarını, muhasebe kayıtlarını ve toplantı kayıtlarını içerir ancak 
genel yazışmaları içermez. 

4.4 İflas ettikten sonra sorumluluklarım neler olacak? 

Sorumluluklarınızı anlamanız önemlidir. Yapmanız ve yapmamanız 
gereken şeylerden bazıları şunlardır: 

Şunları yapmalısınız:  

• yediemininizle daima tam işbirliği yapın ve 

• yediemininizi durumunuzdaki herhangi bir değişiklikten haberdar 
edin; örneğin, taşınırsanız veya mali koşullarınız değişirse. 

Şunları yapmamalısınız: 

• herhangi bir borç veren veya tedarikçiden, iflas ettiğinizi 
söylemeksizin bir mal veya hizmet için £2000'dan fazla kredi 
almamalısınız. Kendilerine iflasınızdan söz etmezseniz, ceza 
gerektiren bir suç işlemiş olabilirsiniz; 

• bir limitet şirketi kurmamalı veya bir limitet şirketinin günlük 
yönetiminde yer almamalısınız veya 

• İskoçya Parlamentosunun bir Üyesi, herhangi bir yerel belediyenin 
meclis üyesi, Sulh Hakimi veya bir okulun yönetim kurulunun üyesi 
olarak hareket etmemelisiniz. 

Bu, sorumluluklarınızın tam bir listesi değildir. Yediemininiz, 
sizden tam olarak ne beklendiği konusunda sizi bilgilendirecektir. 
Sorumluluklarınıza uymazsanız 2016 Tarihli İflas (İskoçya) 
Kanunu kapsamında bir suç işliyor olabilirsiniz ve yediemininiz 
sizi Savcılık Makamına bildirebilir. 
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4.4.1 Finansal eğitim 

Yediemininiz, gelecekte mali durumunuzu yönetmenize yardımcı 
olmak için bir finansal eğitim kursunu tamamlamanız gerektiğine karar 
verebilir. Bu, yalnızca aşağıdaki durumlarda, yediemininizin görüşüne 
göre uygunsa geçerli olacaktır; örneğin: 

• iflasınız, en son iflas ettirildikten sonraki beş yıllık süre içinde 
açıklandıysa. 

• iflasınızın açıklanmasından önceki beş yıllık süre içinde size bir 
korumalı yediemin sözleşmesi verildiyse. 

• iflasınızın açıklanmasından önceki beş yıllık süre içinde Borç 
Düzenleme Programı kapsamında bir borç yönetimi programına 
katıldıysanız. 

• bir İflas Kısıtlamaları Emrine tabiyseniz ya da bir İflas Kısıtlamaları 
Emri başvurusu yapılması için soruşturma altındaysınız. 

• yediemin, iflasınızın açıklanmasından önceki veya sonraki 
davranışlarınızı göz önüne alarak bir finansal eğitim kursuna 
katılmanızın yararınıza olacağını düşünüyorsa. 

• bir finansal eğitim kursunu tamamlamayı kabul ettiyseniz. 

4.5 Sahip olduğum şeylere ne olacak? 

Yediemininiz, arazi ve binalar da dahil olmak üzere mallarınızın (sahip 
olduğunuz şeyler) bir listesini çıkaracak ve iflasınızı ve borçlarınızı 
yönetmenin masraflarını ödemek için satacaktır. 

4.5.1 Mallar nedir? 

Mallarınız, para, tasarruf, taşınmazlar, araçlar, hayat sigortası 
poliçeleri, mücevherler, hisseler ve Ödeme Koruma Sigortası tazminatı 
(PPI) gibi değerli şeylerdir. 
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İflas ettirildiğinizde mallarınızın kontrolü yediemininize geçer. Ticari 
borçlar gibi alacaklısı olduğunuz herhangi bir para veya varlığın hakkı 
da yediemininize devrolur. 

Normalde günlük yaşam için ihtiyaç duyduğunuz giysiler, mobilyalar, 
ev tekstili eşyaları, yer döşemeleri, yemek pişirme veya temizlikte 
kullanılan her şey, eğitim malzemeleri ve çocuk oyuncakları gibi 
eşyaları muhafaza etmenize izin verilecektir. Ayrıca işiniz için ihtiyaç 
duyduğunuz, değeri £1,000'a kadar her türlü aleti de saklayabilirsiniz. 
£3,000'ın altında bir değere sahipse, makul olarak ihtiyacınız olan bir 
aracı elinizde tutmanıza izin verilebilir. 

İflas süreniz boyunca edindiğiniz yeni malları yediemininize 
bildirmelisiniz. Buna, örneğin, para veya bir miras dahil olabilir. 

Yediemininiz, iflasınızdan önceki beş yıllık süre içinde herhangi bir 
varlığı değerinden daha düşük bir fiyata sattığınızı, verdiğinizi veya 
elden çıkardığınızı düşünürse, bir asliye ceza hakiminden işlemin 
tersine çevrilmesini ve varlığın iade edilmesini talep edebilir; 
yediemininiz böylece söz konusu varlığı satıp paraya dönüştürebilir. 

4.5.2 Evime ne olacak? 

Evinize ne olacağı, evin size ait olup olmadığına, evi kiralayıp 
kiralamadığınıza veya ailenizle ya da arkadaşlarınızla yaşayıp 
yaşamadığınıza bağlı olarak değişir. 

Ya evimin sahibiysem? 
Evinizin veya başka herhangi bir mülkiyetin sahibiyseniz, mülkiyetin 
kontrolü, diğer mallarınızla birlikte yediemine devrolacaktır. 
Yediemininiz, sahip olduğunuz veya müşterek olarak sahip olduğunuz 
mülkiyetleri teyit etmek amacıyla Tapu Sicillerinde arama yapacaktır. 
Yediemininiz evinizi satabilir veya eşinizin, partnerinizin, bir aile 
üyenizin veya arkadaşınızın, yediemininizin mülkiyetteki payını satın 
almasına izin verebilir. Yediemininiz satmaya karar verirse, mülkiyet 
serbest piyasada satılabilir. Yediemininiz, mülkiyet için mümkün olan 
en iyi fiyatı almalıdır. Yediemininiz iflasınızı yönetirken sahip 
olduğunuz hiçbir mülkiyeti satmanıza izin verilmez. 
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Yediemininiz, mülkiyet hakkında ne yapacağına karar verirken 
aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok şeyi dikkate alacaktır: 
mülkiyetin değeri, üzerinde teminatlı krediniz olup olmadığı ve söz 
konusu mülkiyette yaşayan çocuklar veya bakmakla yükümlü olunan 
diğer kişiler olup olmadığı. 

Kendi başınıza veya bir başkasıyla müştereken bir mülkiyetin 
sahibiyseniz, mümkün olan en kısa sürede ve tercihen iflas etmeden 
önce bağımsız yasal tavsiye almanız yararınıza olacaktır. 
Yediemininiz, iflas kararınız kaldırıldıktan sonra dahi, mülkiyetinizle 
ilgili olarak işlemler yapmaya devam edebilir. Mülkiyet otomatik olarak 
size geri devredilmez. 

Peki daha önce bir ev sahibiydiysem? 
Daha önce bir evin tamamına veya bir kısmına (veya başka herhangi 
bir mülkiyete) sahip idiyseniz ve söz konusu mülkiyeti sattıysanız veya 
eşinize, partnerinize ya da başka birisine verdiyseniz, yediemininiz evi 
tam değeri üzerinden satıp satmadığınızı kontrol edecektir (Bölüm 
4.5.1’e bakınız). Yediemininiz ayrıca mülkiyet için aldığınız paraya ne 
olduğunu açıklamanızı isteyecektir. Bir mülkiyeti elden çıkardıysanız 
veya satıştan elde ettiğiniz herhangi bir geliri saklamaya çalıştıysanız, 
2016 Tarihli İflas (İskoçya) Kanunu uyarınca ceza gerektiren bir suç 
işlemiş olabilirsiniz. Yediemininiz sizi Savcılık Makamına rapor edebilir 
ve mülkiyetin adınıza geri devredilmesi için başvurabilir. 

Ya mülkiyet müştereken bana ve bir başkasına aitse? 

Eviniz veya başka bir mülkiyete eşiniz, partneriniz veya başka birisiyle 
birlikte sahipseniz, yediemininiz ilgili seçenekleri tüm taraflarla birlikte 
tartışacaktır. Ortak sahibin/sahiplerin işbirliği, mülkiyet üzerindeki 
payınızla uğraşmanın stresini ve masraflarını en aza indirecektir. 

Yediemininiz ortak malik(ler)in mülkiyetteki payını satın almasını kabul 
edebilir. Bu, toplu ödeme, taksitli ödeme veya yeniden ipotek 
aracılığıyla olabilir. Yediemininiz ve müşterek malik(ler)in her biri kendi 
yasal masraflarından sorumlu olacaktır. 
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Ev veya mülkiyetin müşterek mülkiyette olduğu durumlarda, 
ortak malik, yediemininizin izni olmadan satış yapamaz. 

İpoteğimi ödeyemezsem ne olur? 
Eviniz üzerinde teminatlı bir krediniz varsa ve ipotek veya kredi 
ödemelerinizi yapmaya devam etmiyorsanız, teminatlı borç vereniniz 
evi sizden geri alabilir. Yediemininiz mülkiyetin elinizden alınmasını 
durdurma yetkisine sahip değildir. Eviniz sizden geri alınırsa ve borç 
veren tarafından satılırsa, teminatlı borcunuz ödendikten sonra kalan 
gelirler yediemine aktarılacaktır. Satış sonrasında miktarda bir eksiklik 
varsa, bu iflasınıza dahil edilebilir. 

Ya evimi kiralıyorsam? 
Eviniz kiraysa, evi kiralandığınıza dair kanıt göstermeniz durumunda 
yediemininizin normalde kiralık evinizde herhangi bir payı olmaz. 
Ancak, yediemininiz çok fazla kira ödediğinizi düşünüyorsa, söz 
konusu evden taşınmanız gerekebilir. Ne kadar kira ödemeniz 
gerektiğine dair bir sınır belirlemek, ayrıca iflas masraflarınız ve 
borçlarınızın ödenmesi için bir katkı payı ödemenizi sağlamak 
amacıyla Asliye ceza hakimine başvurabilirler. 

Kira borcunuz varsa, ev sahibiniz, iflas ettirildiğinizde kira borcunuzu 
tahsil etmek için herhangi bir işlem yapmamalıdır. Bununla birlikte, 
iflas tarihinizden sonra vadesi gelen kiranızı ödemezseniz, işlem 
yapabilir ve tahliyenizi talep edebilirler. 

4.6 Hayat sigortası poliçelerime ne olacak? 
Yediemininizin sahip olduğunuz hayat sigortası poliçeleri hakkında 
bilgi sahibi olması gerekir, çünkü bunlar iflasınızda mallar olarak kabul 
edilebilir. Bazı poliçeler yalnızca ölüm durumunda ödeme yaparken, 
poliçe bitiminde toplu ödeme yapılmasını gerektiren hayat sigortası 
poliçeleri gibi diğer poliçeler ya ölüm durumunda ya da önceden 
belirlenmiş bir tarihte ödeme yapar. Yediemininiz hayat sigortası 
poliçelerinizle ilgili olduğunu kaydedecektir; bu da, iflas sürecinde 
vefat etmeniz durumunda poliçeden gelen fonların iflasınıza 
ödeneceği anlamına gelir. 
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Gelir sağlama unsuru içeren, poliçe bitiminde toplu ödeme yapılmasını 
gerektiren hayat sigortası poliçeleri bir geri satın alma değeri kazanır 
ve aynı zamanda nakde çevrilebilir. Yediemininiz, iflasınız için fon 
sağlamak amacıyla bu işlemi yapabilir. Poliçe bitiminde toplu ödeme 
yapılmasını gerektiren bir hayat sigortası poliçesi genellikle, 
ipoteğinizin tamamının veya bir kısmının poliçenin getirileriyle 
ödenmesi için bankanıza veya yapı kooperatifinize resmi olarak tahsis 
edilir. 

İflas ettiğinizde poliçe bitiminde toplu ödeme yapılmasını gerektiren bir 
hayat sigortası poliçenize ne olacağı, genellikle evinizle ilgili olarak 
yapılacak işlemlere bağlı olacaktır. 

4.7 Taksitle satın alınan eşyalara ne olur? 
Bu öğeler genellikle satın alınmaları için finansmanı sağlayan şirketin 
mülkiyeti olarak kalır. Mutabık olunan ödemelere uymazsanız, bunlar 
bu şirket tarafından alınabilir ve satılabilir. 

4.8 İflasıma katkıda bulunmam istenecek mi? 
Yediemininiz, "gelir fazlası"na sahip olduğunuza karar verilirse (yani, 
makul bir yaşam kalitesini sürdürmeniz gerekenden fazlası) iflasınızla 
ilgili masrafların ve borçlarınızın ödenmesine yardımcı olmak için 
gelirinizden veya emekli maaşınızdan bir katkı yapmanızı isteyecektir. 
Sosyal güvenlik yardımlarınızdan veya vergi kredilerinizden herhangi 
bir katkı almazlar. 

Yediemininiz ya da finans danışmanınız (başvuru sürecinin bir parçası 
olarak), gelirinizi ve giderinizi değerlendirecek ve katkı yapabileceğiniz 
herhangi bir fazla geliriniz olup olmadığını hesaplayacaktır. 

İflas Dairesi, katkı tutarınızı belirleyen Borçlu Katkı Emrini (DCO) 
çıkaracaktır. DCO, 48 ay veya buna tekabül eden haftalık dönem 
boyunca yürürlükte kalır. Yediemininiz tüm katkı ödemelerini 
denetleyecektir. Ödemelere altı aya kadar ara vermeyi 

20 



 

talep etme hakkına sahipsiniz. Bu durumda, gerekli tüm ödemelerin 
yerine getirilmesi için DCO'nun bitiş tarihi uzatılacaktır. 48 aylık DCO 
süreci boyunca sadece bir defa ödemelere ara verilmesi için 
başvurabilirsiniz. 

Yalnızca aşağıdaki durumlarda ödemelerinize ara vermenize izin 
verilir: 
• Harcanabilir gelirinizde en az %50'lik bir azalma olduysa (koşullar 

geçerlidir) ve 

• Daha önce ödemelere ara verilmesi için başvurmadıysanız. 

Yedieminle işbirliği yapmazsanız ve mutabık olunan ödemeleri 
yapmazsanız, yediemininiz DCO'nuzun doğrudan işvereniniz 
tarafından ödenmesini talep edebilir. Yediemininiz, ayrıca iflas 
kararınızın kaldırılmasının süresiz olarak ertelenmesini talep 
edebilir. 

4.8.1 Koşullarınızın gözden geçirilmesi 
Koşullarınız değişirse, yediemininizi derhal bilgilendirmelisiniz. 
Gelirinizde veya harcamalarınızda önemli değişiklikler olduysa, 
yediemininiz DCO'nuzu yeniden hesaplayacaktır. Sadece sosyal 
güvenlik yardımları alıyorsanız, katkı payınızı sıfır olarak sabitleyen 
bir DCO belirlenecektir. Bu, sadece iflas kararınız kaldırılmadan önce 
iş bulursanız veya sosyal yardım dışında gelir elde etmeye 
başlarsanız değişebilir. 

Yediemininiz, DCO'nuz sona erene kadar mali durumunuzu gözden 
geçirmek için her altı ayda bir size bir anket gönderecektir. Bu forma 
"Mevcut Durum" denir. Bu formu doldurup iade etmelisiniz. 
Yediemininizi adres değişikliği, yeni iletişim bilgileri ile gelir ve 
giderlerinizdeki değişiklikler gibi her türlü değişiklik konusunda 
bilgilendirmeniz önemlidir. Yediemininiz sizinle temasa geçemezse, 
işbirliği yapmadığınızı kabul edecektir ve iflas kararınızın 
kaldırılmasının süresiz olarak ertelenmesini talep edebilir. 

21 



 

DCO'nuzdan memnun değilseniz, katkı miktarınızın nasıl 
hesaplandığının tekrar gözden geçirilmesini talep edebilirsiniz. Bu 
gözden geçirme işlemi AiB tarafından yapılır. 

4.9 Yedieminimin topladığı paraya ne olacak? 

Yediemininiz, toplanan parayı dağıtacak ve tüm alacaklılarınızdan 
talepte bulunmalarını isteyecektir. Yediemininiz, kendi ücret ve 
masraflarını düştükten sonra kalan parayı alacaklılarınıza 
dağıtacaktır. Alacaklılarınıza yapılan ödemeler (temettü olarak bilinir), 
borçlarınızın tamamını karşılamayabilir. Kalan tüm borçlar silinecek 
ve bunları ödemek zorunda kalmayacaksınız. Ancak bu kuralın bazı 
istisnaları vardır. Borçların silinmesinden muaf olan yükümlülüklerin 
tam listesi için lütfen sayfa 27'ye bakınız. 

4.10 İflasımın yönetilmesinin masraflarını kim öder? 

İflasınızın yönetilmesinin masrafları, mallarınızın satışından elde 
edilen fonlardan ve gelirinizden yaptığınız katkılardan karşılanacaktır. 
Bu masraflar, yedieminin ücreti ve masraflarını da içerir ve bunlar 
alacaklılarınıza herhangi bir ödeme yapılmadan önce ödenecektir. 

İflas Dairesi yediemininiz olarak hareket ettiğinde, mallarınızın 
satışından veya katkı paylarından karşılanamayan masraflar devlet 
hazinesinden ödenecektir. Ancak, devlet hazinesi, alacaklılarınıza 
olan borçlarınız için herhangi bir ödeme yapmayacaktır. 

Malların satışı ve katkı paylarınızdan yönetim masraflarının tümünü 
karşılamaya yetecek kadar gelir sağlanan durumlarda, iflasınız için 
dilekçe veren bir alacaklının dilekçeyi ibraz ederken uğradığı 
masraflar geri ödenebilir. Borçları ve diğer alacaklıların borçları, bu 
masraflar ödendikten sonra eşit olarak değerlendirilir. 
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Bir tasfiye memurunun yediemin olarak hareket ettiği durumlarda, 
malların satılması veya katkı paylarından karşılanamayan masraflar 
yediemin tarafından karşılanacaktır. Tasfiye memuru, iflasınızda 
yediemin olarak hareket etmeyi kabul etmeden önce bu durumu 
dikkate alacaktır. 

4.11 İflas sürecim normalde ne kadar sürer? 

Normalde, iflas kararınız iflasın açıklandığı tarihten bir yıl sonra 
kaldırılır. İflasınız Asgari Varlık Süreci (MAP) kapsamında 
açıklandıysa, iflas kararınız altı ay sonra otomatik olarak 
kaldırılacaktır. 

İflas kararınızın kaldırılması hakkında, tercih ettiğiniz iletişim 
yöntemine bağlı olarak posta veya e-posta yoluyla 
bilgilendirileceksiniz. 

İflas kararınızın kaldırılması, yediemininizle yapacağınız 
işbirliğine bağlıdır. Yediemininizle işbirliği yapmazsanız, iflas 
kararınızın kaldırılması süresiz olarak ertelenebilir. 

İflasınız MAP yoluyla açıklanır ve yediemininizin aşağıdakileri 
keşfederse: 

• iflas başvurusu yaptığınız tarihte £17,000 üzerinde borcunuzun 
olduğu ya da 

• katkı payı ödeyebileceğiniz bir gelirinizin olduğu veya 

• iflas başvurusu yaptığınız tarihte toplamda £2,000 üzerinde 
varlığınızın veya herhangi bir arazinizin ya da mülkiyetinizin olduğu 

iflasınız, bu durumda artık MAP kriterlerini karşılamayacaktır. 
Dosyanız tam iflasa devredilecek ve iflas kararınız, iflasınızın 
açıklanmasından altı ay sonra artık otomatik olarak kaldırılmayacak. 
Mallarınızı kasıtlı olarak gizlediyseniz veya kasıtlı olarak yanlış 
beyanda bulunduysanız, o zaman bir İflas KısıtlamalarıKararına tabi 
tutulabilirsiniz ve iflas kararınızın kaldırılması süresiz olarak 
ertelenebilir. Daha fazla bilgi için AiB'nin web sitesini ziyaret edin 
www.aib.gov.uk. 
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Dosyanız, doğru bilgi vermediğinizden dolayı MAP'den tam iflasa 
devredilirse, AiB başvuru ücretinin £110 tutarındaki ek bakiyesini 
ödemeniz gerekir.  Bu ek ücret ödenene kadar iflas kararınız 
kaldırılmayacaktır. 

İflas kararınız kaldırıldıktan sonra, yediemininiz görevini 
tamamlayana kadar iflas süreciniz tamamlanmayacaktır. 
Yediemininizin görevi, tüm mallarınız ve dosyanızın yönetimi ile ilgili 
işlemleri bitirene kadar sona ermeyecektir. Görevi sona erene kadar 
yediemininizle işbirliğine devam etmelisiniz. 

Yediemininizin görevinin sona erdirilmesi için yapacağı başvuru 
tarafınıza bildirilecektir. 

4.12 İflasım daha erkenden sona erebilir mi? 

İflasınızın daha erkenden sona ermesinin bir yolu bulunur; buna iptal 
etme denir. İptal etme, İflas Dairesi'ne veya bir asliye ceza hakimine 
başvurarak elde edilebilir. Alacaklılarınız, iflasınızın iptalinin 
başvurusuna itiraz edebilir. 

4.12.1 İflasın AiB tarafından iptal edilmesi 

AiB, sadece tüm borçlarınızı ve yedieminin ücretleri ve masraflarını 
eksiksiz şekilde ödeyebilirseniz iflasınızı iptal edebilir. AiB, iptal 
başvurusunu reddederse, siz, yediemininiz veya alacaklı, AiB'den bu 
kararın gözden geçirilmesini talep edebilir. Bu incelemeden memnun 
kalmazsanız, siz veya daha önce adı geçen kişiler tarafından bir 
asliye ceza hakimi aracılığıyla bu karara itiraz edilebilir. 

4.12.2 İflasın bir asliye ceza hakimi tarafından iptali 

Bir asliye ceza hakimi, iflas etmemeniz gerektiğini kanıtlayabilmeniz 
gerçeği de dahil olmak üzere diğer tüm durumlarda bir iptal 
başvurusunu göz önünde bulunduracaktır. 

24 



 

İflasın iptal edilmesinin, borçluyu veya iflastan etkilenen herhangi bir 
kişiyi, mümkün olduğu ölçüde iflasın açıklanmasından önceki 
konumlarına geri getirme etkisi bulunur. 

Sizi iflas ettiren alacaklı, sizi yanlışlıkla iflas ettirdiyse, iflasınızın iptali 
için asliye ceza hakimine dilekçe verebilir. Bir alacaklı iptal talebinde 
bulunursa, yedieminin ücretlerinden ve ilgili masraflardan sorumlu 
olacaktır. 

İptal başvurusu kabul edilirse, bu iflasınızın açıklanmadığı anlamına 
gelmez. İflasınızın detayları, iptal tarihinizle birlikte iflasınızın 
açıklanma tarihinden itibaren en az beş yıl süreyle halka açık İflas 
Sicili Defterinde yer alacaktır. 
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5. İflas Kısıtlamaları Emri 
Yediemininiz, iflasınızdan önceki veya iflasınız sırasındaki 
davranışınızın bir şekilde dürüst olmadığını veya kabahatli olduğunu 
düşünürse, bunu AiB'ye bildirecektir. AiB, yediemininiz tarafından 
sağlanan kanıtları dikkate alacak ve bir İflas Kısıtlamaları Emrinin 
(BRO) çıkarılmasının uygun olup olmadığına karar verecektir. Bir 
BRO, bir borçluyu iflas kararları kaldırıldıktan sonraki bir süreç 
boyunca, iflas ettiklerinde geçerli olan kısıtlamalara tabi tutar. AiB, bir 
BRO'nun en az iki yıl ve bununla sınırlı olmamak üzere beş yıla kadar 
uygulanmasına karar verebilir. 
AiB, daha uzun süreli bir BRO'nun uygun olduğuna kanaat getirirse, 
bu durumda İflas Dairesi, beş ila 15 yıl arasında bir BRO çıkarması 
için bir asliye ceza hakimine başvuracaktır. BRO'nuz tarafından 
yürürlüğe konulan kısıtlamalara uymazsanız, ceza gerektiren bir 
suç işlersiniz. 

BRO'nuzun detayları İflas Sicil Defterine kaydedilir. Aşağıdakiler, 
hakkında bir BRO'nun çıkarılabileceği, dürüst olmayan veya kabahatli 
olarak kabul edilebilecek davranışlara örneklerdir: 

• makul olarak geri ödeyemeyeceğinizi bildiğiniz borçların altına 
girmek; 

• malları başkasına vermek veya değerinin altında satmak; 

• kumar oynamak veya aceleci spekülasyonlar yapmak veya makul 
olmayan bir şekilde müsrif olmak; 

• iflasınız süresince yediemininizle işbirliği yapmamak. 

Bu, hakkında bir BRO'nun çıkarılabileceği davranışların tam listesi 
değildir. İflas kısıtlamaları hakkında daha fazla bilgi bir AiB yayını olan 
"İflas Kısıtlamaları Kılavuzu"nda mevcuttur. Bir PDF sürümü, İflas 
Dairesi web sitesinden görüntülenebilir veya indirilebilir. 
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6. İflas kararım kaldırıldıktan sonra ne olur? 
Katkı payı ödüyorsanız, bunu iflasınız sona erdikten sonra da 
yediemininize ödemeye devam etmelisiniz. İflas kararınız 
kaldırıldıktan sonra, yediemininiz iflasın yönetimini tamamlayıp görevi 
sona erene kadar iflas süreciniz bitmeyecektir. Görevi sona erene 
kadar yediemininizle işbirliğine devam etmelisiniz. 

6.1 İflas kararım kaldırıldıktan sonra borçlarıma ne olacak? 

İflas kararınız kaldırıldıktan sonra, bazı istisnalar haricinde, iflas 
etmeden önceki borçları geri ödemek zorunda değilsiniz. 

Bununla birlikte aşağıdakileri ödemekten sorumlusunuz: 

• herhangi bir mahkeme tarafından verilen para cezaları, cezalar, 
tazminat ve hak kaybettirme emirleri; 

• fazladan yapılan yardım ödemeleri de dahil dolandırıcılıktan            
kaynaklanan herhangi bir yükümlülük; 

• herhangi bir, gıda için ödeme yapma yükümlülüğü; 

• bazı öğrenim kredileri ve 

• mülkiyetiniz üzerinde ipotek veya teminatlı kredi gibi bir teminat 
bulunduran birine borçlu olunan para. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na borcunuz varsa, 
yediemininiz, iflasınız sona erdikten sonra bu paranın geri ödenmesi 
gerekip gerekmediğini size bildirebilir. 

Yukarıda listelenen istisnalar dışında, iflastan önceki alacaklılarınız, 
iflas kararınızın kaldırılmasından sonra, ödenmemiş olan iflas öncesi 
alacaklılarını tazmin etmek amacıyla size karşı herhangi bir yasal 
işlem başlatamayacaklardır. 
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Yediemininizle mutabık olduğunuz katkı paylarını halen 
ödemekten sorumlusunuz. 

Bir alacaklı, bir borç için müşterek sorumluluklara sahip olması 
durumunda örneğin, eşiniz gibi başka herhangi birine karşı yasal 
işlem başlatabilir. 

Ayrıca, örneğin, evinize ipotek sağlayan borç veren gibi teminatlı 
alacaklınıza ödeme yapmaktan da sorumlusunuz. 

Kira, belediye vergisi, gaz, elektrik veya telefon faturası gibi iflas 
ettikten sonra biriken borçlarınızı ödemekten de sorumlusunuz. 

6.2 İflas kararım kaldırıldıktan sonra mallarıma ne olacak? 

İflasınız, iflas kararınızın kaldırılmasıyla sona ermez. Yediemininiz, 
alacaklılarınıza ödeme yapmak için yeterli parayı toplamak üzere, 
halen değerli mallarınızdan herhangi birini satmakla görevli olacaktır. 
Yediemininiz, görevi sona erdikten sonra iflasınız sırasında beyan 
edilmemiş değerli bir malınız olduğunu öğrenirse, tekrar yediemin 
olarak atanmak için bir asliye ceza hakimine başvurabilir. Yediemin 
olarak yeniden atanırlarsa ya söz konusu malı satarak ya da sizin 
veya üçüncü bir tarafın yedieminin payını satın almasını sağlayarak o 
varlığın parasal değerini toplamalarına izin verilecektir. Görevi sona 
eren bir yediemin, daha önce haberi olmadıkları herhangi bir malın 
farkına vardıklarında iflas tarihinizden itibaren beş yıl içerisinde 
yeniden yediemin olarak atanmak için başvurabilir. Yediemininiz 
yeniden atanmak için başvurursa bu durum ve bunun nedenleri size 
bildirilecektir. Yedieminin başvurusuna mahkemede itiraz etme 
hakkınız vardır. 

İflas sürecinizin sonunda malınız veya paranız kalırsa, yediemininiz 
iflasınızın tüm masraflarını ve alacaklılarınıza borçlarını faiziyle birlikte 
tam olarak ödedikten sonra bunlar size iade edilecektir. 
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Yediemininiz, evinizi açık piyasada veya özel olarak satma niyetinde 
olmadığına karar verirse, eviniz üzerindeki payından resmen 
vazgeçecektir. Yediemininizin payından resmen vazgeçmesi 
durumunda, dilerseniz mülkiyeti satma hakkınız olacaktır. 
Yediemininiz, iflasınız açıklandıktan itibaren bir yıl içinde evinizi satıp 
satmama konusunda bir karar vermeli ve iflas açıklandıktan itibaren üç 
yıl içinde bir işlem yapmalıdır. 

7. Ya iflasımın yürütülme şeklinden memnun 
değilsem? 

İflasınızın yürütülme şeklinden memnun değilseniz, ilk olarak 
yediemininizle konuşmalısınız. 

Yediemininiz İflas Dairesi ise ve şikayetinizi bir personelle veya onların 
adına hareket eden tasfiye memuruyla birlikte çözemezseniz, İflas 
Dairesi'ne şikayetinizi detaylı olarak yazılı bir şekilde iletmelisiniz ve 
karşılığında tam bir yazılı cevap alacaksınız. 

Tasfiye memurları, bir Onaylı Meslek Kurumu (RPB) tarafından 
denetlenir. Yediemininiz özel bir tasfiye memuruysa ve şikayetinizi 
kendisiyle çözemezseniz, şikayetinizi yönetici RPB'sine bildirebilirsiniz. 
RPB'lerinin ayrıntıları yediemininizin antetli mektup kağıdında 
bulunabilir. Aksi takdirde, yedieminden bu bilgileri size vermesini 
istemelisiniz. 

Yediemininizin yasaların izin verdiği şekilde hareket ettiğine 
inanmıyorsanız, şikayetinizi İflas Dairesi'ne veya atanmışsa, komisere 
iletebilirsiniz. 

İflas Dairesi'nin şikayet prosedürü hakkında tam bilgi www.aib.gov.uk 
adresindeki web sitesinde bulunabilir.  

Yedieminin yaptığı veya önerdiği herhangi bir işlemden memnun 
değilseniz, bir asliye ceza hakiminden konuyu incelemesini ve 
yediemininizi yapması gereken işlem konusunda yönlendirmesini de 
isteyebilirsiniz. 
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8. İflasın alternatifleri nelerdir? 
İflas, borç erteleme için son çaredir ve halen başka seçeneklere sahip 
olabilirsiniz. Finansal tavsiye almalısınız. Vatandaş Danışma Bürosu 
ve yerel yönetime bağlı finans danışmanları, seçenekleriniz hakkında 
ücretsiz ve tarafsız tavsiyelerde bulunacaktır ve formları doldurmanıza 
veya alacaklılarınızla irtibat kurmanıza yardımcı olabilirler. 

Mevcut diğer seçeneklerden bazıları şunlardır: 

Borç Yönetim Planı 
Bu, borçlarınızı uzun vadede ödemek için alacaklılarınızla yapılan 
gayri resmi bir düzenlemedir. Doğrudan alacaklılarınızla veya yerel 
yönetim finans danışmanlığı biriminden ya da Vatandaş Danışma 
Bürosundaki bir finans danışmanının yardımıyla bir plan 
düzenleyebilirsiniz. Alacaklılar geri ödeme planını kabul edebilir ancak 
faizi veya ücretleri dondurmayı kabul etmek zorunda değillerdir. 
Alacaklılarınız, istedikleri zaman artık ödemeleri kabul etmek 
istemediklerine karar verebilirler ve alacaklarını başka yöntemler 
kullanarak takip edebilirler. 

Borç Düzenleme Planı (DAS) 
DAS, alacaklılarınızın yasal işlem başlatma tehdidi olmaksızın size 
daha fazla zaman tanıyarak borçlarınızı ödemenize yardımcı olmak 
için İskoçya Hükümeti tarafından yürütülen yasal bir programdır. DAS, 
DAS ödeme programınızın onaylandığı tarihten itibaren borcunuzdaki 
faiz, ücret ve masrafları dondurur ve bunlar, programı tamamlamanız 
durumunda iptal edilir. 

DAS'a başvurmadan önce, alacaklılarınızın size karşı herhangi bir 
tedbirde (yasal işlem) bulunamayacağı altı haftalık bir süre sağlayacak 
olan bir borç ertelemesi başvurusunda bulunabilirsiniz. 12 aylık süre 
içinde sadece bir borç ertelemesi başvurusunda bulunabilirsiniz. 
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Bir finans danışmanı, DAS'ın sizin için doğru olup olmadığına karar 
vermenize yardımcı olacaktır. İletişim bilgileri bu kitapçığın arkasında 
bulunabilir veya DAS web sitesinden yakınınızda bir finans danışmanı 
bulabilirsiniz: www.dasscotland.gov.uk/find-a-money-adviser. 
Plan, eviniz de dahil olmak üzere mallarınızı korur (ipotek 
ödemelerinize devam ettiğiniz sürece). 

DAS hakkında daha fazla bilgi için yerel para danışma merkezinizle 
iletişime geçin. Daha fazla bilgi DAS web sitesinde de 
mevcuttur:www.dasscotland.gov.uk. 

Yediemin Sözleşmeleri 
Bir yediemin sözleşmesi, sizinle yediemininiz olan bir tasfiye memuru 
arasındaki resmi bir anlaşmadır. Bir yediemin sözleşmesi imzalamak 
için ya mallarınızın (tamamen veya müşterek olarak sahipseniz, buna 
eviniz de dahildir) olması gerekir ya da gelirinizden yediemininize 
düzenli olarak ödeme yapabilecek durumda olmalısınız. 

Bir yediemin sözleşmesi korunabilir. Bu, yediemin sözleşmesinin 
şartlarına uymanız şartıyla, alacaklılarınızın, yediemin sözleşmesi 
onaylandığındaki borçlarınız için normalde size karşı dava 
açamayacağı anlamına gelir. Alacaklılarınız yediemin sözleşmenizin 
korunmasını kabul etmezlerse, sizi iflas ettirmek de dahil olmak üzere 
alacaklarını geri almak için yasal işlem başlatabilirler. 

Yediemininiz, yediemin sözleşmesinin süresi boyunca kendileriyle 
işbirliği yapmamanız durumunda da sizi iflas ettirmek için başvurabilir. 

Bu nadiren yaşanan bir durum olsa da, yediemininizin, alacaklılar için 
daha fazla para toplayacağına kanaat getirmesi durumunda, 
yediemin sözleşmesi boyunca herhangi bir zamanda sizi iflas ettirmek 
için başvuruda bulunabileceğini unutmamak önemlidir. 
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Bir yediemin sözleşmesini imzalamadan önce, alacaklılarınızın size 
karşı herhangi bir tedbirde (yasal borç tahsilatı işlemi) 
bulunamayacağı altı haftalık bir süre sağlayacak olan bir borç 
ertelemesi başvurusunda bulunabilirsiniz. 12 aylık süre içinde sadece 
bir borç ertelemesi başvurusunda bulunabilirsiniz. 

Yediemin sözleşmelerine ilişkin daha fazla bilgi, bir İflas Dairesi 
yayını olan 'Yediemin Sözleşmesi Kılavuzu'nda da bulunabilir. 
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9. Daha fazla bilgi 

9.1 İflas Dairesi İletişim bilgileri 

The Accountant in Bankruptcy 
1 Pennyburn Road 
Kilwinning 
Ayrshire 
KA13 6SA 

Telefon: 0300 200 2600 
Faks: 0300 200 2601 
E-posta: aib@aib.gsi.gov.uk (iflas süreci hakkında genel 

yardım için) 
Web sitesi: www.aib.gov.uk 
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9.2 Tavsiye ve bilgi kaynakları 
Borç hakkında ücretsiz tavsiye konusunda bazı yararlı iletişim 
bilgileri: 

Money Advice Scotland 
Telefon: 0141 572 0237 
Web sitesi: www.moneyadvicescotland.org.uk 
E-posta: info@moneyadvicescotland.org.uk 

Citizens Advice Scotland (İskoçya Vatandaş Danışma Bürosu) 
Telefon: 0808 800 9060 
Web sitesi: www.adviceguide.org.uk/Scotland 

National Debtline Scotland (İskoçya Ulusal Borç Hattı) 
Telefon: 0808 808 4000 
Web sitesi: www.nationaldebtline.org/S/Pages/default.aspx 

StepChange Borç Hayır Kurumu. 
Telefon: 0800 138 1111 
Web sitesi: http://www.stepchange.org 

Bu kurumlar için yerel adresler ve telefon numaralarını telefon 
rehberinizde bulabilirsiniz. 

Bir tasfiye memuru bulma konusunda yardım için aşağıdaki 
kuruluşla iletişime geçebilirsiniz: 

Institute of Chartered Accountants of Scotland (İskoçya Mali 
Müşavirler Enstitüsü) 
CA House 
21 Haymarket Yards 
Edinburgh 
EH12 5BH 
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Insolvency Practitioners Association (Tasfiye Memurları 
Birliği) 
Valiant House 
4-10 Heneage Lane 
Londra 
EC3A 5DQ 

Telefon: 020 7623 5108 
Web sitesi: www.insolvency-practitioners.org.uk 

İflas konusunda uzman avukat bulma konusunda yardım için: 

Law Society of Scotland (İskoçya Hukuk Cemiyeti) 
26 Drumsheugh Gardens 
Edinburgh 
EH3 7YR 

Telefon: 0131 226 7411 
Web sitesi: www.lawscot.org.uk 
E-posta: lawscot@lawscot.org.uk 

35 

http://www.insolvency-practitioners.org.uk/
http://www.lawscot.org.uk/
mailto:lawscot@lawscot.org.uk


 

Bu yayın, talep üzerine topluluk dil versiyonlarında ve alternatif formatlarda 
mevcuttur. Bunun için lütfen 0300 200 2600 numaralı telefonu arayın. 

Bu yayını sadece genel bilgi için kalem aldık.  
Kanunların ayrıntılı ya da tam kapsamlı beyanını teşkil etmez. 
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