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 ÖZET 

TMK’da kabul edilen nafaka türleri, yardım nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakasıdır. 

Yoksulluk nafakası, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi 

için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak isteyebileceği nafakadır. İştirak nafakası, velayetin 

kullanılması kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunluluğu 

dolayısıyla ödeyeceği nafakadır. Mahkeme, yoksulluk nafakasının toptan ya da irat biçiminde ödenmesine karar 

verebilir. İştirak nafakası ise, irat biçiminde ve çocuk ergin oluncaya kadar ödenir.  

Mahkemenin toptan (sermaye biçiminde, bir defada) nafakanın ödenmesine karar vermesi durumunda, 

nafaka alacağının, iflâstan önce doğmuş diğer borçlardan herhangi bir farkı bulunmayacak; söz konusu nafakanın 

ödenmemesi halinde gerçekleşecek olan takip, İİK m. 186 ve 193 düzenlemelerine tabi olacaktır. Sorun, nafakanın 

irat biçiminde ödenmesine karar verilmesi sonrası nafaka yükümlüsünün iflâs etmesi ve buna rağmen bir ücrete 

sahip olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda nafaka alacağı, iflâs öncesi verilen bir mahkeme kararı 

ile doğduğu için, bir iflâs alacağı niteliğindedir. Bu nedenle, nafakanın tahsili için, iflâs sonrası elde edilen ücrete 

başvurulamayacaktır. Bunun da ötesinde, böyle bir durumda, müflisin bir ücretinin varlığı da söz konusu 

olduğundan, müflis nafakanın kaldırılması için mahkemeden bir talepte bulunsa dahi, mahkeme, müflisin ücretinin 

varlığı dolayısıyla, bu talebi reddedebilecektir. Bu talebin reddi, iflâs sonrasın yeni bir nafaka alacağına 

hükmedilmesi anlamına da gelmeyeceği için, nafaka alacaklısının iflâs sonrası müflisin ücretine başvurması yine 

mümkün olmayacaktır.  

Sonuç olarak, nafaka alacaklarına iflâsın etkisi, İİK’nda özel olarak düzenlenmemiş ve nafaka alacakları, 

iflâsa ilişkin genel hükümlere tabi tutulmuştur. Bu durum, müflisin iflâs masasına girmeyen ve bu nedenle bir 

kısmı nafaka alacağına rahatlıkla özgülenebilecek olan ücretine, nafaka alacaklılarının başvuramaması sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır. Buna karşılık, nafaka geliri, konuya ilişkin düzenlemelerin de ortak dilinden anlaşılabileceği 

üzere, nafaka alacaklısının geçimini sağlayabilmesi bakımından, hayati bir öneme sahiptir. Dolayısıyla, iflâsın 

nafaka alacaklarına etkisi, özel ve açık bir düzenlemeyi gerekli kılmaktadır.  
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THE EFFECT OF BANKRUPTCY ON ALIMONY CLAIMS 
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ABSTRACT 

The types of alimony that are regulated in the Turkish Civil Code are the alimony for aid, poverty and 

contribution. Alimony for poverty is the alimony that is paid to the party that suffers from poverty as a consequence 

of the divorce. Alimony for contribution is the alimony that is paid by the parent who does not have the custody 

of a child to the one that does in order to contribute the education and nurturing costs of the child.  

The alimony can be granted by the court to be paid as a sum of money or as a monthly payment. If the 

alimony should be paid as a sum of money, the claim of alimony would not be different from other bankruptcy 

claims, which have emerged before the opening of the bankruptcy proceedings. The problem exists for the alimony 

claims that are granted by the court to be paid as a monthly revenue. In this case, the claim of alimony is a 

bankruptcy claim. Because of that reason, this alimony cannot be enforced on the wage of the bankrupt that he/she 

obtains after the opening of the bankruptcy proceedings. In addition, the bankrupt cannot apply for the annulment 

of the alimony to the court because of the existence of his/her wage. The situation is not beneficial for both the 

bankrupt and the creditor.  

As a result, the effect of bankruptcy on alimony claims should be specially and explicitly regulated 

because of the nature of these claims. These claims have enormous importance for the creditor to sustain his/her 

life.    

Keywords: Bankruptcy, the opening of bankruptcy proceedings, alimony claims, bankruptcy claims and 

claims emerged after bankruptcy.  

 

 

                                                           
2 Ankara University Faculty of Law, Research Assistant at the Department Of Debt Enforcement and Bankruptcy 
Law (hasirci@ankara.edu.tr).  

mailto:hasirci@ankara.edu.tr

