
Borc 
kırizinde 

Kurtulmanın 

yolları 

Biz sizin için ne yapabiliriz……….. 
 
Size hızlı ve sağlıklı bir şekilde yardımcı 
olabiliceğimiz konular: 
 

Bilgilendirme ve açiklama  

Acz yasasının uygulanması…….. 
 
Mahkeme dışı anlaşma deneyimi 
Dava açılmadan önce alacaklılarla maddi 
anlaşmayi deneme süreci. 
 
Verbraucherinsolvenzverfahren 

Alacaklılarla anlaşma dönemi başarısız 
kalırsa dava mahkemeye intikal ettirilebilir. 
mahkemede borclu olan kişinin bütün hacize 
tabi tutulabilinecek mülkiyeti mahkemenin  
belirtiği  bir Yediemin tarafinda alacaklılar 
arasina dağitilir. Davanın masrafları müracat 
dolaysıyla taksite bağlanabilir. 
 
Uygun davraniş dönemi 
 
Mahkeme davasi sona erdiğinde uygun 
davranis dönemi başlar. Bu dönem davanın 
açilmasıyla başlayarak genellikle 6 Yil sürer. 
Bu süre içerisinde mülkiyetin hacize tabi 
tululabilir bölümü Yediemin aktarilmasi ve 
öngörülen her hangi bir Işin  kabül edilmesi 
sart.  
 

 

 

 

 

Ilk ve devamlı bilgilendirme 
 Kırizi belirleme 

Kiriz durumuna yönelik danişma ve 
destek 
Tüketici aczinin uygulanmasında 
Yardım 

 Yazışmada yardım 
(Müracat, formlar vs.) 
Aile büccesinin planlamasında 
Yardım 

Amacımız kendi kendinize yardım 
edebilmenizi sağlamak 
Hizmetlerimiz ücretsizdir. 
Aşağıdaki çalışma saatlerinde bizi arayip 
istediğniz güne ve saate randevu 
alabilirsiniz. 
 
Calışma saatlerimiz:  
 
Montag – Freitag: 10.00 – 13.00 
  14.00 – 17.00 
 
und nach Vereinbarung 
 
 
 

Geri kalan borçlardan kurtulma dönemi 
 
Bütün bu görevler yerine getirilir ve yeni 
borçlar edinilmezse, uygun dönem sonunda 
geriye kalan borçlar silinir. 
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Yeni başlangic için bir çare var. 
 
 
1999 Yılında uygulamaya giren 
“Insolvenzordnung” adli acz yasası ilk defa 
aşırı borçlanmış özel kişilerede maddi açıdan 
yeni başlangıç için şans tanıyor. 
 
 
Bu yasanın amacı, yoğun çabalara rağmen 
kendini borçlarindan kurtaramayan kişilere 
yeni bir maddi başlangıç imkanını sağlamak. 
Yanlız, tabiki alacaklilarinda mümkün olduğu 
kadar hakklari olanı alabilmeleri gerek. 
 
 
Bu yeni uygulamadan sadece özel kişiler değil 
belirli şartlar altında bağımsız çalişmiş yani 
işyerleri sahibleride yararlanabilirler. 
 
 
Yasanin uygulanması dört döneme ayrılır: 

 
 

 Mahkeme dışı anlaşma deneyimleri 

 Acz davasının mahkemelik dönemi 

 Uygun davranıiş dönemi  

 Geriye kalan borçlardan kurtulma 

Eğer……. 
 
 
 Bir dahaki ayın kirasını nasıl       
   ödeyeceğinizi bilmiyorsanız…... 

 
 Kapınız çalındığı zaman aklınıza bir  

arkadaşınız veya tanıdıgınz değilde 
Haciz geliyorsa.........    

 
 günlük yasamığnız nasil  

sağlayacagınızı bilmediğiniz gibi   
borclarınızda daima büyüyorsa...... 

 
 Geleceğiniz borçlarınız belirlediği için 

geleceğe yönelik planlar 
yapmiyorsanız......... 

 
 
O zaman şunu bilmeniz gerekir....... 
 
Borçlardan boğulup çaresiz kalmak 
herkesin başina gelebilir bir durum. 
 

Eğer Borçlar başi aşarsa…… 
 
 
Gittikce daha fazla insanlar borçla 
yaşiyor. 
 
Kredi almak, taksitli alişveriş- 
Bunlar günümüzde normal ve toplumsal 
kabul gören hatta istenilen bir durum. 
 
Ekonomimiz bizim güzel ve yeni şeyler 
almamızdan yaşıyor. 
Hepimiz bundan yaşiyoruz. 
 
Bu taksitler gelirden ödenebildiği sürece 
hic bir sorun yok.  
Fakat ayrılık, hastalık ve işsizlik 
nedeniyle kazanç ikiden bire düşerse ? 
 
Fakat iyi kazançli bir iş birden “Harz IV” 
asgari ücrete dönuşürse veya 
birzamanlar iyi yürüyen işyeri artik 
saadece devlet desteğile ayakta 
durabiliyorsa? 
 
Tüm Almanaya capinda tahminlere göre 
8 Milyon aile kiralarını veya kredi 
borçlarını zamaninda ödeyecek durumda 
değiler 

Hotline  0800 – 3 32 48 73 
www. schuldner-hilfe-rin

Hotline  0800 – 3 32 48 73 
www. schuldner-hilfe-rin

Hotline  0800 – 3 32 48 73 
www. schuldner-hilfe-ring.de g.de g.de 


