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Bor<lular i<in rehber
Bor<larla ilgili yol rehberi

LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT SCHULDNER- UND 
INSOLVENZBERATUNG BERLIN LAG SIB E.V.
BOR>LULAR *>*N REHBER

LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT SCHULDNER- UND INSOLVENZ-
BERATUNG BERLIN LAG SIB E.V. (BERL*N BOR>LULAR VE AC*Z *>*N 
EYALET >ALI’MA B*RL*³*) Berlin’de devlet taraf+ndan tan+nm+# bütün 
dan+#ma merkezlerinin olu#turdu²u, k+smen belediyeler ve k+smen de 
bak+m hizmeti sunan serbest kurulu#lar ya da kamu yarar+na hizmet 
sunan derneklerden olu#an bir birliktir.

Sayet bir dan+#ma merkezine gitmek istiyorsan+z, bu dan+#ma merkezinin 
Berlin bor<lular ve aciz i<in eyalet <al+#ma birli²ine üye olup olmad+²+n+ 
sorunuz.Ayr+ca, yukar+daki amblemin bulunup bulunmad+²+na ve Berlin 
Eyaleti taraf+ndan (Landesamt für Gesundheit und Soziales) tan+nm+# olup 
olmad+²+na dikkat ediniz.

LAG SIB Berlin e.V.’ye a#a²+daki adresten ula#abilirsiniz:

Genter Straße 53
13353 Berlin

Bu bro#ür Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und 
Verbraucherschutz’un yard+mlar+yla <+kar+lm+#t+r.
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GRUSSWORT
der Staatssekretärin der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz
zur Neufassung des Ratgebers für Schuldner- und Insolvenzberatung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ÜBERSCHULDUNG ist oftmals ein Tabuthema im privaten Bereich, doch leider für immer mehr Bürgerinnen und Bürger 
alltägliches Problem.

Bundesweit nahm die Zahl der Betroffenen in den letzten Jahren ständig zu. In Berlin sind dies schätzungsweise 150.000 
Privathaushalte. Überschuldung ist dabei keineswegs nur ein Problem von Randgruppen oder ausschließlich auf übertriebenen 
Konsum zurückzuführen. Vielfältige Auslöser wie Arbeitslosigkeit, Trennung, Scheidung, Tod naher Angehöriger oder Krankheit 
können erschreckend schnell in die „Schuldenfalle” führen. Finanzielle Notlagen bis hin zur Existenzbedrohung – oft auch in 
Verbindung mit zu befürchtender Wohnungslosigkeit – sind in den meisten Fällen nicht mehr ohne Hilfe zu kompensieren.

Seit 1999 gibt es auch für Privatpersonen die Möglichkeit, entschuldet zu werden. Dies setzt zwar ein langwieriges und 
kompliziertes Verfahren voraus, aber es gibt auch wieder Hoffnung auf einen wirtschaftlichen Neuanfang. Das Land Berlin 
verfügt über ein gutes und qualifiziertes Beratungsnetz, dessen Erhalt weiterhin unser Ziel ist. In den bezirklich zugeordneten 
gemeinnützigen Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen haben Sie die Möglichkeit, kostenlos und fachgerecht beraten 
zu werden. Ich möchte Ihnen Mut machen, den schweren Weg zu gehen und ihn mit Hilfe einer Beratungsstelle in Angriff zu 
nehmen, wenn dies auch mit Wartezeiten und finanziellen Durststrecken verbunden sein wird. Am Ende wird es sich jedoch 
auszahlen, dessen bin ich mir sicher!

Der vorliegende Ratgeber wurde an Hand der aktuellen gesetzlichen Entwicklungen überarbeitet und gibt in bewährter Form 
umfassende Hilfestellungen. Er erläutert Ursachen von Ver- und Überschuldung und weist auf die Tücken der modernen 
Konsumgesellschaft hin. Vor allem aber bietet er Unterstützung und Hilfe zur Selbsthilfe bei der Klärung der vielfältigen 
Fragestellungen im Zusammenhang mit der Überschuldungsproblematik und der Möglichkeit eines Verbraucherinsolvenzver
fahrens.

Ich danke den Autorinnen und Autoren der Landesarbeitsgemeinschaft Schuldner- und Insolvenzberatung Berlin e.V. für die 
Aufbereitung und Gestaltung des Ratgebers, der eine präzise und auch für den Laien verständliche Darstellung der Thematik 
bietet. Darüber hinaus gilt mein Dank der LandesBank Berlin, deren finanzielle Unterstützung in Zusammenhang mit Mitteln der 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz den Druck dieser Bros+chüre ermöglichte.

Dr. Petra Leuschner

Staatssekretärin für Soziales
Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz
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Bor< sorunu giderek 
büyümektedir!

Bugünkü kredi toplumumuz altm+#l+ 
y+llarda do²du. Bankalar o dönem 
geni# bir kitleye a<+l+m yapt+lar. S+radan 
bir i#<i bile banka mü#terisi olarak ilgi 
görmeye ba#lad+. Ayn+ dönemlerde, 
krediler i<in getirilen reklam yasa²+ da 
kald+r+ld+. Kredi miktar+ da o tarihlerden 
bu yana giderek yükseldi. 1970’te 
„yaln+zca“ 20 milyar euro tüketici 
kredisi verildi. Ama 1989’dan 1999’a 
kadar yaln+zca özel #ah+#lar taraf+ndan 
al+nan tüketici kredilerinin miktar+ ikiye 
katlanarak 216 milyar euroya <+km+#t+r.

Uzmanlar, bugün her iki alman ev 
büt<esinden birisinin bor<lu 
durumda oldu²unu söylemekte-
dirler. Buradaki temel sorun ise, 
al+nan bütün kredilerin yar+s+ 
art+k e#ya al+m+ i<in de²il, tersine 
bor<lar+ kapatmak i<in kullan+l-
maktad+r. Somut olarak söylemek 
gerekirse, bor< al+narak 
ba#ka bor<lar öden-
mektedir.

BOR> TUZA³I
Eski bir sorun

Bor< alma ve borcu geri ödeyememe 
durumu belki de insanl+k tarihi kadar 
eski bir sorundur.

Bor<lar her zaman para olarak ifade 
edilmemekteydi. Ta# devrinin atik 
avc+s+, kendisi i<in fazla olan eti ok 
u<lar+na kar#+ de²i#tiriyordu. O zamanki 
parola e#yaya kar#+ e#yayd+. Nadir 
bulunan e#yalar+n de²eri h+zl+ bir 
#ekilde artmaya ba#lad+. Sahile yak+n 
bölgelerde midyelerin de²eri da²l+k 
bölgelere göre daha azd+. E#yaya kar#+ 
e#yan+n de²i#tirilmesi Fenikelilerin 
paray+ bulmas+na kadar sürdü.

Sonu<ta, faize kar#+ para ve e#yalar+n 
„ödün< verildi²ini“ *ncil’den beri 
biliyoruz. Borcunu ödemeyen, cezas+n+ 
<ekmek zorundayd+. Eski Yunanl+lar 
ve Romal+larda bor<lular, bor<lar+n+ 
ödemediklerinde ya kellelerini 
kaybediyorlard+ veya kürek cezas+ 
kendilerini bekliyordu. Bor<lular, orta 
<a²da te#hir dire²ine ba²lan+yorlard+. 
Yada akrabalar+ bor<lar+n+ ödeyinceye 
kadar, bor< kulesinde susuzlu²a 
mahkum kal+yorlard+. 19. yüzy+lda, 
sanayile#-me <a²+nda tüccarlar+n 
mobilya ve ev e#yalar+n+ haftal+k 
taksitlere kar#+ satmalar+ al+#agelmi# 
bir #eydi. Taksitler ödenmedi²i zaman, 
para tahsildarlar+n+n hesapla#ma saati 
<al+#maya ba#l+yordu. Gerekti²inde, 
e#yalar bor<ludan geri al+n+p ba#kas+na 
sat+lmaktayd+.
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Ciddi <al+#an bir bor<lular i<in 
dan+#ma merkezi, her zaman 
ücretsizdir. ‘ayet bir dan+#ma 
merkezine gitmek istiyorsan+z, bu 
dan+#ma merkezinin Landesarbe
itsgemeinschaft Schuldner- und 
Insolvenzberatung Berlin e.V. 
(Berlin bor<lular ve aciz i<in 
eyalet <al+#ma birli²ine) üye olup 
olmad+²+na dikkat ediniz.

Bekleme süresinin sizi ürkütmesine 
izin vermeyin.

Almanya’da 2,8 milyondan fazla 
ev idaresi a#+r+ bor<lu olarak görül-
mektedir. A#+r+ bor<lanma, gelirlerin 
uzun bir süre boyunca giderlerden daha 
az olmas+ demektir. Belki yapt+²+n+z 
son izinden a#a²+daki durumu 
tan+maktas+n+zd+r: Kredi veya EC-kart+ 
ile banka hesab+nda bulunan paradan 
daha fazlas+n+ harcamak ne kadar 
basitse, yap+lan bor<tan kurtulmakta o 
kadar zordur. 

Tüketim maddeleri 
cezb etmekte ve bor<lar 
artmakta!

Para harcamaya te#vik etme tuza²+ 
her yerde pusuda beklemektedir: Bir 
pazarlama uzmanlar+ ordusu, tuza²a 
dü#meniz i<in etraf+n+zda hergün yeni 
reklam a²lar+ örmektedirler. 

Renkli kataloglar, sonradan 
ödeyebilece²iniz, cezb edici önerilerle 
ilginizi <ekmektedirler. Gerekti²inde, 
bankalar „sorunsuz“ yard+m ve krediler 
sunmaktad+rlar. Ama taksit ile al+# veri# 
yapan her ki#i, faizini de ödemektedir. 
Bir ka< yüz euro binleri bulmakta ve 
bor< <ark+ dönmeye ba#lamaktad+r. 
Ödeme emri masraflar+, avukatlar ve 
mahkemeler bor<lar+n+z+n büyümesine 

yol a<maktad+r. Ve maa#+n+za haciz 
konulmas+ söz konusu oldu²u zaman, 
varl+²+n+z tehdit alt+na girmektedir.

Belki de #imdi sa²l+k durumunuz 
kötüle#ecektir: Sürekli önünüzde 
yuvarlad+²+n+z ve giderek büyüyen bor< 
y+²+n+, yorgunluk, ba# a²r+lar+, kalp 
<arp+nt+s+ veya mide ülserine sebebiyet 
vermektedir.

Bu durumda kim yard+m 
etmektedir?

Bu rehber, örnekler vererek karma-
#+k hukuki i#lemleri anlaman+ za 
yard+mc+ olmay+ ama<lamaktad+r. 
>ünkü bütün i#lemler hakk+nda bilginiz 
varsa ve do²ru hareket etti²inizde, 
kendinizi a#+r+ bor<lan-ma durumundan 
kurtarabilirsiniz. Ayr+ca size yard+m 
edilmesini de sa²l+yabilirsiniz. Bor<lu 
olma, utan+-lacak bir durum de²ildir. 
Bor<a kar#+ hi< kimse ba²+#+kl+l+²a sahip  
de²ildir.

Berlin’de ki bütün semtlerin dan+#-
ma merkezlerinde tecrübeli ve iyi 
yeti#tirilmi#, herkesin durumuna 
duyarl+ yakla#an ve önerileriyle 
size destek olan bor< dan+#manlar+ 
bulunmaktad+rlar.

Her semte bir dan+#ma merkezi 
bulunmas+na ra²men, ne yaz+k ki 
bor<lu say+s+ da <oktur. >o²u zaman 
k+sa süreli bir randevu almak zordur. 
Bundan dolay+, randevu almak i<in 
zaman+nda harekete ge<meli ve 
bekleme süresini hesaba katmal+s+n+z. 
Neticede bor<lar bugünden yar+na 
olu#mamaktad+r.

Doland+r+c+ ve sahtekarlar

Durumunuz kritikle#tik<e, doland+r+c+ 
ve sahtekarlar sizi ördükleri a²a 
dü#ürmek i<in gittik<e size daha fazla 
yakla#acaklard+r. Kredi sahtekarlar+ ve 
gayriciddi bor< tasfiyecileri ellerindeki 
son koz olarak, hi< bir zaman yerine 
getirmeyecekleri vaatlerde ve 
bürokratik olmayan yard+m talebinde 
bulunurlar. Yard+m yerine, ödemeli 
posta ile cebinizdeki son metelikte 
al+nacakt+r.

Bu tür tekliflerden 
ka<+n+n+z. Bu tür 

teklifler, ciddi bir dan+#ma merkezinden 
ald+²+n+z randevu ge< bir tarihte 
oldu²u i<in size <ekici gelmektedir. 
Ama kredi arabulucular+ genelde i#e 
yaramayan ve pahal+ sözle#melerle sizi 
doland+racaklard+r.

LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT SCHULDNER- UND 
INSOLVENZBERATUNG BERLIN LAG SIB E.V.
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Kira bor<lar+

2. BOR> >E*'TLER*
2.1. YA'AMI TEHD*T EDEN BOR>LAR

Evsiz kalma tehlikesi

Di²er bor<lar+n (bankaya olan bor<lar) 
aksine, kira bor<lar+ önemli sorunlar+ 
beraberinde getirirler. Ev sahibiniz, kira 
bor<lar+n+zdan dolay+ kira sözle#mesinin 
hemen feshede-bilir ve evin zorla 
tahliyesi (bo#alt+lmas+) i<in dilek<e 
verebilir. Evinizi kaybetti²inizde, 
evsizlik ve sosyal y+k+m/<ökü# geliyor 
demektir. Ayr+ca evin zorla bo#alt+lmas+ 
yüksek masraflar+ da beraberinde 
getirmek-tedir: Avukat, icra memuru, 
ta#+ma ve depo masraflar+ ile evin tamiri 
i<in yap+lan bütün masraflar kirac+ya 
yüklenmektedir. Bundan dolay+, kiran+z+ 
düzenli ve zaman+nda ödemeye her 
zaman dikkat ediniz.

Kira bor<lar+, öncelikli 
olarak ödemeniz 

gereken birincil sorumluluklard+r! Di²er 
alacakl+lar her ne kadar size bask+ 
yap+p, ödemede bulunman+z+ talep 
ediyorlarsa da, ilk önce kiran+z+ dü#ünü-
nüz. Hesab+n+z, dispo kredinize ra²men 
s+k s+k eksiye giriyorsa, kiran+-z+n 
havale edilmi# olmas+na dikkat ediniz.

Ödemede gecikme

Kira ödemelerinde gecikmi#seniz, ev 
sahibi-nizle hemen ili#kiye ge<iniz ve 
kendisine i<inde bulundu²unuz maddi 
durumu a<+k-lay+n+z. Kendisine, birikmi# 
kira bor<lar+n+ ödemek i<in ayl+k kira ile 
birlikte ek bir taksit ödemeyi öneriniz 
(bu konu ile ilgili örnek mektup i<in ek 
bölümüne bak+n+z).

'ayet kiran+z+ dar gelirinizden dolay+ 
genelde ödemekte zorlan+yorsan+z, kira 
yard+m+ veya di²er sosyal yard+mlar+ 
alma hakk+n+z+n olup olmad+²+n+ 
ara#t+r+n+z. Bu konu ile ilgili bilgiyi 
belediyelerin sosyal dairelerinden, 
sosyal dan+#mada bulunan bir 
kurumdan veya ba²l+ bulundu²unuz 
konut dairesinden (Wohnungsamt) 
alabilirsiniz.

Kira sözle#mesinin hemen feshi

Birbirini takip eden iki kiran+z+ ödemede 
gecikmi#seniz ve bundan dolay+ kayda 
de²er bir kira borcu olu#mu#sa, ev 
sahibi evinizin <+k+#+n+ medeni kanunun 
543. ve 569. maddelerine göre hemen 
verebilir. „Kayda de²er bölümün“ 
anlam+ ise, 1 euro 
olsa bile, bir kira tutar+ndan fazla bir 
miktar 
olmamas+d+r. Ayn+ #ey, uzun bir 
zamandan beri kiran+z+n sadece bir 
k+sm+n+ ödememi#-seniz gecikmi#seniz 
ve biriken bor<lar+n+z iki kira miktar+na 
ula#m+#larsa da ge<erlidir.

Kira sözle#mesinin feshinden sonra, 
ev sahibi sizden evi bo#altman+z+ talep 
edecektir. Yeni bir ev bulmam+#san+z, o 
zaman evden <+kmay+n+z, ama hemen 
harekete ge<meyi de unutmay+n+z.

Kirac+ <+kartma (tahliye) davas+

Kira sözle#mesinin önelsiz (müddetsiz) 
feshine ve size tan+nan sürenin ge<me-
sine ra²men evi bo#altmam+#san+z, 
ev sahibi mahkemeye kirac+ <+kartma 
(tahliye) davas+ i<in ba#vurabilir. Dava 

dilek<esi, mahkeme taraf+ndan kirac+ya 
iadeli taahhütlü veya posta yoluyla 
tebli² edilir. Mektup, size ula#+lmama 
durumunda postahanede sizin i<in 
„tutulmaktad+r.“ Bunun ile ilgili bildirim 
ise posta kutunuza b+rak+l+r.

Dava dilek<esi, elinize 
ge<ti²i andan veya 

gidip almasan+z bile postahanede 
tutuldu²u andan itibaren tebli² edilmi# 
say+lmaktad+r. Muhafaza süresi olarak 
adland+r+lan süre i<in tebli² tarihi 
ge<erlidir.

Kira sözle#mesinin devam+

Muhafaza süresi, dava dilek<esinin 
tebli²i ile (postahanede tutulmas+yla) 
ba#lamakta ve iki ay sürmektedir.

Bu süre i<in bütün kira borcunuzu, cari 
kiran+zla beraber öderseniz, kira sözle#-
mesinin feshi otomatikmen ge<ersiz-
le#ir ve kira sözle#mesi devam eder.

Resmi bir daire (örne²in sosyal yard+m 
dairesi) muhafaza süresi i<inde ev 
sahibine kira bor<lar+n+ kar#+layaca²+n+ 
bildirdi²inde de ayn+ #ey ge<erlidir.

Sosyal yard+m dairesinden, muhafaza 
süresinin bitimine iki hafta kalaya kadar 
herhangi bir cevap alamam+#san+z, idari 
mahkemeye ge<ici karar almas+ i<in 
ba#vurmal+s+n+z. Bu konu ile ilgili ayr+ca 
bilgi al+n+z!

Bu durum, son iki y+l 
i<ine kira bor<lar+ndan 

dolay+, ilk defa kira sözle#mesinin 
önelsiz feshi söz konusuysa ge<erlidir. 
'ayet son iki y+l i<inde, evin <+k+#+ 
kira bor<lar+ndan dolay+ bir defa daha 
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verilmi#se, ev sahibi kira sözle#mesini 
devam ettirmek zorunda de²ildir. Kira 
bor<lar+n+z+ muhafaza süresi i<inde 
ödemi# olsan+z bile, yasal olarak kira 
sözle#mesinin devam+n+ talep etme 
hakk+n+z bulunmamaktad+r. Ama ev 
sahibizle kira sözle#mesinin devam+n+ 
sa²lamak i<in pazarl+k yapabilirsiniz.

Kira bor<lar+n+n ödenmesi

'ayet kira bor<lar+n+z+ kendi gücünüzle 
ödeyemiyorsan+z, kira bor<lar+n+ 
üstlenmesi i<in sosyal yard+m dairesine 
ba#vurma imkan+n+z bulunmaktad+r. Bu 
ba#vuruya, yard+m verilmedi²i zaman 
evsiz kalma tehtidi söz konusuysa, 
Federal Sosyal Yard+m Yasas+n+n 
15 a maddesine göre olumlu cevap 
verilebilinir.

Ev sahibi kira sözle#mesini feshetmi#se 
veya evin bo#alt+lmas+ i<in mahkemeye 
ba#vurmu#sa, evsiz kalma durmunuz 
söz konusudur. Evsiz kalma tehlikesi, 
evinizin <+k+#+ son iki y+l i<inde kira 
bor<lar+ndan dolay+ daha önce 
verilmi#se  ve kira sözle#mesi buna 
ra²men devam ettirilmi#se de güncel 
olarak söz konusudur.

Kira bor<lar+n+n sosyal yard+m 
dairesi taraf+ndan kar#+lanmas+

Sosyal yard+m dairesi kira bor<lar+n+, 
sadece bir daha kira bor<lar+n+n 
olu#mayaca²+ emniyeti söz konusuysa 
üstlenir. Bunun i<in, sosyal yard+m 
dairesi sizden ayr+ca ev sahibiniz 
taraf+ndan verilmi#, kira bor<lar+n+n 
ödenmesi durumunda, kira 
sözle#mesinin devam edece²ini bildiren 
bir belge istemektedir. 

Ayr+ca sosyal yard+m dairesi kiran+z+n 
ileriede taraf+n+zdan düzenli olarak 
ödenmesini talep etmektedir. Bunun 
i<in sizden genelde kira ödedi²inize 
dair makbuzlar+ göstermeniz talep edilir.

Kasalarda para bulunmamas+ndan 
dolay+, ba#vuru dilek<eleri haks+z yere 
ve h+zl+ bir #ekilde reddedilebilinirler. 
Hakk+n+z+ aray+n+z ve #üpheli 
durumlarda itiraz hakk+n+z+ kullan+n+z.

– ÖNER*LER –
Kiran+z+ ödemede geciktiyseniz veya 
kira sözle#meniz tahliye davas+ 
a<+laca²+ tehtidi ile feshedilmi#se, 
hemen ba²l+ oldu²unuz sosyal yard+m 
dairesine kira bor<lar+n+z+ üstlenmesi 
i<in ba#vuruda bulununuz.

Kira bor<lar+n+n üstlenmesi, mali 
durumunuza göre ya bir defaya mahsus 
kar#+l+ks+z yard+m olarak veya size bor< 
verme #eklinde olacakt+r.

'ayet acil evsiz kalma tehtidi henüz 
söz konusu de²ilse, sadece istisnai 
durumlarda kira bor<lar+ sosyal yard+m 
dairesi taraf+ndan kar#+lanmaktad+r.

Bu konu ile ilgili yard+m ve deste²i 
belediyelerde bulunan sosyal yard+m 
dairelerinin „Besondere soziale 
Wohnhilfe“ adl+ dan+#malar+ndan 
alabilirsiniz.

Evin bo#alt+lmas+ söz 
konusuysa...

E²er mahkeme taraf+ndan bo#altma 
tarihi belirlenmi#se, vaktiniz 
gelmi# demektir.Art+k fazla zaman 
kaybedemezsiniz, aksi durumda 

bundan sonra evsiz kalabilirsiniz. 
*imdi, sosyal yard+m dairesine kira 
bor<lar+n+ üstlenmesi i<in mutlaka 
ba#vurmal+s+n+z. Ev sahibiniz kira 
sözle#mesini devam ettirmiyorsa, 
sosyal yard+m dairesi gösteri#li olmasa 
da en az+ndan normal standartlarda 
olan ge<ici bir ev temin edebilir.

Tahliyenin ertelenmesi

Muhtemellen, sosyal yard+m dairesinin 
yard+m+yla mahkemeye tahliye süresinin 
ertelenmesi i<in ba#vurabilirsiniz. 
Bu ba#vuru gerek<elendirilmeli ve 
tehliye tarihinden en az iki hafta önce 
yap+lmal+d+r. Dilek<enin yaz+lmas+nda, 
„Besondere soziale Wohnhilfe,“ kirac+lar 
i<in dan+#ma merkezleri veya ilgili 
mahkemelerin hukuk dan+#ma daireleri 
size yard+mc+ olurlar.

Mahkeme genelde sadece son 
aylar i<in herhangi bir ödemede 
bulunulmu#sa (<o²unlukla ana kira 
miktar+ kadar) tahliyenin ertelenmesine 
olumlu cevap verir. Bu tahliye 
karar+, sizi kira bor<lar+n+z+ ödeme 
yükümlülü²ünden kurtarmaz.
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Enerji bor<lar+ da, düzenli ve 
zaman+nda ödemeniz gereken birincil 

sorumluluklar+n+zdand+rlar. 
Bor<lar+n+z+ ödemedi²iniz 

zaman, enerji ak+m+ 
durdurulabilinir.

Gidece²iniz yeni 
bir enerji #irketi, 
genellikle sizden 

bor<lu olmad+²+n+za 
dair bir belge 

istemektedir.

Ödemede gecikme

Elektrik ve/veya 
gaz faturas+n+ 

ödeyemiyorsan+z, bunu nas+l 
ödeyebilece²inizi ac+kl+²a kavu#turmak 
(bir sözle#meye varmak) i<in enerji 
kurumuyla ili#kiye ge<iniz. *ahsi 
durumunuzu k+saca anlatarak somut 
ayl+k taksitler öneriniz ve ödemelere 
ne zaman ba#layaca²+n+z+ bildiriniz 
(bu konu ile ilgili örnek mektup i<in 
ek bölümüne bak+n+z). Ödeyece²iniz 
taksitin miktar+, bor<lar+n+z+n miktar+na 
bak+ld+²+nda uygun dü#ecek bir oranda 
olmal+d+r. Ayr+ca, sosyal yard+m 
alabilme hakk+n+z+n olup olmad+²+n+ 
ara#t+r+n+z.

Ödeme yükümlülü²ü-
nüzü ödeme uyar+s+na 

ra²men yerine getiremiyorsan+z, enerji 
kurumu  <+k+#+n+z+ hemen verip elektrik 
ile gaz+ kesebilir. Bu size iki hafta önce 
bildirilmelidir. Kesildi²inde do²uraca²+ 
sonu<lar <ok vahimse ve siz ayn+ 
zamanda bor<lar+n+z+ geri ödemek i<in 
bir perspektiv sunuyorsan+z, enerji 
ak+m+n+n durdurulmas+, mümkün 
de²ildir.

– ÖNER*LER –

Enerji kurumlar+, <o²unlukla 
icra karar+ ile senede ba²lanm+# 
olmas+na ra²men, sizden eski, 
önceki tüketimlerinizden kalm+# 
bor<lar+n+z+ da ödemenizi talep 
ederler. Bu konu ile ilgili olarak, 
en az+ndan telefonla bile olsa, bir 
bor<lular i<in dan+#ma merkezi veya 
sosyal yard+m dan+#ma merkezinden 
bilgi al+n+z.

Enerji bor<lar+ i<in de de²i#ik acil 
durumlarda (örne²in evde kü<ük 
<ocuklar, okula giden <ocuklar veya 
ya#l+lar veya özürlüler bulunuyorsa) 
bor<lar+n sosyal yard+m dairesi 
taraf+ndan üstlenmesi i<in 
ba#vurulabilinir.

Enerji bor<lar+n+n üstlenilmesi 
Federal sosyal yard+m yasas+n+n 15 a 
maddesine göre bir takdir sorunudur 
ve de ya yard+m ya da bor< #eklinde 
size verilir.

Mahkeme taraf+ndan size herhangi 
bir para cezas+ verildi²i zaman, bu 
meseleyi kendi haline b+rakmamal+s+n+z, 
aksine elinizden geldi²ince erken 
bir #ekilde harekete ge<iniz. Ayr+ca 
gelirinizin dü#ük olmas+ndan dolay+ 
(örne²in sosyal yard+m veya i#sizlik 
yard+m+ al+yorsan+z) bu cezay+ 
ödeyebilecek durumunuz yoksa bile 
harekete ge<iniz.

*lgili daire ödenmeyen hafif para 
cezalar+n+ bir dönem sonra idari zor 
ile almaya <al+#acakt+r. Gerekirse, 
ödemede bulunman+z+ sa²lamak i<in 
hapse at+l+rs+n+z. Para cezalar+n+n 
aksine, hafif para cezalar+ yat+²+n+z 
hapis süresinden dü#ürülmemektedir.

– ÖNER*LER –

Hafif para cezas+:

'ayet hafif para cezas+n+ 
ödeyemiyorsan+z veya toplam 
miktar+ bir defada ödeyemiyorsan+z, 
ilgili daireye maddi durumunuzu 
erken bir #ekilde bildiriniz ve uygun 
bir taksit önerisinde bulununuz 
veya talebin yar+m ya da bir y+l 
ertelenmesi i<in ba#vurunuz. 
Yak+n bir zamanda ödeyebilecek 
durumunuz hi< yoksa, icra dairesi 
icran+n durdurulmas+n+ karara 
ba²layabilir. Bu durdurma karar+, 
gerek<elerinize, cezan+n <e#idi ve 
yüksekli²i ile verilmi# hafif para 
cezalar+n+n s+kl+²+na ba²l+d+r.

Para cezas+:
Ödeyebilecek durumunuz olmasa 
bile, para cezas+na <art+r+ld+²+n+z 
zaman, bask+ biraz daha 
fazlala#maktad+r. Hi< bir tepki 

göstermedi²iniz zaman, cezay+ 
cekmek i<in size bir <a²r+ gelir ve 
cezay+ denk geldi²i gün kadar (para 
cezas+n+n günlük hapis cezas+na 
<evrilmesi sonucu <+kan gün kadar) 
hapiste kalarak ödersiniz. Bu her 
#eyden önce ho# bir #ey de²ildir, 
ikinci olarak ta sonu<lar+ sizin i<in 
olduk<a zararl+d+r (örne²in i#inizi 
kaybedebilirsiniz).

>a²r+ gelmeden önce, ilgili icra 
dairesine maddi durumunuzu 
a<+klay+p uygun bir taksit ödemek 
i<in ba#vurunuz. Uzun bir dönem 
ödeyememe durumunuz söz 
konusuysa, verece²iniz dilek<e 
üzerine cezay+ „<al+#ma“ kar#+l+²+ 
da ödeyebilirsiniz. Bunun i<in para 
almadan kamu yarar+na hizmet 
sunan bir kurumda (örne²in ya#l+lar 
yurdunda veya hayvan klini²inde) 
kamu hizmeti sunman+z gerekiyor. 
Savc+l+k bu ba#vuruyu onaylamal+ 
ve söz konusu kurum savc+l+k 
taraf+ndan resmi olarak tan+nmal+d+r.

Alt+ saatlik bir „gönüllü i#“ günü 
genelde para cezas+n+n bir günlük 
aran+na denk gelmektedir.

Örne²in i# 
görememenizden 

dolay+ para cezas+n+ kamu yarar+na 
bir i# yaparak ödeyemiyorsan+z veya 
cezay+ para olarak ödeyebilecek 
durumunuz yoksa ne olur?

Ceza Muhakemesi Kanunu, 
acil durumlar i<in de²i#ik yasal 
düzenlemeler getirmektedir. 'ayet 
bütün olaya bak+ld+²+nda ki#i „zarara“ 
u²ram+#sa ve dolayl+ yollardan 
cezaland+r+lm+#sa, bu gibi durumlarda 
bir „af ba#vurusu“ yap+labilinir. Af 
ba#vurusunun gerek<eleri i<inde, 
ki#inin bu olaydan ders <+kard+²+ ve bu 
olay+n tekrar+n+n mümkün olmayaca²+ 
ve belki de ba#kalar+n+n da (örne²in 
hapis süresi boyunca <ocuklar+n yurda 
verilmesi, i#in kayb+) 
zarar görece²i 
gerek<eleri de 
bulunmal+d+r. 
Mahkeme 
veya savc+l+k 
dilek<enin 
i<eri²ini 
inceleyip af+ 
adalete tercih 
edebilir.

Bu konu ile ilgili bilgi al+n+z ve 
zaman+nda harekete geciniz. Meseleyi 
hafife almay+n+z.

Enerji bor<lar+

Para cezalar+
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Genelde kredi almadan önce <ok iyi 
dü#ünmeniz gerekmektedir. Bu ad+m 
ger<ekten gerekli mi ve bu ad+ma ba²l+ 
rizikolar+ ta#+yabilir miyim? *ste²inizi 
ger<ekle#tirebilecek ba#ka bir yol yok 
mu? Kredi almadan önce muhakkak bir 
ev idaresi plan+ yapmal+ ve bunun i<in 
emin bir „teminat+“ da planlamal+s+n+z. 
Kredi sözle#mesi, sizi uzun bir süre 
ödemeye yükümlü k+laca²+ i<in, 
gelirinizde olabilecek de²i#iklik ve 
sars+nt+lar+ da hesaba kat+n+z. Ödemeniz 
gereken taksitleri ödeyememe 
durumu konusunda kabahatli 
olmasan+z bile, bu ödeyemedi²iniz 
taksitleri ertelemek i<in bir hak te#kil 
etmiyor. Bir kredi sözle#mesini iyice 
dü#ünmeden imzalam+# ve sonradan 
fikrinizi de²i#tirmi#seniz, kredi 
sözle#mesini  iptal etmek i<in iki 
hafta zaman+n+z vard+r ('ayet 
paray+ alm+#san+z, 
Alman Medeni 
Kanununun 
355. ve 495. 
maddesine 
göre, en ge< 
sözle#menin 
iptal 
tarihinden veya 
paran+n size 
ödenmesinden iki 
hafta sonra bu paray+ geri 
ödemeniz gerekmektedir).

2.2. KRED* >E'*TLER*

Kredi almaya karar verdikten sonra, 
hangi kredi <e#idinin en uygun oldu²u 
sorusu kalmaktad+r.

Önemli kredi bi<imlerinin avantaj ve 
dezavantajlar+ a#a²+da a<+klanm+#t+r. 
Bütün kredi <e#itleri i<in #u ge<erlidir: 
Bütün di²er e#yalar gibi, paran+n da 
de²eri vard+r. Bu de²er kendisini, 
„y+ll+k efektif faiz olarak“ göstermelidir. 
Y+ll+k efektif faiz oran+ ne kadar 
dü#ük olursa, kredi sizin i<in o kadar 
ucuz olacakt+r. Kredi ile ilgili bütün 
masraflar, y+ll+k efektif faiz i<indedir. 
Vadesiz ve de²i#ebilir faiz oranl+ 

kredilerde (örne²in Vario kredisinde), 
„ba#lang+<taki y+ll+k efektif faiz oran+“ 
belirtilmek zorundad+r.

– ÖNER* –

De²i#ik bankalar+n kredi 
masraflar+n+, vade ve kredi 
miktar+n+ göz önünde bulundurarak 
kar#+la#t+r+n+z.!
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Taksit kredisi
A<+k kredi (Dispo) yan+nda, en s+k 
ba#vurulan ödün< para alma bi<imi 
taksit kredisidir. Bu kredinin temel 
niteli²i, vadeli olmas+ ve ödenen ayl+k 
taksitlerin sürekli sabit kalmas+d+r. Vade 
bitti²inde, kredi de tamamen ödenmi# 
olacakt+r.

Banka, faiz oranlar+n+ ayl+k veya y+ll+k 
olarak hesaplamakta ve ayr+ca bir 
sefere mahsus olmak üzere en az 
yüzde iki ile dört aras+nda de²i#en 
i#lem paras+ almaktad+r. Buna ba²l+ 
olarak bir de arta kalan bor<lar+n geri 
ödenmesini sigortaya ba²layacakt+r. 
Bu sigorta ölüm durumunda devreye 
girecektir. Banka bazen de, kredi 
al+c+s+n+n hastal+ktan dolay+ <al+#amama 
durumu i<in bir arta kalan bor< sigortas+ 
sunmaktad+r. Ama bu sigorta, ba#ka 
nedenlerden dolay+ ödememe söz 
konusu oldu²unda i#lemez.

Arta kalan bor< 
sigortas+, krediyi 

daha da pahal+la#t+rmaktad+r. Baz+ 
bankalar, i#siz kalma durumu i<in de 
bir sigorta sunmaktad+rlar. Sigorta 
#artlar+n+ muhakkak inceleyiniz! Sigorta 
güvenli²i, <ok s+n+rl+ durumlar (ko#ullar) 
i<in ge<erlidir.

Bu kredinin avantaj+:

Vade süresince miktar+ de²i#meyen 
ve olduk<a dü#ük faiz. Böylece 
yükümlülü²ünüzü tam ve kolayca 
hesaplayabilirsiniz.

Bu kredinin dezavantaj+:

Bir sefere mahsus olan ek masraflar 
(i#lem ücreti, arta kalan bor< 
sigortas+)

A<+k kredi 
(Dispositionskredit)

„Dispo,“ sürekli olarak hesapta 
bulunan paradan daha fazlas+n+ 
<ekebilmeye verilen izindir. Bankan+z, 
ciro hesab+n+zdan kimseye sormadan 
belirli bir miktara kadar (Dispo i<in 
belirlenen miktar) para <ekebilme 
imkan+n+ size sunmaktad+r. Olu#an 
masraflar ve faizler genelde ü< ayda 
bir hesaplanmakta ve hesab+n+za 
i#lemektedir.

Bankalar, <o²unlukla otomatikman 
size net ayl+k gelirinizin iki ile dört kat+ 
aras+nda a<+k kredi sunmaktad+rlar. A<+k 
kredilerin ekside olmas+ durumunda 
ge<erli olan faiz oran+, her zaman 
ba#ka kredi bi<imlerinden daha 
pahal+d+r. Bu konuda bir örnek: Bir y+l 
boyunca hesab+n+z 2.500 euro ekside 
oldu²unda, bu size %13 faiz oran+nda 
325 euroya mal olacakt+r.

Bu kredinin avantaj+:

Faiz d+#+nda ba#ka masraf söz 
konusu de²ildir. Bu bor< her zaman 
geri ödenebilinir. Ufak miktarda kredi 
almak mümkündür.

Bu kredinin dezavantaj+:

Yüksek faiz ve ödenerek bitirilip 
kapat+lmas+ yükümlülü²ü olmad+²+ 
i<in, kredinin sürekli kullan+lmas+ 
tehlikesi. A<+k kredi masraflar+n+n 
kontrolü <ok rahat kaybedilebilinir. 
Yüksek a<+k kredi, gereksiz 
harcamalar+ ve buna ba²l+ olarak 
bor<lanmaya sebebiyet verebilir.

– ÖNER* –

A<+k kredi olana²+n+ sadece k+sa bir 
süre i<in kullan+n+z. 

Bankan+zdan a<+k kredinizi, ayl+k 
gelirinize denk bir düzeyle s+n+rl+ 
tutmas+n+ talep ediniz.

Hesab+n+zda size izin 
verilmemesine ra²men 

eksiye girmi# veya a<+k kredi s+n+r+n+ 
ge<mi#seniz, genelde daha yüksek faiz 
oranlar+ söz konusu olacakt+r.

>erceve kredisi, 
de²i#ken kredi, 
istek kredisi

Yeni kredi bi<imlerine dikkat ediniz!

De²i#en faizli kredi, ideal kredi, <ek 
kredisi veya de²i#ken a<+k kredi olarak 
ta bilinen <er<eve kredisi vadesiz ve 
taksit kredisi ile a<+k kredi kar+#+m+ bir 
kredi bi<imidir. Burada size bir kredi 
<er<evesi tan+nmakta ve bu kredi 
<er<evesini ödün< ald+²+n+z paray+ 
k+smen ödemi# olman+za ra²men her 
zaman kullanabilmektesiniz. Burada, 
genelde olu#an faizlerin ödendi²i <ok 
ufak taksitler kararla#t+r+lmaktad+r. 
De²i#ken olan faiz oran+, a<+k olan 
borca göre, yani faizler ve arta kalan 
bor< birlikte hesaplanmaktad+r. Böylece 
faizlerin faizleri hesaplanmaktad+r. 
>o²unlukla i#lem paras+ ve arta kalan 
borcun sigorats+ i<in ayl+k aidatlar  ve 
de bunlara ek olarak bunlar+n faizleri de 
hesaplanmaktad+r.

Bu kredi bi<imi 
bor<lanmay+ 

kolayla#t+rmaktad+r. Bu krediyi sürekli 
kullanma tehlikesi oldu²undan, 
bor<lar+n+zdan kurtulamazs+n+z. Di²er 
bir tehlikeyse, bor<lar+n+z ile ilgili 
kontrolü <ok kolay kaybetmenizdir.

Bu kredinin avantaj+:

>ok esnek olmas+

Bu kredinin dezavantaj+:

de²i#ken ve genellikle <ok yüksek faiz 
oran+, kredinin vadesiz olmas+, sürekli 
a#+r+ bor<lu kalma tehlikesi.
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Kredi kartlar+
Bunlara ma²aza ve di²er dükkanlar+n 
bütün al+# veri# kartalar+ da dahildirler. 
Kredi kartlar+ öncelikle paras+z al+# veri# 
amac+n+ ta#+rlar. Ama burada da al+# 
veri#teki tedbirlilik giderek azalmaktad+r. 
Ara#t+rmalar, kredi kart+ ile daha fazla 
al+# veri# yap+ld+²+n+ ve bunun nakit para 
ile yap+lan al+# veri#ten daha pahal+ 
oldu²unu ortaya <+karm+#t+r.

Borcun taksitlerle geri ödenmedi²i, 
aksine aylara yay+ld+²+ kredi kartlar+ 
özellikle dezavantajl+d+rlar. Di²erleriyle 
kar#+la#t+r+ld+²+nda, buradaki faiz oran+ 
olduk<a yüksektir.

Bu kredinin avantaj+:

>ok esnek olmas+

Bu kredinin dezavantaj+:

Giderlerle ilgili kontrolün olmamas+, 
dü#ünmeden al+# veri# tehlikesi 
ve bundan dolay+ a#+r+ bor<lanma, 
de²i#ken faiz oran+, vadesiz olmas+, 
genelde sürekli a#+r+ bor<lanma 
rizikosu.

Kredi hacmini 
a#t+²+n+zda, bunun 

ciddi cezai sonu<lar+ olabilir.

– ÖNER*LER –

• Kredi kart+ veya EC-kart+n+ 
kaybetti²inizde, bunlar+ muhakkak 
hemen iptal ediniz!

• Kredi kart+n+ ve gizli numaras+n+ 
muhakkak birbirinden ayr+ tutunuz!

• Kredi kart+n+z+n ayl+k hesaplar+n+ 
inceleyiniz!

• Yanl+# hesaplamalarda hemen 
itiraz ediniz!

Al+# veri# kredisi
Bir <ok ma²aza ve dükkan, örne²in 
bir televizyonun sat+n al+nabilmesi i<in 
finansman sunmaktad+rlar. Genelde bir 
ön ödemenin yap+lmas+ gerekmektedir. 
Geri kalan miktar, sat+# sözle#mesine 
ba²l+ olarak yap+lan kredi sözle#mesiyle 
finanse edilmektedir. Buradaki kredi, 
taksit kredisidir (yukar+ya bak+n+z).

Cezb edici, özellikle 
araba sat+c+lar+nda, en 

uygun faiz oran+na sahip gibi görünen 
kredi bi<imi. Pe#in para ödemelerinde, 
<o²unlukla hissedilir bir #ekilde % 5’i 
ge<en indirimlerin oldu²una dikkat 
ediniz. Sat+n al+m finase edilmi#se, o 
zaman araba fiyat+ olarak  indirimsiz 
fiyat temel al+nmaktad+r. Böylece 
ucuz görünen bir kredi sözle#mesi 
size daha pahal+ya gelebilir. Belkide 
araba sat+c+s+yla uygun bir pe#in fiyata 
anla#man+z ve geri kalan miktar+n 
normal bir banka üzerinden finanse 
edilmesi size daha ucuza gelecektir. 
Emin olmama durumunda, bunun 
tüketici dan+#ma merkezinin kredi 
dan+#manl+²+ taraf+ndan hesaplanmas+n+ 
sa²lay+n+z.

Arabulucu 
kredileri

Kredi arabulucular+ndan gayriciddi 
<al+#ma yöntemleri ve yüksek 
masraflardan dolay+ sak+n+n+z. Bu konu 
ile ilgili, bu bro#ürün IV. bölüm, 2. 
k+sm+na bak+n+z (sayfa 32). 

Sansasyonel reklamlar+n gözünüzü 
kama#t+rmas+na izin vermeyiniz! 
Bir bankadan kredi alamam+#san+z, 
<o²unlukla kredi arabulucusu da size 
kredi temin edemeyecektir. Burada 
genellikle büyük ihtimalle normal 
olmayan (usule ayk+r+) bir arabulucu 
ücreti ödemeniz gerekiyor.

Leasing 
(finansal kiralama)

Leasing, kira sat+n al+m+ anlam+na 
geliyor. Tüketiciler i<in bu tür sözle#me 
bi<imleri uygun de²ildirler. Leasing 
vergi ile ilgili durumdan dolay+ i# yeri 
sahipleri i<in caziptir. Bir <ok leasing 
sözle#mesinde, örne²in e#yan+n 
bak+m+ndan dolay+ ek yüksek masraflar 
olu#maktad+r.

'ayet sat+n al+m opsiyonu hakk+nda 
anla#man+z yoksa veya bunu yerine 
getiremiyorsan+z, söz konusu arac+ 
ger<ekten alman+z mümkün de²ildir. 
Asl+nda bir ya da iki y+l süresince 
ödedi²iniz taksitler, <o²unlukla yeni bir 
arac+ sat+n alman+za yetebilir. Bundan 
dolay+ sözle#mede ufak yaz+lm+# olan 
yaz+lar+ dikkatle okuyunuz!

Bu kredinin avantajlar+:

Yok (yaln+zca baz+ durumlarda i# 
verenler i<in uygun olabilir)

Bu kredinin dezavantajlar+: 

Sürekli yüksek ayl+k giderler, 
genelde arac+ sat+n alma mümkün 
de²il, örne²in bak+m gibi gereksiz ek 
masraflar.
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Kefaletler
Kefalet ve dayan+#mal+ bor<lu 
durumlar+na dikkat ediniz!

Ba#kas+ i<in bir kredi sorumlulu²unu 
üzerinize almadan önce iyi dü#ünün. 
Ba#kas+ i<in kefil olan veya kredi 
sözle#mesini birlikte imzalayan her ki#i, 
kendi aralar+nda ba#ka türlü anla#salar 
dahi,  bankaya kar#+ kredinin tamam+n+ 
ödemekle yükümlüdür.

Ayn+ #ey e#ler i<in 
de ge<erlidir. E#ler 

yaln+zca sözle#meye birlikte imza 
atm+#larsa, sorumludurlar.

Kefaletlerle ilgili 17. sayfada bulunan 
geni# a<+klamalara dikkat ediniz!

Mebla² ya#am 
sigortas+ (Kapital-
lebensversicherung) 
kredileri

Bu kredi bi<imi, daha fazla yap+ 
finansman+ söz konusu oldu²unda 
devreye girmektedir. Burada kredi 
sözle#mesinin yan+nda, <o²unlukla en 
az 12 y+l süren bir de ya#am sigortas+ 
yap+lmak zorundad+r. Ayl+k faizlere ek 
olarak ya#am sigortas+n+n aidatlar+n+ da 
ödemeniz gerekiyor. Vade bitiminde, 
geri kalan bor<lar ya#am sigortas+ndan 
kar#+lan+r. Faiz oran+ <o²unlukla 
de²i#kendir, oranlardaki de²i#ikliklerin 
rizikosunu mü#teri ta#+maktad+r. Ba#ka 
kredilerle kar#+la#t+rma da mümkün 
de²ildir.

Bu kredinin avantaj+:
Yap+ finansman+ söz konusu 
oldu²unda uygundur. Bunun i<in, 
tüketici merkezinin kredi dan+#ma 
bölümünden kompetan bilgi almak 
gerekmektedir.

Bu kredinin dezavantaj+:
Yüksek masraflar.

Mebla² ya#am 
sigortalar+nda sonu<ta 

ödenecek kesin miktar belli de²ildir. Bu,  
finansman bo#lu²una sebep olabilir. 
Yap+ finansman sigortalar+nda önceden 
iyi bilgi alman+z ve vergi tasarruf 
modellerine <ok iyi dikkat etmeniz 
gerekmektedir.

Özet
Sadece bankan+n <+kar+na oldu²u 
i<in de²i#ken kredi almaktan  
sak+nmal+s+n+z. Genel olarak 
bak+ld+²+nda, genellikle taksit kredileri 
veya a<+k krediler en uygun olan 
kredilerdir.

Yüksek faiz oran+ndan dolay+ a<+k kredi, 
en fazla bir ile iki y+ll+k finansmanlar i<in 
uygundur.

Buna kar#+, kredinin geri ödenmesi 
uzun bir döneme yay+lmak isteniyorsa, 
taksit kredisinin al+nmas+ daha 
uygundur. Bir defaya mahsus i#lem 
ücreti olmas+na ra²men, bu tür uzun 
vadeli bir kredi, dü#ük faizinden dolay+ 
daha „hesapl+d+r.“

Bu ba²lamda, y+llardan beri bir ka< bin 
euro „eksideyseniz,“ bir bor< kapatma 
kredisi (Umschuldungskredit) ile a<+k 
kredinizi taksit kredisine <evirme 
imkan+n+z+n olup olmad+²+n+ ara#t+r+n+z. 
Ayn+ zamanda hesab+n+z+n bir daha 
bir daha eksiye, bu caresiz duruma 
dü#memesi i<in dü#ük hacimli a<+k 
krediyle veya tamamen a<+k kredisiz 
idare etmeye <al+#+n.

Dikkat! Borcun, 
bor< ile kapat+lmas+ 

her zaman uygun de²ildir. Bor<lular 
i<in dan+#ma merkezi veya tüketici 
merkezinden bilgi al+n+z.

Kredi veya mü#teri kartlar+na <ok dikkat 
ediniz! Bu kartlarla, planl+ yap+lmayan 
sat+n almalara kar#+ olan tedbirlilik 
olduk<a azalmaktad+r. 

'ayet günlük ihtiya<lar+n+z+ (beslenme 
vb.) kredi veya mü#teri kartlar+yla sat+n 
al+yorsan+z, maddi durumunuzu ve al+# 
veri# al+#kanl+²+n+z+ özellikle ciddi olarak 
gözden ge<iriniz.

Kredi almak istiyorsan+z, sak+n kredi 
arabulucular+na ba#vurmay+n. Bu konu 
ile ilgili, bu bro#ürün IV. bölüm, 2. 
k+sm+na bak+n+z (sayfa 32).



Ratgeber für Betroffene zum Thema Schulden der LAG SIB Berlin e.V.

14

Ratgeber für Betroffene zum Thema Schulden der LAG SIB Berlin e.V.

15

2.3. PERAKENDE VE KATALOG YOLLUYLA S*PAR*' 
VER*LEN A³AZALARDAN TAKS*T *LE ALI' VER*'

Tek tek ma²azalar ve her #eyden önce 
katalog yoluyla sipari# alan ma²azalar, 
potensiyel mü#terileri gittik<e taksitli 
ödemelerle <ekmeye <al+#maktad+rlar. 
Burda sat+n almak istedi²iniz 
mal+n paras+n+ hemen ödemeniz 
gerekmemekte, aksine  bu paray+ ayl+k 
k+smi ödemelerle veya taksitlerle geri 
ödeyebilmektesiniz.

Sinsice ilginizi uyand+rmak

Perakende sat+#larda taksit ile sat+n 
al+mlar <o²unlukla araba, izin ve ev 
e#yas+ gibi büyük sat+n almalar i<in 
ge<erlidir. Buna kar#+, katalog yoluyla 
sipari# alan ma²azalar size daha ucuz 
e#yalar i<in bile taksitle ödeme imkan+ 
sa²lamaktad+r. Bu ma²azalar bu yolla 
mü#terilerini <o²altmakta ve az gelirli 
mü#terilerin sat+n alma gü<lerinin 
olmad+²+n+ bilmelerine ra²men, al+# 
veri# yapmalar+n+ te#vik etmektedir.

Bir e#yan+n fiyat+n+n k+smen ödenerek 
al+nmas+, kredinin de²i#ik bir özelli²ini 
te#kil etmektedir. Bir <ok tüketici bunun 
fark+nda de²ildir. Katalog yoluyla sipari# 
alan ma²aza veya di²er ma²azalar size 
ödün< para vermekte ve bunun i<in faiz 
istemektedirler. Genelde taksit miktar+n+ 
siz belirlemektesiniz. Size banka 
kredisinin verilmesi i<in, kesinlikle 
kredibilitenizin incelenmesi (Schufa 
kayd+na bak+lmas+) gerekmesine 
ra²men, katalog üzerinden al+# 
veri#lerde, evinizde att+²+n+z imza 
yetmektedir. Bu, tehlikeli bir konfordur: 
Böylece <ok a#+r+ bor<lanma rizikosu 
h+zl+ bir #ekilde artmaktad+r.

Pahal+ kelepirler

Kü<ük taksitlerle yap+lan ve rahat gibi 
görünen sat+n al+mlar+n <ok h+zl+ bir 
#ekilde pahal+ bir al+#-veri# oldu²u 
ortaya <+kabilir. >ünkü sat+n ald+²+n+z 
bir #ey i<in ödemeniz gereken toplam 
miktar, bunu nakit olarak alma 
durumuyla kar#+la#t+rd+²+n+zda, olduk<a 
yüksektir. Al+nan brüto kredi miktar+n+, 
yani sat+n al+m fiyat+ ve kredi faizleri 
ile i#lem masraflar+n+ sizin ödemeniz 
gerekmektedir. Bundan dolay+ bir 
<ok sat+c+, ayl+k aidatlar+ a<+klayarak 

e#yan+n esas toplam fiyat+n+ sizden 
saklamaktad+rlar. Sat+n al+nan e#ya, 
paras+ tamamen ödeninceye kadar 
ma²aza veya katalog yoluyla sipari# 
alan firmaya ait kal+r. Ama siz, e#yan+n 
ömrü vadeden k+sa olsa dahi veya 
al+nan araban+n de²eri bir kaza sonucu 
kalmaszsa bile toplam fiyat+ ödemek 
zorundas+n+z.

Art+k kontrol kaybediliyor

Evinizdeki koltukta oturarak, e#ya 
be²enip gece veya gündüz mektupla, 
telefonla ya da bir süreden beri 
internet üzerinden s+k+nt+s+z bir #ekilde 
#ipari# verme imkan+ hi< ku#ku yok 
ki <ok rahatt+r. Taksit ile sat+n al+m, 
cüzdan+n+zda para olmazsa bile, size 
istedi²iniz mala hemen sahip olma 
imkan+ sunmaktad+r. Kom#ular+n+z 
veya i# arkada#lar+n+z beraber sipari# 
verme önerisinde bulunduklar+ zaman 
sat+n al+m ilginiz/iste²iniz daha da 
artmaktad+r. Bu durumda <o²unlukla 
sat+n al+m bask+s+ olu#maktad+r. Hi< 
kimse, son <+kan e#yay+ alabilecek 
maddi duruma sahip olmad+²+n+ a<+k<a 
itiraf etmek istemez. En az+ndan 
önerilen ufak taksitler ödenebilir gibi 
görünmektedirler. Bir <ok tüketici, 
taksitlerin uzun olan geri ödeme 
süresini hesaba katmamaktad+r. 
„Rahat“ ödenebilinen bir ka< ufak 
taksit birle#ti²inde, kontrolü kaybetme 
tehlikesi do²maktad+r. Hastal+k, i#siz 
kalma gibi önceden hesaplanmayan 
geli#meler gelirinizi dü#ürdü²ünde ve 
kararla#t+r+lan taksitleri ödeyebilme 
gücünüz olmad+²+ zaman, maddi 
durumunuz özellikle sorun olacakt+r.

– ÖNER*LER –

• Taksit kredileri genelde 
dezavantajl+ olduklar+ i<in, 
a#a²+daki hususlara dikkat ediniz: 

• Bir <ok sipari# verme durumunda, 
ödemeniz gereken taksit 
yükümlülüklerinin kontrolünü 
kaybetmeyiniz!

• Ev idaresi plan+, gelecek ayl+k 
giderlerinizi tahmin etmenize 
yard+mc+ olacakt+r!

• Ortak sipari#lerde, sipari# verenler 
ödemede bulunmuyorlarsa, 
ma²azaya ödemede bulunmayan 
ki#i veya ki#ilerin ad ve adreslerini 
bildiriniz. Ma²aza talepleriyle esas 
mü#teriye ba#vurmal+d+r. Aksi 
taktirde, ödemede bulunmayan 
mü#terinin sipari#inden sorumlu 
tutulursunuz!

• Sipari# verdi²iniz e#yalar+ geri 
gönderdi²inizde, bütün belgeleri, 
geri yollad+²+n+z e#yan+n faturadan 
<+kar+l+p <+kar+lmad+²+n+ incelemek 
i<in saklay+n+z.

Ich brauche bis 
morgen früh die 

Jeans.
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Telefon ve cep 
telofunu

Telefon ve cep telofunu alan+ndaki 
yenilikler ve dikkat etmeniz gerekenler 
sürekli de²i#mektedir. Telefon ve 
özellikle cep telefonu kullan+c+s+ olarak 
her #eyden önce hileli yöntem ve 
kaz+klardan güvencede de²ilsiniz. Uzun 
bir zamandan beri, örne²in SMS’ler 
bir #ey kazanabilece²iniz vaat ederek 
pahal+ 01805 veya 0137 numaralar+n+ 
araman+z+ sizden talep etmeketedirler. 
Numaras+ görünmeyen telefon 
<a²r+lar+nda da dikkatli olmal+s+n+z. 
Cep telefonu sahibi olanlara bazen 
0137 numaral+ telefonlardan <a²r+ 
gelmektedir. Telefon bir defa <ald+ktan 
sonra kapat+lmaktad+r. Merak edip 
ekranda görünen numay+ arayanlar, 
hatta yaln+zca bir <at+rdama duysa 
bile, bir ücret ödeyecektir. Bu numara 
k+smen bir ön numarayla „saklanm+#t+r.“ 
Sizden yurtd+#+ndaki bir numaray+ 
araman+z talep edildi²inde, dikkat 
ediniz!

Baz+ televizyonlar+n veya programlar+n 
sundu²u ve telefonla kat+lman+z 
gereken yar+#malar, size ger<ekten 
<ok pahal+ya patlayabilirler. Di²er 
ücretli telefon numaralar+na da dikkat 
ediniz! Ba#ka bir ki#i telefonunuzu 
kulland+²+ zaman bile, masraflar+ siz 
kar#+lamak zorundas+n+z. >ok normal 
telefon görü#meleri bile h+zl+ bir #ekilde 
size pahal+ya mal olabilirler. A#a²+daki 
bilgiler size bu konuda yard+mc+ 
olabilirler:

– ÖNER*LER –
• Görü#melerinizin tek tek kay+tlar+n+ 

talep ediniz!

• Telefon faturan+z+ ald+ktan sonra, 
hemen kontrol ediniz!

• Telefon #irketinde ayl+k telefon 
masraflar+n+z+ belirli bir miktarla 
s+n+rlayabilirsiniz (#irketler bunu 
yapmaya yükümlüdürler). Bu yolla 
kötü sürprizlerin önünü alm+# 
olursunuz.

2.4. YEN* MEDYA – YEN* TUZAKLAR?
Cep telefonu, internet, telefonla al+# veri#

Yasa koyucu, bu arada telefon 
kullan+c+lar+n+n korunmas+n+ 
iyile#tiren yasal düzenlemeler 
getirmi#tir. Ama buna ra²men 
masraf tuzaklar+na ve „doland+r+c+-
lara“ kar#+ tetikte olmak gerekiyor!

– ÖNER* –
Faksa <a²r+ b+rakmak ile ilgili 
teklifleri <ok iyi inceleyiniz. Faksa 
<a²r+ b+rakma, pahal+ bir tuza²a 
dönü#ebilir.

Hangi cep telefonu sözle#mesi 
önerilebilinir?

A#a²+daki bilgilere dikkat etmelisiniz: 
>ok az telefon a<an, ama buna 
ra²men sürekli ula#+labilinir durumda 
olmak isteyen her kes i<in, her 
zaman doldurulabilinir bir haz+r kart 
en uygun olan+d+r. Bu kart+n büyük 
avantaj+, masraflar+ sürekli kontrol 
alt+nda tutabilmenizdir. Ayr+ca, belirli 
sözle#me ve iptal sürelerine ba²l+ 
kalmak zorunlulu²u söz konusu 
de²ildir. Sözle#meli telefonlar+n 
dakikal+k konu#ma ücretlerinin haz+r 
kartlar+nkinden daha ucuz oldu²unu da 
belirtmek gerekiyor.

*nternet

*nternnette al+# veri# ve 
ödemeler, a<+k art+rmalar, banka 
i#lemlerinin yürütülmesi

*nternet sevdi²iniz CD’den tatile kadar, 
al+# veri# ve hizmet ile ilgili i#lemleri 
evinizden rahat<a yapabilme imkan+ 
size sunuyor. Ama dikkat: *nternette 
finansman hizmeti sunan tekliflere <ok 
daha dikkatli yakla#mak gerekiyor. 
Reklam ile öneri <o²u zaman ay+rt 
edilememekte, verilen bilgiler baz+ 
durumlarda eksik ve tam olmamaktad+r. 
Fiyatlar de²i#ik verilerden dolay+ 
yan+lt+c+d+rlar. Sonradan istenilmeyen 
sürprizlerle kar#+la#mamak i<in, internet 
kullan+c+lar+ a#a²+daki hususlara dikkat 
etmelidirler: 

– ÖNER*LER –
• Mümkün oldu²unca, tan+nm+# ve 

güvenilir sayfalar+ seciniz.

• Sayfa sahibi ve „hatlar+n güvenli“ 
olmas+ i<in ald+²+ önlemler, sipari# 
verilmeden önce bilgi al+nmal+d+r. 
Bu konu ile ilgili ilk bilgiler 

Jetzt brauche 
ich für jeden Tag 
der Woche einen 

Klingelton.
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sayfa sahibinin ana sayfas+nda 
bulunan „bilgilerin gizli tutulmas+ 
a<+klamas+“ veya impressum 
bölümünden al+nabilinirler. 

• *nternetteki a<+k art+rmalar i<in 
#u ge<erlidir: A<+k art+rmaya 
girmeden önce kendiniz i<in bir 
fiyat belirleyin ve a<+k art+rma bu 
fiyat+ ge<ti²inde, a<+k art+rmadan 
ayr+l+n. Sat+c+s+ hakk+nda bilginiz 
olmayan #eyleri almaktan 
sak+n+n+z. Mümkün oldu²unca bir 
yediemin hizmetini kullan+n+z veya 
ödemeli olarak sipari# veriniz!

• Kredi kart+n+z+n numaras+n+, sayfa 
sahibine güvenebilece²inizi 
önceden a<+kl+²a 
kavu#turmu#san+z ve ayr+ca 
muhakkak gerekiyorsa veriniz. 
Zorunlu a<+klamalar d+#+nda, ba#ka 
a<+klamalarda bulunmay+n+z!

*nternet üzerinden banka 
i#lemlerinin yürütülmesi halen E-
Commerce-uzmanlar+n+n <o²u 
taraf+ndan en güvenlikli i#lem olarak 
de²erlendirilmektedir.

*nternette ü< büyük 
„tehlikeli alan“ 

mevcuttur:

• Bilgisayar korsanlar+, örne²in kredi 
kartlar+n+z+ kötüye kullanmak i<in, 
bilgilerinizi elde etmeye <al+#abilirler.

• Verilerinize virüsler s+zabilirler, 
örne²in verdi²iniz bir sipari#in cevap 
yaz+s+ „bula#+c+“ olabilir.

• Bilgisayar korsanlar+ verileri manipule 
edebilirler. Bu nedenden dolay+, #ahsi 
bilgilerinizin kaydedilmesinde dikkatli 
olunuz!

Ama burada da olas+ rizikolar 
konusunda tedbirli olman+z 
gerekmektedir. >ünkü sürekli yeni 
tuzak ve dolaplar geli#tirilmektedir. 
Ama korkmay+n+z: Bilgilendi²iniz 
zaman ve sürekli yeni duruma uygun 
bir düzeyde oldu²unuz sürece, 
kendinizi koruyabilirsiniz. Ayr+ca size 
a#a²+da #üphe duydu²unuz zaman 
ba#vurabilece²iniz ve sorular+n+za yan+t 
bulabilece²iniz internet sayfalar+n+ 
sunuyoruz: Bilgi ve a<+klamalar+, http:
//www.verbraucherministerium.de ile  
http://www.vzbv.de adl+ tüketici merkezi 
sayfas+ndan ve http://www.warentest.de 
adl+ sayfada bulabilirsiniz. Ayr+ca bir 
<ok bilgi ve yard+m+ Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik’in 
http://www.bsi.de adl+ sayfas+ndan 
alabilirsiniz.

*nternette <ocuklar:

*nternet her ne kadar gen<ler i<in 
zararl+ yaz+larla doluysa da, <ocuklar+ 
belirli <ercevede bu yaz+lardan korumak 
mümkündür. Örne²in adreslerin okul 
<a²+ ya#+na kadar filitrelenmesi halen 
olduk<a güvenceli bir #eydir. Güvenden 
önce kontrol gelir diyen anne babalar, 
internette giri# kodu programlar+n+ 
sat+n alabilirler. Böylece internete 
giri# protokolleri kaydedilebilinir. Bu 
konuda kötü tecrübede bulunanlar, 
internette kalma süresini ayarlayan/
s+n+rlayan programlar kullanabilirler. 
Bu konu ile ilgili geni# bilgiyi, 
www.jugendschutz.net adl+ internet 
sayfas+ndan ve tüketici merkezlerinden 
alabilirsinz.

Dialer programlar+ 

Dialer program+, internette pahal+ 
0190 veya 0900 numaralar+n+ aray+p, 
bilgisayar+n+z+ bu numaralara ba²layan 
bir programd+r. Önceleri <o²unlukla 
erotik hizmet sunan sayfalar dialer 
üzerinden size hesap <+karmaktayd+lar. 
Ama bugün ba#ka sayfalarda, size 
daha h+zl+ giri# hizmeti vaat ederek 
bu programlar+ kullanmaktad+rlar. Bu 
programlar, internete olan ba²lant+n+z+, 
siz fark+nda olmadan kesmekte ve 
bunun yerine 0190 numaral+ pahal+ 
servis sunan bir sayfayla ba²lant+ 
kurmaktad+rlar. Hesap daha sonra 
telefon faturas+ üzerinden yürümektedir. 
Arzu edilmeyen dialerlerden korunmak 
i<in a#a²+dakilere dikkat etmek 
gerekiyor:

– ÖNER*LER –

• 0190 ve 0900 numaralar+n+ size 
hizmet veren telefon #irketi 
üzerinden bloke edebilirsiniz. 
Burada, baz+ ciddi internet 
sunucular+n+n da internete giri# 
i<in 0192 veya 0193 numaralar+n+ 
kulland+klar+n+ belirtmek gerekiyor.

• Bir <ok telefon ve özellikle 
ISDN ara<lar+, 0190 ve 
0900 numaralar+na ba²lant+ 

sa²layamayacak bir #ekilde 
ayarlanabilinirler. Modern, ama 
pahal+ DSL-giri#leri hususi ve de 
daha iyi güvence sunmaktad+rlar. 

• Belirsiz veri dosyalar+ veya kim 
taraf+ndan gönderildi²i belli 
olmayan e-mailler a<+lmamal+ 
ve silindikten sonra <öp kutusu 
da bo#alt+lmal+d+r. Kaydedilmek 
i<in sunulan paras+z veri 
dosyalar+n+ kaydetmek i<in 
onaylamay+n+z ve gerekti²inde bir 
ka< defa reddediniz. Kaydetmeye 
ba#lam+#san+z, kaydetme i#lemini 
durdurunuz. Bu arada bir dialer 
ba²lant+ sa²lam+#sa, ba²lant+y+ 
hemen kesiniz. 

• Dialerlerden korunma programlar+, 
0190 numaral+ ba²lant+lar+ size 
haber vermektedirler.

Burada da sürekli yeni dolap ve 
tuzaklar geli#tirilmektedirler. Bu konuda 
kendinizi sürekli bilgilendiriniz.

Telefon 
üzerinden al+# 
veri#

Yaln+zca Almanya’da telefon üzerinden 
y+lda 400 milyon eurodan fazla al+# 
veri# yap+lmaktad+r. Bu rakam giderek 
yükselmektedir. H+zl+ sipari# özellikle 
kolayla#t+r+lmakta, ama buna ra²men, 
kendinize zaman ay+r+n ve telefonla 
da olsa, alaca²+n+z #eyin fiyat+n+ 
kar#+la#t+rmak i<in geleneksel bir 
dükkandan bir fiyat listesi al+n+z.
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Kefalet, alacakl+n+n talebini ek olarak 
güvenceye almas+n+ sa²lar. Bor<lu 
borcunu ödemedi²i zaman, alacakl+ 
genelde kefile ba#vurabilir.

Bankalar, krediler i<in <o²unlukla 
kefalet veya ev sahibini ortak kefil 
olarak istemektedirler. Kefalet var olan 
veya gelecekte olu#acak bir bor< i<in 
ge<erli olabilir. Adi kefalet (zarar ve 
ziyan kefaleti) ile müteselsil (zincirleme) 
kefalet aras+nda fark vard+r.

Adi kefalet

Adi kefaletlerde, yaln+zca as+l bor<lu 
ödemede bulunmuyorsa ve zorunlu 
icra tedbirleri de ba#ar+s+zl+kla 
sonu<lanm+#sa size ba#vurulur. 

Müteselsil kefalet

Genelde müteselsil kefalet al+nmaktad+r. 
Bu kefaletlerde, ödeme zorlu²u söz 
konusu oldu²unda alacakl+n+n kime 
ba#vuraca²+ kendisine b+rak+lm+#t+r. 
Alacakl+, alaca²+n+ kefil olarak sizden 
ve ayn+ zamanda bor<ludan talep 
edebilir. Bir kefaletin ge<erli olabilmesi 
i<in yaz+l+ olmas+ zorunludur. Bir kefaleti 
iptal edebilmek i<in, yaln+zca iptal hakk+ 
kararla#t+r+lm+#sa mümkündür. Yoksa 
kefalet, ancak borcun ödenmesinden 
sonra yükümlülü²ünü yitirir.

ÖNER*LER

• Bir kefalete imza atmadan önce, 
dan+#arak bilgi al+n+z!

• E#inize veya iyi bir arkada#+n+za 
kefil oldu²unuz zaman, bu kefaleti 
bo#anma veya arkada#l+²+n sona 
ermesi durumunda iptal etmeniz 
mümkün de²ildir!

• Özellikle kad+nlar, yaln+zca 
kocalar+na olan sevgilerinden 
dolay+ katiyen kefalete imza 
atmamal+d+rlar. Kefil olmad+²+n+zda, 
e#iniz kredi alam+yorsa bile, 
imza atmay+n+z. >ünkü kefalet 
formalite icab+ de²ildir. Kefalet, 
kredi sözle#mesine sanki siz imza 
atm+#s+n+z gibi sizi ba²lar.

2.5. KEFALET

Ahlaka ayk+r+ kefaletler

Bir kredi i<in yap+lan kefalet sözle#mesi 
veya birlikte sorumlulu²u, aldatma, 
hata veya ahlaka ayk+r+l+ktan dolay+ 
iptal edebilirsiniz. Federal Anayasa 
Mahkemesi 1993 y+l+nda a#a²+daki 
karar+ alm+#t+r: Paras+z olan bir kefil 
(bayan e# veya <ocuklar), kefalet 
sözle#mesi ahlaka ayk+r+ #artlar 
alt+nda olu#mu#sa, kendisini kefalet ve 
birlikte sorumluluk yükümlülü²ünden 
kurtarabilir.

Ahlaka ayk+r+ durumlarla ilgili 
bilgiler

A#+r+ ödeme gü<süzlü²ü (Bunun 
anlam+, kefil veya birlikte sorumlu 
olarak, haciz edilebilinir geliriniz ve 
banka usullerine göre de²erlendirilen 
mal varl+²+n+zla kredi faizlerini uzun 
vaadeli ödeme gücünüzün hali haz+rda 
bulunmamas+d+r).

Ana bor<luya olan duygusal ba²l+l+k 
(örne²in e#ler, yak+n arkada#lar veya 
gayri re#it <ocuklar)

Kefil oldu²unuz kredide özel bir 
menfaatiniz söz konusu de²ilse.

Örnek: Kredi e#inizin mesleki ama< ve 
hobileri i<in al+nm+#sa.

Ticari ya#amdan bir #ey anlamad+²+n+z 
görülmesine ra²men, banka 
memuru taraf+ndan do²ru olarak 
ayd+nlat+lmam+#san+z.

Sözle#menin esaslar+ a#a²+daki 
durumlarda ortadan kalkmaktad+r: 
Federal Anayasa Mahkemesi,  #ayet 
paras+z e#ten al+nan kefalet bo#anma 
sonras+ mal varl+²+n+ kayd+rmaya 
hizmet etmi#se „sözle#me esaslar+n+n 
ortadan kalkt+²+ndan“ bahsetmektedir. 
Bu durumda, kefilin yükümlülü²ü mal 
varl+²+yla s+n+rl+ tutulur.

Ancak ahlaka ayk+r+ hareket etme 
durumunu kan+tlamak <ok zordur. 
Bundan dolay+ uzman bir avukat veya 
bor<lular i<in dan+#ma merkezinden 
bilgi al+n+z.
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Tereke aciz davas+nda, miras<+n+n 
yükümlülü²ü mirasla s+n+rl+d+r. 
Bunun i<in ön ko#ul ise, olumlu 
mallar+n de²erinin dava masraflar+n+ 
kar#+layabilir düzeyde olmas+ veya 
belirli bir para miktar+n+n önceden 
ödenmesidir. Bunun i<in miras+n 
kabulünden iki y+l sonras+na kadar süre 
vard+r.

Tereke aciz davas+ mahkeme 
masraflar+n+n kar#+lanmamas+ndan 
dolay+ a<+lmad+²+ zaman, terekenin 
kifayetsiz (yetersiz) oldu²u defi (itiraz+) 
ortaya at+labilinir. Bu durumda, miras<+ 
dava veya zorunlu icra durumlar+nda 
itiraza at+fta bulunmal+d+r. Miras, 
bor<lar+n ödenmesine yetmiyorsa, 
miras<+ ödemede bulunmay+ 
reddedebilir.

– ÖNER*LER –

• Bor<lular i<in: Bor<lar+n+z 
hakk+nda yak+nlar+n+zla konu#unuz 
ve buna göre evraklar+n+z+ ay+r+n+z.

• Miras<+lar i<in: Alacakl+lar+n 
taleplerini ödemeyi, miras+ 
kabul ettikten ü< ay sonras+na 
kadar reddedebilirsiniz. Bunun 
i<in, adli medeni kanunun 2014. 
maddesindeki ü< ayl+k itiraz 
süresine at+fta bulununuz.

• Bir bor<lular i<in dan+#ma merkezi, 
avukat veya noterden bilgi al+n+z.

• Miras+n a#+r+ bor<lu olmas+ 
durumunda, gerekti²inde 
gayrire#it <ocuklar+n+z i<in de 
miras+ reddedin. 

• Gerekti²inde, tereke idaresi veya 
tereke aciz davas+ i<in ba#vurun.

2.6. M*RASTAN DO³AN BOR>LAR

Mirasa konmak, size bir #ey 
hediye ediliyor anlam+na m+ 
geliyor?

Bu, bor<lar da miras kalabilece²inden 
dolay+ ne yaz+k ki her zaman do²ru 
de²il. Size miras olarak kalan 
bor<lar i<in hatta mal varl+²+n+zla bile 
sorumlusunuz.

Son miras sahibi olarak, bütün bor< 
ve tereke (ölen bir ki#iden kalan her 
#ey) bor<lar+ndan #ahsen sorumlu 
tutulursunuz. Tereke bor<lar+, 
3. #ah+slar+n 

mahfuz (sakl+) hisseyi talep 
hakk+, defin 
masraflar+, mahkeme ücretleri ve miras 
vergisini i<erir. Bu bor<lar, taksit 
ödemeleri ile birlikte kredi ve 
merhumun oturdu²u evin kiras+ ve olas+ 
tamirat masraflar+n+ i<erir.

Ancak miras+ reddedebilirsiniz de. Bu 
durum, bor<lar (örne²in kredi, taksit 
ödeme anla#malar+, hipotekler vs.) 
mal varl+²+ndan (nakit para, tasarruf 
hesaplar+, emlaklar vs.) fazlaysa her 
zaman önerilmektedir.

Bu durumda gaiplik (ne durumda 
oldu²u bilinmiyen) usulü davas+na 
ba#vurman+z, belki de en mant+kl+ 
yoldur. Bu konuda bir avukat, noter 
veya dan+#ma merkezinden bilgi al+n+z!

Miras+n usül ve süresi i<inde 
reddi

Bir miras+ 6 hafta i<inde 
reddedebilirsiniz. Bu süre a#a²+daki 
#artlar alt+nda ba#lamaktad+r:

Mirasa yol a<an ölüm ve ölüm hakk+nda 
bilgi söz konusudur.

Miras sahibi, kondu²u miras hakk+nda 
bir vasiyetname üzerinden veya yasal 
miras<+ olarak bilgilendirilmi#tir.

Vasiyetnamede süre, vasiyetname 
a<+kland+ktan veya vasiyetnamenin 
tereke mahkemesi taraf+ndan 
a<+lmas+ndan sonra ba#lar. 

Miras+n reddini yetkili tereke 
mahkemesinde (merhumun 
oturdu²u yerin mahkemesi) tutana²a 
ge<irebilirsiniz veya a<+klamay+ bir 
noterde yapabilirsiniz. Bunun i<in 
masraflar olu#maktad+r. Mahkeme 
ve noter de do²an masraflar ayn+ 
orandad+r.

Miras+n reddinde dikkat edilmesi 
gereken, miras s+ralamas+ndaki sonraki 

miras<+n+n mirasa konaca²+d+r.

Örnek: 60 ya#+ndaki bayan 
G. vefat eder. Bu durumda, 
bor<lu olan miras+n bayan 
G.’nin k+z+na kalmas+ 
gerekiyor. Bayan G.nin k+z+ 
miras+ reddeder. Bundan 
sonra, bayan G.nin k+z+n+n 

o²lu (bayan G.nin torunu) bor<lu 
mirasa konmak zorundad+r. Bundan 
dolay+, miras gayri re#it <ocuk i<in de 
reddedilmelidir.

Sürenin ka<+r+lmas+ndan dolay+ 
itiraz

Miras<+, miras+n reddi süresini ka<+rd+²+ 
zaman ve/veya miras+n bor<lu 
oldu²undan sonra haberdar olmu#sa, 
miras+n reddi süresinin ka<+r+lmas+na 
itiraz edilebilinir. Bu konuda ki süre 
itiraz nedeninin (miras+n a#+r+ bor<lu 
olmas+) bilinmesinden sonra 6 haftad+r.

Tereke aciz davas+ (¤ 315 ff InsO)

'ayet miras a#+r+ bor<luysa ve her iki 
süre de ka<+r+lm+#sa, miras<+ 
yetkili aciz 
mahkemesine 
(miras+ b+rakan+n 
öldü²ü zaman 
oturdu²u semteki 
mahkeme) tereke 
aciz davas+n+n 
a<+lmas+ i<in 
ba#vurabilir.
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Kararla#t+r+lan bir mebla²+ ödemedi²iniz 
veya gecikmeli olarak ödedi²iniz 
zaman, alacakl+ genelde yaz+l+ olarak 
size hat+rlatmada bulunur.

Bu ihtar+ ciddiye alman+z gerekiyor. 
Bunun anlam+, -hangi nedenden 
dolay+ olursa olsun- kararla#t+r+lan bir 
ödeme sözle#mesine uymam+#s+n+z 
demektir. Alacakl+ sizi temerrütten 
(borcu zaman+nda ödememe veya 
ödememede direnme) do²an 
zararlar+ndan dolay+ dava edebilir 
(Dikkat: Bir <ok durumda bunun i<in 
ihtara gerek duyulmamaktad+r).

Temerrütten (borcu zaman+nda 
ödememe veya ödememede direnme) 
do²an zararlar, ihtar yaz+lar+, ödeme 
emri veya icra karar+, icra memuru ve 
avukat+n görevlendirilmesi veya baz+ 
durumlarda tahsil bürosunun i#lemleri 
i<in olu#an masraflar+ i<ermektedir (bu 
konuda 23. sayfada bulunan III. bölüm, 
2. k+sma bak+n+z).

Hesaplanan di²er baz+ masraflar+n 
yerinde olup olmad+²+ konusunda, 
bor<lular i<in dan+#ma merkezi bilgi 
vermektedir.

Hukuki durum de²i#-
mi# bulunmaktad+r. 

A#a²+daki durumlarda ihtara bile gerek 
duyulmadan gecikmi# say+l+rs+n+z:

Tarih olarak kararla#t+r+lan veya 
kararla#t+r+labilinir bir ödeme süresini, 
ge<irirseniz.

Ciddi olarak ve kesinlikle ödemede 
bulunmay+ reddederseniz.

Bir fatura veya buna benzer ödeme 
dökümü size yollanm+# ve bu yaz+da 
olacaklar konusunda uyar+lm+#san+z ve 
buna ra²men bunu elinizege<mesinden 
en ge< 30 gün sonras+na kadar 
ödemede bulunmam+#san+z.

3. ÖDEME ZORLU³U
3.1. *HTAR VE GEC*KME

Dikkat! Giri#imci olarak <al+#d+ysa-
n+z, daha kolay ge<ikme durumuna 
dü#ebilirsiniz. 

Gecikmenin ba#lamas+ zaman+yla 
ilgili örnekler:

E²er bir sözle#mede a#a²+daki 
tan+mlama varsa, ödeme zaman+ 
tarih olarak belirlenmi#tir: „Sat+# 
fiyat+, 31.12.2003 tarihine kadar (...) 
numaral+ hesaba havale edilmelidir.“ 
Belirlenebilinir tarih ise a#a²+daki 
gibidir: „Sat+# fiyat+, mal+n tesliminden 
sonra iki hafta i<inde (...) numaral+ 
hesaba havale edilmelidir.“

Ciddi ve kesin olarak ödemede bulun-
may+ reddetmek, a<+k<a ifade edilmek 
zorunda de²ildir. Örne²in, evinizi 
tamir etmeden ve bütün anahtarlar+ 
vermeden terketti²iniz zaman, bu 
genelde evin tamirini kesin olarak 
reddetmi# oldu²unuz anlam+na gelir.

>ama#+r makinenizi tamir eden bir 
tamirci size 10.03. tarihinde bir ay 
i<inde ödemeniz gerekti²ini belirten 
150 euroluk bir fatura yollamaktad+r. 
Faturay+ 1.05. tarihinde ödemektesiniz. 
Tamirci sizden gecikme faizleri talep 
etmektedir. Fatura elinize 11.03. 
tarihinde ge<ti²i i<in, tan+nan 30 
günlük süre 11.03. tarihinden itibaren 
<al+#maya ba#lamaktad+r. Tan+nan 
bu süre 9.04. tarihinde bitmektedir. 
10.04. tarihinden itibaren temerrütte 
oldu²unuz i<in 10.04. tarihinden 30.04. 
tarihine kadar olan süre i<in gecikme 
faizleri ödemeniz gerekmektedir.

Gecikme faizleri

Alacakl+ en az+ndan gecikme faizlerinin 
hesab+n+ size <+karabilir. Faiz oran+, 
ana faiz olarak adland+r+lan faizin % 
5 üstünde olabilir. Her y+l+n 01.01. ve 

01.07. tarihlerinde gerekti²inde de²i#en 
ana faiz oran+n+n ne kadar oldu²unu, 
gazetelerin ekonomi bölümünden 
ö²renebilirsiniz. Örne²in 01.07.03 
tarihinden beri y+ll+k ana faiz oran+ 
% 1,22 dir. Güncel ana faiz oran+n+ 
bankalar ve bor<lular i<in dan+#ma 
merkezlerinden de ö²renebilirsiniz.

Daha yüksek faiz oran+, imzalad+²+n+z 
sözle#me noktalar+nda karara 
ba²lanm+# olabilir. Bor<lular i<in 
dan+#ma merkezleri, faiz oran+, hakl+l+²+ 
ve gerekti²inde ahlaka ayk+r+l+²+ 
konusunda size yard+mc+ olurlar.

– ÖNER*LER –

Kira ve enerji ödemelerinin 
kararla#t+r+lan tarihlerde ödenmesine 
özellikle dikkat ediniz: Bu 
durumlarda alacakl+ size ihtar 
yollamak zorunda de²ildir. Buna 
ra²men, gecikme durumunda ayn+ 
yasal sonu<lar söz konusudur. Ama 
alacakl+lar genelde, davay+ tahsil 
bürosuna vermek ya da ödeme 
emrinin <+kar+lmas+ i<in mahkemeye 
ba#vurma gibi ba#ka i#lemlere 
ba#vurmadan önce, bir iki defa 
ihtarda bulunurlar.

*htardan sonra alacakl+ ile yaz+l+ 
olarak ili#ki kurman+z gerekiyor. 
Alacakl+n+zdan, talebini süreli veya 
süresiz ertelemesini 
veya taksitleri 
dü#ürmesini 
rica ediniz. 
Bu konu ile 
ilgili mektup 
örneklerini 
bro#ürün ek 
bölümünde bula-
bilirsiniz.
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3.2. TAHS*L BÜROLARI

Para ile <al+#an tahsil bürolar+...

Tahsil bürolar+, alacakl+lar (örne²in 
bankalar veya katalog yolluyla 
sipari# alan firmalar) i<in bor<lar+ 
ücret kar#+l+²+, k+smen hukuki olarak 
ku#kulu veya bazen de izin verilmeyen 
yöntemlerle tahsil ederler. Bir <ok 
tahsil bürosu, alacakl+lar+n taleplerini, 
kar#+la#t+r+ld+²+nda ucuz bir fiyata (esas 
talebin % 20’ini ödeyerek) sat+n al+rlar. 
Tahsil bürosu bu durumda yeni alacakl+ 
olarak kar#+n+za <+kmakta ve sizden 
talebin tamam+n+ almaya <al+#maktad+r. 
Tahsil bürolar+ bu yöntemle yüksek kar 
sa²lamaktad+rlar.

...yaln+zca resmi dairelerin 
izinleriyle <al+#abilirler

Tahsil bürolar+, yeni hukuk dan+#manl+²+ 
yasas+na göre yetkili sulh veya 
eyalet mahkeme ba#kan+n+n verdi²i 
resmi müsaade ile <al+#abilirler. Bu 
müsaade, yasalara veya kurallara 
kar#+ gelindi²inde geri al+nabilinir. Buna 
benzer ayk+r+l+klar+, tahsil bürosu i<in 
yetkili olan mahkemenin ba#kan+na 
bildirip #ikayette bulunabilirsiniz.

Usule ayk+r+ ücretler

Tahsil bürolar+, alaca²+ ellerinden 
geldi²ince h+zl+ ve en fazla bir miktarda 
tahsil etmeye <al+#+rlar. Bu konuda 
<o²u zaman olumsuz olarak dikkat 
<ekerler, <ünkü haks+z ve yüksek ücret 
talep ederler. Bu haks+z ücretler alacak 
faturas+ i<inde gizlenmekte ve sizden 
bunu, gerekti²inde borcun tan+nmas+ 
belgesiyle tasdik etmeniz talep 
edilmektedir. Bundan dolay+, daha önce 
dan+#mada bulunmadan hi< bir #eye 
imza atmay+n+z.

Dikkat! Ücretler federal avukatl+k 
ücretleri kanununa (BRAGO) göre 
hesaplanmal+d+r. Bunun anlam+:

Yasal ücretler, örne²in zorunlu icran+n 
„gerekli masraflar+n“ yüksekli²i en <ok 
avukat masraflar+na e#it olabilir.

Tahsil ücreti ile birlikte avukat ücreti de 
hesaplanm+#sa, bunu incelenmesini 
sa²lay+n+z.

Tahsil bürolar+ talebi sat+n alm+#larsa, 
kendilerinin olan bu talep i<in i#lem 
ücreti talep edemezler.

*stenmeyen ev ziyaretleri

Tasil bürolar+n+n iyi yeti#tirilmi# ve 
vicdans+z d+# hizmet elemanlar+ 
<o²unlukla pe#in ödemede bulunman+z+ 
sa²lamak amac+yla hile ile evinize 
girmeye <al+#+rlar. Veya bor<lunun 
ödeme zorunlulu²u bulunmayan 
yak+nlar+, taksit ödeme veya anla#ma 
sözle#melerine imza atmaya 
zorlanmaktad+rlar. Bu tür imzalar 
at+ld+²+nda, ki#iyi talebin geri ödenmesi 
konusunda yükümlü k+lar.

Tahsil bürolar+n+n 
elemanlar+ icra 

memurlar+ de²ildir. Tahsil bürolar+n+n 
d+# hizmet elemanlar+n+n evinize 
girme haklar+ yoktur! Kendilerinden 
evinizi terketmelerini her zaman talep 
edebilirsiniz. D+# hizmet eleman+ 
bunu yerine getirmedi²i zaman, polisi 
<a²+rabilirsiniz.

Buna benzer durumlarda, haneye 
tecavüzden dolay+ #ikayette bulununuz 
ve bunu #ikayet #eklinde yetkili sulh ve 
eyalet mahkemesi ba#kan+na bildiriniz.

– ÖNER*LER –

• Elinizden geldi²ince erken bir 
#ekilde alacakl+ya ödemede 
bulunamayaca²+n+z+ ve bunun 
nedenini bildiriniz. Bu yaz+n+n, 
gerekli durumlarda kan+t olarak 
kullan+labilmesi i<in bir kopyas+n+ 
dosyan+z i<in al+n+z.

• Hi< bir #ekilde, tahsil bürosu ele-
manlar+n+ evinize almay+n+z! Buna 
ra²men evinize girmeyi ba#arm+#-
sa, gerekti²inde polis <a²+rarak 
evinizi terketmesini talep ediniz!

• Bor< tan+ma senedini hemen 
acelece imzalamay+n+z! Talebin 
yüksekli²ini ve tahsil bürosunun 
olas+ masraflar+n+ bir bor<lular 
i<in dan+#ma merkezine, 
tüketici merkezine veya avukata 
incelettiriniz!

• Ödeme durumunuz yoksa, ufak 
taksitler de size yard+mc+ olamaz-
lar. Bu taksitler <o²unlukla faizle-
rin ödenmesine dahi yetmedi²in-
den, alacak miktar+ giderek 
<o²almaktad+r. Ayr+ca, ödedi²iniz 
ufak taksitler sayesinde, tahsil 
bürosunun „ba#ar+yla“ <al+#t+²+n+ 
ve böylece masraflar+n+n hakl+ 
oldu²unu kabul edersiniz.

• Tahsil bürolar+ndan gelen 
ödemeli mektuplar i<in ödemede 
bulunmay+n+z! Baz+ tahsil 
bürolar+ bu yöntemle sizden para 
koparmaya <al+#maktad+rlar. 

• Ödeme emri ve icra kararlar+n+, 
tahsil bürolar+n+n masraflar+n+ 
i<erip i<ermedi²i konusunda 
inceleyiniz!

• Bu masraflara kar#+ gerekiyorsa 
müdahalede veya itirazda 
bulununuz (bu konuda III. bölüm, 
2. k+s+ma bak+n+z).

• Tahsil bürosu ücreti al+n+p 
al+namayaca²+, miktar+, ne zaman 
al+nabilece²i sorular+ alaca²+n 
özeli²ine ve durumun i<inde 
bulundu²u sürece ba²l+d+r. Bu 
konuda uzmanlardan bilgi al+n+z.
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K+saca SCHUFA olarak tan+nan, 
kredi veren kurumlar+n genel 
kredilerinin güvence alt+na al+nmas+ 
i<in koruma birli²inin görevi sözle#me 
ortaklar+n+ (öncelikle bankalar, kredi 
kart+ kurumlar+, katalog üzerinden 
#ipari# alan ticari kurumlar ve 
telekomünikasyon #irketleri) kredi zarar 
ve ziyan+ndan korumakt+r.

Bir süreden beri ortaya <+kan ve iki 
elin parma²+n+ ge<meyen büyük 
bilgi alma merkezleri (Creditreform, 
InfoData, Bürgel) de mevcuttur. 
Geni# veri bankas+ olu#turan bu 
merkezler, kendileriyle sözle#mesi 
olan mü#terilerini ödeme durumu 
bulunmayan mü#terilerden korumay+ 
ama<lamaktad+rlar. Bunun yan+nda 
say+lar+ tam olarak bilinmeyen ve 
kendi aralar+nda bilgi de²i# toku#unda 
bulunan ufak #irketler mevcuttur.

SCHUFA’s+z hi< bir #ey yapmak 
mümkün de²il

E#ya ve para kredisi, taksitli veya 
katalog üzerinden sat+n al+mlar ve 
ciro hesab+ söz konusu oldu²unda, 
her zaman SCHUFA ve di²er 
büyük #irketlere ba#vurulmaktad+r. 
Normalde mü#teri olarak, bilgilerinizin 
SCHUFA’ya yollanmas+na ve oradan 
sizin ile ilgili bilgi al+nmas+na sizin onay 
vermeniz gerekiyor.

SCHUFA #ahsi bilgileri 
kaydetmektedir

SCHUFA ve di²er bilgi veri 
hizmeti sunan #irketler, sizinle ilgili 
ortaklar+ndan ald+klar+ ve kredi i<in 
önemli olan #ahsi bilgileri kaydeder 
ve da²+t+rlar. Bu bilgiler, ad+n+z, 
ya#+n+z, #imdiki ve önceki adresleriniz, 
kredi sözle#meleri, ciro hesab+n+n 
a<+lmas+, kredi kart+n+n verilmesi 
gibi sözle#me yükümlülüklerini 
i<erir. SCHUFA verilerinde ayr+ca 
sulh mahkemelerinin bor<lu kay+t 
listelerinde bulunan yeminli beyanname 
veya aciz davas+n+n a<+lmas+yla ilgili 

3.3. SCHUFA
Kredi veren kurumlar+n genel kredilerinin güvence alt+na al+nmas+ i<in 
koruma kurumu

bilgilerde bulunmaktad+r. Merkezi bor< 
kay+t listesindeki bilgilere (yeminli 
beyanname, tutuklama karar+na 
ba#vuru ve hapis) ba#ka alacakl+lar da, 
hakl+ bir neden sunduklar+nda veya bilgi 
toplama müsaadesini ibraz ettiklerinde, 

ödeme kar#+l+²+nda ula#abilirler.

SCHUFA’dan al+nan A ve B 
bilgileri

Ancak, sizinle ilgili kaydedilen bütün 
bilgileri her sözle#me orta²+ alamaz. 
S+n+rs+z bilgi hakk+na bankalar, Leasing 
ve kredi firmalar+ yaln+zca A-süreci 
olarak adland+r+lan süre<te sahiptirler. 
Buna kar#+l+k katalog firmalar+ ve 
telekomünikasyon #irketleri sizinle 
ilgili olumsuz bilgileri yaln+zca B süreci 
olarak adland+r+lan süre<te alabilirler. 
Sizinle ilgili bilgilerin kayd+ ve da²+t+m+, 
menfaatlerinizin muhafaza edilebilmesi 
i<in Alman bilgilerin korunmas+ 
yasas+n+n iznine ba²lanm+#t+r. Bir kredi 
kurulu#u, mü#teri olarak sizi, sizinle ilgili 
hangi bilgileri ne ama<la SCHUFA’ya 
verdi²i konusunda bilgilendirmek 
zorundad+r. Size ayn+ zamanda, 
yetkili SCHUFA #ubesinin adresi 
de bildirilir.

Bilgilerin son kullan+m tarihi

SCHUFA-bilgileri yaln+zca belirli 
zaman süreleri -azami be# y+l- i<in 
kaydedilirler. 'ahs+n+za ait SCHUFA-
bilgilerinin silinmesi zorunlulu²uyla 
ilgili süreler de²i#ik uzunlukta olup, 
kaydedilen bilginin <e#idine ba²l+d+r:

Ciro ve kredi kart+na ait bilgiler, bu 
hesaplar feshedildikten hemen 
sonra silinmek zorundad+rlar.

Kefaletler de, ana bor< 
ödendikten sonra 
SCHUFA’dansilinmek 
zorundad+rlar.

Krediler, düzenli 
olarak geri 

ödenmesine ra²men, ödemenin 
bitiminden sonra 3 takvim y+l+ boyunca 
kay+tl+ kal+rlar. Ancak, kredinin 
ödenmesinden sonra bu kayd+n 
hemen silinmesi i<in SCHUFA’ya 
ba#vurabilirsiniz.

Gecikmi# taksit ödemeleri, itiraz 
edilmeyen ödeme emirleri ile zorunlu 
icralar ve yeminli beyannameler, ilk 
kay+ttan ü< y+l sonra silinirler. Bunun 
ön ko#ulu, hakl+ bütün talepleri ödemi# 
olman+zd+r.
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Güven iyidir, ama kontrol etmek 
daha da iyidir...

Size ait bilgilerin zaman+nda silinmesi 
i<in SCHUFA sözle#me orta²+n+n 
bu konudaki bildirisine ihtiya< 
duymaktad+r. Yani, e²er bankan+z 
SCHUFA’ya borcunuzun tamam+n+ 
ödedi²inizi veya kefaletin ge<ersiz 
oldu²unu bildirmeyi unutursa, bu bilgiler 
kay+tl+ kal+rlar. Sizin dezavantaj+n+z 
yeni bir kredi i<in ba#vurdu²unuzda, 
bunun yanl+# bilgilere dayan+larak 
reddedilmesidir.

Uzun zamandan beri ge<ersiz 
olan ödeme emirleri ve yeminli 
beyannamelere ait kay+tlar da bir banka 
hesab+n+n a<+lmas+ konusunda size 
sorun <+karabilirler. Ge<mi#te, göze 
<arpar #ekilde de²i#ik bankalarla bu 
tür sorunlar+n+z olduysa, SCHUFA’da 
sizinle ilgili kaydedilmi# bilgilere göz 
atman+z yerinde olur.

'ahsi bilgi alma

Kendinize ait #ahsi bilgiyi SCHUFA’n+n 
Berlin’deki #ubesinden alabilirsiniz. 
Bunun i<in a<+k kimli²inize (adres, 
do²um tarihi ve yeri) ait bilgileri i<eren 
ve #ekle ba²l+ olmayan bir mektup 
yeterlidir.

Son be# y+l i<inde ta#+nd+ysan+z, önceki 
adreslerinizi de belirtmeniz gerekiyor. 
Ayr+ca kimli²inizin/pasaportunuzun 

bir kopyas+n+ da eklemeniz gerekiyor. 
'ahsi bilgi alma ücreti 7,60 eurodur.

Ayr+ca, #ahsi bilgi kayd+ almak i<in 
SCHUFA #ubesine #ahsen de 
gidebilirsiniz. Bunun i<in kimli²inizi/
pasaportunuzu ibraz etmeniz yeterlidir. 

Bilgi koruma yasas+na göre, ba#ka 
veri donelerinden de sizinle ilgili 
kaydedilmi# bilgileri alabilirsiniz. Tabii 
ki kay+tlar+n nerede oldu²unu bilmeniz 
gerekiyor. Bazen paras+z (örne²in 
Creditreform) olan bu kay+tlar i<in, 
<o²unlukla ücret talep edilebilinir.

Son y+llarda, özellikle 
ev #irketlerinin 

kira sözle#mesini yapmadan önce, 
<o²unlukla SCHUFA kayd+n+ talep 
etmeleri giderek s+kla#maktad+r. Evi 
tutmak istiyorsan+z, #ahsi bilgi kayd+n+ 
ibraz etmekten ba#ka careniz yoktur. 
Ancak bu kay+t, banka ve katalog 
firmalar+n+n asla elde edemeyecekleri 
bilgi ve doneleri i<ermektedir.

Ba#ka veri donelerinden de sizinle 
ilgili kay+tlar+ alma hakk+n+z vard+r. 
Masraflar+n yüksekli²i, veri donelerinin 
say+s+ ve bilgilerin silinmesine dair 
#artlar (örne²in yanl+# kay+t ve halolmu# 
meseler hakk+nda) belirsizdirler.

– ÖNER*LER –

• Sizinle ilgili kaydedilmi# bilgiler, 
yaln+zca sizin yaz+l+ onay+n+zla 
al+nabilinirler. Söz konusu 
SCHUFA-üyesi, örne²in bankan+z 
bunun i<in bilgi koruma yasas+na 
uygun hakl+ bir neden sunarak 
SCHUFA’ya ba#vurmal+d+r. Hakl+ 
bir neden, kredi sözle#mesi 
yap+ld+²+nda, kredi kart+ 
verildi²inde veya ciro hesab+ 
a<+ld+²+nda söz konudur.

• Sizinle ilgili SCHUFA’daki bilgi 
kay+tlar+n+ siz #ahsen her zaman 
alabilirsiniz. Ücreti 7,60 euro 
olan bu kay+t i<in yaz+l+ veya 
#ahsen ba#vurman+z gerekiyor. 
Kaydedilen bilgilerin do²rulu²unu 
incelemek i<in bu imkandan 
yararlan+n+z!

• SCHUFA-kayd+n+z yanl+# veya 
güncel olmayan bilgileri i<eriyorsa, 
bunu SCHUFA’ya bildiriniz. 
Anla#ma sa²lanmad+²+ zaman, 
bilgileri bloke ettirebilirsiniz. 
Sizinle ilgili kaydedilen bilgilerin 
bloke edilmesi veya düzeltilmesini 
gerekti²inde hukuk mahkemesi 
taraf+ndan zorlayabilirsiniz.

• Bilgiler yanl+#sa, ba#ka veri 
donelerindeki kay+tlar+ da 
de²i#tirmek veya bloke ettirmek 
mümkündür.
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3.4. ZORUNLU *CRA VE SONU>LARI

Zorunlu icra veya haciz devlet zorunun 
kullan+lmas+ sonucu bor<lar+n+z+ 
ödemeye verilen add+r. Her ne kadar 
tahsil bürolar+ zaman zaman bunu 
isteseler de, bunlarla size hapis cezas+ 
verilmez. Hapis yaln+zca, örne²in 
isteyerek kü<ük <ocuklar i<in nafaka 
ödenmemesi veya nedensiz olarak 
yeminli beyannamede bulunmay+ 
reddetmeniz gibi istisnai durumlarda 
mümkündür.

Asgari ge<im düzeyi 
zorunlu icran+n 

d+#+ndad+r (hesap haczi hari<). *cra 
memuru hi< bir zaman bütün ev 
e#yan+z+ al+p götüremez. Kazanc+n+z+n 
yaln+z asgari ge<im düzeyinin üstünde 
kalan bölümü haciz edilebilinir. Alacakl+ 
size haciz i<in ba#vurmadan önce belli 
#artlar+ yerine getirmek zorundad+r. 
Yaln+zca ödenmemi# bir fatura veya 
taksit haciz koymak i<in yeterli de²ildir.

Haciz gelmeden önce ...

Zorunlu icra i<in alacakl+n+z+n „icra 
karar+“ olarak adland+r+lan bir senede 
ihtiyac+ vard+r. Bu senet ile bor<lar+n+z 
karara ba²lanm+# olur. Bu karar ayr+ca 
bor<lar+n zaman a#+m+na u²ramas+n+ 
engeller. Senedin karara ba²lanmas+ 
i<in gerekli masraflar+ her ne kadar 
alacakl+ önceden ödemek zorunda olsa 
da, bu masraflar+ alacakl+ya sonradan 
ödemekle yükümlüsünüz. *cra 
kararlar+ndan baz+lar+ #unlard+r:

• Mahkeme kararlar+, mahkeme 
önünde yap+lm+# anla#malar ve di²er 
mahkeme kararlar+

• Noter huzurunda yap+lm+# senetler 
(örne²in bor< tan+ma senedleri)

• *cra kararlar+

• Resmi daireler taraf+ndan yollanan 
ödeme emirleri

• Nafaka yükümlülü²ünün miktar+n+ 
belirleyen babal+k tan+ma senetleri

Mahkeme kararlar+

Alacakl+ mahkemede dava a<arak, 
bor<lu olarak size kar#+ bir mahkeme 
karar+ <+karabilir. Bu <ok masrafl+ ve 
geni# bir dava oldu²u i<in, alacakl+lar 
<o²unlukla tart+#mal+ mebla²lar 

söz konusu oldu²unda bu yolla 
ba#vurmaktad+rlar. Alacakl+ davay+ 
kazand+²+ zaman, karar ile birlikte 
kendisine bir de masraf tayin karar+ 
olarak adland+r+lan ikinci bir karar 
verilmektedir. Bu ikinci kararda, 
mahkemede görülen dava i<in olu#an 
avukat ve mahkeme masraflar+ karara 
ba²lanmaktad+r.

Noter huzurunda yap+lan bor< 
tan+ma senedi

E²er talep hakl+ ise, ama sizin #u anda 
bunu ödeyebilecek yeterli paran+z 
yoksa, bir notere gidip bor< tan+ma 
senedini imzalayabilirsiniz. Noter 
alacakl+n+n size kar#+ talep etti²i para 
miktar+n+ senede ba²lamaktad+r. Hakl+ 
taleplerde, bu en masrafs+z yoldur.

Mahkeme üzerinden ilams+z icra 
takibi

Alacakl+, <o²unlukla sonucunda icra 
karar+n+n bulundu²u ilams+z icra 
takibine ba#vurmaktad+r. Bor<lu olarak 
sizin burada hata yapmaman+z <ok 
önemlidir. Alacakl+ iki a#amal+ olan bu 
davada ilk olarak ödeme emri ve sonra 
da icra karar+ i<in ba#vuruda bulunur 
(bu konu ile ilgili olarak a#a²+daki 
bölüme bak+n+z).

Kararlar/Emirler

Resmi daire ve merciler taleplerinin 
senede ba²lanmas+ i<in mahkemeye 
ihtiya< duymazlar. Paran+n miktar+n+ 
belirten emir ile talep senede 
ba²lanm+# demektir (bu 
konu ile ilgili olarak 25. 
sayfaya bak+n+z).

Mahkeme 
üzerinden ilams+z 
icra takibi

Ödeme emri

Ödeme emri i<in gerekli olan belgeleri 
alacakl+ herhangi bir k+rtasiyeden 
alabilir. Bundan sonra sizin ile ilgili 
bilgilerle birlikte kendisine ait bilgileri ve 
talep etti²i para miktar+n+, talep edilen 
masraf ve faiz ile birlikte talebinin 
nedenini bu forma kaydetmeli ve bunu 
sulh mahkemesine yollamal+d+r.

Mahkeme sadece 
alacakl+n+n formu tam 

doldurup doldurmad+²+n+ kontrol eder. 
Mahkeme, söz konusu talebin, masraf 
ve faizin ger<ekten sizin borcunuz olup 
olmad+²+n+ kontrol etmez.

Bundan sonra, size bor<lu olarak 
mahkemeden ödeme emri gelir. Sizden 
ödeme emrinde belirtilen mebla²+ 
ödemeniz talep edilir. Mahkeme ayr+ca 
sizden talebi kontrol etmenizi ister. 
'ayet söz konusu talep miktar+n+n 
yanl+# oldu²u dü#üncesindeyseniz, 
ödeme emri ile birlikte yollanan formla 
sulh mahkemesine itirazda bulununuz. 
Bu itiraz+ gerek<elendirmeniz 
gerekmemektedir.
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*tiraz süresi, ödeme 
emrinin tebli² edilme-

sinden sonra iki hafta sürmektedir 
(a#a²+daki öneriler bölüme bak+n+z).

K+smi itiraz

Sulh mahkemesine talebin yaln+zca 
bir bölümüne kar#+ da itirazda 
bulunabilirsiniz. Örne²in hesab+ 
<+kar+lan ana paran+n, masraflar+n veya 
faizin miktar+ size yüksek geliyorsa, 
talebin yüksek gelen bölümüne 
itirazda bulunabilirsiniz. Alacakl+lar 
s+k s+k, tahsil bürolar+n+n masraflar+ 
ve hesap i#lem masraflar+ gibi size 
ait olmayan olmayan masraflar+n da 
hesaplar+n+ <+karmaktad+rlar. Bu tür 
taleplerde k+smi itirazda bulunmal+s+n+z. 
Deutsche Bundesbank’+n belirledi²i 
ana faiz oran+ndan % 5 fazla olan bir 
oran, normalde yüksek oldu²u i<in sizi 
#üphelendirmelidir. Ku#kulu durumlarda 
bir bor<lular i<in dan+#ma merkezine 

Mahnbescheid

Schuldner 
zahlt

Schuldner 
zahlt nicht Widerspruch

Angelegenheit
erledigt

Vollstreckungs-
bescheid

streitiges
Verfahren

Mahnbescheid

Schuldner 
zahlt

Schuldner 
zahlt nicht Einspruch

Angelegenheit
erledigt

Zwangsvoll-
streckung

streitiges
Verfahren

Zwangsvollstreckung

ba#vurabilirsiniz. Dan+#ma merkezi, 
sizinle birlikte k+smi itiraz+n yararl+ olup 
olamd+²+n+ a<+kl+²a kavu#turur.

Dikkat! Talebi #u an 
ödeyemedi²inizden 

dolay+ itiraz etmeniz size bir #ey 
getirmez. Hakl+ taleplerde, alacakl+ 
pahal+ olan mahkeme davas+na 
ba#vurmak zorundad+r. Bu ek 
masraflar, bor<lar+n+z+ gereksiz yere 
bir daha <o²altmaktad+rlar. Ödeme 
emrinde belirtilen taleplerin tümü 
hakl+ysa, itirazda bulunmamal+s+n+z.

– ÖNER*LER –

• Ödeme emrinde bulunan ana para, 
masraf ve faiz miktarlar+n+ kontrol 
ediniz.

• Tahsil bürolar+, hesap i#lem ve 
benzeri masraflar <o²unlukla 
sizin sebebiyet verdi²iniz bor<lar 
de²ildir.

• % 8’in üzerinde bulunan faiz 
oranlar+ (01.07.03-31.12.03 tarihi 
itibar+yla) yüksek görünmektedir. 
Bu durumda, bir bor<lular i<in 
dan+#ma merkezinden bilgi al+n+z.

• Haks+z taleplere kar#+ (k+smi) 
itirazda bulunun.

• *tiraz süresi, ödeme emrinin tebli² 
edilmesinden sonra iki hafta 
sürmektedir.

• Ödeme emri, postac+ zarf+ size 
#ahsen teslim ettikten sonra ya 
da posta kutunuza att+ktan sonra 
tebli² edilmi# say+l+r.

• Sar+ veya mavi zarflar+ saklay+n+z. 
Bu zarflar, ödeme emrinin 
ne zaman elinize ge<ti²ini ve 
itiraz+n+z+ süresi dahilinde yap+p 
yapmad+²+n+z+ kan+tlar belgelerdir.

*cra karar+

Ödeme emrine kar#+ itirazda 
bulunmad+²+n+z ve bor<lar+n tamam+n+ 
ödemedi²iniz zaman, alacakl+ icra 
karar+ <+karmak i<in sulh mahkemesine 
ba#vurabilir.

*cra karar+n+n tebli² edilmesinden 
sonra, bir daha karardaki talebe 
kar#+ itirazda bulunmak i<in iki hafta 
zaman+n+z bulunmaktad+r. Ödeme 
emrinin aksine, icra karar+yla birlikte bir 
haz+r form yollanmamaktad+r. *tiraz+n+z+, 
#ekle ba²l+ kalmaks+z+n yazaca²+n+z bir 
dilek<e ile mahkemeye yapmal+s+n+z.

Bu kendinizi 
savunman+z i<in son 

imkan+n+zd+r. Sürenin ge<mesinden 
sonra, talep kesin olarak karara 
ba²lanm+# olur. Böylece bu talep 
gelecek otuz y+l, baz+ durumlarda daha 
fazla bir süre  boyunca haciz yolu ile 
sizden al+nmaya <al+#+lacakt+r.

Dikkat! *cra karar+ 
tebli² edildikten hemen 

sonra icra yoluna gidilebilinir. Alacakl+, 
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itirazda bulunup bulunmayaca²+n+z+ ve 
mahkemenin itiraz+n+za nas+l bir cevap 
verece²ini beklemek zorunda de²ildir. 

'ayet ödeme emrinde veya icra 
karar+nda bulunan ve ödemi# 
oldu²unuz bir faturaya veya yüksek 
talepe kar#+ itirazda bulunmam+#san+z, 
böylece haks+z bir talebin mahkeme 
karar+yla kesinle#mesini sa²lam+# 
olursunuz. *zin ve hastane gibi evde 
bulunmama durumunda bile, postac+ 
kararlar+ veya bildirimleri posta 
kutunuza att+ktan sonra, kararlar tebli² 
edilmi# say+l+r. Bu nedenden dolay+, 
posta kutunuzu kontrol etmelisiniz. 
Evde bulunmama durumunuzda 
postan+za bakan ve gerekti²inde sizi 
haberdar eden birisine vekaletname 
veriniz.

*tiraz süresini 
ka<+rd+²+n+z zaman, 

talebi kontrol etme imkan+n+z art+k 
bulunmamaktad+r. Sadece ender 
durumlarda, zor nedenler söz konusu 
oldu²unda, mahkemeye itiraz 
süresinin ka<+r+lmas+n+n su<unuz 
olmad+²+ndan mehle riayet etmeme 
karar+n+n kald+r+lmas+ ve davan+n eski 
hale getirilmesi i<in ba#vurabilirsiniz. 
Haberdar olamak gerek<e i<in yeterli 
de²ildir.

Akrabalar bu kararlardan 
etkilenmezler

Ödeme emri ve icra kararlar+ yaln+zca 
tek tek #ah+slara kar#+ <+kar+l+rlar. Bunun 
anlam+, kira sözle#mesinin her iki e# 
taraf+ndan imzalanmas+ örne²inde 
görülece²i gibi, #ayet e#lerin her ikisi 
bor< yükümlülü²ünü ta#+yorsa, e#lerden 
her birisine bir ödeme emri veya icra 
karar+ gelir. Tabiki gerekiyorsa, haks+z 
taleplere kar#+ e#ler ayr+ ayr+ itirazda 
bulunmak zorundad+rlar.

'ayet sadece e#iniz 
sipari#i vermi# veya 

sözle#meyi imzalam+#sa, o zaman 
normal olarak e#inizin bor<lar+ndan 
sorumlu de²ilsiniz. Sadece e#iniz 
bor<lar+ alacakl+ya ödemekle 
yükümlüdür. Böyle durumlarda 
herhangi bir ödeme emrine veya 
icra karar+na kar#+ itirazda bulunmay+ 
aksatt+²+n+z zaman, alacakl+ bundan 
sonra borcu sizden de talep edebilir.

– ÖNER*LER –

• *cra karar+na kar#+ itiraz etme 
süresi iki haftad+r. Bu haks+z 
taleplere kar#+ kendinizi 
savunman+z i<in son #ans+n+zd+r.

• Bu itiraz süresini ka<+rd+²+n+z 
zaman, haks+z taleplerde kesin 
olarak karara ba²lanm+# olur.

• Evinizde 3 haftadan fazla 
bulunmayacaksan+z, postan+z+ 
kontrol edebilmesi i<in birisine 
vekaletname veriniz.

• E#inizin bor<lar+ndan dolay+ 
size kar#+ ödeme emri gelmi#se, 
buna kar#+ itirazda bulununuz. 
Aksi taktirde, hi< bir #ekilde 
ilginiz olmamas+na ra²men 
ba#kalar+n bor<lar+ndan sorumlu 
tutulursunuz.

Resmi daireler 
ve bor<lar

*# ve i#<i bulma dairesi veya sosyal 
yard+m dairesi ile polis ve GEZ (radyo 
ve televizyon vergisi) gibi resmi 
kurum ve kurulu#lar+n bor<lar+n+ almak 
i<in icra karar+na ihtiya<lar+ yoktur. 
Kurumun söz konusu borcun miktar+ 
ile ilgili bildirimi yeterlidir. Karar+n 
tebli² edilmesinden sonra, #ekle ba²l+ 
olmayan bir dilek<eyle itiraz etme 
hakk+n+z bulunmaktad+r. *tiraz süresi 
gelen kararda belirtilmek  zorundad+r. 
Mahkeme üzerinden yürüyen davalar+n 
aksine, resmi dairelerin <+kard+klar+ 
kararlarda bir tek bu itiraz süresi 
bulunmaktad+r. Bu süre ka<+r+ld+²+ 
zaman, talep kesinle#mi# olur ve icra 
edilebilinir.

*tiraz+n+z söz konusu daire tarf+ndan 
geri <evrildi²i zaman, buna kar#+ 
mahkemede dava a<abilirsiniz. *tiraz 
davas+ konusunda iyi dü#ünmelisiniz, 
<ünkü haks+z olma durumunda, ek 
olarak <+kacak olan mahkeme ve 
avukat masraflar+ndan dolay+ bor<lar+n+z 
daha da fazlala#acakt+r.

*tiraz, talebin 
bir bölümü veya 

tamam+ haks+zsa, anlaml+d+r. Talebi 
ödeyebilecek durumunuz yoksa, en 
iyisi ilgili daireye maddi durumunuzu 
bildirmenizdir.

– ÖNER*LER –

• *tiraz i<in önemli olan zarft+r. Karar+ 
ne zaman ald+²+n+z+ kan+tlamak 
i<in zarf+ posta mührüden dolay+ 
saklay+n+z. 

Zorunlu icra

Zorunlu icran+n ü< <e#idi bulunmaktad+r:

1. Gayrimenkul mallar+n icras+ (arsa, ev, 
daireler).

2. „Ta#+nabilinir mallar+n“ icra memuru 
taraf+ndan haczi (araba, ev e#yas+, 
mücevherler, nakit para).

3. Mal varl+²+n+n ve maa#+n haczi.

Zorunlu a<+k art+rma

Gayrimenkul mallar+n icras+ (=zorunlu 
a<+k art+rma) genelde yaln+zca müstakil 
ev veya daire gibi bir gayrimenkulun 
sat+n al+nmas+na ba²l+ olan ve tapu 
kayd+nda ipotekli veya ana bor< olarak 
kaydedilen bor<lar+ i<ermektedir. 
Tüketici dan+#ma merkezleri, 
uzmanla#m+# dan+#ma merkezleri ve 
avukatlar sizi bu konuda ayr+nt+l+ olarak 
bilgilendirebilirler.

*cra memuru

„Ta#+nabilinir mal varl+²+“ olarak 
adland+r+lan mallar (mobilya, ev 
e#yas+, müzik seti, televizyon, araba, 
mücevher, nakit para) bir icra memuru 
taraf+ndan veya herhangi bir dairenin 
sorumlu memuru taraf+ndan haciz 
edilebilinirler. *cra memuru, teorik 
olarak ne zaman gelece²ini size 
bildirir. *cra memurunu genelde evinize 
b+rakmak zorunda de²ilsiniz, ama 
o zaman icra memuru arama karar+ 
<+kart+p, bir <ilingirci veya kom#unun 
veya polisin yard+m+yla evinizin kap+s+n+ 
k+r+p i<eri girebilir. Bu i#lem i<in olu#an 
masraflar size yüklenir. *cra memuru 
sizi evde bulmad+²+ zaman, genellikle 
sizi yeminli beyannamede bulunman+z 
i<in davet etmektedir (bu konu ile ilgili 
olarak a#a²+daki bölüme bak+n+z). 
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Dikkat! Normal ya#a-
m+n+z+ sürdürmeniz 

veya mesle²inizi icra etmeniz i<in 
gerekli olan mallara haciz konulamaz. 
Bu, masa, sandelye, dolap, koltuk, buz 
dolab+ vb. gibi e#ya ve mobilyalar+ da 
i<eren asgari ya#am düzeyi i<in gerekli 
olan e#yalar+ kapsamaktad+r.

Televizyon, müzik seti veya 
bir bilgisayar haciz edilebilinir 
olmalar+na ra²men <o²unlukla haciz 
edilmemektedirler. >ünkü kullan+lm+# 
bir mal a<+k art+r+mda <o²unlukla hi< 
bir #ey getirmemekte veya olu#an 
masraflar+ kar#+layabilecek kadar bile 
bir #ey getirmemektedir.

Haciz edilebilinir e#yalar i<in örnek:

• Televizyon, müzik seti: haciz 
dilebilinirler.

• Radyo: haciz edilemez (her ev i<in bir 
radyo).

• Video ve videokamera, foto²raf 
makinas+: haciz edilebilinirler.

• >ama#+r makinas+: haciz edilemez.

• Mikrowelle: e²er evde ayr+ca bir ocak 
bulunuyorsa haciz edilebilinir.

• Araba, motorsiklet e²er i#e gitmek 
i<in zorunlu olarak bunlara gerek 
duyulmuyorsa haciz edilebilinirler.

• Bilgisayar: mesle²in icras+ i<in 
zorunlu olarak buna gerek 
duyulmuyorsa haciz edilebilinir.

• Mücevher, sanat eserleri, antik 
e#yalar: haciz edilebilirler.

• Nakit para haczi: asgari ya#am 
düzeyini tehlikeye sokmuyorsa haciz 
edilebilir.

*cra memuru evinizde 
bulunan bütün her 

#eyin size ait oldu²undan hareket eder. 
'ayet makbuz, fatura ve a<+klamalarla 
söz konusu e#yan+n size ait olmad+²+n+ 
inan+l+r bir #ekilde kan+tlarsan+z, icra 
memuru bunlara haciz koymaz. 
Paras+n+ tam ödemedi²iniz bütün 
e#yalar da, son taksidini ödeyinceye 
kadar sat+c+s+na ait olduklar+ i<in, 
haczedilemezler.

*cra memuru ba#ka 
bir #ah+sa ait bir #eye 

haciz koydu²u zaman, bu #ah+s ilgili 
mahkemeye „müdahale yoluyla dava“ 
olarak adland+r+lan davay+ a<mal+d+r. 
Ki#i mahkemeye haciz konulan e#yan+n 
kendisine ait oldu²unu a<+klamal+, 
gerekti²inde bunu kan+tlamal+ ve 

söz konusu e#yan+n kendisine iade 
edilmesini talep etmelidir. Bu dava 
genel olarak ba#ar+ ile sonu<lan+r. 
Haciz edilen e#yalar <o²unlukla 
hemen al+n+p götürülmemekte üzerine 
„Kuckuck“ amblemi yap+#t+r+lmaktad+r. 
*cra memuru bu yolla size borcunuzu 
mümkünse taksitle ödeme imkan+ 
sa²lar.

*cra memurunu bunun d+#+nda taarruf 
sözle#meleri, hayat sigortalar+, banka 
hesab+n+z, geliriniz ve i#vereniniz gibi 
di²er #eyler ilgilendirmektedir.

*cra memuru haciz 
<ercevesinde size 

soru sordu²unda, ba#ka hacizlerden 
korunmak i<in cevap vermeyi 
reddedebilirsiniz. Fakat icra memuru 
yeminli beyanname <er<evesinde 
size soru sordu²unda, sorular+ do²ru 
olarak cevapland+rmak zorundas+n+z, 
<ünkü yeminli beyanname 
<er<evesinde verilen yanl+# ifadeler 
cezaland+r+lmaktad+r.

– ÖNER*LER –

• *cra memurunu evinize b+rakmadan 
önce, resmi hizmet kimli²ini size 
göstermesini talep ediniz.

• Kendilerini sanki mahkeme 
taraf+ndan görevlendirilmi# 
gibi gösteren tahsil firmalar+n+n 
<al+#anlar+n+ evinize almay+n+z.

• *cra memurunun yeminli 
beyanname <er<evesinde size 
sordu²u sorulara do²ru olarak 
cevap veriniz.



Ratgeber für Betroffene zum Thema Schulden der LAG SIB Berlin e.V.

26

Ratgeber für Betroffene zum Thema Schulden der LAG SIB Berlin e.V.

27

Alacak haczi

Alacakl+, haciz ve havale karar+n+ 
ü<üncü bor<luya ebli² ederek, 
gelirinizin haciz dilebilinir bölümünün 
kendisine ödenmesini talep edebilir. 
Alacakl+ bu yolla maa#+n+z+, i##izlik 
paran+z+ veya emekli ayl+²n+z+ haciz 
etti²i gibi, hesab+n+zda bulunan birikmi# 
paran+z+, hayat sigortas+ndan do²an 
talepleri ve tasarruf sözle#melerini veya 
vergi dairesinden gelecek olan yeni 
ödemeleri de haciz edebilir.

Sosyal yard+m, BAföG veya bak+m 
paras+ gibi hususi sosyal yard+mlar 
haciz edilemmezler. >ocuk paras+, 
yaln+zca <ocu²un kendisi taraf+ndan 
haciz edilebilinir.

Maa# ve ayl+k 
hacizleri

A#a²+daki a<+klamalar, <al+#ma kar#+l+²+ 
gelen düzenli gelirler, i# ve i#<i bulma 
kurunu taraf+ndan yap+lan ödemeler, 
emekli maa#+ ve hastal+k paras+ gibi 
maa# yerine yap+lan bütün ödemeler 
i<in ge<erlidir. Haciz ve havale karar+n+n 
i#vereninize veya sosyal yard+m 
sunan kuruma (ü<üncü bor<lu) resmi 
olarak tebli² edilmmesiyle alacakl+n+z 
maa#+n+za haciz koyar. Gelirinizin belli 
bir bölümü, haciz muafiyet s+n+r+na göre 
(tabela i<in ek bölümüne bak+n+z) haciz 
edilemez ve daima size ödenmelidir. 
Geliriniz bu mebla²+ ge<ti²i zaman, 
ge<en miktar alacakl+ya ödenmelidir. 
Maa#+n+za birden fazla alacakl+ 
haciz koymu#sa, maa#+n+z+n haciz 
edilebilinir miktar+, haciz ve havale 
karar+ i<in ilk ba#vuran alacakl+ya 
ödenir. Haciz muafiyet tabelas+na göre 
haczedilebilinir mebla²+n yüksekli²i 
net gelirinizle birlikte kendilerine kar#+ 
nafaka yükümlülü²ünüz bulunan ki#i 
say+s+na (e# ve <ocuklar) ba²l+d+r.

Noel paras+ndan, nafaka yükümlülü²ü 
duyulan ki#ilerin say+s+ndan ba²+ms+z 
olarak, 500 euroluk bir mebla² her 
zaman hacizden muaft+r. Bunu a#an 
mebla²+n tamam+ alacakl+ya ödenir.

Örnek:

Ayda 1700 euro net maa# alan ve 
e#i ile bir <ocu²una kar#+ nafaka 

yükümlülü²ü bulunan bir i#<iden 
90 euro haciz edilebilinir. Böylece 
maa#+ndan kendisine 1610 euro gibi bir 
mebla² kalmaktad+r.

*#vereniniz veya sosyal yard+m kurumu, 
haciz edilebilinir mebla²+ hesaplad+kla-
r+ndan dolay+, vergi karnesinde kay+tl+ 
olmayan nafaka yükümlülüklerinizi 
bildiriniz. Ödenen miktar+n do²ru olup 
olmad+²+n+ kontrol ediniz. Bu konu ile 
ilgili deste²i bor<lular i<in dan+#ma 
merkezleri size sunmaktad+r.

ÖNER*LER

• Kendi geliri olsa bile, e#iniz nafaka 
yükümlülü²ünüz olan ki#i olarak 
dikkate al+nmal+d+r. Ama alacakl+, 
icra mahkemesine e#inizin dikkate 
al+nmamas+ veya k+smen al+nmas+ 
i<in ba#vurabilir.

Devir beyan+

Haciz ve havale karar+na benzer 
neticeler „devir beyan+nda“ da söz 
konusudur. Söz konusu devir beyan+ 
genellikle sözle#me yap+ld+²+ zaman 
(<o²unlukla kredi sözle#melerinde) 
imzalanmaktad+r. Devir beyan+n+ 
imzalamakla, ödeme yükümlülüklerinizi 
yerine getirmedi²iniz taktirde, 
alacakl+ya (bankaya) mahkeme yoluna 
ba#vurmadan, sadece devir beyan+n+n 
yard+m+yla ü<üncü #ah+sta (i#veren 
veya sosyal yard+m dairesi) bulunan 
gelirinize hemen haciz koyabilmesi i<in 
izin verirsiniz. *#vereniniz/sosyal yard+m 
dairesi, burada da gelirinizin haciz 
edilebilinir miktar+n+ alacakl+ya havale 
etmekle yükümlüdür.

Devir beyan+n+n alacakl+ i<in bir <ok 
avantaj+ bulunmaktad+r. Alacakl+ 
bununla mahkememeye ba#vurmadan, 
direkt olarak ü<üncü bor<luya 
ba#vurabilir. 'ayet ü<üncü bor<luda bir 
<ok alacakl+, gelirinizin haciz edilebilinir 
miktar+n+n kendilerine ödenmesi i<in 
bekliyorlarsa; haciz edilebilinir miktar 
genellikle haciz koyan alacakl+lardan 
önce, en eski devir bean+na sahip olan 
alacakl+ya ödenir.

Ayl+k ve maa#+n yan+nda, emekli ayl+²+, 
i#sizlik paras+ ve yard+m+, hastal+k 
paras+ devredilece²i gibi, tasarruf 
mevduat+ ve hayat sigortalar+ da 
devredilebilinirler.

ÖNER*LER

• Elinizden geldi²ince, ayl+k ve maa# 
devir beyanlar+n+ imzalamay+n+z. 
Buna benzer beyanlara kar#+ 
kendinizi koruman+z i<in <ok s+n+rl+ 
imkanlara sahipsiniz.

• Bir <ok tahsil kurumu ve avukat 
bor< tan+ma senedi veya borcu 
geri ödeme anla#mas+ yan+nda, 
birde sizden devir beyan+ talep 
etmektedir. Bunun i<in hukuki 
bir zorunluluk söz konusu 
olmad+²+ i<in, alacakl+lar+n 
yollad+klar+ formlar+ doldurmadan 
önce, bor<lular i<in dan+#ma 
merkezlerinden bilgi al+n+z.

• Baz+ i#verenler, i# 
sözle#melerinde veya i#letme 
toplu i# sözle#melerinde devir 
beyan+n+kabul etmediklerini 
belirtmektedirler. 'ayet #imdiye 
kadar i#vereninize herhangi bir 
devir beyan+ ibraz edilmemi#se, 
i#vereninizle devir beyan+n+n 
kabül edilmemesi i<in anla#maya 
<al+#+n+z.

Haciz muafiyet s+n+r+n+n 
yükseltilmesi

Haciz tabelas+, ü<üncü bor<lunun 
gelirinizin ne kadar+n+ alacakl+ya 
havale etmesi gerekti²ini tam olarak 
belirlemektedir. A#a²+daki durumlarda, 
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 
850 f maddesine göre haciz 
muafiyet s+n+r+n+n yükseltilmesi i<in 
ba#vurabilirsiniz:

• Kiran+z <ok yüksek oldu²u zaman.

• Fazla say+da ki#iye kar#+ nafaka 
yükümlülü²ünüz bulunuyorsa.

• Mesle²iniz veya hastal+²+n+zdan 
dolay+ <ok fazla ek giderler 
olu#uyorsa.

• Zira haciz ile hi< kimse sosyal 
yard+ma muhta< b+rak+lmamal+d+r.

ÖNER*LER

• *cra mahkemesine, haciz muafiyet 
s+n+r+n+n yükseltilmesi i<in 
ba#vurmadan önce, sosyal yard+m 
dairesinden sosyal yard+m+n fiktif 
olarak hesaplayan bir belge al+n+z. 
Bu belgede, yasal sosyal yard+m 
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miktarlar+, s+cak kira miktar+, varsa 
sigorta primlerinin miktar+, i# ve 
tek ba#+na <ocuk büyütenlere 
ödenen fazla ihtiya< giderlerin 
miktar+, hastal+²a ba²l+ olan ek 
giderlerin miktar+ ve yol paras+n+n 
miktar+ bulunmal+d+r. Ayr+ca sosyal 
yard+m alanlar i<in öngürülen bir 
defaya mahsus olan yard+m i<in 
yasal sosyal yard+m miktarlar+n+n 
toptan %15’nin hesaplanmas+n+ 
talep ediniz.

• 'ayet hesaplanan sosyal 
yard+m miktar+, gelirinize 
haciz konulduktan sonra size 
kalan miktardan fazlaysa, icra 
mahkemesine haciz muafiyet 
s+n+r+n+n yükseltilmesi i<in 
ba#vurunuz. Bu konuda, bor<lular 
i<in dan+#ma merkezleri size 
destek sunmaktad+rlar.

Devir beyan+ söz konusuysa, haciz 
muafiyet s+n+r+n+n yükseltilmesi daha da 
zordur. Burada da i#vereniniz/sosyal 
yard+m dairesi haciz tabelas+na göre 
hareket etmelidir. 'ayet gelirinizden 
size kalan miktar yasal sosyal 
yard+m düzeyinin alt+nda kal+yorsa, 
mahkemede dava a<mal+s+n+z. Bu yol 
<ok masrafl+ oldu²u ve uzun sürdü²ü 
i<in, alacakl+ ile anla#maya <al+#+n+z.

Nafaka yükümlülü²ünden dolay+ 
yap+lan hacizler

>ocuklar+n+za veya e#inize kar#+ nafaka 
yükümlülüklerinizi yerine getirmedi²iniz 
zaman, bunlar da gelirinize haciz 
koyabilirler. Ba#ka alacakl+lar gelirinize 
haciz koymu#larsa bile, nafaka 
yükümlüsü oldu²unuz ki#iye gelirinizin 
belli bir bölümü ödenir, <ünkü nafaka 
yükümlülüklerinde haciz muafiyet 
s+n+rlar+ daha dü#üktür. Bu konu ile ilgili 
olarak Düsseldorf tabelas+ esas olarak 
al+nmaktad+r.

Örnek:

1.600 euro net maa# ve bir nafaka 
yükümlülü²ü olmas+ durumunda, 
haciz tabelas+na göre 160 euro haciz 
edilebilinir. Böylece bor<luya gelirinden 
sadece 1.440 euro kalmaktad+r. Ama 
Düseldorf tabelas+na göre bir nafaka 
alacakl+s+na kar#+, haciz konulmayan 
ve bor<luya kalan miktar 840 euro 
olmal+d+r. Gayrire#it bir <ocuk i<in ayl+k 
nafaka 184 euro olarak belirlenmi#tir. 
Böylece  <ocuk, haciz konulan maa#tan 
ayda 184 euroyu alabilecektir. Bu 

<ocuk i<in güncel nafaka borcu 
birikmi#se (bir y+ldan eksi olmamal+) 
veya bir <ok nafaka yükümlülü²ünün 
haciz sayesinde ödenmesi gerekiyorsa, 
maa# bor<luya 840 euro kal+ncaya 
kadar haciz edilebilinir. Böylece, haciz 
konulmas+na ra²men, maa#+n 600 
euroluk bölümüne nafaka i<in tekrar 
haciz konulabilinir.

Her kim ki yasal olarak 
nafaka ödememeye 

zorunlu k+l+nm+#sa ve bu yükümlülü²ünü 
kas+tl+ olarak yerine getirmiyorsa, bunun 
i<in hapis cezas+na <arpt+r+labilinir. 
'ayet geliriniz nafaka yükümlülü²ünüzü 
tam olarak ödemenize yetmiyorsa, ilgili 
ge<lik dairesi veya aile mahkemesine, 
nafaka yükümlülü²ünüzün yeniden 
belirlenmesi (dü#ürülmesi) i<in 
ba#vurunuz.

Mal varl+²+n+n 
haczi

Ciro hesaplarda bulunan birikmi# 
para, tasarruf mevduatlar+, hayat 
sigortas+n+n gelecekteki ödentileri ve 
yap+ tasarrufu sözle#meleri ile vergi 
iade ödentileri de haczedilebilinirler. 

Ü<üncü bor<luya  yollanan her haciz 
ve havale karar+n+n bir sureti de daha 
sonra size yollanmaktad+r. Ne yaz+k ki 
<o²u zaman ü<üncü bor<ludan 
<ok sonra hacizden haberiniz 
olmaktad+r.

Sadece banka hesab+n+z+n hacze kar#+ 
korunmas+ imkan+ bulunmaktad+r. Bütün 
di²er mal varl+klar+ alacakl+ya ödenir/
verilir.

Maa# ve 
ayl+²+n banka 
hesab+n+zda 
haczi

Banka hesab+n+za haciz geldi²i zaman, 
hemen harekete ge<melisiniz. Haciz ve 
havale karar+n+n bankan+za ula#mas+yla 
birlikte, hesab+n+z bloke edilir. Banka, 
kira ve elektrik i<in bile olsa, a<+k 
emirleri (Dauerauftrag) veya tahsil 
yetkilerini (Einzugsermächtigungen) 
yerine getirmez. Bu durumda siz de 
bankan+zdan para <ekemezsiniz. 
Hesap haczi konusunda <o²unlukla 
banka size haber verir.

Schuldner

Gläubiger

Dritt-
schuldner
z.B. Arbeitgeber

Forderung
z.B. Kreditschuld

Pfändungs- und
Überweisungs-
beschluss

Forderung
z.B. Lohn
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Haciz ve havale karar+n+n bankaya 
tebli² edilmesinden sonra, bir defaya 
mahsus olan 14 günlük koruma süresi 
i<erisinde yasal haklar+n+z+ kullanmak 
zorundas+n+z. 14 gün ge<tikten 
sonra, banka hesab+n+zda bulunan 
bütün paray+ alacakl+ya havale etmek 
zorundad+r.

Dikkat! Vergi dairesi, i# ve i#<i bulma 
kurumu ve sa²l+k sigortalar+ kurumlar+ 
gibi dairelerin kendilerine ait icra 
mercileri bulunmaktad+r. Bu daireler 
mahkemeye ba#vurmaks+z+n haciz ve 
havale kararlar+n+ kendileri <+karabilirler. 
Bundan dolay+, bu dairelerden gelen 
icradan korunmak i<in yap+lacak 
ba#vuru dilek<e ile direkt olarak 
bunlar+n icra mercilerine yap+lmal+d+r.

Maa#+n ciro hesab+n+za gelmesi 
durumunda, deblokaj karar+ i<in 
yukar+da belirtilen 14 günlük koruma 
süresi i<erisinde sulh mahkemesine 
veya ilgili dairenin icra mercine 
ba#vurmal+s+n+z. >+kar+lan deblokaj 
karar+n+ bankaya ibraz ediniz. Böylece 
gelirinizin haciz edilemeyen bölümünün 
size ödenmesini sa²lars+n+z.

Dikkat! Haciz ve havale karar+ 
borcunuz tamamen ödeninceye 
adar hesab+n+zda kal+r. Bundan 
dolay+, gelecek maa#lar+z i<in 
de ilgili mahkemeye veya icra 
mercine, maa#+n+z gelmeden önce, 
haciz edilemeyen bölümünün 
size ödenmesini sa²lamak i<in 
ba#vurmal+s+n+z. 'ayet 14 günlük 
koruma süresinden sonra harekete 
ge<erseniz, maa#+n+z+n tamam+ 
alacakl+ya ödenir.

>ifte haciz

Daha önce i#vereninizde haciz 
konulmu# olan maa#+n+z banka 
hesab+n+za gelmi#se ve bu hesaba 
da haciz konulmu#sa; hesab+n+za 
maa#+n+z+n haciz edilemeyen bölümü 
gelmi# olmas+na ra²men, banka size 
ödemede bulunamaz ve hesab+n+z+ 
bloke etmek zorundad+r. Bu durumda 
da ilgili icra dairesine maa#+n geri 
kalan bölümünün deblokoj+ i<in hemen 
ba#vurmal+s+n+z.

ÖNER*LER

• Hesap haczi geldi²i zaman 
hesab+n+zda, maa#+n+z+n haciz 
edilmeyen bölümünden olu#an 
para da olsa, birikmi# para varsa, 
bunun size ödenmesini sa²lamak 
<ok zordur. Bundan dolay+ hesap 
haczinde, bankaya hesap haciz 
karar+n+n ula#t+²+ anda birikmi# 
paran+n tamam+n+n alacakl+ya 
ödenmesi tehlikesi bulunmaktad+r. 
Böylece kira gibi hayati öneme 
sahip mecburi havalelerinizi 
yapt+ramazs+n+z.

• *cra mahkemesine veya dairesine 
gelecek maa#lar+n da size 
ödenmesi i<in de ba#vurunuz.

Sosyal 
yard+mlar+n 
banka 
hesab+n+zda haczi

'ayet sosyal yard+m, emekli maa#+, 
i# ve i#<i bulma kurumundan gelen 
para, <ocuk paras+, kira yard+m+ 
gibi sosyal gelirler haciz konulmu# 
banka hesab+n+za geliyorsa, bunlar 
SGB I’in 55. maddesine göre 
hesab+n+za geldikten sonra, ilk 7 gün 
haczedilemezler. Bu süre i<erisinde, 
gelen sosyal yard+m+n tamam+n+ 
hesab+n+zdan <ekebilirsiniz. Bunun i<in, 
gelen paran+n sosyal yard+m oldu²unu 
kan+tlar belgeyi bankaya göstermeniz 
gerekmektedir. Haciz ve havale 
karar+n+n direkt hesab+n+za gelmesinden 
sonra, sosyal gelirler i<in ge<erli olan 

7 günlük koruma süresinden ba²+ms+z 
olarak, zaten yukar+da anlat+lan 
hacizden korunma i#lemlerini yapman+z 
i<in genelde hesab+n+za hacizin 
gelmesinden sonra 14 günlük bir süre 
bulunmaktad+r.

Sosyal yard+mlar+n ekside 
bulunan ciro hesaplar+ i<in 
al+konmas+

'ayet hesab+n+z a<+k krediden („Dispo“) 
dolay+ eksideyse, bankan+n gelirinizin 
haciz edilemeyen bölümünü borcunuz 
i<in al+koymas+ ve size hi< bir para 
ödememesi veya az bir para ödemesi 
tehlikesi bulunmaktad+r. Sosyal 
gelirleriniz bu durumda da hesab+n+za 
geldikten sonra ilk 7 gün boyunca 
tamamen korunmakta ve size ödenmek 
zorundad+r. Banka size gelirinizin 
haciz edilemiyen bölümünü ödemeyi 
reddediyorsa, hemen #ube müdürüne 
ba#vurunuz.

ÖNER*LER

• Bankan+z ile yapt+²+n+z görü#me 
ba#ar+s+zl+kla sonu<lanm+#sa 
ve kendinizi ailenizle birlikte 
ge<indirecek yeterli imkana sahip 
de²ilseniz, ilgili sosyal yard+m 
dairesine „sosyal yard+m“ i<in 
ba#vurabilirsiniz.

• Ayn+ zamanda ba#ka bir bankada 
yeni bir ciro hesab+ a<+n+z. Yeni 
banka hesab+n+z+ i#vereniniz 
ve sosyal yard+m veren daireye 
bildirmeyi unutmay+n+z!
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Yeminli 
beyanname

Alacakl+n+n ba#vurusu üzerine, ilgili icra 
memuru sizden yeminli beyannamede 
bulunman+z+ talep edebilir. Yeminli 
beyannamenin amac+, mal varl+²+n+z 
ile ilgili genel durumunuzu a<+kl+²a 
kavu#turmakt+r. Alacakl+ bu yolla, 
de²i#ik haciz te#ebbüsslerine ra²men 
ba#ka mal varl+²+n+z+n olup olmad+²+n+ 
ortaya <+karmaya <al+#+r.

Yeminli beyannamede bulunmanz 
i<in a#a²+daki #artlardan birisinin 
yerine getirilmesi gerekmektedir:

• *cra memurunun yapt+²+ haciz, 
borcunuzun tamam+n+n ödemesini 
sa²lamam+#sa,

• Alacakl+ sadece haciz sayesinde 
talebini alamayaca²+n+ inan+l+r bir 
#ekilde kan+tlarsa,

• *cra memuruna evinizi aramas+na 
müsade etmemi#seniz,

• *cra memuru, size iki hafta önceden 
gelece²ini bildirmesine ra²men, 
sizi evde bulamam+#sa. Bu evde 
bulunamay+#+n+z+ hakl+ mazaretlere 
dayand+²+n+ inan+l+r bir #ekilde 
kan+tlarsan+z ge<ersizdir.

Yeminli beyanname i<in bir soru 
formunu (mal varl+²+ dökümü) do²ru ve 
tam olarak doldurman+z gerekmektedir. 
Size, <o²unlukla gelir durumunuz, 
banka hesab+n+z, tasarruf sigortalar+ 
ve mallar+n+z (araba, arsa, vergi iade 
ödentileri, kira depoziti) ile ilgili sorular 
sorulmaktad+r. Mal varl+²+ ile ilgili 
dökümün bir kopyas+ alacakl+ya verilir. 
Di²er alacakl+larda, ba#vuru üzerine 
mal varl+²+ dökümünün bir kopyas+n+ 
alabilirler.

*cra memuru, ba#ar+s+zl+kla sonu<lanm+# 
bir icra te#ebbüsü <er<evesinde, sizden 
hemen evinizde yeminli beyannamede 
bulunman+z+ talep edebilir. Yeminli 
beyannamede hemen #imdi bulunmaya 
itiraz edebilirsiniz. Bu durumda, yeminli 
beyannamede bulunman+z i<in icra 
memuru gelecek iki ile dört hafta i<inde 
size yeni bir randevu verir.

– ÖNER*LER –

Yeminli beyannameye itirazda 
bulunman+z, sadece bu süre 
i<erisinde alacakl+n+z ile 
anla#abilmenin reel #ans+ söz 
konusuysa, anlaml+d+r.

'ayet inan+l+r bir #ekilde, borcunuzu 
bu süre i<inde ödeyece²inizi 
kan+tlarsan+z, ba#vurunuz üzerine 
yeminli beyannamede bulunman+z 

alt+ ay ertelenebilinir. Ama bu 
ertelemeyi alacakl+ da onaylamal+d+r.

Dikkat! Mal varl+²+ dökümü formunda 
bulunan sorular+ do²ru ve tam olarak 
cevapland+rmal+s+n+z. Yeminli olarak 
yapaca²+n+z yanl+# a<+klama su< 
te#kil eder. Yeminli beyannamede 
bulunman+z i<in size verilen randevuya 
mazaretsiz ve ge<ersiz bir nedenden 
dolay+ gitmezseniz, alacakl+ size 
kar#+ tutuklama emri <+kar+lmas+ i<in 
ba#vurabilir. Bu tutuklama emri ile 
yeminli beyannamede bulunmaya 
zorlan+rs+n+z. Yeminli beyannamede 
bulunduktan sonra, tutuklama emri 
kald+r+l+r. Yeminli beyannamede 
bulunduktan sonra, ilgili sulh 
mahkemesinin „bor<lular listesine“ ve 
Schufa’ya isminiz kaydedilir.

Ama bunun sizin i<in yararlar+ da 
bulunmaktad+r. Böylece alacakl+lar, 
sizden hi< bir #ey alamayacaklar+n+ 
ö²renmi# olurlar. Yeminli beyanname 
ü< y+l ge<erlidir. *stisna: Ekonomik 
durumunuzun de²i#mesi ve 
alacakl+lar+n bundan haberdar olmas+.

'ayet bu ü< y+l i<erisinde borcunuzu 
ödemi#seniz, bor<lular listesi ile 
Schufa’’daki olumsuz kay+t hemen 
silinmelidir.

ÖNER*

Yeminli beyannamede bulunduktan 
sonra di²er alacakl+lar sizi 
„s+k+#t+r+yorlarsa,“ yeminli 
beyannamede bulundu²unuz 
mahkemeyi, dosya numaras+n+ ve 
tarihini kendilerine bildiriniz.Machen Sie 

mir es doch 
nicht so 
schwer! Wie werde

ich den bloß
wieder los?
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Ciddi olmayan ve para kar#+l+²+ 
<al+#an bor< tasfiye bürolar+na kar#+ 
uyar+yoruz.

Berlin’deki a#+r+ bor<lanm+# 110 000 
ailenin büyük bir bölümü, bor<lular 
i<in dan+#ma merkezlerinin yard+m+ 
ve reforme edilmi# tüketici aciz (iflas) 
yasas+ sayesinde bor< yükünden 
kurtulmay+ umut etmektedir.

Buna ra²men, bu süre< ne yaz+k 
ki olduk<a zor. Tüketici aciz (iflas) 
davas+n+n a<+lmas+ i<in yap+lan ba#vuru 
bile, bir avukat+n, vergi dan+#man+n+n 
veya yasal olarak „uygun kurum“ diye 
adland+r+lan bir kurulu#un i#tirak+ ile 
yap+labilmektedir.

Uygun kurumlar, eyaletler, burada da 
Berliner Landesamt für Gesundheit 
und Soziales (Berlin Eyaleti Sa²l+k 
ve Sosyal Dairesi) taraf+ndan tan+nan 
ve genelde paras+z hizmet sunan 
bor<lular i<in dan+#ma merkezleridirler. 
Bu merkezler, bor<luya tüketici aciz 
(iflas) davas+n+n mahkeme d+#+ anla#ma 
k+sm+nda yard+mc+ olmaktad+rlar

Do²rusunu söylemek gerekirse, burada 
bir engel bulunmaktad+r: Dava uzun 
sürmekte ve uygun kurumlar iflas 
yükünün alt+ndan kalkmak i<in <ok az 
say+da <al+#an elemana sahiptirler. 
Bunun sonucu ise, anla#+laca²+ gibi 
uzun bekleme listeleri ve ba#ka 
yollara, yani h+zl+ yürüyor gibi görünen 
yollara ba#vuran s+k+nt+l+ bor<lulard+r. 
Ne yaz+k ki, ciddi olmayan „finans 
hizmet kurulu#lar+“ bor<lular+n 
bu s+k+nt+l+ durumunu utanmazca 
kullanmaktad+rlar.

4. YANLI' YOLLAR
4.1. PARA KAR'ILI³I >ALI'AN BOR> 
TASF*YE BÜROLARI

Büyük yan+ltma (yan+lg+): 
Beklemeden bor<lardan 
kurtulmak mümkün mü?

>ok okunan herhangi bir gazetenin 
ilan bölümüne at+lacak bir bak+#, kimin 
tuza²a dü#ürülmek istendi²ini rahatl+kla 
ele vermektedir: „Bizde bekleme süresi 
yok!“ Maddi s+k+nt+ m+ <ekiyorsunuz? 
Hi< bir banka size yard+mc+ olmuyor 
mu? Biz yard+mc+ oluyoruz.“ 
Kefaletsiz krediler- bor<lar+n+z+ hemen 
üstleniyoruz. Art+k bir tek yere ödemede 
bulunacaks+n+z!“ *lanlar, ya böyle 
veya buna benzemektedirler. Böyle 
veya buna benzer ilanlar ve ayr+ca 
posta adreslerine yollanan yay+nlar ile 
bor<lu ev büt<elerinin ilgisi <ekilmek 
istenmektedir. Ne yaz+k ki bu sözlerin 
hi< biri tutulmamaktad+r. Maddi s+k+nt+ 
<eken ailelerin son metelikleri de 
böylece ellerinden al+nmaktad+r. Bu iyi 
örgütlenmi# finans hizmet kurulu#lar+n+n 
a²+na dü#en kurbanlar+n say+s+ 
dü#ünüldü²ünde, hesaplar+n+n tuttu²u 
da görülecektir. 

Failerin hileleri ...

0190 veya 0110 ile ba#layan 
telefon ve faks numaralar+

Bu failler hi< bir hizmet sunmadan, h+zl+ 
bir #ekilde haks+z olarak elde edilmi# 
euroya ula#mak i<in, yard+m tekliflerini, 
i#siz ve sosyal yard+m alanlar i<in 

bile bor<larla ilgili yard+m vaadleri ile 
süslemekte ve bunun i<in „yaln+zca“ 
telefon veya faks ile ili#ki kurman+n 
gerekli oldu²unu söylemektedirler.

Telefon etti²inizde; sizi ellerinden 
geldi²ince uzun süre hatta tutmaya 
<al+#acak ve size durumunuzla ilgili 
bir <ok soru sorulacakt+r. Ayr+ca 
uzun süren konu#malar+n i<ine 
<ekileceksiniz. Bu i#letmecileri 
ilgilendiren tek #ey telefon ücretleridir, 
ki 15 dakikal+k bir görü#menin kar#+l+²+ 
nede olsa 27 euro tutmaktad+r.  
Yollanan her bir faks sayfas+ i<in 2 euro 
ödenmektedir. Ama hi< bir zaman da 
herhangi bir cevap alamayacaks+n+z.

„Mali durumun düzeltilmesi 
hilesi“

A#+r+ bor<lanm+# ki#iler ve ailelerin 
genellile birden fazla alacakl+s+ 
bulunmaktad+r. Bir <ok ki#inin rüyas+ 
olan al+nacak bir kredi ile bütün 
bor<lar+ ödeme ve bor<lu olarak bir tek 
yere taksit ödeme istemi, genellikle 
ma²durlar+n (bor<lular+n) yetersiz 
kredibilitelerinden (güvensizliklerinden) 
dolay+ bo#a <+kmaktad+r.

„Mali durumun düzeltilmesinin“ 
sundu²u yan+lt+c+ teklif tam olarak bu 
umut üzerine kurulmu#tur (Sloganlar+ 
ise #unlard+r: „Bankadan bilgi almaya 
gerek yok (Schufa). Kefile gerek yok! 
>al+#t+²+n+za dair belgeye gerek yok!“)

Böylece bir <ok ki#i bir „finansman+n“ 
söz konusu oldu²unu, yani bor<lar+n+ 
ödemek i<in kredi verilece²ini 
sanmaktad+r.
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*#letmeciler <o²unlukla iki firma olarak 
ortaya <+kmaktad+rlar. Firmalardan 
birisi bu teklifle ba#ar+l+ bir #ekilde „mali 
durumu düzelten bir kurulu#“ i<in arac+ 
olabilece²ini söylemektedir.

Bu öneriyi kabul etti²iniz zaman, 
hemen „olumlu“ bir cevap al+rs+n+z: 
Mali durumun düzeltilmesi ile ilgili 
verilecek kredi i<in -sözde geni# bir 
soru#turma sonucunda- hi< bir engel 
bulunmamaktad+r. Sadece bir arac+l+k 
ücreti yollaman+z gerekmektedir 
(veya di²er i#letmeciler taraf+ndan 
ödemeli yollanan sözle#me dosya-
lar+n+ imzalayarak alman+z 
gerekmektedir).

100 eurodan 250 euroya kadar bir 
miktar ödedikten sonra, umut etti²iniz 
bor<lar+ ödeme kredisi yerine, sadece 
<o²unlukla „bor<lar+n tasfiyesi“ olarak 
adland+r+lan bir sözle#me elinize 
ge<mektedir. Bu sözle#menin i<eri²i 
sadece bu i#letmecilere ayl+k bir 
yekun havale etmeniz gerekti²ini 
belirtmekten olu#uyor. „Sunulan tek 
hizmet“ ise, gönderilen paradan yüksek 
bir miktar+n+n „ücret“ ve „masraflar“ 
i<in al+nmas+ ve geriye kalan+n 
alacakl+ya havale edilmesidir. Bu hi< 
bir i#e yaramayan u²ra#+ i<in idare 
ve i#lem ücreti olarak 400 eurodan 
2.000 euroya kadar varan bir para 
talep edilmektedir. Sonu< olarak bu 
#u anlama gelmektedir: Bor<lunun 
ödedi²i taksitlerin büyük bir bölümü, 
ortaya <+kt+²+ iddia edilen masraflar+n 
kapat+lmas+ i<in „i#letmecinin“ cebine 
gitmektedir.

Sorun sadece bununla s+n+rl+ de²il: Size 
kar#+ yeni uygulamalara ba#vurmalar+n+ 
önlemek i<in, alacakl+lara sadece geri 
kalan paran+n ödenmesi yeterli de²ildir. 
Bu nedenden dolay+ k+sa bir süre sonra 
icra memuru kap+n+za dayanacakt+r.

Kula²a ho# gelen isimlerine 
ra²men, gayriciddi kurulu#lara 
dikkat! 

Bir <ok i#letmecinin yapt+²+ reklam, 
güven uyand+rmak i<indir. Reklamlar, 
<o²unlukla „Familienhilfskonzept 
(aile yard+m konsepti), Solidarverein 
(dayan+#ma derne²i), Betreuung 
durch Vereinsanwälte (i#lerin 
dernek avukatlar+n+n arac+l+²+yla 
yürütülmesi), bor<suz yeni bir ya#am“ 
#eklinde ve buna benzemektedirler. 
ÊBurada da, <o²unlukla yukar+da 
a<+klanmaya <al+#+lan ciddi olmayan 
konseptler söz konusudur: Dan+#mada 
bulunan ki#iye, i#letmecinin veya 
i#letmeci taraf+ndan görevlendirilen 
avukatlar+n alacakl+larla pazarl+k 
edecekleri ve anla#maya varacaklar+ 
telkin edilmektedir. Yap+lan bu 
anla#malar+n daha sonra bor<lu ile 
kararla#t+r+lan ve ödenen taksitlerle hal 
edilece²i söylenmektedir. Peki bununla 
arzu edilen „bir tek yere ödeme“ 
istemi ger<ekle#mi# oluyor mu? Ne 
yaz+k ki hay+r. Bu i#letmecilerin de tek 
iste²i paran+za konmakt+r. 

>ünkü hukuki dan+#ma yasas+na 
göre bu firmalar yetkili olmad+klar+ i<in 
alacakl+lar+n+z ile  pazarl+k edemezler: 

Talepler kontrol edilmemekte 
(örne²in zaman a#+m+na u²ram+# 
faizler, yüksek ve gereksiz tahsil 
masraflar+ vs.) ve bor<lunun ekonomik 
durumuna uygun dü#en bir bor< 
tasfiye plan+ olu#turulmamaktad+r. 
K+sacas+, ger<ek ve ciddi bir dan+#ma 
ger<ekle#memektedir. Burada 
da i#letmecinin sundu²u „hizmet“ 
sadece yap+lan ödemeleri almak, bu 
ödemelerden kendileri i<in yüksek i#lem 
masraflar+n+ <+karmak ve geri kalan 
ufak bölümü alacakl+lara yollamakt+r. 
Bunun önlenemiyen sonucu ise, bor<lar 
azalmamakta, aksine <o²almakta 
(faizler ve masraflar) ve icra memuru 
yine kap+ya dayanmaktad+r.

De²i#ik mahkemeler ald+klar+ 
kararlarla bu faaliyetleri #öyle 
de²erlendirmektedirler: Söz konusu 
olan  „tamamen de²ersiz bir hizmettir“ 
ve „sosyal olarak gü<süz olanlar+n 
kendi <+kar+ i<in kullan+lmas+d+r.“ 
Ma²durlar, „düpedüz soyulup so²ana 
<evrilmektedirler.“ Bir <ok vakaada 
buna benzer gayriciddi „finans 
hizmeti sunan ki#iler“ doland+r+c+l+ktan 
dolay+ bir ka< y+ll+k hapis cezas+na 
<arpt+r+lm+#lard+r. 

Yeminli beyannamede bulunan ki#ilere 
mektup yazabilmek i<in, k+smende olsa 
bor<lu kay+t merkezlerinin listelerinden 
adreslere ula#+lmaktad+r. 
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Tek yol, ciddi 
bir bor<lular 
i<in dan+#ma 
merkezine 
ba#vurmakt+r! 

Federal hükümet, alacakl+lar+n hakl+ 
taleplerini ihmal etmeksizin, tüketici 
aciz davas+n+ reforme ederek, halk+n 
büyük bir bölümüne bor<lar+ndan 
kurtulup yeni bir ekonomik ba#lang+< 
yapabilme imkan+ sunmaktad+r (bunun 
ile ilgili bilgileri Landesarbeitsgemeinsc
haft Schuldner- und Insolvenzberatung 
Berlin e.V. taraf+ndan yay+mlanan 
„Bor<lular *<in Rehber“ adl+ bro#ürde 
bulabilirsiniz). Yukar+da da a<+kland+²+ 
gibi, tüketici aciz (iflas) davas+n+n 
a<+lmas+ i<in yap+lan ba#vuruda, bir 
avukat+n, vergi dan+#man+n+n veya yasal 
olarak „uygun kurum“ diye adland+r+lan 
bir kurulu#un yard+m+na ihtiyac+n+z 
bulunmaktad+r.

Genelde kamu yarar+na <al+#an 
dernek ve belediyelere ait olan bu 
„uygun kurumlar,“ ilgili eyalet mercileri 
taraf+ndan alanlar+ndaki uzmanl+k 

konusunda kapsaml+ bir #ekilde kontrol 
edilmekte ve geni# bir denetlenme 
sürecinden ge<mek zorundad+rlar.

Size tavsiyemiz:

E²er bir bor<lular i<in dan+#ma 
merkezine ihtiyac+n+z varsa veya 
tüketici aciz (iflas) yasas+ndan 
yararlanmak istiyorsan+z, bu durumda 
sadece eyalet mercilerinden 
izin alm+# olan bir dan+#ma 
merkezine veya avukat veya 
vergi dan+#man+na ba#vurunuz. 
Berlin’de resmi olarak kabul edilen  
dan+#ma merkezlerinin adreslerini 
halk dan+#ma merkezlerinden 
(Bürgerberatungsstellen) veya 01805 
750 250 (dakkikas+ 12 cent) numaral+ 
telefondan da alabilirsiniz.

Dan+#ma merkezlerini internette 
www.schuldnerbberatung-berlin.de 
adl+ sitede de bulabilirsiniz. Bu ve 
www.forum-schuldnerberatung.de adl+ 
sitede bor< sorununa dair daha fazla 
bilgiyi bulabilirsiniz.

Ciddi dan+#ma merkezleri genelde 
ilanlarla veya posta kutusuna at+lan 
yay+nlarla <al+#mazlar. Hi< bir dan+#ma 
merkezi 0190 veya 0110 numaral+ 
telefon hatt+yla <al+#maz.

Mümkün oldu²unca erken bir #ekilde 
bir bor<lular i<in dan+#ma merkezine 
ba#vurunuz. Zorunlu bekleme 
sürelerinden korkmay+n+z. 
Bütün dan+#ma 
merkezleri, bor<lular+n 
umutsuz durumunu 
bilmekte ve ellerinden 
geldi²ince h+zl+ bir 
#ekilde yard+m etmeye 
<al+#maktad+rlar. Bundan 
dolay+, varl+²+n+z+ tehdit 
eden durumlarda size hemen 
yard+m edebilmek i<in, 
olduk<a k+sa bir süre i<inde 
k+sa dan+#ma ve kriz 
dan+#mas+ i<in randevu 
vermektedirler.

E²er yukar+da 
anlat+lan arac+ 
tuzaklar+ndan birisine 
dü#mü#seniz, size 
acil olarak #unlar+ 
önermekteyiz:

Bunlara yapt+²+n+z 
ödemelerin tamam+n+ 
hemen durdurun!

Yaz+l+ olarak, bütün 
dosyalar+n+z+ ve taraf+n+zdan 

verilen bütün vekaletnameleri belli bir 
mühlet vererek geri isteyiniz!

Taraf+n+zdan ödenmi# ve sözde 
alacakl+lar+n+za havale edilmi# paralar+n 
tamam+n+n ayr+nt+l+ hesaplar+n+ talep 
ediniz!

Size yak+n bir polis karakolunda 
#ikayette bulununuz!

'ikayet ba#vurunuz her ne kadar 
haks+z yere ödemi# oldu²unuz paran+n 
geri al+nmas+na yetmezse bile, kriminel 
bir #ekilde <al+#an bu arac+lar+n ve 
i#letmecilerin i#ine <omak sokacakt+r. 
Ödedi²iniz paran+n geri talep edilmesi 
hak+n+z+ yasal yollardan i#leme sokmak 
zorundas+n+z.

Yasal olanaklar+n+z hakk+nda tüketici 
merkezlerine, bor<lular i<in dan+#ma 
merkezlerine ve belediyeye ait hukuk 
dan+#ma merkezlerine ba#vurunuz.

E²er bor< sizin i<in yük oluyor ve 
siz <+k+# yolu bulam+yorsan+z, ciddi 
bir bor<lular i<in dan+#ma merkezine 
ba#vurunuz.
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Kredi arabulucular+n+n günlük gazete ve 
dergilere verdi²i, ya#am+n her alan+ i<in 
finansiyel yard+m sözü veren i#tah a<+c+ 
reklamlar+ kim tan+mamaktad+r?

Para s+k+nt+s+ m+ <ekiyorsunuz?

• gizli, ucuz ve h+zl+ yard+m ediyoruz

•  #sizlik, haciz, icra durumunda veya 
yeminli beyannamede  bulunduktan 
sonra da - yard+mc+ oluyoruz

• Schufa’dan bilgi almaya gerek 
görmeden ve de kefilsiz.

Bu tür ilanlar, bilin<li olarak, kredi almak 
isteyen ki#ilerin i<inde bulunduklar+ 
ekonomik s+k+nt+ya hitap etmekte veya 
yurt d+#+ndan yada özel bor< veren 
ki#ilerden al+nan ucuz faizli kredi sözü 
vermektedirler.

Tecrübemize göre, bu tür reklamlarda 
verilen bilgiler, bo# vaatlerden ba#ka bir 
#ey de²ildir. Ger<ekten bir kredi almay+ 
ba#ar+rsan+z, fahi# masraf ve faizler 
ödemek zorunda kal+rs+n+z.

Bu tür ilanlar+n arkas+nda, <o²unlukla 
hilekarlar ve sahtekarlar bulunmaktad+r. 
Bunlar; ilgi duyanlara kredi almada 
arabulucu olmad+klar+ gibi, kredi almak 
isteyenlerin cebindeki son meteli²i de 
<ekip almaktad+rlar. Bu „doland+r+c+lar,“ 
kredi almak isteyenlerin para yüzü 
görmeyeceklerini, ba#vuru yap+ld+²+ 
zaman zaten bilmektedirler.

4.2. KRED* ARABULUCULARI

Gayriciddi, sahtekar 
kredi arabulucular+na ve 
„doland+r+c+lar+na“ kar#+ kendinizi 
koruyunuz! Verdi²imiz bilgilere dikkat 
ediniz:

Masraflar

Tüketici kredilerinde, ön ödemelere 
veya i#lem öncesi ön masraflara izin 
vereilmemi#tir. Ba#ka kredilerde, bu 
tür talepler en az+ndan usulüne uygun 
de²ildirler. Ayn+ zamanda, sözde 
toptan kilometre paras+ (örne²in ev 
ziyaretleri i<in) veya saat ücretlerinin 
hesaplanmas+ yasal de²ildir ve kredi 
arabulucusunun gayriciddi oldu²una 
daima bir i#arettir.

Dolay+s+yla, bir kredi ger<ekten size 
verilmeden ve ödenmeden önce, hi< bir 
zaman, masraf ve benzeri ödemelerde 
bulunmay+n.

Aksi durumda, art+k paran+z+ 
kapt+rd+²+n+z konusunda emin 
olabilirsiniz!

Yan anla#malar

Sözde kredinin güvencesi ve primlerin 
yükseltilmesi i<in, <o²u kez kredi 
alanlar, sigorta, yap+ tasarruf ve 
ekonomik dan+#ma sözle#meleri 
yapmaya zorlanmaktad+r.

Ger<ekteyse, arabulucular+n <o²u i<in 
sorun, yaln+zca sigortalar+ satmak ve 
komisyon almakt+r. Kredi almam+#san+z 
bile, sigorta primlerini (<o²unlukla 
y+llarca) ödemek zorundas+n+z. Ald+²+n+z 
kredinin güvencesini sa²lamak i<in, 
bir firman+n sermaye pay+ veya i#tirak 
haklar+n+  sat+n alman+z m+ gerekiyor? 
Dikkat: Kredi alaca²+n+za, de²ersiz 
bir firman+n i#tirak haklar+na sahip 
olacaks+n+z.

Özel bor< para

Bu hile ile kü<ük ve orta dereceli 
i#letmeler de kand+r+lmaya 
<al+#+lmaktad+rlar: „özel #ah+slardan özel 
#ah+slara“ ucuza bor<.

Kredi almak isteyenler, arabulucu ve 
dan+#man aras+nda buradan oraya 
yollanmaktad+rlar. Bu arada, her tarafta 

haks+z masraflar olu#makta, ama 
„dü#ük faizli özel bor< para“ hi< bir 
zaman ödenmemektedir.

Sözde özel samimiyetin sizi 
büyülemesine izin vermeyin! „Özel bor< 
para veren ki#ilerin“ arkas+nda para 
doland+r+c+lar+ saklanmaktad+r.

Yurt d+#+ kredileri

Dikkat: Yurt d+#+ndan gelen kredi 
önerileri i<in son derece tedbirli 
davranmak gerekmektedir, <ünkü uzak, 
egzotik ülkedeki para sahipleri, orada 
(Panama, Paraguay, Florida ABD gibi) 
sadece posta kutusu firmas+ olarak 
bulunmaktad+rlar.

>o²unlukla, sözde tercüme ve 
noter masraflar+ i<in korkun< har<lar 
ödemeniz gerekmektedir. Arzu etti²iniz 
krediyi hi< bir zaman göremezsiniz ve 
yapt+²+n+z ön ödemeler de herhangi bir 
dü#ük vergi cennetine gidecektir.

Masraflar i<in yapt+²+n+z ödemelerin 
geri ödenmesi talebiniz, her zaman 
ba#ar+s+zl+kla sonu<lanmaktad+r.

Mevduat kredisi (Para olarak 
konulan sermayeler)

Faizsiz ve amortisiz teklif edilen kredi-
ler, al+#+lagelmi# „mevduat kredileridir.“
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Mevduatlar, para olarak konulan 
sermayelerdir. Bunun i<in, ilk önce 
paran+z+n, yani ald+²+n+z kredi 
yüzdesinin belirli bir bölümünü 
ödemeniz gerekiyor. Bundan sonra, 
paran+z, faiz ve bor<lar+n ödenmesini 
sa²lamak i<in, sözde <ok uygun yat+r+m 
bi<iminde i#lemektedir. Bunun ciddi 
oldu²unu size göstermek i<inse, sözde 
banka garantileri sunulmaktad+rlar.

Ufak bir sermayeden, belirli bir 
sürede, büyük bir para miktar+n+n nas+l 
olu#tu²unu belirten bütün a<+klamalar 
anlams+zd+r ve borcun burdan gelen 
karlarla geri ödenmesi („röfinansman“) 
a<+s+ndan da bu a<+klamalar ger<ek 
d+#+d+r. Böyle bir sözle#me, siz kredi 
yüzü görmeden, sizin  paran+z+ 
alaca²+ i<in, yaln+zca teklifi yapana 
yarayacakt+r.

Cash-/Kick-Back - modelleri 
(„Emlak sat+n al+m+ kar#+l+²+nda 
nakit para“)

Burada <o²unlukla a#+r+ pahal+ olan 
bir dairenin sat+n al+m+ size teklif 
edilmektedir. Buna göre; bankaya 
kar#+, bu dairenin sat+n al+m fiyat+ kredi 
sözle#mesinde fiyat+ndan yüksek 
gösterilmektedir. Dairenin esas sat+n 
al+m fiyat+n+ ge<en miktarsa, ihtiya< 

duydu²unuz krediyi kar#+layacak 
gibi gösterilmektedir. Kredibiliteniz 
olmamas+na ra²men, sanki banka 
ihtiya< duydu²unuz kredi ve emla²+n 
sat+n al+m mebla²+n+ size ödeyecektir 
gibi hareket edilmektedir. Bu tür 
öneriler, maddi olarak bak+ld+²+nda 
sa<mad+rlar. Bunun d+#+nda, yanl+# 
beyanda bulunmakla su<lu duruma 
dü#ebilirsiniz! De²i#ik firmalar+n 
pratikleri, mahkemeler taraf+ndan a<+k 
bir #ekilde „soyup so²ana <evirme, 
sosyal olarak zay+f olan insanlar+ 
kendi <+karlar+ i<in sömürme“ olarak  
de²erlendirilmi#lerdir. Baz+ durumlarda, 
i#letmeciler doland+r+c+l+ktan dolay+ 
hapis cezas+yla cezaland+r+lm+#lard+r.

Size tavsiyemiz:

Kredi arabulucular+ndan ve para ile 
<al+#an ticari bor< tasfiyecilerinden uzak 
durun!!!

Ayr+ca a#a²+daki durumlara dikkat 
ediniz:

Size bir sözle#meyi zorla kabul 
ettirmelerine izin vermeyin, sözle#me 
üzerinde dü#ünmek i<in, kendinize 
zaman b+rak+n+z!

Arabulucunun, sizi evinizde ziyaret 
etme iste²ini kabul etmeyin!

*mzalaman+z gereken #eyi iyice 
okuyunuz!

Bor< para alma iste²ine ba²l+ olan, 
sigorta, yap+ tasarruf ve ekonomik 
dan+#ma sözle#melerini imzalamay+n+z!

„Güvence“ olarak firma hisselerini sat+n 
almay+n+z; sözde „faizsiz ve amortisiz“ 
kredilerin „röfinansman+“ i<in, para 
olarak konulan 
sermaye sözle#-
melerini imzala-
may+n+z!

Yapt+²+n+z bütün ödemelerin 
makbuzlar+n+ al+n+z!

Bütün evraklar+n kopyalar+n+ isteyiniz!

Elinizdeki belgelerin orjinallerini 
kimseye vermeyiniz!

Ve her #eyden önce:

Kredi sözle#mesi ger<ekle#meden 
ve kredi size ödenmeden önce, har<, 
temsil ücreti giderleri veya di²er (ön) 
ödemelerde asla bulunmay+n+z!

Sözde kredinizle ilgili belgeleri ta#+yan 
ödemeli posta gönderilerini almay+ 
reddediniz!

Herhangi bir kredi arabulucusu/bor< 
tasfiyecisi mahkeme üzerinden size 
ihtarname yollad+²+ zaman, itirazda 
bulunun veya ne yapman+z gerekti²i 
konusunda acilen bilgi al+n+z!

'ayet bir kredi arabulucusu veya 
para ile <al+#an bor< tasfiyecisi 
taraf+ndan zarara u²rat+lm+#san+z:

Yapt+²+n+z ön ödemeleri geri isteyiniz!

Kredi bulma <er<evesinde yap+lan 
sigorta sözle#melerini iptal ediniz!

Tüketici merkezini bilgilendirin!

Polise #ikayette bulununuz!

Su< duyurunuz, doland+rc+ kredi 
arabulucular+ ve bor< tasfiyecilerinin 
zararl+ faaliyetlerinin engelemesini 
sa²layacak, fakat haks+z yere yapt+²+n+z 
ödemelerin size kolayca geri ödenmesi 
konusunda yard+mc+ olamayacakt+r.

Bu nedenden dolay+, ödemelerinizin 
geri verilmesi talebini hukuki olarak 
ileri sürmeniz gerekmektedir: yapt+²+n+z 
ödemeleri süre vererek, yaz+l+ olarak 
geri isteyiniz! Bu konuda ba#ar+l+ 
olamad+ysan+z, mahkemeye ödeme 
emrinin (akabinde icra karar+n+n) 
<+kar+lmas+ i<in ba#vurunuz. Bunun 
i<in gerekli olan bas+l+ dilek<e, bütün 
k+rtasiye dükkanlar+nda bulunmaktad+r.

Mahkeme üzerinden yürütülen olarak 
adland+r+lan bu icra takibi, göreceli 
olarak ucuzdur ve paran+z+ geri alma 
#ans+n+z+ yükseltmektedir.

Mahkeme üzerinden yürütülen icra 
takibine ba#vurmadan önce, tüketici 
merkezi ve bor<lular i<in dan+#ma 
merkezinden, mahkeme d+#+ anla#ma 
imkanlar+ ile ilgili bilgi al+n+z!
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5. >ÖZÜM YOLLARI
5.1. Bor<lular i<in dan+#ma merkezinde 
 yap+lan i#lemler

Bor<larla ilgili genel bir fikirin ve 
güven ortam+n+n olu#turulmas+

Dan+#man, ilk olarak sizinle beraber 
#ahsi ve maddi durumunuz hakk+nda 
genel bir fikir olu#turur. Sözle#meler, 
gerekiyorsa bir hukuk<unun yard+m+yla 
yasal ge<erlilikleri konusunda 
incelenirler. >ünkü alacakl+lar+n <o²u 
s+k s+k s+n+rlar+ a#arak, sizden haks+z 
yere fazla para almaya <al+#+rlar. 
Dan+#ma merkezinde, bor<lar+n 
do²uraca²+ sonu<lar ve imkanlar+n+z 
konusunda bilgilendirilirsiniz. Dan+#man 
sizinle beraber, ev idare büt<enizin 
genel bir dökümünü <+kar+r ve #imdiye 
kadar kullanmad+²+n+z olas+ yard+mlar+ 
a<+kl+²a kavu#turur.

Bütün i#lemlerin sa²l+kl+ 
yürütülebilmesinin #art+ kar#+l+kl+ 
güvendir. Böylece, sizinle beraber 
haz+rlanm+# bir ev idare büt<esi plan+ 
„gereksiz“ harcamalar+ durdurman+za 
yard+m edecektir.

Bor<lular i<in dan+#ma merkezinin 
devreye girmesiyle birlikte, bor<lu 
ile alacakl+lar aras+nda s+k<a görülen 
sertle#mi# cephele#meler genellikle 
yeniden yumu#at+l+r. Ne yaz+k ki bütün 
alacakl+lar bor<lunun sorunlar+ i<in 
anlay+# göstermemekte ve pazarl+klarda 
tavizsiz davranmaktad+rlar.

Kafan+ kuma gömme!

Bor<lular i<in dan+#ma merkezinden 
bir randevu al+ncaya kadar, ne yaz+k 
ki genellikle bir ka< hafta ge<mektedir. 
Bu süre i<inde alacakl+lar+n+z ile 
ili#kiye ge<erek, bor<lular i<in dan+#ma 
merkezinde ger<ekle#ecek olan 
randevular+n+z hakk+nda kendilerini 
bilgilendirin. Ayn+ zamanda, 
alacakl+lar+n+za i<inde bulundu²unuz 
maddi s+k+nt+y+, örne²in sosyal yard+m 
veya i#sizlik yard+m+ ald+²+n+z+ da 
bildirin. Dan+#maya gitmeden önce, 
evraklar+n+z+ alacakl+lara göre ay+r+p 

bir alacakl+ listesi ve alacakl+lar+n+za 
olan borcunuzun dökümünü <+kar+n+z. 
Alacakl+lar+n+z ile yap+lan 
yaz+#malar+n kopyalar+n+ 
haz+rlay+n+z.

Labirent ve <özüm yolu

Ki#inin boyunu a#an bor< bata²+na 
herkes dü#ebilir. *#sizlik, hastal+k veya 
bo#anma gibi beklenmeyen olaylar, 
„derli toplu“ hesaplanm+# ev idare 
büt<elerinin bille maddi durumunu 
adamak+ll+ salant+ya sokabilir. Bu tür 
durumlarda, kurtar+c+ olarak gözüken 
kredi arabulucular+ size hizmete 
haz+r olduklar+n+ bildirirler. Büyük bir 
umutla, size ödemeli gönderilen paketi 
250 euro ödeyerek ald+ktan sonra 
hayal k+r+kl+²+ i<inde size sadece i#e 
yaramayan ka²+tlar+n yolland+²+n+ ve 
paradan eser olmad+²+n+ fark edersiniz.

A#a²+daki bölümlerde, özel hareket 
tarzlar+, yaz+#malarda yard+m ve mektup 
örnekleri bulunmaktad+r. Söz konusu 
olan, genellikle, her zaman kolay 
anla#+lmayan kar+#+k hukuki konulard+r. 
Anlamad+²+n+z bir #ey varsa, bunu 
dan+#man+n+za sorunuz.
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5.2. EV *DARES*N*N PLANLANMASI
 VE YÜRÜTÜLMES*

Para, ay sonuna <ok zaman 
kalmas+na ra²men bitmekte ...

Maa# ve <al+#ma saatlerinin 
dü#ürülmesi, artan i#sizlik ve al+nan 
sosyal yard+m sonu< olarak <o²u 
insan+n cebinde para kalmamas+n+ 
beraberinde getirmektedir. *nsanlar+n 
<o²u, ge<mi# ile kar#+la#t+r+ld+²+nda, 
art+k büyük tamirler, zorunlu 
sat+n al+mlar veya izin i<in para 
biriktirememektedirler. Önceden 
görülmeyen i#sizlik, hastal+k, bo#anma 
veya bir <ocu²un do²umu gibi olaylar 
eve gelen geliri ek olarak h+zl+ bir 
#ekilde yar+ya dü#ürmektedirler. Bu 
durum, bir <ok ev idaresini borca 
sürüklemektedir. Bor< ve ödeme 
yükümlülükleri söz konusuysa, 
a#+r+ bor<lanma tehlikesi kendisini 
göstermektedir: Ayl+k ödeme 
yükümlülükleri, eve gelen geliri 
a#maktad+r. En ge< #imdi ki#isel ev 
idare plan+n+z+ <+karma zaman+d+r.

>ok dar hesaplamalar 
yap+lmamal+...

Ev büt<enizin durumunu gösteren 
ger<ek<i bir resmin ortaya <+kabilmesi 
i<in, bütün aile fertlerinin gelir ve 
giderlerini dikkate almal+ ve dar 
hesaptan ka<mal+s+n+z. Elektrik, gaz, 
GEZ (televizyon ve radyo vergisi) 
sigortalar ve benzeri ayl+k olmayan 
giderleri, ayl+k olarak hesaplamal+s+n+z. 
Kira yard+m+ gibi belirli yard+mlar i<in 
hangi aylarda yeniden ba#vurman+z 
gerekti²ini not ediniz. Nerelerde 
tasarruf yapabilece²inizi gözden 
ge<iriniz. 

Ev idare plan+n+n 
sonu<lar+

Gelir ve giderler sonucunda artan bir 
miktar söz konusuysa, tamir, yeni sat+n 
al+m ve ba#ka olas+ durumlar gibi kural 
d+#+ giderler i<in rezervleriniz bulunuyor 
demektir. Ama sonu< eksi ise, acilen 
hareket etmek gerekmektedir. >ünkü 
maddi s+k+nt+lar+ k+sa süreli olarak 
yaln+zca hesab+n+zdaki paran+n 
tamam+n+ kullanarak veya eksiye 
girerek giderebilirsiniz. Yeni bor<lar, 
bankan+z size k+rm+z+ kart+ gösterince 
ortaya <+kacaklard+r. Böylece, kira veya 
elektrik gibi önemli ödemeleri havale 
edememe tehlikesi olu#maktad+r.

Gelirleri art+rmaya <al+#+n! ..

• Bundan dolay+, hakk+n+z olan bütün 
sosyal yard+mlardan faydalan+p 
faydalanmad+²+n+z+ özellikle kontrol 
ediniz:

• Kira (konut) yard+m+ i<in ba#vurdunuz 
mu? Ek sosyal yard+m alma hakk+ söz 
konusu mu? >ocuk bak+m ve <ocuk 
paras+ i<in ba#vurdunuz mu?

• Federal Sosyal Yard+m Yasas+na 
göre bir defaya mahsus yard+mlar 
(örne²in elbise paras+, bebek 
e#yalar+, mobilya, ta#+nma masraflar+) 
söz konusu mu?  

• Bor<lular i<in dan+#ma merkezleri ve 
sosyal yard+m daireleri bu konuda 
gerekli bilgileri vermektedirler.

• Siz veya <ocuklar+n+z+n nafaka alma 
haklar+ var m+? Ödenen nafaka 
miktar+ do²ru mu? Nafaka avans+ 
alma hak+n+z var m+? Gen<lik daireleri 
ve dan+#ma merkezleri haklar+n+z+ 
arama konusunda size yard+mc+ 
olurlar.

• Eviniz geni#se ve ev sahibiniz kabul 
ediyorsa, bir bölümünü kiraya vererek 
ek gelir elde edebilirsiniz.

Giderlerinizi azaltmaya <al+#+n! ...

• Yararlanabilece²iniz haklar+n+z+ 
kontrol ediniz:

• Televizyon ve radyo vergisinden 
(GEZ-vergisi) muaf tutulma;
*la< i<in ek para ödemeden muaf 
tutulma;

• Telefonunuz Telekom #ebekesi 
üzerinden i#liyorsa, abonmandan 
6,94 euro indirim.

Sigortalar

Sigorta temsilcileri, size özellikle 
gereksiz veya <ok pahal+ sigortalar+ 
yamama konusunda profesyoneldirler. 
Sigortalar+n+z+n ayr+nt+l+ bir kontrolü ve 
#irketler aras+nda fiyat kar#+la#t+rmalar+ 
maddi durumunuzu genellikle belirgin 
bir #ekilde düzeltir.

Özel ev e#yas+ 
sigortas+ (Hausratver-

sicherung) ve özel mali sorumluluk 
sigortas+ (Haftpflichtversicherung) 
olmas+ gereken sigortalard+r. Baz+ 
durumlarda, özel mali sorumluluk 
sigortas+ (Haftpflichtversicher
ung) primlerinin sosyal yard+m 
dairesi taraf+ndan kar#+lanmas+ i<in 
ba#vurabilirsiniz. Sigorta ile ilgili bütün 
sorular+n+za, Bayreuther Str. 40, 10787 
Berlin adresinde bulunan tüketici 
koruma merkezi cevap vermektedir.

Abonmanlar
Abone oldu²unuz gazete ve dergilerin 
bütün makalelerini ger<ekten okuyor 
musunuz? Uzun vadeli bak+ld+²+nda, 
pahal+ olan gazete aboneli²i yerine, 
gazete nüshalar+n+n tek tek büfeden 
al+nmas+ veya kom#unuzla ortak bir 
obenelik daha uygundur. Abonmanlar+, 
en iyisi yaz+l+ ve iadeli taahhütlü olarak 
iptal ediniz.

Üyelik aidatlar+

Bir <ok dernek, havuz veya <ocuk 
yuvas+ geliriniz az oldu²unuzda, size 
dü#ük üyelik aidat+ ödeme imkan+ 
sunmaktad+rlar.

Taksit ödemeleri
Taksit ödemelerinizi gözden ge<iriniz. 
Bu konu ile ilgili di²er bilgileri bor<lar+n 
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tasfiyesi, ödeme zorluklar+ ve zorunlu 
icra bölümünde (III. bölüm, 4. k+s+m) 
bulabilirsiniz.

Nafaka giderleri

'ayet geliriniz 6 aydan fazla bir süre 
i<in belirgin bir #ekilde azalacaksa, 
<ocu²unuza ödemeniz gereken 
nafaka miktar+n+ dü#ürebilirsiniz. 
Böyle özel bir durumda, nafaka 
miktar+n+n dü#ürülmesi i<in ba#vurmak 
zorundas+n+z. >ok dü#ük bir 
geliriniz varsa veya sosyal yard+m 
al+yorsan+z, nafaka ödemeleri „s+f+ra“ 
dü#ürülebilinirler. Yaln+z, bununla ilgili 
yasal bir hak bulunmamaktad+r. 

Nafaka miktar+ ancak 
gelece²e yönelik 

dü#ürülür, geriye dönük dü#ürülmez! 
Nafakan+n dü#ürülmesi i<in ba#vurunuz 
zorunludur. Bu ba#vuruyu, nafaka 
karar+n+ (ödenmesi gereken nafaka 
miktar+n+ belirleyen kesinle#mi# karar) 
<+karan daireye veya nafaka miktar+n+ 
onaylad+²+n+z daireye (örne²in gen<lik 
dairesi) yapmal+s+n+z.

Ekte, yapaca²+n+z ba#vurunun kaleme 
al+nmas+nda yararlanabilece²iniz bir 
mektup örne²i bulunmaktad+r.

'ayet ödedi²iniz nafaka miktar+ 
mahkeme taraf+ndan 
belirlenmi#se, 
nafaka karar+n+n 
de²i#tiril-
mesini 
yaln+zca 
mahkeme 
yolluyla 
sa²layabilirsiniz. 
Daha önce 
hukuki bir dan+#mada 
bulunman+z tavsiye edilir.

– ÖNER* –

Nafakan+n dü#ürülmesi i<in yap+lan 
ba#vuruyu, maddi zorluklar+n+z ile 
gerek<elendirin. Bu zorluklara neden 
olan ki#isel durumunuzu a<+klay+n+z. 
*#sizlik paras+ ve yard+m+ veya sosyal 
yard+m ile emeklik belgesi gibi gelir 
durumunuzu belirleyen belgelerin 
kopyalar+n+ ibraz ediniz.

Araba masraflar+

Araban+n size ayda ger<ekten ka< 
paraya  mal oldu²unu (olas+ kredi 
taksidi, araba vergisi, araba sigortas+, 
benzin, tamir vs.) ve arabay+ hala 
al+koyacak durumunuzun olup 
olmad+²+n+ inceleyiniz.

Enerji 

Enerji tasarruf imkanlar+ konusunda 
tüketici merkezleri ve Bewag-Dan+#ma 
merkezleri bilgi vermektedirler.

Ev idaresi hesap defteri

Ev idaresi hesap defteri, tasarruf 
imkanlar+ bulman+z i<in <ok de²erli 
bir yard+md+r. Ne i<in para har<and+²+ 
konusunda her zaman genel bir görü# 
hakimiyetine sahip olursunuz. En az 
her iki ile ü< ayda bir, yiyecek, elbise 
ve vücut bak+m+ i<in yap+lan bütün 
harcamalar kontrol edilmeli ve gerekli 
sonu<lar <+kar+lmal+d+r. Önemli olan ev 
idare hesap defterinin tutulmas+nda 
bütün aile fertlerinin yer almas+d+r. 
Aksi taktirde yanl+# bir tablo ortaya 
<+kacakt+r.

– ÖNER*LER –

• De²i#ik ruhsal durumlarda sat+n 
alma davran+#+n+z+ gözlemleyiniz 
(s+k+nt+dan dolay+ al+#-veri# 
yapmak!).

• Sat+n alma tekniklerinizi 
inceleyiniz. Fiyat indirimlerinden 
yararlan+yor musunuz, fiyatlar+ 
kar#+la#t+r+yor musunuz? Sat+n 
ald+²+n+z her #ey ger<ekten gerekli 
mi?

• Kredi ile yap+lan al+#-veri#lerin, 
nakit para ile yap+lan al+#-veri#ten 
daha pahal+ya mal oldu²unun 
bilincinde olun (bu konu ile ilgili, 
kredi ile al+#-veri# adl+ 2. bölümün, 
3. k+smana bak+n+z).

• Al+#-veri#e <+kmadan önce neye 
ihtiya< duydu²unuzu dü#ünün: 

• Haz+rlayaca²+n+z bir al+#-veri# 
listesi ani/plans+z al+#-veri#leri 
engeller.

• Ev idaresi hesap defterinin düzenli 
tutulmas+ ve buna ba²l+ olarak 
ev idare plan+n+n yap+lmas+ <ok 
sab+r ve disiplin istemektedir. Bu 
konuda, bor<lular i<in dan+#ma 
merkezlerinden ve tüketici  koruma 
merkezlerinden destek ve dan+#ma 
yard+m+ alabilirsiniz.
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EV *DARE PLANI
Ev idare plan+ - Ayl+k sabit masraflar

Tarih:

˚ Toplam giderler <+kar+ld+ktan sonra kalan ara mebla² i<inde, yiyecek, 
elbise ve temizlik giderleri hesaplanmam+#t+r.

˚˚ Ge<im masraflar+, tek ba#+na ya#ayanlar i<in 250 euro ve di²er her bir 
aile bireyi i<in ek olarak 125 euro ile 200 euro olarak hesaplanmal+d+r.

˚˚˚ Ki#inin elinde kalan gelir miktar+

Gelirler Giderler 

Ücret  Kira 

Maa#  Is+tma masraflar+ 

Arbeitsamt  Elektrik 

Hastal+k paras+  Gaz 

Sosyal yard+m  Nafaka 

Temel teminat yard+m+ (Grundsicherung)  Sigortalar i<in ödenen miktar˚ 

Emekli maa#+  Araba masraflar+˚ 

 Radyo/televizyon vergisi 

>ocuk paras+  Gazete/dergi/abonmanlar 

Bak+m paras+ (ne zamana kadar)  Dernek aidatlar+/hobiler 

Konut/kira yard+m+ (ne zamana kadar)  Sendika aidatlar+ 

Ek yard+mlar  >ocuk yuvas+/kre# 

Nafaka  Ev hayvan+ 

Nafaka avans+ (ne zamana kadar)  Telefon 

Di²er  Ula#+m masraflar+ 

 ..................i<in taksit 

 ..................i<in taksit 

 ..................i<in taksit 

 Banka hesab+ masraflar+ 

 Bor< faizleri 

 Di²er 

 

 

Toplam  Toplam 

˚ (tabela i<in gelecek sayfaya bak+n+z)

Toplam gelirler= = 

eksi Toplam giderler = 

Ara mebla² = 

eksi Ge<im masraflar+˚˚ = 

Arta kalan ˚˚˚ =  

Toplam gelirler/Toplam giderler
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Sigortalar Ödeme #ekli
(ayl+k, 3 ayda bir, alt+ ayda bir, y+ll+k)

Toplam miktar Ayl+k miktar

  1. Özel mali sorumluluk sigortas+  

  2. Ev e#yas+ sigortas+  

  3. Kaza sigortas+  

  4. Ya#am sigortas+  

  5. Dava masraflar+ sigortas+  

  6. Cam sigortas+  

  7. Özel hastal+k sigortas+  

  8. Hastane gündeli²i sigortas+  

  9. Ev e#yas+ sigortas+  

10. Di²er  

11. Di²er  

Toplam  

Ayl+k araba/Motosiklet masraflar+

Araba vergisi 

Arba sigortas+ 

Sürekli masraflar (örne²in ya²) 

Tamirler i<in ayr+lan para 

Benzin 

Toplam
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5.3. BOR> TASF*YE *MKANLARI

Alacakl+lar+n talepleri yasal m+?

Bor<lar tasfiye edilmeye 
ba#lanlanmadan önce, alacakl+lar+n 
taleplerinin yasal olup olmad+²+ 
incelenir. Bor< tasfiye sürecine, 
taleplere (ana talep, masraflar, faizler) 
yasal olarak kar#+ konulamayaca²+ 
tam olarak anla#+ld+ktan sonra 
ba#lan+labilinir. Bu konuda, avukatlar, 
tüketici merkezleri ve bor<lular i<in 
dan+#ma merkezleri size yard+mc+ 
olurlar.

Ödemede bulunmadan önce bilgi 
al+n+z! ...

Bilgisizlikten dolay+ zarara girmemek 
i<in, ödemelerde bulunmadan önce 
dan+#mada bulunmal+s+n+z. >ok 
ufak bir ödeme bile, zaman a#+m+n+ 
engeller! 'ayet sözle#meler 01.01.2002 
tarihinden sonra yap+lm+#sa, faizler ve 
al+# fiyat+ i<in talep edilen ödemeler ile 
kredi anla#malar+ndan do²an bor<lar ü< 
y+l sonra zaman a#+m+na u²rar.

Ödün< al+nan para ve 
faizin geri ödenmesi 

gibi taleplerde, zaman a#+m+ vadesi 
10 y+l ge<mesine ra²men durdurulur. 
Bundan sonra zaman a#+m+ süresi 

ba#lar (¤ 497, Abs.3 BGB). Senetler 30 
y+l sonra zaman a#+m+na u²rarlar (bu 
konu i<in 23. sayfaya bak+n+z).

Talebin do²ru olup olmad+²+ 
incelendikten ve maddi olanaklar+n+z 
a<+kl+²a kavu#turulduktan sonra (bu 
konu i<in ev idare plan+ adl+ V. bölüme 
bak+n+z) tasfiye olanaklar+ üzerinde 
durulabilinir.

Hangi taksitler ödenecek?

'ayet ev idare plan+, size <ok az bir 
paran+n kald+²+n+ ortaya <+kar+yorsa, 
ufac+k taksitleri (10 ile 25 euroya 
kadar) nereye ödeyece²inizi <ok 
iyi dü#ünmelisiniz. Özellikle büyük 
taleplerde, do²an masraf ve faizlerden 
dolay+, yap+lan ufak ödemeler borcun 
hi< bir #ekilde geri ödenmesini 
sa²lamaz. Aksine: Bor<lar+n+z gittik<e 
fazlala#+r.

Örnek:

Bir alacakl+ya 1250 euro borcunuz 
bulunmaktad+r. Buna ek olarak 
#imdiden 50 euro ihtar masraflar+ 
olu#mu# ve de alacakl+ % 10 gecikme 
faizi hesaplamaktad+r. Siz de taksit 
olarak 10 euro ödemektesiniz.

'ayet ödedi²iniz taksitler ilk önce 
masraf, sonra faiz ve son olarakta 

ana talep i<in hesaplan+rlarsa 
(¤ 367 BGB), ödedi²iniz ilk 
be# taksit masraflara gitmi# 
olur. Bu süre i<inde, ayl+k 
yakla#+k 10 euro olan gecikme 

faizi i#lemeye devam eder. Bu 
demektir ki, taksitleriniz faizlerin 

ödenmesine bile yetmeyecek, taksit 
ödemenize ra²men bor<lar+n+z 
azalmayacakt+r.

Yukar+daki örnekte ufak taksitler, 
yaln+zca ödemeler ba#ka türlü 
hesaplan+r veya alacakl+ faizden 
vazge<erse bir i#e yararlar.

Tüketici faizlerinde (krediler, 
taksitle sat+n almalar, finanse 
edilen sat+n almalar), ödemede 

gecikme söz konusuysa, yap+lacak 
ödemeler ilk önce masraflar, sonra 

ana talep ve son olarakta faizler i<in 
hesaplan+r (¤ 497 BGB).

Taksit ödemeleri

'ayet bir talebin 
tamam+n+ bir defada 
ödeyemiyorsan+z, 
alacakl+ya taksitli 
ödemelerde bulunmak 
i<in ba#vurunuz ve 
kendisine bir öneri götürünüz. 

Bu durumda, elbette 
gecikme faizleri 

olu#acakt+r.

Borcun ertelenmesi

Geliriniz ancak 
ge<iminizi sa²lamaya 
yetiyorsa ya da sosyal 
yard+m al+yorsan+z, 
taksit ödeyebilecek 
durumda di²ilsinizdir. Bu 
durumda, borcun ertelenmesi i<in 
alacakl+ya ba#vurunuz. Bir <ok alacakl+, 
durumunuzu bildirdi²inizde, bor<lar+ 6 
ay ya da bir y+l ertelemektedirler (bu 
sürenin uzat+lmas+ mümkündür). Ne 
var ki, bu süre i<inde gecikme faizleri 
genellikle i#lemeye devam ederler. >ok 
az alacakl+ bundan vazge<mektedir. 
Buna ra²men, yazaca²+n+z mektupta 
bunu talep ediniz.

Borcun ibras+ 
(bor<tan kurtulma)

'ayet borcunuzu 
ödeme imkan+ belirsiz 
bir süre i<in yoksa, 
alacakl+y+ ki#isel ve maddi 
durumunuz konusunda 
ayr+nt+l+ olarak bilgilendiriniz. Alacakl+, 
yapaca²+n+z bor< ibra (bor<lar+n 
ba²+#lanmas+) ba#vurunuzu, daha önce 
ödemelerde bulunmu#san+z ve ana 
talebin büyük bir k+sm+n+ ödemi#seniz 
daha ziyade onaylar. Ufak taleplerde 
veya özel ki#isel durumlarda bor<lar+n 
ba²+#lanmas+ imkan+ daha fazlad+r.
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Faizlerin dü#ürülmesi - Faizlerin 
ibras+

*mkan+n+z dahilindeki taksitlerle belirli 
bir süre i<inde borcunuzu tamanen 
ödeyebilmeniz ufukta görünmüyorsa 
bile, faizden vazge<mesi i<in veya faizi 
dü#ürmesi i<in alacakl+n+za ba#vurunuz. 
Böylece, yak+n gelecekte borcunuzu 
ödeme imkan+n do²mas+ daha olas+d+r. 
Ancak, faizin dü#ürülmesi veya faizden 
vazge<ilmesi yasal bir hak de²ildir!

Bor< miktar+n+n belirlenmesi

„Bor< miktar+n+n belirlenmesi,“ 
belirlenen miktara masraf ve faizlerin 
eklenemeyece²i anlam+na gelir. Bir 
talebi sonsuza kadar takip etmek 
alacakl+n+n <+kar+na de²ildir. >ünkü 
bunun i<in alacakl+n+n i< (personel) 
masraflar+ ve d+# masraflar+ (mahkeme 
masraflar+ vs.) olu#ur.

Baz+ durumlarda, alacak sahibi 
alaca²+n+n tamam+ndan vazge<ip, 
yaln+zca belirli bir bölümünü bor< 
olarak belirler. Bunun i<in belirlenen 
bor< miktar+n+n taksitlerle geri 
ödenebilece²inin  görülmü# olmas+ 
ve alacakl+n+n yap+lan ödeme 
sözle#melerine uymas+ gerekmektedir.

Anla#ma

Baz+ alacakl+lar, 
pazarl+k sonucu 
üzerinde anla#+lan 
miktar+n bir defaya 

mahsus ödenmesi 
durumunda, taleplerinin 

geri kalan büyük bir k+sm+ndan 
vazge<meye haz+rd+rlar. Bunun #art+, 
söz konusu paray+ bulup ödemenizdir.

Arkada# ve akrabalardan al+nan 
faizsiz ödün< para

„Para söz konusu olunca, arkada#l+k 
biter“ adl+ atasözünde kü<ük bir 
ger<eklik pay+ vard+r. Arkada# ve 
akrabalar+n+zdan alaca²+n+z ödün< 
paran+n finansiyel olarak onlara 
ba²+ml+l+²+ beraberinde getirece²ini 
ve ili#kinizin kötüle#mesi durumunda, 
bunun sorun olabilece²ini hesaplay+n. 
Burada da kredi sözle#mesi yap+n+z 
ve noter huzurunda haz+rlanm+# 
devir beyan+nda bulununuz. Böylece, 
arkada# ve akrabalar+n+z+n konumu 
di²er alacakl+lar+z ile e#it durumada 
olur.

*#verenden al+nan ödün< para

Baz+ i#verenler bor<lu olma durumu 
konusunda bilgi sahibiyseler, i#<ilerine 
ödün< para verirler. Kararla#t+r+lan 
taksitler, direk olarak i#<inin maa#+ndan 
kesilirler.

Vak+flar

Bir <ok vak+f, belirli kesimlere 
yönelik yard+m sunmaktad+rlar:

• Stiftung Hilfe für die Familie: Kü<ük 
<ocuklu veya özürlü <ocuklu aileler 
i<in yard+m vermektedir.

• Gustav-Radbruch-Stiftung: Daha 
önce su< i#lemi# olanlar i<in yard+m 
vermektedir.

• Marianne-von-Weiszäcker-
Stiftung: Daha önce uyu#turucu 
ba²+ml+s+ olmu# olanlar i<in yard+m 
vermektedir.

Bu vak+flara ba#vurular, bor<lular 
i<in dan+#ma merkezleri vas+tas+yla 
yap+lmal+d+r. Bunun i<in uzun süreli s+k+ 
bir dan+#ma #art+n+n yerine getirilmesi 
zorunludur. Bu konuda ayr+nt+l+ bilgiyi, 
dan+#ma merkezlerinden alabilirsiniz.

– ÖNER* –

Borcun ödenmesinden sonra, 
alacakl+n+n elindeki senedi size iade 
etmesi ve Schufa’daki kayd+n silinmesi 
i<in size bir yaz+ vermesi iki a<+dan 
önemlidir: Bir taraftan, psikolojik olarak 
rahatlaman+z, di²er taraftan, hata 
sonucu bile olsa hal olmu# bir senet 
yüzünden size kar#+ icraya gitmenin 
mümkün olmamas+d+r. Hal olmu# 
taleplerde, <o²u zaman alacakl+ya bir 
<ok defa ba#vurman+z gerekmektedir, 
<ünkü alacakl+lar bu davalar i<in halen 
i#lem masraflar+ talep etmektedirler. 
Olay+n pe#ini b+rakmay+n ve zorunlu 
durumlarda, alacakl+y+ iade davas+ ile 
tehdit edin.
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5.4. DANI'MA VE DAVA MASRAFLARI YARDIMI

Hukuki anla#mazl+klar <o²u zaman 
yüklü avukat ve mahkeme masraflar+n+ 
da beraberinde getirirler. Yasal #artlar+ 
yerine getirdi²iniz zaman, dan+#ma ve 
dava masraflar+ yard+m+ alma hakk+n+z 
bulunur.

Dan+#ma yard+m+

Durumunuz yasal #artlar+n gereklerine 
uyuyorsa, ya paras+z veya 10 euro 
kar#+l+²+nda dan+#ma yard+m+ndan 
yararlanabilirsiniz. Dan+#ma yard+m+, 
dan+#may+ ve gerekiyorsa temsili de 
i<ermektedir. A#a²+daki durumlarda 
dan+#ma yard+m+ndan yararlanma 
hakk+n+z bulunmaktad+r:

• Gerekli geliri ki#isel ve maddi 
durumunuza ra²men temin 
edemiyorsan+z; bu durum katk+ 
sunmadan size dava masraflar+ 
yard+m+ verilmi#se söz konusudur.

• Hukuki bir deste²i alabilecek ba#ka 
bir imkan+n+z yoksa (örne²in dava 
masraflar+ sigortas+).

• Dan+#may+ gerektirecek nedeniniz 
varsa.

Dan+#ma yard+m+ a#a²+daki 
hukuki anla#mazl+klar i<in 
verilmektedir:
• *# hukuku, kira hukuku, sat+n alma 

ve sigorta hukuku, zarardan do²an 
tazminat haklar+, bo#anma ve 
nafaka davalar+ gibi medeni hukuk 
meselelerinde;

• sosyal yard+m, kira (konut) yard+m+, 
BAFÖG (ö²renim kredisi), esnaf 
hukuku ve okul hukuku gibi idari 
hukuk meselelerinde;

• emeklilik davalar+, i#sizlik sigortas+ 
ve yard+m+ gibi sosyal hukuk 
meselelerinde;

• kamu yarar+na temyiz gibi anayasa 
hukuku meselelerinde ve

• ceza davalar+ ile idari kabahatler 
(bu konuda yaln+zca dan+#ma 
yard+m+vard+r, temsil etme söz konusu 
de²ildir).

Dan+#ma yard+m+ i<in ba#vuruyu 
oturdu²unuz semt i<in yetkili olan sulh 
mahkemesine yapman+z gerekiyor. 
Bunun i<in maddi durumunuzu gerekli 
belgelerle (gelir ve giderleriniz ile ilgili 

belgeleri ibraz ederek) inand+r+c+ bir 
#ekilde ortaya koyman+z gerekiyor.

Sulh mahkemesi, e²er size hemen 
orada dan+#ma hizmeti sunmuyorsa, 
istedi²iniz avukata gidebilmeniz i<in 
size dan+#ma ka²+d+ olarak adland+r+lan 
bir belge vermektedir.

Dan+#ma yard+m+ ba#vurusunu direk 
bir avukat vas+tas+yla da yapabilirsiniz. 
Burada da maddi durumunuzu 
a<+klamal+s+n+z.

Dava masraflar+ yard+m+

'ayet bir meselenin a<+kl+²a 
kavu#turulmas+ i<in mahkemeye 
ba#vurulmas+ gerekiyorsa, burada 
da dan+#ma yard+m+nda oldu²u gibi 
dava masraflar+ yard+m+ndan istifade 
edebilirsiniz. Dava masraflar+ yard+m+, 
avukat ve mahkeme masraflar+n+z 
ile bilirki#i ve tan+klar i<in yap+lan 
masraflar+n tamam+n+ veya bir k+sm+n+ 
ödemek i<in verilmektedir.

Davay+ kaybetti²iniz 
zaman, kar#+ taraf+n 

mahkeme ve avukat masraflar+n+ 
kendiniz kar#+lamak zorundas+n+z. 
Bunun i<in dava masraflar+ yard+m+ 
verilmemektedir.

Bu konuda bir istisna söz konusudur. 
Bu, i# hukuku ile ilgili davalar i<in 
ge<erlidir: Burada, asliye hukuk 
mahkemesinde görülen davalarda (1. 
derece), davay+ kaybeden ki#i, kar#+ 
taraf+n avukat ücretini ödemek zorunda 
de²ildir.

Dava masraflar+ yard+m+ i<in 
hakk+n+z a#a²+daki durumlarda 
bulunmaktad+r:

• Kasten dava a<mam+#san+z ve 
davan+n ba#ar+yla sonu<lanma 
ihtimali varsa;

• Davan+n yürütülmesi i<in gerekli 
olan masraflar+n tamam+n+ veya 
bir bölümünü kar#+layam+yorsan+z. 
Mahkeme bu konuda gelirinize 
bakmaktad+r. E# ve <ocuklar+n geliri 
dikkate al+nmamaktad+r.

Dava masraflar+ 
yard+m+, dan+#ma 

yard+m+nda ki gibi ayn+ hukuki 
anla#mazl+klar i<in verilmektedir.

Ancak a#a²+daki istisnalar 
bulunmaktad+r:

Ceza davalar+nda, dava masraflar+ 
yard+m+ verilmesi mümkün de²ildir.

Vergi davalar+ ile ilgili vergi 
mahkemesinde görülen davalarda, 
vergi dan+#man+n tayini ve masraflar+n+n 
kar#+lanmas+ söz konusudur.

Geri ödeme
Dava masraflar+ yard+m+n+n verilmesi, 
devletin bu yard+m+ her durumda 
tamamen kar#+layaca²+ anlam+na 
gelmiyor. Yaln+zca sosyal yard+m 
al+yorsan+z ve <ok az bir geliriniz 
varsa, sizin bir #ey ödemenize gerek 
kalm+yor. Bütün di²er durumlarda, 
taksit ödeyebilme durumunuzun olup 
olmad+²+ ve varsa ne kadar taksit 
ödeyebilece²iniz incelenmektedir. 
Taksitler en <ok 48 ay i<in 
belirlenmektedir. 'ayet bu süre i<inde 
taksitlerle bütün masraflar+ geri ödemek 
mümkün olmam+#sa, arta kalan miktar+n 
geri ödenmesi gerekmiyor.

Maddi durumun kötüle#mesi söz 
konusu olursa, taksitler mahkeme 
taraf+ndan dü#ürülür veya tamamen 
durdurulurlar.

Ba#vuru

Dava masraflar+ yard+m+ i<in yap+lacak 
ba#vuru, davan+n görülece²i 
mahkemeye yap+lmal+d+r.

Bunun i<in ü< imkan bulunmaktad+r:

1. Ba#vuruyu yaz+l+ yapabilirsiniz. 
Bunun i<in dava konusu olan 
anla#mazl+²+ ve kan+tlar+n+z+ 
belirtmeniz gerekiyor. Ayr+ca maddi 
durumunuzu belgelerle a<+klay+n.

2. Ba#vurunuzu, yetkili mahkemenin 
davadan sorumlu dairesinde 
tutana²a ge<irebilirsiniz. Yaz+l+ 
ba#vuruda oldu²u gibi, ayn+ 
a<+klamalar+ burada da yapman+z ve 
de gerekli belgeleri ibraz etmeniz 
gerekiyor.

3. Dava masraflar+ yard+m+ 
ba#vurunuzu bir avukat üzerinden 
de yapabilirsiniz. Fakat ba#vuru 
mahkeme taraf+ndan reddedilirse, 
olu#an avukat masraflar+n+ ödemek 
zorundas+n+z.
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5.5. TÜKET*C* AC*Z DAVASI

Aciz kanunu, a#+r+ bor<lanm+# olan 
insanlara 1 ocak 1999 y+l+ndan beri 
tüketici aciz davas+ yoluyla bor<lar+ndan 
kurtulma imkan+ sunmaktad+r. Bu 
dava, 1 aral+k 2001 tarihinde yap+lan 
de²i#ikli²e ra²men masrafl+, zahmetli 
ve engebelidir. A#a²+daki birinci 
bölümde dava süreci ile ilgili en önemli 
bilgiler verilmektedir. *kinci bölümdeyse, 
bor<lardan kurtulmak i<in, tüketici aciz 
davas+n+n sizin i<in do²ru se<enek olup 
olmad+²+n+ inceliyebilirsiniz.

Anla#ma

Bor<lar+n tasfiyesi i<in, bütün 
alacakl+lara bir öneri götürebilmeniz 
i<in, bir güncel bor< dökümüne 
ihtiyac+n+z vard+r. Bunun i<in ilk önce 
bütün evraklar+n+z+ düzenlemeniz 
gerekiyor.

• Alacakl+lar ve avukatlar+n+ veya tahsil 
bürolar+n+, 

• bor< miktar+n+, 

• ilams+z icra takibi, zorunlu icra, 
borcun ertelenmesi ve 

• buna benzer güncel durumu ve 
a<+klamalar+ i<eren bir liste, sizin 
durum hakk+nda iyi bir genel 
görü#e sahip olman+z+ sa²lar. 
Dispo kredinizi ve  akrabalar+n+zdan 
ald+²+n+z bütün bor<lar+ da bu listeye 
dahil ediniz. Faiz ve masraflardan 
dolay+ bor<lar günden güne artt+²+ 
i<in, bütün alacakl+ taleplerinin 
miktar+ güncelle#tirilmelidir. Aciz 
davas+ndan yararlanmak istedi²inizi 
bildirdi²inizde, alacakl+lar size 
güncel bir bor< dökümü yollamakla 
yükümlüdürler.

– ÖNER* –

Size güncel bir bor< dökümü 
yollamalar+ i<in mektup yazaca²+n+z 
bütün alacakl+lara, ödeme 
durumunuzun olmad+²+n+ ve tüketici 
aciz davas+ndan yararlanmak 
istedi²inizi de bildiriniz. Bu durum 
baz+ alacakl+lar+ korkutaca²+ndan, 
birikmi# paran+z+n olabilece²ini 
tahmin ederek, icra memuru 
vas+tas+yla veya banka hesab+n+za 
haciz koyarak h+zl+ bir #ekilde paraya 

ula#maya <al+#acakt+rlar. Alacakl+lara 
yollayaca²+n+z ilk mektubu, yasal 
olarak tan+nm+# bir aciz i<in dan+#ma 
merkezinde yapaca²+n+z dan+#madan 
sonra yollay+n+z.

Güncel bor< durumunun a<+kl+²a 
kavu#mas+ndan sonra, bor<lardan 
ar+nma plan+n+ alacakl+lara 
yolluyabilirsiniz. Yasa koyucu, bu plan+n 
tam olarak nas+l olmas+ gerekti²ini 
belirlememi#tir. Ancak alacakl+lar bu 
plan+, kendi <+karlar+na oldu²unu ve 
mahkeme d+#+ anla#ma te#ebbüsünün, 
mahkemede görülecek davadan 
daha kazan<l+ olaca²+n+ gördüklerinde 
onaylarlar.

Alacakl+, mahkemede görülecek aciz 
davas+nda talebinin ne kadar+n+ alabilir? 
Her alacakl+ 72 ay boyunca „iflas 
masas+ndan“ pay+na dü#eni alabilir. 
*flas masas+, mal varl+²+ndan (bu 
konuda „s+k sorulan sorular“ bölümüne 
bak+n+z) ve düzenli gelirin haciz 
edilebilinen bölümünden olu#maktad+r. 
Gelirinizin haciz edilebilinir miktar+ 
i<in ekte sunulan haciz tabelas+na 
bak+n+z. Böylece her alacakl+ mal 
varl+²+n+n de²erlendirilmesinden sonra 
ortaya <+kan miktar+ ve gelirinizin 
72 ay boyunca haciz edilebilinir 
miktar+n+, dava masraflar+ <+kar+ld+ktan 
sonra alacakt+r. Yeni bir <ocu²un 
do²umu veya <ocuklar+n+zdan birisinin 
maddi olarak ba²+ms+zla#mas+ gibi 
gelirinizin haciz edilebilinir miktar+n+ 
de²i#tirebilecek önceden görülebilinen 
durumlar dikkate al+nmal+d+r.

Örnek: Mal varl+²+n+z yok, ama ayda 50 
euro haciz edilebilinecek geliriniz var. 
72 ay boyunca, iflas masas+na 3.600 
euro akaca²+ öngörülür. Aciz 
davas+ masrafla-
r+n+n, iflas 
masas+ndan 
kar#+lanmas+ 
gerekti²inden, 
tüm alacakl+lar 
mahkemede 
görülecek aciz 
davas+nda toplam 
olarak 2.000 eurodan 
daha az bir miktar 
alacaklard+r. Buna göre, 
toplam borcunuzun % 
25’ini te#kil eden bir 
talebe sahip alacakl+, 72 

ay boyunca 500 eurodan az bir para 
alacakt+r. Mahkeme d+#+ anla#ma 
durumunda, bu alacakl+ya 900 euro 
(3.600 euronun %25 = 900 euro) 
alabilece²i umudu verilmelidir, <ünkü 
mahkeme ve yediemin masraflar+ 
olu#mayacakt+r.

Gelirinizin haciz 
edilebilinir miktar+n+ 

sundu²unuz zaman, bir tahminden 
hareket ediyorsunuz demektir. Bu 
miktar artabilir (gelirinizin artmas+) veya 
azalabilir (nafaka yükümlülü²ünüzün 
artmas+ veya gelirinizin dü#mesi). Esas 
olarak alacakl+lardan hi< birine ödeme 
konusunda öncelik tan+nmaz, yani 
her alacakl+ iflas masas+ndan yüzde 
olarak pay+na dü#eni al+r. Mahkeme 
d+#+ anla#mak i<in, belirlenmi# taksit 
miktar+ da önerebilirsiniz. Bu, ya 
anla#ma süresi boyunca ödeyece²iniz 
bir taksitler veya bir defaya mahsus 
bir miktar+n ödenmesi #eklinde olabilir. 
Bunun ön ko#ulu, belirlenen miktar+n 
anla#+lan süre boyunca ger<ekten 
ödenmesidir (kira zamlar+n+ i#siz kalma 
durumunu hesaplay+n+z). Bir defaya 
mahsus ödemelerde, söz konusu 
miktar+ temin etmeniz gerekmektedir. 
Bu tür anla#malar+n fayda ve 
zararlar+ konusunda deneyimli bor< 
dan+#manlar+yla konu#unuz.
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Vereinfachter Ablauf des Verbraucherinsolvenzverfahrens

EINIGUNG

Aktuelle Schuldenübersicht

Schuldenbereinigungsplan

Einigung nicht möglich – Schuldner beantrag die Eröffnung
des gerichtlichen Insilvenzverfahrens

Gericht verzichtet,
einen Schulden-

bereinigungsplan
vorzulegen

Gericht legt allen
Gläubigern den

Schuldenbereinigungs-
plan vor

SCHULDENBEREINIGUNG

Gerichtliches Insolvenzverfahren
wird durchgeführt

Versagensgründe werden geprüft

Treuhänder verwertet das Vermögen

Treuhänder führt das pfändbare
Einkommen an die Gläubiger ab

RESTSCHULDBEFREIUNG
nach ordnungsgemäßer Erfüllung aller Pflichten

Plan erfüllenPlan erfüllen

ja

nein

Alle Gläubiger 
stimmen 

dem Plan zu

Gericht ersetzt die 
Zustimmung der 

ablehnenden Gläubiger



Ratgeber für Betroffene zum Thema Schulden der LAG SIB Berlin e.V.

46

Ratgeber für Betroffene zum Thema Schulden der LAG SIB Berlin e.V.

47

Bor<lular i<in dan+#ma 
merkezlerinin 

<o²unda, i#lemlerinizin dan+#ma 
merkezi taraf+ndan yürütülmesi 
i<in bir ka< aydan fazla bekleme 
süreleri bulunmaktad+r. Ac+mas+z 
arac+lar bu durumdan yararlanmakta 
ve <o²unlukla para kar#+l+²+ 
i#e yaramayan „acil yard+m“ 
vereceklerini vaat etmektedirler. 
Mahkemede görülecek aciz 
davas+nda, mahkeme d+#+ anla#ma 
te#ebbüsünün, yaln+zca yasal olarak 
tan+nm+# bir aciz dan+#ma merkezi veya 
yasal olarak tan+nm+# bir ki#i (özellikle 
avukatlar ve vergi dan+#manlar+) 
taraf+ndan yap+lm+#sa, kabul 
edilece²ini göz önünde bulundurun. 
Bu durumlarda, size yard+m vaatinde 
bulunan ki#i ve kurulu#lara, ruhsat 
sahibi olup olmad+klar+n+ sorunuz.

'imdi dava ikiye ayr+lmaktad+r:

1. Tüm alacakl+lar önerinizi 
onayl+yorlarsa, plan kabul edilmi# 
say+l+r. Bunun i<in bazen öneriyi 
reddeden alacakl+lar+, mahkeme d+#+ 
anla#man+n avantajlar+ konusunda 
ikna etmek gerekmektedir.

2. Öneri, sadecebir tek alacakl+ 
taraf+ndan reddedildi²inde bile, 
anla#ma te#ebbüsü ba#ar+s+zl+kla 
sonu<lanm+# demektir. Bu 
durumda, tüketici aciz davas+n+n 
a<+lmas+ i<in ba#vuru yapabilirsiniz. 
Ba#vuru dilek<esinde, geliriniz 
ile mal varl+²+n+z ve bor<lar+n+z 
hakk+nda ayr+nt+l+ bilgi vermeniz 
gerekmektedir. Ayr+ca, yasal 
olarak tan+nm+# aciz dan+#ma 
merkezi veya avukat ya da 
vergi dan+#man+ taraf+ndan size 
verilmi# olan ve bor<lar+n+z+ 
mahkeme d+#+ tasfiye etmek i<in 
ciddi olarak gayret sarfetti²inizi 
onayl+yan belgeyi de mahkemeye 
sunman+z gerekmektedir. Bu 
belge, te#ebbüsün ba#ar+s+zl+kla 
sonu<lanmas+ndan 6 ay sonras+na 
kadar ge<erlidir.

– ÖNER* –

Sizin i<in yetkili olan aciz 
mahkemesinden (Berlin’de yetkili 
sulh mahkemesinden) bir ba#vuru 
dilek<esi al+n+z. Ba#vuru dilek<esini 
okudu²unuz zaman, dava ve 
engelleri hakk+nda bir fikriniz 

olu#acakt+r. Ba#vuru dilek<esindeki 
sorularla ilgili a<+klamalar 
eklenmi# olmas+na ra²men, 
muhtemelen cevap almad+²+n+z 
sorular+n+z olacakt+r. Bu durumda, 
mahkeme d+#+ anla#ma te#ebbüsü 
konusunda size yard+mc+ olan 
bor<lular i<in dan+#ma merkezine 
ba#vurabilirsiniz.

'ayet mahkeme d+#+ 
anla#ma te#ebbüsü 

i<in bir avukat+ görevlendirdiyseniz ve 
avukat bunu paras+z yapm+#sa (paras+n+ 
dava masraflar+ yard+m+ üzerinden 
almaktad+r), mahkemeye ba#vuru 
dilek<esi i<in sizden ücret talep edebilir. 
Bu konuda avukat+n+za dan+#+n+z.

Mahkeme, ba#vuru dilek<esini eksiksiz 
olmas+ ve yap+lan a<+klamalar+n 
yerinde olup olmad+²+ konusunda 
inceler. Yapt+²+n+z a<+klamalar ile ilgili 
sorular varsa, mahkeme dilek<enizi 
düzeltmenizi talep edecektir.

Bunun i<in tan+nan süreye mutlaka 
dikkat ediniz. Tan+nan süre i<inde tepki 
göstermedi²iniz zaman, dilek<eniz 
geri al+nm+# say+l+r. 'ayet mahkemenin 
sizden tam olarak ne istedi²ini 
anlam+yorsan+z, ya mahkemeye 
sorunuz veya bor<lular i<in dan+#ma 
merkezinize ba#vurunuz.

Ba#vuru dilek<esi eksiksizse, mahkeme 
dilek<esi ile birlikte sunulan bor<lardan 
ar+nma plan+n+ bütün alacakl+lara bir 
daha yollay+p yollamayaca²+n+ inceler. 
'ayet mahkeme bor<lardan ar+nma 
plan+n+n kabul edilemeyece²i sonucuna 
var+rsa, aciz davas+, bu plan+n 
alacakl+lara bir daha sunulmas+na 
gerek kalmadan devam edecektir. 
Aksine, mahkeme bor<lardan ar+nma 
plan+n+n kabul edilebilece²i sonucuna 
var+rsa, bu plan bütün alacakl+lara 
tebli² edilecektir. 'ayet bor< 

miktar+n+n yar+s+ndan fazlas+n+ te#kil 
eden alacakl+lar+n yar+s+ndan fazlas+ 
bor<lardan ar+nma plan+n+ kabul ederse, 
mahkeme plan+ reddeden alacakl+lar+n 
onay+n+ kar#+layabilir.

Örnek: 5 alacakl+ya 20.000 EUR 
bor<luysan+z, plan+ en az 3 alacakl+ (bu 
3 alacakl+n+n talebi 10.000 EUR’dan 
fazla olmal+d+r) onaylamal+d+r.

Mahkeme plan+ reddeden alacakl+lar+n 
onay+n+ kar#+lad+²+ zaman, bor<lardan 
ar+nma plan+ siz ve bütün alacakl+lar i<in 
be²lay+c+d+r (ge<erlidir). Mahkeme onay+ 
kar#+layam+yorsa, aciz davas+ devam 
edecektir.

Bor<lardan ar+nma

Mahkeme d+#+ anla#ma te#ebbüsünün 
ba#ar+yla sonu<lanmas+ durumunda 
ya da mahkeme plan+ reddeden 
alacakl+lar+n onay+n+ kar#+lad+²+nda, arta 
kalan bor<lar+n silinmesi süresine kadar 
kararla#t+r+lan yükümlülüklerinizi yerine 
getirmeniz gerekiyor. Yükümlülükleriniz, 
kabul edilen bor<lardan ar+nma 
plan+nda belirlenmi#tir. Buna göre;

- her #eyden önce kararla#t+r+lan 
taksitlerin ödenmesi (haciz edilebilinir 
gelir ya da kararla#t+r+lan sabit bir 
miktar) ve/veya bir defaya mahsus bir 
para miktar+n+n ödenmesi ile 

- <al+#ma yükümlülü²ünü yerine 
getirmek veya i# bulmak i<in yo²un 
<aba sarfetmek gerekmektedir.

Di²er anla#ma noktalar+, ya#am+n+zdaki 
ana de²i#iklikleri bildirme yükümlülü²ü, 
kabul edilen plana uygun hareket 
etti²iniz sürece zorunlu icra 
te#ebbüslerine ba#vurulmamas+ ve 
<+k+#lar+n önceden verilmesine dair 
kurallard+r.

– ÖNER* –

Alacakl+lara, kabul edilen plan+n 
iptali i<in f+rsat vermeyiniz. 
Taksitlerin düzenli ödenmesine 
dikkat ediniz, ya#am+n+zdaki 
de²i#iklikler konusunda alacakl+lar+ 
zaman+nda bilgilendiriniz. Sorunlu 
durumlarda, bor<lular i<in dan+#ma 
merkeziniz size destek sa²layacakt+r.

'ayet alacakl+larla, mahkeme d+#+ 
veya mahkeme üzerinden anla#ma 
sa²lamak mümkün de²ilse, aciz davas+ 
a<+l+r ve bir yediemin (güvenilir ki#i) 
tayin edilir. Yediemin mal varl+²+n+z+ 
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de²erlendirir (paraya <evirir) ve haciz 
edilebilinir gelirinizin kendisine gitmesini 
sa²lar. Bunun i<in, dilek<eyle birlikte 
verdi²iniz devir beyan+n+ i# vereninize, 
i# ve i#<i bulma kurumuna veya emekli 
sand+²+na ibraz eder.

– ÖNER* –

*# vereninizi aciz davas+na 
ba#vurdu²unuz konusunda 
bilgilendirin. Nitekim bor<lardan 
kurtulmak i<in harekete ge<mi# 
bulunmaktas+n+z. Alacakl+lar+n, 
i#verninize devir beyanlar+ ile 
haciz ve havale kararlar+n+ ibraz 
etmeleriyle, sizin sorunlar+n+z+ 
halletme istemiyle kendili²inden 
harekete ge<meniz farkl+ #eylerdir.

Yediemin genelde ev sahibinizi ve 
bankan+z+ a<+lan aciz davas+ konusunda 
bilgilendirir. Banka hesab+n+z+ 
iptal etti²inde, hemen yediemine 
ba#vurunuz. Yediemin, genelde 
banka hesab+n+z+n a<+k kalmas+n+ 
sa²layacakt+r.

Mahkeme aciz davas+na 
ba#vurdu²unuzu Bundesanzeiger’de 
ve yak+nda internette yay+nlayacakt+r. 
*imdiye kadar bilgilendirilmeyenler de 
dahil olmak üzere, bütün alacakl+lar 
taleplerini #imdi bildirmelidirler.

Arta kalan bor<lar+n silinmesi karar+ 
kapsaml+ olarak bütün alacakl+lar i<in 
ge<erlidir (istisna i<in, s+k s+k sorulan 
sorular -bütün bor<lardan kurtulabilir 
miyim?- bölümüne bak+n+z). Davaya 
i#tirak etmeyen alacakl+lar, taleplerini 
art+k yasal olarak dava konusu 
edemezler.

Mahkeme, taleplerin miktarlar+n+n 
do²ru veya yerinde olup olmad+²+n+ 
incelemez. *tiraz etmedi²iniz zaman, 
bunlar talep aciz tabelas+na kaydedilir. 
Her alacakl+, kendi talebinin arta 

kalan bor<lar+n silinmesi karar+na 
dahil edilmemesi i<in son randevuya 
(duru#maya) kadar ba#vurabilir. Bunun 
i<in alacakl+ inand+r+c+ bir #ekilde 
bilerek haks+z bir fiilde bulundu²unuzu 
kan+tlamal+d+r (örne²in hile ile kredi 
almak). Buna benzer durumlarda nas+l 
hareket edece²iniz konusunda bilgi 
al+n+z.Yasa, arta kalan bor<lardan 
kurtulma imkan+n+ do²ru hareket 
eden bor<lular i<in öngörmektedir. 
Bundan hareketle, mahkeme ba#vuru 
dilek<esinde yapt+²+n+z a<+klamalar+ 
esas alarak veya alacakl+lardan birisinin 
ba#vurusu üzerine özellikle a#a²+daki 
noktalar+ da sorgulamaktad+r:

• Son ü< y+l i<erisinde yaz+l+ ba#vuru 
dilek<elerinde veya kay+tlarda (kredi 
dilek<eleri, sosyal yard+m dilek<eleri, 
i# ve i#<i bulma kurumundan ald+²+n+z 
yard+mlar, konut yard+m+, vergi 
beyannameleri vb.) yanl+# bildirimde 
bulunup bulunmad+²+n+z+;

• basit iflas bildiriminde bulunma, defter 
tutma mükellefiyetini ihl‰l etme veya 
alacakl+y+ kay+rmadan dolay+ kesin 
olarak hüküm giyip giymedi²inizi;

• son on y+l i<erisinde arta kalan 
bor<lardan kurtulma karar+ mahkeme 
taraf+ndan verilmi# mi veya 
reddedilmi# mi;

• ba#vuruyu yapmadan bir y+l önce mal 
varl+²+n+z+ sa<+p savurmu# musunuz 
ve 

• aciz davas+na i# birli²i yap+p 
yapmad+²+n+z.

Aciz kütlesinin (mal varl+²+n+n paraya 
<evrilmesi ve haciz edilebilinir 
geliriniz) da²+t+lmas+ durumunda bir 
özel durum söz konusudur: 'ayet 
bir alacakl+ya talebinin güvenli²i 
i<in, haciz edilebilinir gelirinizi devir 
beyan+nda bulunmu#san+z (<o²unlukla 
kredi sözle#melerinde söz konusu 
olur), bu alacakl+ya gelirinizin haciz 
edilebilinir k+sm+n+n tamam+ en <ok iki 
y+l boyunca verilir. Di²er alacakl+larsa 
paraya <evrilen mal varl+²+ndan 
paylar+na dü#eni alacaklard+r. Davan+n 
a<+lmas+ndan ü< y+l sonra, gelirinizin 
haciz edilebilinir miktar+ alacakl+lar+n 
taleplerine orant+l+ olarak da²+t+l+r. 'ayet 
bir <ok alacakl+ ge<erli devir beyan+  
ibraz ediyorsa, bu durumda gelirinizin 
haciz edilebilinir miktar+ ilk önce en eski 
beyana sahip alacakl+ya ödenir.

Mal varl+²+n+z paraya <evrilmi#se, aciz 
tabelas+ olu#turulmu#sa ve size kar#+ 

ileri sürülebilinecek bir #ey yoksa, 
mahkeme aciz davas+n+ kald+r+r ve 
yasal olarak yükümlülüklerinizi yerine 
getirmeniz durumunda, alt+ y+l sonra 
(aciz davas+n+n a<+lmas+ndan itibaren 6 
y+l) arta kalan bor<lardan kurtulaca²+n+z+ 
a<+klar.

Bu yükümlülükler nelerdir? Her 
#eyden önce, „uygun bir i#te“ 
<al+#ma yükümlülü²ü. Neyin „uygun“ 
oldu²u yasada belirtilmemi#tir. 
Bunda, nitelikleriniz, sa²l+²+n+z ve i# 
piyasas+ndaki #ans+n+z muhakak bir rol 
oynamaktad+r.

*#sizseniz, i# bulmak i<in yeterli 
olarak <aba sarf edip etmedi²iniz 
kontrol edilebilinece²inden, i# arama 
u²ra#lar+n+z+ ve ba#vurular+n+z+ 
ar#ivleyiniz.

Ta#+nd+²+n+zda, yeni bir i# 
buldu²unuzda, yan geliriniz oldu²unda, 
gelirinizin haciz edilebilinir miktar+, 
evlenme veya bo#anma, bir <ocu²un 
do²umu veya <ocuklar+n+zdan birisinin 
maddi olarak ba²+ms+zla#mas+ veya 
size miras kalmas+ gibi durumlardan 
dolay+ de²i#ti²inde, bunu yediemine 
zaman+nda bildirin. Yediemin sizin 
ile ilgili bir #ey bilmek istedi²inde, 
kendisine bilgi verin. Yetersiz i#tirak 
durumunda, alacakl+lardan birisinin 
ba#vurusu üzerine arta kalan bor<lar+n 
silinmesi imkan+ndan mahrum 
kalabilirsiniz.

Hi< bir alacakl+y+ kay+rmamal+ns+n+z. 
Alacakl+lar yeni öneri veya ihtarlarla 
size ba#vuruyorlarsa, aciz davas+na 
ba#vurdu²unuzu belirtin ve yediemini 
bu konuda bilgilendirin.

– ÖNER* –

Yediemine haber vermeniz gerekip 
gerekmedi²i konusunda emin 
de²ilseniz, bor<lular i<in dan+#ma 
merkezine ba#vurunuz.

Bu dava benim i<in yararl+ m+?

Bu sorunun cevapland+r+lmas+nda 
<ok #ahsi faktörler ön plana 
<+kmaktad+r: #u anda e#inizden yeni 
mi ayr+ld+n+z, bo#anma sizin i<in daha 
m+ önemli? Bütün gücünüzü doktor 
tedavilerine veya ba²+ml+l+k sorununa 
m+ ay+rman+z gerekiyor? Belki de 
#uan i# ar+yorsunuzdur veya baz+ 
#artlardan dolay+ Berlin’den ta#+nmak 
istiyorsunuz?
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Belirleyici olan: Gelecek y+llar bu dava 
i<in yeterli zaman ve enerji verebilir 
misiniz veya vermek istiyor musunuz? 
Veya ba#ka görevler daha m+ öncelikli? 
*ahsi karar+n+z+n yan+nda, durumunuzun 
bir dizi #art+ yerine getirmesi gerekiyor: 

Tüketici aciz davas+ndan ne 
zaman yararlanabilirim?

Ödeme durumunuz olmad+²+ zaman, 
yani ödeme sorumluluklar+n+z+ yerine 
getiremiyorsan+z veya bu durum k+sa 
bir dönem sonra söz konusu olacaksa, 
tüketici aciz davas+ndan yararlanmak 
i<in ba#vurabilirsiniz. Davan+n 
mahkemede a<+labilmesi i<in ba#vuru 
öngörülen bir dilek<e ile yap+lmak 
zorundad+r.

Bu dava tek tek #ah+slar i<in 
yürütülmektedir. Dolay+s+yla e#lerle 
olan ortak bor<lar i<in tek tek dilek<eler 
verilmelidir.

'ayet daha önce kendinize ait i# yeriniz 
vard+ysa ve 20’den fazla alacakl+n+z 
varsa ve/veya <al+#t+rd+²+n+z i#<ilerden 
dolay+ alacak talebi (maa# talebi, 
genel sa²l+k ve emeklilik sigortas+na 
ili#kin keseneklerde i#<i pay+, ücretten 
mahsuben kesilen gelir vergisi) söz 
konusuysa veya #uan i# yeriniz varsa 
tüketici aciz davas+na (Verbraucherins
olvenzverfahren) ba#vuramazs+n+z. Bu 
durumda genel aciz davas+ (Regelins
olvenzverfahren) i<in Charlottenburg 
sulh mahkemesine ba#vurman+z 
gerekmektedir.

Masraflar

Dilek<enin mahkemeye verilmesinden 
sonra, dilek<e i#lem masraflar+, 
posta masraflar+ ve yediemin ücreti 
olu#maktad+r. Bu masraflar+n toplam 
miktar+ alacakl+ say+s+na ve gelirinizin 
haciz edilebilinir k+sm+na ba²l+d+r.

Bu masraflar 1.000 EUR ile 2.500 
EUR aras+nda de²i#mektedir  (baz+ 
durumlarda farkl+ miktarlar da söz 
konusu olabilirler).

Bu masraflar+ mal varl+²+n+zdan 
(ya#am sigortas+ vb.) kar#+lamak 
mümkün de²ilse, dava masraflar+n+n 
ertelenmesi i<in ba#vurabilirsiniz. 
Böylece bu masraflar Berlin Eyaleti 
taraf+ndan kar#+lanmaktad+r. Mahkeme 
sürecinde haciz edilebilinir geliriniz 
olu#tu²u zaman, bu miktar önce 
olu#mu# masraflar i<in hesaplanacakt+r. 

Bu masraflar ödendikten sonra, 
alacakl+lara ödenmede bulunulabilinir.

'ayet sorumluluklar+n+z+ yerine 
getirmeniz gereken 6 y+l boyunca 
gelirinizde haciz edilebilinecek bir 
miktar söz konusu olmam+#sa, kalan 
bor<tan kurtulma karar+ <+kar, fakat 
(ertelenen/kar#+lanan) dava masraflar+ 
kal+r.

Dava masraflar+ yard+m+nda oldu²u 
gibi, 4 y+l buyunca gelir durumunuzda 
düzelmenin olup olmad+²+n+ 
kan+tlaman+z ve de Berlin Eyaletine 
taksit ödemelerinde bulunman+z 
gerekiyor. Bu masraflar geri 
ödenmemi#se, 4 y+l sonra ba#vuru 
üzerine silinirler.

Engeller

Güncel kira veya enerji bor<lar+n+z 
varsa, tüketici aciz davas+na 
ba#vurulmamal+d+r. Burada konutun 
ve enerjinin kaybedilmemesi i<in acil 
önlemler ön planda olaml+d+r. 

Hafif para cezalar+ (Geldbuße) ve para 
cezalar+n+ (Geldstrafe) da istedi²iniz 
zaman haciz plan+na talep olarak o 
kadar kolay kaydedemezsiniz. Aciz 
davas+ esnas+nda bu alacakl+lara 
(örne²in Emniyet Genel Müdürüne) 
yap+lan ödemeler sorun yaratmaktad+r. 
Ödeme yap+lmad+²+ zamansa, hapis 
söz konusu olmaktad+r. Hafif para 
cezalar+ veya para cezalar+ söz konusu 
oldu²unda bunu bor<lular i<in dan+#ma 
merkezinizle konu#un.

Aciz plan+na, yak+nlar+n+zdan ald+²+n+z 
bor<lar ve kulland+²+n+z Dispo 
gibi güncel a<+k bütün bor<lar+n+z 
kaydedilmelidirler. >o²u zaman 
yeni bir banka hesab+n+n a<+lmas+ 
gerekmektedir. Mutfak e#yas+ veya 
koltuk gibi taksitle sat+n al+nm+# mallar 
da bor< say+ld+²+ i<in, aciz tabelas+na 
dahil edilmelidirler. Bu taksitlerin dava 
sürecinde ödenmesi, aciz davas+ 
mant+²+na ayk+r+d+r: Ödeme durumunuz 
ya vard+r ya da yoktur.

Davan+n amac+, geri kalan bor<lar+n 
silinmesidir. Daha önce de ifade edildi²i 
gibi, haks+z fiillerden do²an bor<lar 
buna dahil de²ildirler. Bundan dolay+, 
bu fiillerden do²an bor<lar+n hangileri 
oldu²unu inceleyiniz ve bu mebla²lar 
dava sonras+ silinmedi²i zaman, 
davaya ba#vurman+n size bir #ey getirip 
getirmiyece²ini inceleyin.

Arta kalan bor<lardan kurtulma karar+, 
genel olarak daha önce Alman ceza 
kanununun 283. ve bunu izleyen 
maddeleri gere²i, yani basit iflas ve 
iflasa sürüklemeden dolay+ kesin 
olarak cezaland+r+ld+²+n+z görüldü²ü 
zaman, verilmez. Ayn+ #ey, ba#vuruyu 
yapmadan 3 y+l öncesine kadar 
herhangi bir yerde, ödemelerde 
(örne²in vergi) bulunmamak veya para 
almak (banka, sosyal yard+m dairesi) 
i<in bilerek yanl+# bilgi verdi²iniz ortaya 
<+kt+²+nda da ge<erlidir.

Arta kalan bor<lardan kurtulma 
karar+n+n reddedilmesi tehlikesi, son 
2 y+l i<inde de²erli e#ya hediye etme 
veya son 4 y+l i<inde fiyat+n+n alt+nda 
yak+nlar+n+za sat+#larda bulunma (mal 
varl+²+n+n kayd+r+lmas+) durumunda da 
vard+r.

– ÖNER* –

Tüketici aciz davas+n+n sizin i<in 
do²ru yol olup olmad+²+ sorusunu 
sizin i<in yetkili bor< dan+#man+yla 
bir daha ayr+nt+l+ olarak gözden 
ge<irmelisiniz. Bunun i<in a#a²+daki 
soru formunu kullan+n+z. 

Sonu<

Ba#ta da söylendi²i gibi , bu dava 
masrafl+, zahmetli ve engebelidir. *u 
an, baz+ #eyleri basitle#tirecek aciz 
kanununun ikinci büyük de²i#ikli²i 
konusunda <al+#+lmaktad+r. Bu 
ikinci de²i#ikli²in ger<ekle#ip 
ger<ekle#medi²i konusunda bilgi al+n+z.
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S+k<a sorulan 
sorular

Bütün bor<lardan kurtulacak m+y+m?

Bor<lar+n+za basit para cezalar+, para 
cezalar+ ve haks+z fiilden do²an talepler 
(zarardan do²an maddi tazminat gibi) 
dahilse, hay+r. Aciz davas+ süresince 
yap+lan yeni bor<lar da silinmezler.

Aciz davas+nda hangi mal varl+²+ 
de²erlendirilmektedir?

'ayet daha önce icra memuru ile 
tecrübeniz olmu#sa, gösteri#siz bir 
ev idaresi i<in gerekli olan bütün 
her #eyin haciz edilemez oldu²unu 
bilirsiniz. Aciz davas+ i<in de ayn+ yasal 
kurallar ge<erlidir. Bu konuda ayr+nt+l+ 
bilgi i<in, „icra memuru taraf+ndan 
yap+lan zorunlu icra“ bölümüne 
bak+n+z. Mal varl+²+n+z, ba#kalar+na 
kar#+ olan taleplerinizi de (tasarruf 
hesaplar+, servet birikimi ödemeleri, 
kira depozitleri, kooperatif hisseleri, 
ya#am sigortas+ndan do²an hak) 
i<erir. Mal varl+²+n+n de²erlendirilmesi 
aciz davas+n+n a<+lmas+ esnas+nda 
(aciz davas+n+n a<+lmas+ndan arta 
kalan bor<lar+n silinece²i karar+n+n 
verildi²i zamana kadar) yap+l+r. Arta 
kalan bor<lardan kurtulabilece²inizin 
size bildirilmesinden sonra ile 
kurtuldu²unuzun size bildirilmesi 
aras+ndaki süre<te size miras kal+rsa, 
bu miras+n yar+s+n+ iflas masas+na 
(kütlesine) devretmeniz gerekiyor.

*#imi araba olmadan yapam+yorum. 
Buna ra²men arabaya el konulacak 
m+?

E²er i#iniz i<in gerekliyse, araba size 
b+rak+lmal+d+r. 'ayet <ok pahal+ bir 
araban+z varsa, bu sat+l+r ve bunun 
yerine ucuz bir araba al+n+r. Yediemin 
i#inize toplu ta#+ma ara<lar+yla ula#+p 
ula#mayaca²+n+z+ ve ayr+ca araban+n 
vazge<ilmez olup olmad+²+n+ inceler.

Henüz paras+ tam olarak ödenmemi# 
müstakil bir evde oturmaktay+m. Ev 
art+rma yoluyla sat+#a <+kar+lacak 
m+? Bu durumda evden <+kmam+z 
gerekiyor mu?

A<+lan aciz davas+nda mal varl+²+n+z 
de²erlendirilir. Eviniz mal varl+²+n+za 
tabidir. Evinizin sat+#a <+kar+l+p 
<+kar+lmayaca²+na, evi finanse eden 
alacakl+lar karar verir. Ev ger<ekten 
sat+l+rsa veya art+rma yoluyla sat+#a 

<+kar+l+rsa, yeni ev sahibinin evde 
kendisinin oturmak istiyebilece²ini 
hesaba katmal+s+n+z.

Ya#am sigortam #imdi 
de²erlendirilirse, yedieminin eline 
<ok fazla bir para ge<mez, ama 
benim i<in bu maddi kay+p anlam+na 
gelir. Bunu önleyemez miyim?

Bu durumda mant+kl+ olan, sigortay+ 
geri sat+n alma miktar+n+n ne kadar 
oldu²unun sorulmas+d+r. Yedieminin 
bu miktara el koyma hakk+ vard+r. 
Yediemin, iste²iniz üzerine sigortay+ 
bu mebla² kar#+l+²+nda „sat+n alman+z“ 
i<in size imkan tan+yacakt+r. 'ayet 
aileniz veya tan+d+klar+n+z sigortan+n 
güncel geri al+m miktar+n+ yediemine 
ödeme durumundaysalar, sigortan+n 
<+k+#+ böylece engellenmi# olur ve bu 
sigortay+ normal devam ettirebilirsiniz 
(ayn+ #ey araba gibi di²er mal varl+klar+ 
i<in de ge<erlidir).

Aciz davas+ ka<a mal olmaktad+r?

Aciz davas+ maliyeti, tecrübelere 
göre 1.000 ile 2.500 euro aras+nda 
de²i#mektedir. Bu masraflar+ 
ödeyebilecek gücünüz yoksa, 
masraflar+n ertelenmesi i<in 
ba#vurabilirsiniz.

<al+#ma plan+n+z+ onaylamal+d+r. 
Yediemin, vergi ödemeleri gibi cari 
ödeme yükümlülüklerinizden #ahsi 
olarak sorumlu oldu²u i<in, serbest 
<al+#man+n beraberinde getirebilece²i 
rizikolar+n sorumlulu²unu ta#+mak 
istemez. Bunun i<in önceden 
yediemininizle konu#unuz.

Art+k 
bor<suzum!

Az olmas+ndan dolay+ haciz 
edilebilinir gelirim yok. Bundan 
dolay+, bor<lar+n tasfiyesi i<in belirli 
bir mebla² sunam+yorum. Buna 
ra²men bor<lar+mdan kurtulacak 
m+y+m?

Evet. Almanya’da, alacakl+lara 
ödenmesi gereken asgari bir mebla² ile 
ilgili bir düzenleme yoktur.

Yaln+zca e#imle ortak bor<lar+m+z 
var. E#imle, ortak ba#vuru dilek<esi 
verebilir miyiz?

Hay+r. Her kes kendi ba#+na 
ba#vurmal+d+r.

Dava esnas+nda serbest <al+#abilir 
miyim?

Dava a<+ld+ktan sonra i# ile ilgili 
bütün de²i#iklikleri yedieminizle 
konu#mal+s+n+z. Yediemin serbest 
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*FLAS DAVASININ HAZIRLANMASI *>*N SORU FORMU
*flas davas+n+n haz+rlanmas+ i<in, bu soru ka²+d+n+n Almancas+n+ doldurarak beraberinizde getiriniz! 

Toplam olarak_____________________________  alacakl+ya____________________________________________ EUR borcum var. 

o Kendime ait i#yerim vard+ (ve ______________________ i#<im vard+/i#<im yoktu). 

o Halen i#yerim var (Ich-AG, serbest meslek, kü<ük esnaf). 

o Maa#+ma/hesap numarama #uan haciz konulmu# bulumaktad+r. 

o Güncel kira veya enerji bor<lar+m var

o Ciro hesab+m #u anda eksidedir. 

o Baz+ taksitleri ödüyorum (mobilya/araba). 

o Ceza kanununun 283. maddesinden dolay+ (iflas su<u) cezaland+r+ld+m. 

o Son ü< y+l i<inde resmi dairelere (sosyal yard+m dairesi,vergi dairesi, i# ve i#<i bulma dairesi) 
veya bankalara yanl+# beyanda bulunmu# olabilirim. 

o Ödemem gereken ve ____________________________  EUR olan para cezam var. 

o Nafaka borcum var veya güncel nafakay+ ödemekte zorluk <ekiyorum. 

o Özel #ah+slara borcum var (akrabalar+ma borcum var). 

o Emlak bor<lar+m var (ev, daire) 

o Maa# devir belgesini imzalad+m (kredi al+rken ufak yaz+lanlar). 

o Baz+ bor<lar yaln+z bana ait de²il. 

o *#verenden i# ve i#<i bulma dairesinden sosyal yard+m dairesinden emekli sand+²+ndan ya 
da _______________________________________________ dan___________________________________________________________ EUR ayl+k gelirim var. 

o Arabam, motorsikletim, kameram ______________________________________________________  (di²er de²erli e#yalar) var. 

o A#a²+daki mal varl+klar+na sahibim (hayat sigortas+, tasarruf cüzdan+, yap+ tasarrufu sözle#me
si __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________).

o Vergi iadesinden alaca²+m var. 

o Kira depozitim veya kooperatifte hisselerim var. 
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6. YANLI' YOLLAR
6.1. MEKTUP ÖRNEKLER*

Sosyal yard+m dairesine kira bor<lar+n+n kar#+lanmas+ i<in 
ba#vuru yap+ld+²+n+ ev sahibine bildiren mektup örne²i

An den Vermieter

Mietverhältnis in (Ort, Straße)
Ausgleich von Mietrückständen

Sehr geehrte/r ...

durch ausbleibende Zahlungen von .... (Sozialhilfe/Arbeitslosengeld/...) bin 
ich unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage geraten. Ich konnte deshalb 
meine Miete (nur in Teilbeträgen/leider nicht einmal in Teilbeträgen) nicht 
bezahlen. Ich habe deshalb die Übernahme der Mietrückstände beim zuständigen
Sozialamt beantragt. Leider wird sich die Antragsbearbeitung einige Wochen 

Kira bor<lar+n+n taksitle ödenmesi i<in mektup örne²i

An den Vermieter

Mietverhältnis in (Ort, Straße)

Ausgleich von Mietrückständen

Sehr geehrte/r ... 

aufgrund meiner angespannten finanziellen Situation war ich nicht in der Lage, meine 

Miete vollständig und regelmäßig zu bezahlen. Es haben sich dadurch Mietrückstände

von EUR ... ergeben. Leider kann ich Ihnen den entstandenen Rückstand

nicht in einer Summe zurückzahlen. Ich könnte jedoch die aufgelaufenen Rückstände

durch eine zusätzliche monatliche Zahlung von EUR ... zu meiner laufenden Mietzah-

lung ausgleichen. Die Rate auf den Rückstand wird jeweils mit der Miete überwiesen 

und zwar beginnend ab...

Eventuell als Zusatz:

Bitte nehmen Sie von einer fristlosen Kündigung Abstand, damit mein Wohnraum nicht 

gefährdet ist. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und eine positive Antwort.

Mit freundlichen Grüßen
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Enerji bor<lar+n+n taksitle ödenmesi i<in mektup örne²i

An die BEWAG/GASAG

Energieversorgung für die Verbraucheranlage in

(Ort, Straße)

Ausgleich von Zahlungsrückständen

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund meiner angespannten finanziellen Situation war ich nicht in der Lage, 

meine Teilraten regelmäßig und/oder vollständig zu entrichten. Es haben sich damit 

Rückstände von ... EUR ergeben. Leider kann ich Ihnen den entstandenen Rückstand 

nicht in einer Summe zurückzahlen. Ich könnte Ihnen die aufgelaufenen Rückstände in 

Raten von monatlich ... EUR beginnend ab ... und dann jeweils zum ... eines Monats 

ausgleichen.

Sollte wegen des Zahlungsverzuges schon die Sperrung der Energiezufuhr angedroht worden sein, bitte 
folgende Ergänzung vornehmen:

Da ich dringend auf die Versorgung mit Energie angewiesen bin, bitte ich Sie,

von der angedrohten Sperrung der Energiezufuhr abzusehen. Die Folgen der 

Einstellung

würden in keinem Verhältnis zu den aufgelaufenen Rückständen stehen.

Bei einer Ratenzahlung von EUR ... monatlich wäre außerdem die Tilgung der

Rückstände sichergestellt. Ich danke für Ihre Bemühungen und sehe Ihrer

Rückäußerung entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

hinziehen. Ich bitte Sie von weiteren Zwangsmaßnahmen Abstand zu nehmen und

werde Sie unaufgefordert über die Entscheidung auf dem Laufenden halten.

Ich hoffe auf Ihr Verständnis und Ihr Entgegenkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Sosyal yard+m dairesine enerji bor<lar+n+n kar#+lanmas+ i<in 
ba#vuru yap+ld+²+n+ enerji #ebekesine bildiren mektup örne²i

An die BEWAG/GASAG

Energieversorgung für die Verbraucheranlage in

(Ort, Straße)

Ausgleich von Zahlungsrückständen

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch ausbleibende Zahlungen von .... (Sozialhilfe/Arbeitslosengeld/...) bin ich 

unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage geraten. Ich konnte deshalb meine 

Energieabschläge (nur in Teilbeträgen/leider nicht einmal in Teilbeträgen) nicht 

bezahlen.

Ich habe deshalb die Übernahme der Energierückstände beim zuständigen

Sozialamt beantragt. Leider wird sich die Antragsbearbeitung einige Wochen

hinziehen.

Ich bitte Sie von weiteren Zwangsmaßnahmen Abstand zu nehmen und werde Sie

unaufgefordert über die Entscheidung auf dem Laufenden halten.

Ich hoffe auf Ihr Verständnis und Ihr Entgegenkommen.

Mit freundlichen Grüßen
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Para cezalar+n+n taksitle ödenmesi i<in dilek<e örne²i

An das Amtsgericht

Betr.: Antrag auf Ratenzahlung / auf Verrichtung

freier Arbeit

Geschäftsnummer: .......................

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen mich wurde eine Geldstrafe über EUR ...verhängt. Aufgrund meiner derzeitigen 

finanziellen Situation bin ich nicht in der Lage, den Betrag in einer Summe zu begleichen 

und beantrage daher, mir eine Ratenzahlung von monatlich EUR ... einzuräumen. Die 

Zahlungen werden jeweils zum ... eines Monats erfolgen.

Meine Einkommenssituation weise ich durch Beilage einer Kopie meines Bewilligungs-

bescheides des Arbeitsamtes (oder sonstiger Bescheid) nach.

Mit freundlichen Grüßen

Nafaka miktar+n+ dü#ürmek i<in dilek<e örne²i

für mein(e) Kind(er) ... (geb. ...)

Geschäftszeichen:..........

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit stelle ich einen Antrag auf Herabsetzung des Unterhaltes für mein(e) Kind(er) 

... Ich bin seit ... arbeitslos (krank, berentet, ... u s w.) weil ... Zur Zeit 

erhalte ich Arbeitslosengeld (Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe, Krankengeld, Rente) 

in Höhe von ... EUR. Ich bemühe mich intensiv um Arbeit, bisher jedoch erfolglos. 

Ich bin bereit, meiner Unterhaltszahlung nachzukommen, kann jedoch den Unterhalt 

aufgrund meines geringen Einkommens nicht in der festgelegten Höhe bezahlen. Ich 

bin mir bewusst, wie wichtig die Zahlung des Unterhaltes ist. Für mich wäre es eine 

große Entlastung, wenn die Unterhaltsrückstände gestundet und der laufende Unterhalt 

herabgesetzt werden würde.

Ich bitte Sie, meinem Antrag zu entsprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Para cezalar+n+ <al+#arak ödemek i<in dilek<e örne²i

An das Amtsgericht

Betr.: Antrag auf Verrichtung freier Arbeit

Geschäftsnummer: .......................

Sehr geehrte Damen und Herren,

Aufgrund meiner derzeitigen finanziellen Situation bin ich nicht in der Lage, die 

Geldstrafe in Raten zu tilgen.. Ich beantrage daher, mir die Möglichkeit einzuräumen, 

die Geldstrafe durch freie Arbeit zu tilgen. Bitte schicken Sie mir eine Liste über 

entsprechende Beschäftigungsstellen zu. Vielen Dank

für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen
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Bor<lar+n ertelenmesi i<in mektup örne²i

An Gläubiger XY

Betrifft: Ihr Schreiben vom..... Aktenzeichen. ...

Antrag auf Stundung der Forderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ich seit dem ... arbeitslos bin/werde. (Die 

Bearbeitung des Antrages und die Auszahlung werden sich einige Zeit hinziehen und zu 

Einkommensverschlechterungen führen.) Das/Die Arbeitslosengeld/-Arbeitslosenhilfe/

... reicht gerade für den Lebensunterhalt (meiner ... köpfigen) Familie aus. Ich habe 

leider bei ... Gläubigern Schulden in Höhe von .... EUR. Es ist mir vorläufig nicht 

mehr möglich, die Schuldverpflichtung bei Ihnen zu bezahlen (in voller Höhe). Ich 

hoffe auf eine baldige Veränderung meiner finanziellen Verhältnisse.

Ich bitte Sie deshalb um eine Stundung der Forderung von einem _ /einem Jahr. Es 

wäre für mich eine finanzielle Erleichterung wenn Sie für diesen Zeitraum auf Zinsen 

verzichten würden.

Mit freundlichen Grüßen

Ähnlicher Text verwendbar bei langandauernder Arbeitslosigkeit, bei anderen Einkommenseinbußen, z.B. 
durch Krankengeld oder Wegfall eines Verdienstes wegen Erziehungsurlaubes.

Anla#arak, borcun bir k+sm+n+ bir defaya mahsus ödeyerek 
kapatmak i<in mektup örne²

An Gläubiger XY

Betrifft: Ihr Schreiben vom ... Aktenzeichen. ...

Antrag auf Vergleichsvorschlag

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe leider bei ... Gläubigern Schuldverpflichtungen in Höhe von... EUR. Ich 

lebe von ... in Höhe von.... (Davon muss ich meine ... köpfige Familie unterhalten.) 

Im Rahmen meiner wirtschaftlichen Möglichkeiten habe ich mich stets bemüht, meinen 

Verpflichtungen nachzukommen. Ihre Forderung ist leider auf dem ordentlichen 

Gerichtswege nicht/nur in geringer Höhe beitreibbar, da ich weder Pfändbare Habe noch 

verwertbares Vermögen habe.

Durch Dritte könnte ich ein begrenztes Darlehen für die gesamte Regulierung meiner 

Schulden erhalten.

Davon kann ich Ihnen EUR ... als Vergleich anbieten, sofern Sie im Vorfeld rechtsver-

bindlich auf die Restforderung verzichten. Durch die Annahme dieses Vergleiches 

würden Sie wenigstens Teile der Forderung einbringen. Sofern Sie sich nicht meinem 

Angebot anschließen können oder wollen, würde ich diesen Betrag einem der anderen 

Gläubiger anbieten.

Nach Eingang es Geldes bitte ich um ein Erledigungsscheiben/um Herausgabe des 

Titels.

Mit freundlichen Grüßen
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Bor<lar+n taksitle ödenmesi i<in mektup örne²i

An Gläubiger XY

Betrifft: Ihr Schreiben vom ... Aktenzeichen. ...

Antrag auf Ratenzahlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe leider bei ... Gläubigern Schulden in Höhe von .... EUR. Von meinem Einkommen 

muss der Lebensunterhalt für mich/ meine ... köpfige Familie bestritten werden. Die 

o.g. Forderung kann ich zu meinem Bedauern nicht in einer Summe zahlen.

Ich kann monatlich nur eine Rate von.. EUR zahlen(, da ich an andere Gläubiger 

ebenfalls Raten zahle.) Die Ratenhöhe habe ich im Verhältnis zur Höhe der Schulden 

festgelegt. In diesem Zusammenhang bitte ich zu prüfen, ob es möglich ist für diesen 

Zeitraum auf Zinsen zu verzichten. Ich würde mich über eine schnelle und positive 

Antwort freuen, damit ich die Zahlungen ab de nächsten Monat veranlassen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Ähnlicher Text verwendbar bei langandauernder Arbeitslosigkeit, bei anderen Einkommenseinbußen, z.B.
durch Krankengeld oder Wegfall eines Verdienstes wegen Erziehungsurlaubes.

Bor<lar+n ba²+#lanmas+ i<in mektup örne²i

An Gläubiger XY

Betrifft: Ihr Schreiben vom ... Aktenzeichen...

Antrag auf Erlass der Forderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe leider bei ... Gläubigern Schuldverpflichtungen in Höhe von.. EUR. Im Rahmen 

meiner wirtschaftlichen Möglichkeiten habe ich mich stets bemüht, meinen Verpflichtungen 

nachzukommen. Von meinem Lohn/Arbeitslosengeld oder –hilfe/ Krankengeld,etc.) muss 

ich leben (jedoch meine ... köpfige Familie unterhalten), so dass für Ratenzahlungen 

keinerlei Spielraum mehr vorhanden ist. Eine Veränderung dieser Situation ist leider 

nicht absehbar. Ich werde leider auf Dauer zahlungsunfähig sein. Ich habe weder 

pfändbare Habe noch verwertbares Vermögen.

Ich bitte Sie daher, mir die bei Ihnen bestehende Forderung zu erlassen (und dabei zu 

berücksichtigen,dass ich bisher bereits einen Betrag von ... EUR gezahlt habe (evtl. 

Prozentsatz von der ursprünglichen Forderung angeben)).

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Entgegenkommen im Voraus.

Mitfreundlichen Grüßen
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6.2. Alman Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 
(HMUK) 850 c maddesine göre HAC*Z TABELASI

Net ayl+k maa# yada di²er 
gelirler (euro)

5 ki#iye kar#+ nafaka yükümlülü²ü olma durumunda haciz edilebilir mebla² (euro)

0 1 2 3 4 5
ve sonrasi

bis 989,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

990,00 999,99 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1000,00 1009,99 10,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010,00 1019,99 17,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1020,00 1029,99 24,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1030,00 1039,99 31,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1040,00 1049,99 38,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1050,00 1059,99 45,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1060,00 1069,99 52,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1070,00 1079,99 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1080,00 1089,99 66,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1090,00 1099,99 73,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1100,00 1109,99 80,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1110,00 1119,99 87,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1120,00 1129,99 94,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1130,00 1139,99 101,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1140,00 1149,99 108,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1150,00 1159,99 115,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1160,00 1169,99 122,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1170,00 1179,99 129,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1180,00 1189,99 136,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1190,00 1199,99 143,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1200,00 1209,99 150,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1210,00 1219,99 157,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1220,00 1229,99 164,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1230,00 1239,99 171,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1240,00 1249,99 178,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1250,00 1259,99 185,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1260,00 1269,99 192,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1270,00 1279,99 199,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1280,00 1289,99 206,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1290,00 1299,99 213,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1300,00 1309,99 220,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1310,00 1319,99 227,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1320,00 1329,99 234,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1330,00 1339,99 241,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1340,00 1349,99 248,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1350,00 1359,99 255,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1360,00 1369,99 262,40 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1370,00 1379,99 269,40 7,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1380,00 1389,99 276,40 12,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1390,00 1399,99 283,40 17,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1400,00 1409,99 290,40 22,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1410,00 1419,99 297,40 27,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1420,00 1429,99 304,40 32,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1430,00 1439,99 311,40 37,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1440,00 1449,99 318,40 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1450,00 1459,99 325,40 47,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1460,00 1469,99 332,40 52,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1470,00 1479,99 339,40 57,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1480,00 1489,99 346,40 62,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Net ayl+k maa# yada di²er 
gelirler (euro)

5 ki#iye kar#+ nafaka yükümlülü²ü olma durumunda haciz edilebilir mebla² (euro)

0 1 2 3 4 5
ve sonrasi

1490,00 1499,99 353,40 67,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1500,00 1509,99 360,40 72,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1510,00 1519,99 367,40 77,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1520,00 1529,99 374,40 82,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1530,00 1539,99 381,40 87,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1540,00 1549,99 388,40 92,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1550,00 1559,99 395,40 97,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1560,00 1569,99 402,40 102,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1570,00 1579,99 409,40 107,05 3,01 0,00 0,00 0,00

1580,00 1589,99 416,40 112,05 7,01 0,00 0,00 0,00

1590,00 1599,99 423,40 117,05 11,01 0,00 0,00 0,00

1600,00 1609,99 430,40 122,05 15,01 0,00 0,00 0,00

1610,00 1619,99 437,40 127,05 19,01 0,00 0,00 0,00

1620,00 1629,99 444,40 132,05 23,01 0,00 0,00 0,00

1630,00 1639,99 451,40 137,05 27,01 0,00 0,00 0,00

1640,00 1649,99 458,40 142,05 31,01 0,00 0,00 0,00

1650,00 1659,99 465,40 147,05 35,01 0,00 0,00 0,00

1660,00 1669,99 472,40 152,05 39,01 0,00 0,00 0,00

1670,00 1679,99 479,40 157,05 43,01 0,00 0,00 0,00

1680,00 1689,99 486,40 162,05 47,01 0,00 0,00 0,00

1690,00 1699,99 493,40 167,05 51,01 0,00 0,00 0,00

1700,00 1709,99 500,40 172,05 55,01 0,00 0,00 0,00

1710,00 1719,99 507,40 177,05 59,01 0,00 0,00 0,00

1720,00 1729,99 514,40 182,05 63,01 0,00 0,00 0,00

1730,00 1739,99 521,40 187,05 67,01 0,00 0,00 0,00

1740,00 1749,99 528,40 192,05 71,01 0,00 0,00 0,00

1750,00 1759,99 535,40 197,05 75,01 0,00 0,00 0,00

1760,00 1769,99 542,40 202,05 79,01 0,00 0,00 0,00

1770,00 1779,99 549,40 207,05 83,01 0,29 0,00 0,00

1780,00 1789,99 556,40 212,05 87,01 3,29 0,00 0,00

1790,00 1799,99 563,40 217,05 91,01 6,29 0,00 0,00

1800,00 1809,99 570,40 222,05 95,01 9,29 0,00 0,00

1810,00 1819,99 577,40 227,05 99,01 12,29 0,00 0,00

1820,00 1829,99 584,40 232,05 103,01 15,29 0,00 0,00

1830,00 1839,99 591,40 237,05 107,01 18,29 0,00 0,00

1840,00 1849,99 598,40 242,05 111,01 21,29 0,00 0,00

1850,00 1859,99 605,40 247,05 115,01 24,29 0,00 0,00

1860,00 1869,99 612,40 252,05 119,01 27,29 0,00 0,00

1870,00 1879,99 619,40 257,05 123,01 30,29 0,00 0,00

1880,00 1889,99 626,40 262,05 127,01 33,29 0,00 0,00

1890,00 1899,99 633,40 267,05 131,01 36,29 0,00 0,00

1900,00 1909,99 640,40 272,05 135,01 39,29 0,00 0,00

1910,00 1919,99 647,40 277,05 139,01 42,29 0,00 0,00

1920,00 1929,99 654,40 282,05 143,01 45,29 0,00 0,00

1930,00 1939,99 661,40 287,05 147,01 48,29 0,00 0,00

1940,00 1949,99 668,40 292,05 151,01 51,29 0,00 0,00

1950,00 1959,99 675,40 297,05 155,01 54,29 0,00 0,00

1960,00 1969,99 682,40 302,05 159,01 57,29 0,00 0,00

1970,00 1979,99 689,40 307,05 163,01 60,29 0,00 0,00

1980,00 1989,99 696,40 312,05 167,01 63,29 0,88 0,00

1990,00 1999,99 703,40 317,05 171,01 66,29 2,88 0,00
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Net ayl+k maa# yada di²er 
gelirler (euro)

5 ki#iye kar#+ nafaka yükümlülü²ü olma durumunda haciz edilebilir mebla² (euro)

0 1 2 3 4 5
ve sonrasi

2000,00 2009,99 710,40 322,05 175,01 69,29 4,88 0,00

2010,00 2019,99 717,40 327,05 179,01 72,29 6,88 0,00

2020,00 2029,99 724,40 332,05 183,01 75,29 8,88 0,00

2030,00 2039,99 731,40 337,05 187,01 78,29 10,88 0,00

2040,00 2049,99 738,40 342,05 191,01 81,29 12,88 0,00

2050,00 2059,99 745,40 347,05 195,01 84,29 14,88 0,00

2060,00 2069,99 752,40 352,05 199,01 87,29 16,88 0,00

2070,00 2079,99 759,40 357,05 203,01 90,29 18,88 0,00

2080,00 2089,99 766,40 362,05 207,01 93,29 20,88 0,00

2090,00 2099,99 773,40 367,05 211,01 96,29 22,88 0,00

2100,00 2109,99 780,40 372,05 215,01 99,29 24,88 0,00

2110,00 2119,99 787,40 377,05 219,01 102,29 26,88 0,00

2120,00 2129,99 794,40 382,05 223,01 105,29 28,88 0,00

2130,00 2139,99 801,40 387,05 227,01 108,29 30,88 0,00

2140,00 2149,99 808,40 392,05 231,01 111,29 32,88 0,00

2150,00 2159,99 815,40 397,05 235,01 114,29 34,88 0,00

2160,00 2169,99 822,40 402,05 239,01 117,29 36,88 0,00

2170,00 2179,99 829,40 407,05 243,01 120,29 38,88 0,00

2180,00 2189,99 836,40 412,05 247,01 123,29 40,88 0,00

2190,00 2199,99 843,40 417,05 251,01 126,29 42,88 0,79

2200,00 2209,99 850,40 422,05 255,01 129,29 44,88 1,79

2210,00 2219,99 857,40 427,05 259,01 132,29 46,88 2,79

2220,00 2229,99 864,40 432,05 263,01 135,29 48,88 3,79

2230,00 2239,99 871,40 437,05 267,01 138,29 50,88 4,79

2240,00 2249,99 878,40 442,05 271,01 141,29 52,88 5,79

2250,00 2259,99 885,40 447,05 275,01 144,29 54,88 6,79

2260,00 2269,99 892,40 452,05 279,01 147,29 56,88 7,79

2270,00 2279,99 899,40 457,05 283,01 150,29 58,88 8,79

2280,00 2289,99 906,40 462,05 287,01 153,29 60,88 9,79

2290,00 2299,99 913,40 467,05 291,01 156,29 62,88 10,79

2300,00 2309,99 920,40 472,05 295,01 159,29 64,88 11,79

2310,00 2319,99 927,40 477,05 299,01 162,29 66,88 12,79

2320,00 2329,99 934,40 482,05 303,01 165,29 68,88 13,79

2330,00 2339,99 941,40 487,05 307,01 168,29 70,88 14,79

2340,00 2349,99 948,40 492,05 311,01 171,29 72,88 15,79

2350,00 2359,99 955,40 497,05 315,01 174,29 74,88 16,79

2360,00 2369,99 962,40 502,05 319,01 177,29 76,88 17,79

2370,00 2379,99 969,40 507,05 323,01 180,29 78,88 18,79

2380,00 2389,99 976,40 512,05 327,01 183,29 80,88 19,79

2390,00 2399,99 983,40 517,05 331,01 186,29 82,88 20,79

2400,00 2409,99 990,40 522,05 335,01 189,29 84,88 21,79

2410,00 2419,99 997,40 527,05 339,01 192,29 86,88 22,79

2420,00 2429,99 1004,40 532,05 343,01 195,29 88,88 23,79

2430,00 2439,99 1011,40 537,05 347,01 198,29 90,88 24,79

2440,00 2449,99 1018,40 542,05 351,01 201,29 92,88 25,79

2450,00 2459,99 1025,40 547,05 355,01 204,29 94,88 26,79

2460,00 2469,99 1032,40 552,05 359,01 207,29 96,88 27,79

2470,00 2479,99 1039,40 557,05 363,01 210,29 98,88 28,79

2480,00 2489,99 1046,40 562,05 367,01 213,29 100,88 29,79

2490,00 2499,99 1053,40 567,05 371,01 216,29 102,88 30,79

2500,00 2509,99 1060,40 572,05 375,01 219,29 104,88 31,79

2510,00 2519,99 1067,40 577,05 379,01 222,29 106,88 32,79

2520,00 2529,99 1074,40 582,05 383,01 225,29 108,88 33,79

Net ayl+k maa# yada di²er 
gelirler (euro)

5 ki#iye kar#+ nafaka yükümlülü²ü olma durumunda haciz edilebilir mebla² (euro)

0 1 2 3 4 5
ve sonrasi

2530,00 2539,99 1081,40 587,05 387,01 228,29 110,88 34,79

2540,00 2549,99 1088,40 592,05 391,01 231,29 112,88 35,79

2550,00 2559,99 1095,40 597,05 395,01 234,29 114,88 36,79

2560,00 2569,99 1102,40 602,05 399,01 237,29 116,88 37,79

2570,00 2579,99 1109,40 607,05 403,01 240,29 118,88 38,79

2580,00 2589,99 1116,40 612,05 407,01 243,29 120,88 39,79

2590,00 2599,99 1123,40 617,05 411,01 246,29 122,88 40,79

2600,00 2609,99 1130,40 622,05 415,01 249,29 124,88 41,79

2610,00 2619,99 1137,40 627,05 419,01 252,29 126,88 42,79

2620,00 2629,99 1144,40 632,05 423,01 255,29 128,88 43,79

2630,00 2639,99 1151,40 637,05 427,01 258,29 130,88 44,79

2640,00 2649,99 1158,40 642,05 431,01 261,29 132,88 45,79

2650,00 2659,99 1165,40 647,05 435,01 264,29 134,88 46,79

2660,00 2669,99 1172,40 652,05 439,01 267,29 136,88 47,79

2670,00 2679,99 1179,40 657,05 443,01 270,29 138,88 48,79

2680,00 2689,99 1186,40 662,05 447,01 273,29 140,88 49,79

2690,00 2699,99 1193,40 667,05 451,01 276,29 142,88 50,79

2700,00 2709,99 1200,40 672,05 455,01 279,29 144,88 51,79

2710,00 2719,99 1207,40 677,05 459,01 282,29 146,88 52,79

2720,00 2729,99 1214,40 682,05 463,01 285,29 148,88 53,79

2730,00 2739,99 1221,40 687,05 467,01 288,29 150,88 54,79

2740,00 2749,99 1228,40 692,05 471,01 291,29 152,88 55,79

2750,00 2759,99 1235,40 697,05 475,01 294,29 154,88 56,79

2760,00 2769,99 1242,40 702,05 479,01 297,29 156,88 57,79

2770,00 2779,99 1249,40 707,05 483,01 300,29 158,88 58,79

2780,00 2789,99 1256,40 712,05 487,01 303,29 160,88 59,79

2790,00 2799,99 1263,40 717,05 491,01 306,29 162,88 60,79

2800,00 2809,99 1270,40 722,05 495,01 309,29 164,88 61,79

2810,00 2819,99 1277,40 727,05 499,01 312,29 166,88 62,79

2820,00 2829,99 1284,40 732,05 503,01 315,29 168,88 63,79

2830,00 2839,99 1291,40 737,05 507,01 318,29 170,88 64,79

2840,00 2849,99 1298,40 742,05 511,01 321,29 172,88 65,79

2850,00 2859,99 1305,40 747,05 515,01 324,29 174,88 66,79

2860,00 2869,99 1312,40 752,05 519,01 327,29 176,88 67,79

2870,00 2879,99 1319,40 757,05 523,01 330,29 178,88 68,79

2880,00 2889,99 1326,40 762,05 527,01 333,29 180,88 69,79

2890,00 2899,99 1333,40 767,05 531,01 336,29 182,88 70,79

2900,00 2909,99 1340,40 772,05 535,01 339,29 184,88 71,79

2910,00 2919,99 1347,40 777,05 539,01 342,29 186,88 72,79

2920,00 2929,99 1354,40 782,05 543,01 345,29 188,88 73,79

2930,00 2939,99 1361,40 787,05 547,01 348,29 190,88 74,79

2940,00 2949,99 1368,40 792,05 551,01 351,29 192,88 75,79

2950,00 2959,99 1375,40 797,05 555,01 354,29 194,88 76,79

2960,00 2969,99 1382,40 802,05 559,01 357,29 196,88 77,79

2970,00 2979,99 1389,40 807,05 563,01 360,29 198,88 78,79

2980,00 2989,99 1396,40 812,05 567,01 363,29 200,88 79,79

2990,00 2999,99 1403,40 817,05 571,01 366,29 202,88 80,79

3000,00 3009,99 1410,40 822,05 575,01 369,29 204,88 81,79

3010,00 3019,99 1417,40 827,05 579,01 372,29 206,88 82,79

3020,00 3020,06 1424,40 832,05 583,01 375,29 208,88 83,79

Alle Beträge über 3020,06 sind voll pfändbar

gültig ab 1.07.2005
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Bezirk Beratungsstelle PLZ Anschrift Tel.

Mitte

AWO Mitte e.V. 13357 Badstraße 33 49 30 14 0

Caritasverband für das 
Erzbistum Berlin e.V.

10115
Große Hamburger  
Straße 18/19

666 33 420

Deutscher Familienverband e.V. und 
Bezirksamt

10559 Turmstraße 22 20093 3266

Pankow
Caritasverband für das 
Erzbistum Berlin e.V.

10437 Schönhauser Allee 141 44 01 79 36

Friedrichshain/
Kreuzberg

AWO Friedrichshain e.V.  und Bezirksamt 10958 Yorkstraße 4-11 90298 3694

Diakonisches Werk Berlin 
Stadtmitte e.V.

10997 Schlesische Straße 27 a 691 60 78

DILAB e.V. 10247 Rigaer Straße 103 422 77 94

Charlottenburg 
– Wilmersdorf

Diakonisches Werk Steglitz und 
Teltow-Zehlendorf e.V.

10623 Hardenbergstraße 9a 31 50 71 20

Spandau

AWO Spandau e.V. 13595 Betckestraße 7 36 28 38 66

Selbsthilfe u. Beratungstreff Regenbogen 
e.V.

13585 Lynarstraße 9 336 30 53

Tempelhof 
– Schöneberg

Verbraucherzentrale Berlin e.V. 10787 Bayreuther Straße 40 21 48 52 29

Steglitz – Zehlendorf
Deutscher Familienverband e.V. 
und Bezirksamt

12165 Am Fichtenberg 25 90299 30 33

Neukölln Neue Armut – EWS - e.V. 12043 Richardstraße 111 688 94 236

Treptow/Köpenick
Julateg Finsolv Treptow/Köpenick e.V. 12559 Salvador-Allende-Straße 87 655 79 38

offensiv´91 e.V.: 12439 Hasselwerderstraße 38/40 631 50 66

Lichtenberg

Caritasverband für das 
Erzbistum Berlin e.V.

13059 Grevesmühlener Straße 26 96 20 94 94

Julateg Finsolv Lichtenberg e.V. 10367 Normannenstraße 5 a 510 10 07

Reinickendorf
Deutscher Familienverband e.V. 13509 Am Nordgraben 1 41 92 42 57

Nebenstelle: 13439 Wilhelmsruher Damm 159 40 72 86 0

Marzahn
Hellersdorf

Arbeitslosenverband e.V. 12679 Blumberger Damm 162 931 14 22

Julateg Finsolv Marzahn 
Hellersdorf e.V.

12619 Ernst-Bloch-Straße 43 54 71 21 52

6.3. ADRESLER
Berlin’de bulunan ve paras+z hizmet sunan aciz ve bor<lular 
i<in dan+#ma merkezleri

Lütfen oturdu²unuz semtteki bor<lular i<in dan+#ma merkezine ba#vurunuz!


