TURKISH

ÖNGÖRÜLEN BİLGİ

Beyannameyi imzalamadan önce aşağıdaki bilgiyi okumalısınız.

Yönetilemeyen borçlarla ilgilenme seçenekleriniz
Alacaklılarınızla görüşme: bazı alacaklılar size ödeme yapmanız için daha fazla zaman verebilir, geri ödemelerin miktarını değiştirebilir veya
borcu silmek için daha az miktarda ödemeyi kabul edebilir. Bazı alacaklıların, sözleşme şartlarını değiştirmek için faydalanabileceğiniz güçlük
hükümleri mevcuttur. Alacaklılarınızı aramalı ve güçlük hükümleri hakkında sorular sormalısınız.
Alacaklının talebine karşılık niyet beyanı yatırmak: Bu işlem, alacaklılarınız, icra memuru veya mahkeme yetkilisinin teminatsız borçlarınızı
tahsil etmek üzere harekete geçmesini 21 gün süreyle durdurur. Bu zamanı, alacaklılarınız ile görüşmek, diğer seçenekleri düşünmek veya
tavsiye almak için kullanabilirsiniz.
Bir borç sözleşmesi (DA) teklif etme: Borç Sözleşmesi, alacaklılarınızın çoğunluğu (tarafından) kabul edilmesi gereken, siz ve alacaklılarınız
arasında akdedilen yasal bağlayıcılığı olan bir düzenlemedir. Sözleşme ücreti karşılığında bir borç sözleşmesi kayyumu tarafından yönetilir. Bir
DA teklifinde bulunmak için borç, varlık ve geliriniz belli bir sınırın* altında olmalıdır. Alacaklılarınıza taksitler halinde ödemeyi veya borçlarınızın
toplam tutarından daha düşük olabilecek bir toplu ödeme yapmayı teklif edebilirsiniz. Sözleşmenizdeki tüm yükümlülük ve ödemeleri
tamamladığınızda sözleşme kapsamındaki borçlardan kurtulursunuz. İsminiz daima kamusal kayıt (NPII) sisteminde olacak ve 5 yıl boyunca
ticarî kredi başvuru kaydında veya diğer bazı koşullarda 5 yıldan daha fazla süreyle yer alacaktır. Ek bilgi ve yükümlülükler için bu sayfanın
altındaki ‘Kredi çekebilme ve birtakım hizmetleri yapabilme yeteneği’ ile ilgili paragrafa bakınız.
Bir kişisel aciz anlaşması (PIA) teklif edin ve imzalayın: alacaklıların büyük bir bölümü tarafından kabul edilmek zorunda olan bir PIA, siz ve
alacaklı arasında hukuken bağlayıcı bir anlaşmadır. PIA ücretlendirilecek bir kayyum tarafından yönetilmelidir. Borç, mal varlığı ve gelir limiti
yoktur. Alacaklılarınıza taksitler halinde ödemeyi veya borçlarınızın toplam tutarından daha düşük olabilecek bir toplu ödeme yapmayı teklif
edebilirsiniz. Sözleşmenizdeki tüm yükümlülük ve ödemeleri tamamladığınızda sözleşme kapsamındaki borçlardan kurtulursunuz. İsminiz daima
kamu sicilinde (NPII) olacak ve 5 yıl boyunca ticarî kredi kaydında veya bazı durumlarda 5 yıldan daha uzun bir süre kalacaktır. Daha fazla bilgi ve
yükümlülükleriniz için bu sayfanın en altındaki ‘Kredi ve bir takım servislerden yararlanabilmeniz’ paragrafını okuyunuz.
Ek bilgi kaynakları: Bir mâlî müşavirlik servisi, ruhsatlı yediemin, ruhsatlı borç sözleşmesi kayyumu, avukat veya muhasebeciden yardım
isteyebilirsiniz. Bu kişiler elinizdeki seçenekler hakkında bilgi verebilir ve sizin adınıza alacaklılarınızla konuşabilirler. Yukarıdaki seçenekler
veya mâlî rehberlik kaynakları hakkında daha fazla bilgi almak için 1300 364 785 numaralı telefondan AFSA'ya ulaşabilir veya
www.afsa.gov.au web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İflas dilekçesi sunmanın sonuçları

Yediemin iflâsınızı şu şekilde yönetecektir: Ruhsatlı bir yedieminden iflâsınızı yönetmesini isteyebilirsiniz. Şayet bir yediemin seçmezseniz,
AFSA ruhsatlı bir yedieminden sizin yedieminliğinizi üstlenmesini isteyebilir, aksi takdirde Resmî Yediemin (AFSA) yediemininiz olacaktır.
Alacaklılarınız yediemininizi değiştirebilir. Yediemininize her zaman yardımcı olmalısınız. Kişisel durumunuzda meydana gelen herhangi bir
değişikliği (isim, adres veya gelir dahildir) yediemininize derhal yazılı olarak bildirmelisiniz. Yediemininiz, belirli şartlar altında 3 yıllık iflâs süresini 5
veya 8 yıla uzatabilir. Genellikle yediemin, iflâsınızı yönetme karşılığında alacağı ücretini aldığı varlık veya gelirden karşılayacaktır.
Varlıklarınız satılabilir: Gündelik ev eşyalarınız, gelir elde etmek için kullanılan aletler (belirli bir değere kadar)* ve aracınız (belirli bir değere
kadar)* sizde kalabilir, ancak eviniz dahil diğer varlıklarınız yediemin tarafından satılabilir. Hiçbir mülkünüzü Avustralya içinde veya dışında
gizleyemez, devredemez veya elden çıkaramazsınız. Bu durumda, cezai kovuşturmaya tabi tutulabilirsiniz.
Gelir, iş ve işletmeniz etkilenebilir: Geliriniz belirlenen bir sınırı* aşarsa, gelirinizden katkılarda bulunmanız gerekebilir. Bir şirketin yöneticisi
ve/veya işletmecisi olamazsınız. Bazı meslek/ruhsatlandırma kuruluşları ilgili iş kolu veya meslekte devam etmenizi yasaklayabilir veya
sınırlayabilir. Belli kamu görevlerini yürütemezsiniz. Kendi işletmenizden farklı bir ada sahip işletme ve iş kolundaysanız, iş yapacağınız herkese
müflis durumda olduğunuzu söylemeniz gerekir. Aksi takdirde, cezai kovuşturmaya tabi tutulabilirsiniz.
Tüm borçlarınızdan ibra edilmeyebilirsiniz: İflâs durumunuz ortadan kalktıktan sonra teminatsız borçlarınızın çoğundan (örn. kredi kartları,
kişisel krediler, mağaza kartları) ibra edilirsiniz. Bazı borç türleri iflâs kapsamına girmez; örneğin, sahtekârlık sonucu olan borçlar, para cezaları ve
çocuk destek borçları ve bu borçları ödemeye devam etmeniz gerekir. Bir borç karşılığında bir varlığın teminat gösterilmesi (ev veya araç
üzerindeki ipotek gibi) ve geri ödemelerinizi sürdürmemeniz durumunda, ilgili alacaklı varlığı geri alıp satabilir; ancak, arada açık varsa, bu iflâs ile
karşılanır.
Yurtdışı seyahat imkânınız etkilenir: Yediemininizin yazılı izni olmadan yurtdışına çıkamazsınız ve pasaportunuzu yediemininize teslim etmeniz
gerekebilir. İflasınız Resmî Yediemin tarafından yönetiliyorsa, yurtdışı seyahat başvuru ücreti ödemeniz gerekebilir.
Adınız kamusal kayıt (NPII) sistemine silinmeyecek şekilde işlenir: Aynı zamanda 5 yıl boyunca ticarî kredi başvuru kaydında veya bazı
durumlarda 5 yıldan daha uzun bir süre kalacaktır.
Kredi ve belli hizmetleri alma imkânınız etkilenebilir: Kredi almakta veya kredili alışveriş yapmakta zorlanabilirsiniz. Bir teminat ödemeden
kiralama sırasında, elektrik, su veya telefon bağlatmada zorluk yaşayabilirsiniz. Bazı bankalar hesap işletmenize izin vermeyebilir veya hesabınızı
kullanma şeklinizi kısıtlayabilir. $3.000 veya üzerinde* kredi almanız durumunda, kredi sağlayıcısına müflis olduğunuzu bildirmeniz gerekir. Bir
taksitle satış sözleşmesi veya tutarın veya toplamların $3.000 veya daha fazla* olduğu bir mal kiralama sözleşmesi imzalamanız halinde, satıcıya
veya mülk sahibine müflis olduğunuzu bildirmeniz gerekir. Tutarı veya toplamları $3.000 veya üzerinde* olan kambiyo senedi, çek veya ödeme
senedi vererek mal ve hizmet almanız halinde, mal veya hizmet tedarikçisine müflis olduğunuzu bildirmeniz gerekir. $3.000 veya üzerinde* bir tutar
ödeme taahhüdünde bulunarak mal veya hizmet satın almanız halinde, mal veya hizmet tedarikçisine müflis olduğunuzu bildirmeniz gerekir. Mal
veya hizmet tedarik etmeyi taahhüt ederek $3.000 veya üzerinde* kredi alırsanız, krediyi sağlayana müflis olduğunuzu bildirmeniz gerekir.
Kiralayarak bir şey satın alma anlaşması veya toplam değeri $3000 ya da daha fazla* olan bir şeyi kiralama sözleşmesi yaparsanız, satıcıya veya
mal sahibine müflis olduğunuzu bildirmeniz gerekir. İflas durumunuzu açıklamamanız durumunda cezai kovuşturmaya maruz kalabilirsiniz.
*Bu endekse tabi bir tutar olduğundan periyodik olarak artar (İflâs Yasasının s304A maddesine bakın) Güncel sınırlar ve parasal tutarlar için
www.afsa.gov.au adresinden Endeksli Tutarlara bakın veya bir kopya almak üzere 1300 364 785 numaralı telefondan AFSA'yı arayın.
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