ALMANYA’DAN ALACAK TAHSİLATI
Günümüzde ithalat ve ihracat işlemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasının bir sonucu olarak yurtdışı
kaynaklı alacakların tahsili Türk ihracatçıları için önemli bir sorun haline gelmiştir. Alacak ve borç
takibi konusunda faaliyet sürdüren Global Credit Solutions’un Türkiye temsilcisi olan ARS
Danışmanlık ile işbirliğimiz doğrultusunda 128 (Yüzyirmisekiz) ülkede tahsilat ve hukuki
uyuşmazlıkların giderilmesi hususunda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Hukuk büromuz tarafından hazırlanan işbu bilgilendirme notu ise Almanya’da mevcut alacaklarınızın
tahsili konusunda kısa bir bilgilendirme içermektedir.

UYUŞMAZLIĞI YARGI YOLUNA BAŞVURMADAN
GÖNDERİMİ –UZLAŞMA- İLE ÇÖZÜMLEME
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Alacakların yargıya intikal ederek tahsil edilmesi, masraflı oluşu ve sürecin uzun sürmesi nedenleri ile
tarafımızca ikinci olarak başvurulması gereken bir yol olarak görülmektedir. Alacağın tahsili için ilk
aşamada ihtarname göndererek borçlu ile uzlaşmaya çalışma yolu denenmelidir. Bu aşamada hukuk
büromuz tarafından hazırlanacak ihtarname borçluya gönderilecek ve borçluya kendisine verilen
makul süre (genellikle 7 – 15 gün arasında) içerisinde borcu ödemesi aksi takdirde yasal yollara
başvurulacağı ihtar edilecektir. İhtarname bir yandan alacağınızın tahsili konusundaki kararlılığınızı
borçluya göstermekte diğer yandan ise yasal yola başvurmadan evvel borçluya tanınan son şans olarak
görülmektedir. Bunun yanında ihtarname gönderimi, bazı somut durumlarda her ne kadar zorunlu
olmasa da borçluyu temerrüde düşürme imkânı da sağlamaktadır.
Hukuk büromuz tarafından hazırlanan ihtarnameyi tebliğ alan borçlular genellikle borcu ödeme niyeti
ile tarafımızca iletişime geçmektedirler. Hukuk büromuzun ilk amacı alacaklıların uyuşmazlık yargıya
intikal ettirilmeden (daha fazla masraf yapmayı, süreci uzatmayı engellemek adına) alacaklarının bir
bölümüne veya tümüne ulaşabilmeleridir.
Alacaklı açısından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında borcun doğum tarihi, borç miktarı, borcu
ispata yarayacak belgelerin nitelikleri ve borçlu şirketin finansal ve hukuksal değerlendirmesi
yapılmalıdır. Borcun doğum tarihi ne kadar yeni ise alacakların tahsil edilmelerindeki başarı da o
kadar yüksek olmaktadır. Ancak uzlaşma yolu ile uyuşmazlığın çözümünün makul bir süre zarfında
sonuçlanmadığı takdirde alacağın tahsili için yargısal yola başvurulması gerekmektedir.

ŞİRKET-RATİNG İLE FİRMANIN
DURUMUNU ÖĞRENİN
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Yukarıda bahsettiğimiz borçlu firmanın finansal ve hukuksal açılardan değerlendirilmesi Şirket-Rating
yolu ile mümkündür. Kredi enformasyon kuruluşları tarafından uygulanan bu derecelendirme raporu
sayesinde şirketlerin borç taşıyabilme ve geri ödeme kapasiteleri tespit edilebilmektedir. Bu rapor;
ticari ilişki ile aldığınız riski tam olarak tespit edebilmenizi sağlayacak, teklif edeceğiniz fiyat ve
ödeme şekli konusunda size yardımcı olabilecek, çalıştığınız firmaya olan güven seviyenizi ve dolayısı
ile göstereceğiniz müsemmanın sınırı daha ilişkinin başında tespit etmenize yarayacak ve ticari ilişkiye
girmeyi düşündüğünüz firmanın ticari, finansal ve kurumsal yönden değerlendirme fırsatını sunacaktır.

NİHAİ AŞAMA İLAMLI - İLAMSIZ TAKİP
İhtarname gönderimi ile uzlaşmayı deneme yolunun çözüm getirmeyeceğinin en baştan bilinmesi veya
bu yol ile çözüm arayışında bulunulmuş olmasına rağmen borçlunun makul bir süre içerisinde tahsilat
yapmaması gibi durumlarda alacaklı, alacaklı olduğunu gösterir belgeler ile beraber tahsil için
mahkemede dava açılması mümkündür. Davanın açılması aşamasında alacaklının alacaklı olduğunu
ispata yarayacak tüm belgelerin dava dilekçesine eklenmesi gerekmekte ve dava değerine göre
hesaplanan dava harcı mahkemeye yatırılmaktadır.
“Mahverfahren” şeklinde adlandırılan ve Türkiye hukukundaki ilamsız icraya benzer alternatif bir yol
daha vardır. Bu yolda da ise borçlu yasal süre içerisinde kendisine gönderilen ödeme emrine itiraz
etmez ise karar kesinleşecek ve borçluya karşı icra işlemlerine başlanacaktır; ancak borçlunun süresi
içerisinde itiraz etmesi durumunda uyuşmazlık ancak mahkemeye başvurarak çözümlenebilecektir. Bu
yola başvurulması durumunda borçluların genel olarak itiraz etme eğiliminde oldukları tespit
edilmiştir. Bu nedenle itiraz sonucunda davanın açılması süreci uzatması nedeni tarafımızca
önerilmemektedir.
Saygılarımızla,

