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Yurt Dışı Kaynaklı Alacaklar 

 
Kültür, dil, bilhassa kanun ve hukuk sistemlerindeki farklılıklar da göz önünde bulundurulduğunda 
uluslararası alacak tahsili çok daha karmaşık hale gelmekte. Dolayısıyla, Bierens Avrupalı Alacak 
Tahsili Avukatları bünyesinde Avrupa’nın en büyük 11 ekonomisinden yetkili avukatlar ve avukat 
asistanları barındırmakta olup, bu sayede Bierens yurt dışı kaynaklı alacak tahsilleriniz de yaşanılan 
problemlere tam çözüm sunmaktadır. Uluslararası avukatlarımız kendi ana dilleri dışında, ileri 
düzeyde İngilizce konuşabilmektedirler.  

 
A. Yargılama yoluna başvurulmadan yapılan alacak tahsilleri: İhtimallere dayanan 

(Tahsilat yoksa ücret de yok) 
 
1. Borçludan en az anaparanın tahsil edilebildiği haller  

Anaparanın faiz ve masraflarıyla birlikte tahsil edildiği durumlarda, tarafımızca kesilecek 
hizmet bedeli sonrasında borca konu olan anaparanızın en az % 85 ila en fazla % 100’ üne 
kadar olan tutarı tarafınıza iade edilir. Tarafınıza tahsil edilen miktarın yüzde kaçının iade 
edileceği faiz ve masrafların ne kadarının tahsil edilebildiğine göre değişkenlik gösterir. Çünkü 
bu hususu kapsayan kanunlar ülkeye göre değişkenlik göstermektedir. Her hâlükârda, 
görevimiz tahsil edilebilecek en yüksek miktarı borçludan tahsil etmektir. Anaparanız, faiz ve 
masraflarıyla birlikte tahsil edilmeye çalışılır ki sonrasında anaparanızın ortalama % 95’ i 
tarafınıza geri ödenebilsin. Bu oran bati Avrupa ülkelerinin genelinde bu şekilde olup, zaman 
zaman bu oran % 100’ dur. 

 
2. Borçludan anaparanın altında tahsilat yapıldığı haller (mesela, uyuşmazlık ya da iflas 

durumlarından kaynaklanan) 
Şayet borçlu borca konu olan anapara miktarının tam olarak ödemez ya da ödeyemez ise, 
tarafımızca aşağıda belirtilen oranlar ölçüsünde tahsil edilen ana para miktar üzerinden 
kesinti yapılır ve kalan miktar tarafınıza iade edilir. Buna ek olarak, her dosya takibi 
başlatıldığın da takibin miktarına bakılmaksızın çeviri, kredi analiz raporu ve diğer masrafları 
içeren (KDV hariç) € 150,00 işlem ücreti tarafınızdan talep edilir. Sonrası için;  

 
€ 25.000’ ya kadar yapılacak olan tahsilatlarda                      15% 
 
€ 25.000’ dan - € 50.000’ e kadar olan tahsilatlarda   12.5% 
 
€ 50.000’ den - € 100.000’e kadar olan tahsilatlarda  10% 
 
€ 100.000’den fazla olan tahsilatlarda ise                     8% 

 
 

3. Borçludan herhangi bir tahsil yapılamadığı haller 
Şayet borçludan hiçbir tahsilat yapılamadığı takdirde, € 150,00 işlem ücreti dışında 
tarafınızdan hiçbir ekstra ücret talep edilmez. Bunun haricinde, bir bakıma borcun neden 
tahsil edilemediğini doğrulayan (aciz, iflas)  ya da mahkeme yoluna gidilmemesinin 
sebeplerini gösteren (masrafların tahsil edilebilecek tutarı aşması gibi) kredi raporu tarafınıza 
tesis edilir.  
 

4. Anaparanın € 3.000’ dan az olduğu haller 
Şayet tahsil edilmesini istediğiniz rakam € 3.000’ dan az ise söz konusu miktarın tamamının 
ya da bir kısmının tahsil edildiğine bakılmaksızın ekstra € 150,00 (KDV hariç) işlem ücreti 
tarafınızdan talep edilir. Bu miktarın altındaki uluslararası alacak taleplerinin sabit 
masraflarından dolayı alacağın tahsili için bu ekstra işlem ücreti talep edilmektedir.  
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B. Yargılama Vasıtası ile Yapılan Alacak Tahsilleri 
 

1. Davalı’nın yokluğunda yapılan yargılama ücreti (savunmasız yargılama) 
Tarafımızca artarda yapılan yazılı taleplerimize ve telefon aramalarına rağmen borçlu borcunu 
hala ödemeye yanaşmadığı takdirde bunu takiben tarafınıza yapılabilecek hamleleri içeren bir 
eylem planı sunulur. 

 
Bu eylem planı; mesela borçlu hakkında alınan olumsuz kredi raporundan dolayı veya 
yapılacak masrafların tahsili edilecek miktarın üzerine olmasından dolayı dosyanın 
kapatılması tavsiyesi olabileceği gibi, bu tavsiye borçlunun ya da sizin ikametgâhınızda seri 
usulü yargılama ya da genel yargılama başlatılması gerektiği şeklinde de olabilir.  

 
Yukarıda bahsedilen durumda, tarafınıza yazılı olarak dava yolu ile ilgili tavsiye isteyip 
istemediğiniz sorulur. Şayet hukuki tavsiye almak ister iseniz, tarafımızca yetkili mahkemenin 
ve hangi hukukun davaya uygulanacağı araştırıldıktan sonra dava konusuna en uygun 
yargılama türü tarafınıza tavsiye edilir. Buna ek olarak ilgili davanın işleyişi, ücret ve masraflar 
konusunda da tarafınız bilgilendirilir.  
Yargılama yoluna tarafımızca sizin adınıza gidilebilmesi için istenilecek ücret tutarı ise daha 
önceden anlaşılmış saatlik ücret ya da sabit ücret olacak olup, dolayısıyla öncesinden 
karşınıza çıkabilecek tüm masrafları öngörebilmeniz sağlanır.  Yurt dışı seri usulü 
yargılamaları için sizden talep edilecek miktar (KDV hariç) € 825,00 artı yan masraflar 
olacaktır. Tabi ki bahse konu masraflar tarafımızca borçludan mümkün olduğu ölçüde tahsil 
edilmeye çalışılacaktır.  
 
Genel itibariyle şayet dava mahkeme tarafından kabul edildikten ve borçlu tarafından kararın 
gereklilikleri yerine getirildikten sonra tarafımızın ücreti tahsil edilen toplam miktardan kesilir 
ve borca konu anaparanızın % 85 ila % 100 arasında olacak şekilde kalan tutar tarafınıza 
iade edilir. Bu oranın ne kadarı bulacağı hususu mahkeme tarafından hangi oranda faiz ve 
masraflara hükmedildiğine bağlıdır ve bu hususta ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.  
 

2. Çekişmeli yargılamalarda ücret 
Hukuki yargılamalar için genelde tarafımızca tüm dava ve masrafları için tek seferlik sabit bir 
fiyat üzerinden anlaşılmaya çalışılır ki ücret bakımından sürprizlerle karşılaşılmasın. Tabi ki 
bahse konu masraflar tarafımızca borçludan mümkün olduğu ölçüde tahsil edilmeye 
çalışılacaktır. Davaya konu alacak % 100 oranında mahkeme tarafından kabul edildikten ve 
borçlu tarafından kararın gereklilikleri yerine getirildikten sonra tarafımızın ücreti tahsil edilen 
toplam miktardan kesilir ve borca konu anaparanızın % 85 ila % 100 arasında olacak şekilde 
kalan tutar tarafınıza iade edilir. Küçük tutarlı dosyalar için bu oranlar her zaman için 
uygulanabilir olmayabilir. 
 
Tarafımızca yürürlüğe sokulacak saatlik ya da sabit ücrete tabi her işlemden önce yazılı 
olarak izniniz istenecektir.  
 

C. Geri iade edilen mallar hakkında 
Tarafımız alacağınızın tahsili için bilgilendirildikten sonra şayet alacağa konu mallar borçlu 
tarafından tarafınıza iade edildiği durumlarda, yukarıda önceden belirttiğimiz yüzdelik şema 
da belirtilen rakamların yarısı oranında iade edilen malların değeri üzerinden kesinti yapılır. 
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AVRUPA DÂHİLİNDEKİ ALACAKLAR İÇİN ŞART VE KOŞULLAR 
 
1. Yukarıda belirtilen ücret ve masraflar daha öncesinden başka bir alacak tahsil ofisi tarafından ele 

alınmış alacak talepleri için geçerli değildir.  
2. Tarafımızca borçluya gönderilen talep mektubundan sonra tahsil edilen alacakların tümü kimin 

çaba sarf ettiğine ve alacak tahsil anlaşmasının iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın tarafımızca 
yapılmış farz edilir. 

3. Alacak tahsili avukatlarımız; Alacak Tahsili Avukatları Birliği (VIA) tarafından oluşturulan 
yönetmelik doğrultusunda, Hollanda Hukuku Birliği (NOvA) mesleki ahlak kurallarına uyumlu bir 
şekilde ve yine Uluslararası Ticari Alacak Tahsilcileri Birliği (IACC) etik kurallarına uyumlu olacak 
şekilde görevlerini yürütürler. 

4. Dosyanın hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılabilmesi adına Bierens’i alacak tahsili için 
görevlendirdiğinizde, borçlu tarafından Bierens Alacak Tahsili Avukatlarına ödenen paralar ile 
tarafımıza gerektiği taktirde faturaları (üçüncü kişi) düzenlemenin yanında, ilgili işlemlerden doğan 
hukuki ücret ve masrafları ödeme ve izni vermiş sayılırsınız. 

5. Söz konusu doğacak her türlü sorumluluk, şirketimizin ilgili konu ile alakalı profesyonel sorumluluk 
poliçesi altında ödediği tutarla sınırlıdır.  

6. Hollanda dışından müvekkillerimizle yaşanabilecek uyuşmazlıklarda Amsterdam Mahkemeleri 
yetkili olduğu kadar müvekkilin işyerinin bulunduğu yer mahkemeleri de yetkilidir. 

 
 
DANIŞMANLIK GEREKTİREN VEYA UYUŞMAZLIKTAN DOĞAN KONULARDA ÜCRET 
 
Hukuk büromuz çekişmesiz küçük tutarlı yerel alacak taleplerinin yanında çekişmeli (uyuşmazlık 
içeren), Avrupa genelinde büyük tutarlı ve karmaşık olan alacak tahsili dosyalarında da uzmanlığa 
sahiptir. Tüm avukatlarımız ayrı ayrı kendi alanlarından uzmanlar olup, iflas hukuku, borçlar hukuku, 
taşıma hukuku, imar hukuku, sözleşme ve özel uluslararası hukuk alanlarında da danışmanlık hizmeti 
sunmaktadır. Bu alanlardan herhangi biri ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti almak istediğinizde, 
mesela alacak talebiniz borçlu tarafından çekişmeli hale geldiğinde, önceden tarafınızla saatlik hizmet 
üzerinden ücret anlaşması yapılır. Kapsamlı hukuki tavsiye veya ihtimali karşılaşılabilecek 
yargılamalar ile alakalı şirketimiz ile anlaşılacak sabit ücret üzerinden hizmet almakta mümkündür ki, 
bu sayede nasıl bir ücret ve masraf ile karşılaşacağınızı önceden kestirebilirsiniz. Uyuşmazlık içeren 
veya hukuki danışmanlık gerektiren dosyalarda kazanç yoksa, ücret de yok (no win, no fee) bazlı 
çalışılamamasının sebebi ise Avrupa iş ahlakı tüzüğü tarafından çekişmeli dosyalarda bu şekilde 
çalışmanın yasaklanmasıdır. Her halükarda tarafımız ile sonuç bazlı anlaşma yapılabilmektedir. 
 
 
 
 
Sözleşme 
Müvekkil işbu vesile ile borçlusuna karşı Bierens Alacak Tahsili Avukatlarına devrettiği  alacak tahsil 
talebinin yukarıda belirtilen oranlar ve koşullar baz alınarak fiyatlandırılacağını kabul eder. 
İmzalayanın ismi : ___________________________________________________________ 
 
Çalıştığı firmanın ismi    : ___________________________________________________________ 
 
Şehir    : ___________________________________________________________ 
 
Posta kodu  : ___________________________________________________________ 
 
İmza   : ___________________________________________________________ 
 
Tarih   : ___________________________________________________________ 
 
 

### 




