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“Güven ve itimat, hizmetin temelidir.” 
 

DAĠMA ĠHRACATÇILARIMIZIN  

YANINDAYIZ  

  

HUKUK & AVUKAT OFĠSĠMĠZ   

- DıĢ ticaret sözleĢmeleri, 

- Ġhracat mevzuatı ve prosedürleri, 

- Riskler ve risk azaltıcı faaliyetler, 

- Tahsilat iĢlemleri ve alacakların takibi, 

- YurtdıĢı Ģirket, Ģube ve temsilcilik 
kuruluĢları, 

- Marka tescil iĢlemleri, 

gibi hukuki alanlarda  ihracatçıları ve 
giriĢimcileri  desteklemektedir. 

 



 

DANIġMANLIK &  HĠZMET 

• ġĠRKET KURULUġU  

• ORTAKLIK SÖZLEġMELERĠ 

• TESCĠL ĠġLEMLERĠ 

• TĠCARET HUKUKU 

• SATIġ SÖZLEġMELERĠ 

• FUAR KATILIM HĠZMETLERĠ 

• ALACAKLARIN TAKĠBĠ VE TAHSĠLĠ 

• ġĠRKET RAPORLARI  

• ġĠRKET RATĠNG (KREDĠ VE ÖDEME)  

• VE DĠĞER HUKUKĠ HĠZMETLER 

Uluslararası ticaret  
ALMANYA ĠLE  TĠCARETTE  ĠHRACATÇILAR  ĠÇ ĠN  ÖZEL HĠZMET  

 
Ġhracat sonucu yurt dıĢında kalan alacaklarının tahsili 

Türk ihracatçıları için önemli bir sorun haline gelmiĢtir. 

Hukuki destekten yoksun kalarak birçok ihracatçı 

müĢterilerinden alacaklarını tahsil edememekte veya 

tahsil etmekten çekinmektedirler. DıĢ ticaret 

faaliyetinde bulunan tüm firmaların uluslararası 

ticaretlerinde ihracat bedellerinin tahsili ve hukuki 

uyuĢmazlıkların giderilmesi hususunda hukuk 

büromuz danıĢmanlık ve avukatlık hizmeti 

sunmaktadır. 

Uluslararası ticaret hukuku konularında ihracatçıların 

ticari faaliyetlerine destek olmak amacıyla  

 satıĢ ve temsilcilik sözleĢmeleri hazırlanması  

 dıĢ ticaret mevzuatı  

 firmaların dıĢ ticaretlerinde ihtiyaç duydukları 

konularda danıĢmanlık hizmeti  

 yurt dıĢı ihracat bedellerinin tahsili  

ve benzeri konularda uygun maliyetlerle sunduğumuz 

hizmetlerden yararlanabilirsiniz. 

 

TAHSİLAT İŞLEMLERİ VE 

ALACAKLARIN TAKİBİ 

Almanya’da borçların tahsili  

ġĠRKET RATĠNG - müstakbel 

müĢterileriniz hakkında ön araĢtırma ve 

kredibilite   

HIZLI VE OLUMLU ÇÖZÜM 

Günümüzde firmaların sadece iç pazar iliĢkisi ile 

yetinmesi mümkün değildir. Özellikle Türkiye gibi büyük 

ölçüde libere edilmiĢ ve edilmekte olan pazarlarda 

yüksek rekabetin getirdiği koĢullara ayak uydurabilmek 

için firmaların dıĢ pazar deneyimine ve payına sahip 

olması temel koĢullardan biridir. Ayrıca Türk firmalarının 

giriĢimcilik, risk alma ve dinamizm açısından son derece 

olumlu bir geliĢim içinde olmalarına karĢın iç ve dıĢ 

pazarlarda rekabet gücüne sahip olabilmeleri için 

sermaye, teknoloji ve know-how desteğine ihtiyaçları 

olduğu da bir gerçektir. Bu destekler büyük ölçüde 

yurtdıĢı iliĢkiler ile sağlanabilmektedir.  

PINARAK HUKUK BÜROSU’nun temel görevi, 

bünyesindeki uzman danıĢmanlık aracılığı ile iĢ 

dünyasının ihtiyaç duyduğu bu hizmeti vermek, firma iĢ 

planları ve stratejileri için gerekli bilgileri sağlamak, dıĢ 

iliĢkilerde karĢılaĢılan ve yeni iĢbirliklerinin oluĢumunu 

olumsuz etkileyen sorunları belli ölçülerde bertaraf 

etmek, firmaların yabancı muhatapları ile bir araya 

gelmesini sağlamaktır.    

. 

MANAGEMENTDIENSTE FÜR UNTERNEHMEN 

ġĠRKET-RATĠNG NEDĠR ? 

 

BaĢta Creditreform gibi kredi enformasyon kuruluĢları 

tarafından uygulanan derecelendirme raporu (Ģirket 

rating), bir Ģirketin borç taĢıyabilme ve geri ödeyebilme 

kapasitesinin  göstergesidir.  

 

 Ticari iĢbirlikleri öncesinde müstakbel ortağı 

''ticari-finansal ve kurumsal'' yönden yakından 

tanıma imkanı 

 Fiyat tekliflerinde, müĢterinin risk ve ödeme 

alıĢkanlığın bilinmesi avantajı 

 ĠĢletmenin var olduğunu, ortaklık, mali ve 

hukuki yapısını çabuk ve kolay bir Ģekilde 

doğrulama imkanı 

Hukuk ofisimiz tüm 

Almanya’da kabul görmüĢ 

“kredi enformasyon 

kuruluĢları” ile birlikte 

çalıĢarak, iĢbirliği ve ticaret 

yapmayı düĢündüğünüz 

firma hakkında toplanan 

verileri sizlere ileterek 

doğru kararlar vermenizi 

sağlar.. 

YURTDIŞI ALACAKLARIN 

TAHSİLİ  

 

Uzman kadromuz, ihtarname, ilamlı 

ve ilamsız  takip gibi hukuki 

iĢlemlerle Almanya’daki borçların 

tahsili için hizmetinizdedir.  

 Ġhracat sonucu yurt dıĢında kalan 

alacaklarınızı en kısa sürede ve  

uygun maliyete  tahsil etmekteyiz 

ŞİRKET RATING ile birçok 
 sorularınıza yanıt bulabilirsiniz: 

 MüĢteri riskim nedir?  

 Mal aldığım ve sattığım 
firmalara hangi ödeme 
Ģeklini teklif edebilirim?  

 MüĢterime ne kadar  kredi 
tanıyabilirim?  

 MüĢterim „kara listede“ 
midir?  köklü ve iyi tanınan 
bir firma mıdır?  

 MüĢterimin finansal 
durumu ve yapısı nedir?  

 MüĢterinin iletiĢim, banka 
hesap bilgileri, sermayesi, 
isçi sayısı, kurumsal 
yapısı, geçmiĢ senelerin 
bilançosu v.s. 

 

 

AVUKAT ÜCRETİ VE DİĞER 
GİDERLER 

Avukat masrafları ve dava riskleri 
hususunda gizlilik ve saklılık 
kesinlikle yoktur. Müvekkillerimizi 
ilk andan itibaren masraflar ve 
riskler konusunda en dürüst ve 
açık Ģekilde bilgilendirmek en önde 
gelen ilkelerimizden biridir. 
Amacımız, müvekkil ve danıĢman 
arasında güven sağlamaktır.   

 


