GENEL FAKTOR NG SÖZLE MES
Bir tarafta; Büyükdere Cad. No:171 MetroCity A Blok K:7 Esentepe /
li / stanbul
adresinde mukim EKER FAKTOR NG A. . (ki bu sözle mede k saca FAKTOR diye
adland lacakt r)
ile di er tarafta;
……………………………………………………………………………………………………
.…………...………………………………………………………………….…adresinde mukim
………………………………………………......…………………….......………………………
……………………….....................(ki bu sözle mede k saca MÜ TER diye adland nlacakt r)
ve …………………………………………………………….…………………………………...
………………………………………………………………………………….adresinde mukim
……………………………………..…………………………...………………(Müteselsil Kefil)
ve …………………………………………………………….…………………………………...
………………………………………………………………………………….adresinde mukim
……………………………………..…………………………...………………(Müteselsil Kefil)
ve …………………………………………………………….…………………………………...
………………………………………………………………………………….adresinde mukim
……………………………………..…………………………...………………(Müteselsil Kefil)
ve …………………………………………………………….…………………………………...
………………………………………………………………………………….adresinde mukim
……………………………………..…………………………...………………(Müteselsil Kefil)
ve …………………………………………………………….…………………………………...
………………………………………………………………………………….adresinde mukim
……………………………………..…………………………...………………(Müteselsil Kefil)
aras nda, a
da yaz ve taraflarca kabul edilen maddeler ve artlar çerçevesinde,
…………………………………………………………………………………………………….
(Yaln z…………………………………………………………………………...) limit dahilinde
bu faktoring sözle mesi tanzim ve imza olunmu tur. FAKTOR’un muvafakati olmadan
MÜ TER i bu faktoring sözle mesinden (ki bundan böyle sözle me olarak adland lacakt r.)
do an haklar

ba kalar na devir ve temlik edemez.

I- SÖZLE MEN N KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR
1- bu sözle menin konusu, MÜ TER ’nin daha önce do mu ve/veya sözle me süresi içinde
letmesi ile ilgili olarak yurtiçi/yurtd

mal, hizmet sat lar ndan do an alacaklar

pe inen ve

toptan FAKTOR’a devri (temliki) suretiyle faktoring hizmetlerinden yararland lmas ndan
ibarettir.
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2- Sözle menin imzas ile birlikte FAKTOR’a devir edilen alacaklar, MÜ TER ’nin arz etti i
mallar n/hizmetlerin bir vadeye ba lanmam

ya da vadeli sat lar ndan do mu ,do acak

alacaklard r. MÜ TER ’nin do rudan do ruya veya dolayl olarak orta
tüzel ki ilere yapt

bulundu u gerçek,

sat lar, arz etti i hizmetler, konsinye sat lar, FAKTOR’dan yaz

muvafakat al nmad kça i bu sözle menin kapsam d ndad r.
3- Sözle menin kapsam içindeki alacaklar do umu an nda,faiz, ahsi ya da ayni teminatlar ile
birlikte kendili inden bu sözle me hükümleri uyar nca FAKTOR’a intikal ederler.
4- Bu sözle mede kullan lan ve sözle menin niteli i ile ilgili özel kavramlar n tan mlar a

da

belirtilmi tir:
a) Borçlu : MÜ TER ’nin bu sözle menin 1. ve 2. maddeleri uyar nca alacak hakk iktisap
etti i gerçek ya da tüzel ki iler.
b) Alacak bildirimi (AB/NTR) : MÜ TER ’nin bu sözle me çerçevesinde devir etmi oldu u
alacaklar n do du unun FAKTOR’a bildirimi.
c) Limit onay bildirimi (LOB) : Sözle medeki faktoring garantisi hükümlerinin i letilmesi
amac yla FAKTOR taraf ndan MÜ TER ’ye yap lan, bu çerçeveyle s

rl olarak, borçlu

ve/veya garanti edilen alacak , alacaklar hakk nda, faktoring garantisi limitini ve kapsama
dahil alacaklar n vadesini ihtiva eden bildirim.
d) Azami faktoring hacmi (AFH) : FAKTOR’un, faktoring hizmetlerine esas te kil etmek
üzere MÜ TER ’ye tan yabilece i , tahsis edebilece i toplam i lem hacmi.
e) Borçlu i lem hacmi (B H) : MÜ TER ’nin her borçlusu için ayr ayr tan nabilen , tahsis
olunabilen azami i lem hacmi.
f) Finansman oran : Devir al nan alacaklara ili kin olarak FAKTOR taraf ndan serbestçe
belirlenebilen de

tirilebilen ve MÜ TER ’ye tahsis etti i ve serbestçe kulland labilece i

finansman oran .

II- FAKTOR NG H ZMETLER

N

LEY

NE

N GENEL HÜKÜMLER

1- MÜ TER , i bu sözle menin kapsam içinde kalan alacaklar do duklar anda AB/NTR
formu ile derhal FAKTOR’a bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirim, önceden MÜ TER ’ye
verilmi AB/NTR formunun, MÜ TER ’nin faturas
imza kar

n bir nüshas ile birlikte FAKTOR’a

elden teslimi, iadeli taahhütlü mektupla ya da noter arac

yla ya da sair tebligat

usulüne uygun gönderilmesi suretiyle yap r. MÜ TER , AB/NTR formu ve faturalarla
birlikte, alaca n temeline ili kin sair belgeleri, sipari formu, raporlar, yükleme, nakliye,
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sigorta belgelerini, varsa çek, senet gibi ödeme vas talar

, ayr ca teminatlar

FAKTOR’a

usulüne ve süre k tlamalar na uygun olarak devir ve teslimle yükümlüdür. Fatura nüshas

ve

sair eklerini ihtiva etmeyen AB/NTR formlar bir hüküm ifade etmez.
MÜ TER , FAKTOR’a devir etmi oldu u ya da bundan böyle devir edece i fatura tutar
alacaklar

n gerçek, geçerli bir ticari ili kiye dayand

sevkiyatlar

,

gerçekle tirmi

bulundu unu,

, do mu alacaklara ait mal/hizmet

do acak

alacaklarla

gerçekle tirece ini, fatura konusu alacaklar n kay tlar nda yer ald

ilgili

olarak

, faturalar ile ilgili

herhangi bir iptal, iade olmas durumunda bu hususu FAKTOR’a derhal bildirerek yerine yeni
fatura düzenlemesi halinde yeni faturalar gönderece ini ve FAKTOR’un talebi üzerine fatura
ve tüm belge as llar ile fatura koçanlar
haz r bulunduraca

derhal FAKTOR’a ibraz edece ini, incelemesine

gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2- MÜ TER faturalar nda ve faturalar n nüshalar nda, alaca n tamam

n ya da bir k sm

FAKTOR’a devir edildi ini, vadesini, ödeme yerini ve FAKTOR’un ünvan
gösteren ibarelere yer vermek, söz konusu kay tlar içeren etiketi yap

n

, aç k adresini

rmak veya bu ibareleri

içeren ka eye ya da herhangi bir ekilde bu beyana yer vermek,varsa ödeme tarihine kadar
leyecek akdi faiz, temerrüt faizi oranlar
borçlusu aras nda ayr ca bir yaz

aç kça belirtmek zorundad r. MÜ TER ile

sözle me ya da çerçeve anla man n akdolunmas halinde bu

anla man n bir nüshas da FAKTOR’a gönderilir.Alaca n FAKTOR’a devrinin borçluya ihbar
mükellefiyeti tamamen MÜ TER ’ye aittir.
3- FAKTOR, i bu sözle me hükümleri uyar nca devir alm
vas talar

bulundu u alacaklar ve ödeme

üçüncü ki ilere devir hakk na sahip oldu u gibi bu alacaklar ve ödeme vas talar

üzerinde her türlü tasarruf yetkisine de sahiptir.
4- MÜ TER , FAKTOR taraf ndan yaz

olarak muvafakat edilmedikçe, devir konusu

alacaklar n ödenmesini teminat alt na almakla yükümlüdür. Bu teminatlar, ayni, ahsi veya bu
amaçla tanzim ve FAKTOR’a teminat amac yla ciro ve teslim edilen k ymetli evraktan ibaret
olabilir.
5- MÜ TER , ayr ca kendisine sa lanan finansman n, faktoring ücretlerinin, komisyonlar n,
faiz ve bilcümle masraflar ile ferilerinin teminat

te kil etmek üzere FAKTOR’a, talep etti i

miktarda ve türde teminat vermekle yükümlüdür. FAKTOR, MÜ TER ’nin ve/veya
borçlular ndan herhangi birinin ödemelerini geciktirdi i, ödeme güçlü ü içine dü tü ü ya da
teminat aç
anla ld

n do du u, borçlar n vadelerinde tamamen ödenmeyece inin önceden

hallerde, teminatlar n de

tirilmesini ve/veya yeterli görülebilecek ek teminat

verilmesini talep edebilir.
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Söz konusu teminatlar, sözle menin süresinin uzat lmas , yenilenmesi ve herhangi bir sebeple
sona ermesi halinde dahi FAKTOR’un MÜ TER ’den do mu , do acak, her ne nam alt nda
olursa olsun bilcümle alacaklar
an alacak ve zararlar

,

n teminat

te kil edecektir.FAKTOR’un teminat miktar

ferilerini talep

haklar

sakl

r.

Ödeme vas talar ndan

ay rdedilebilmesi için FAKTOR’a teminat amac yla usulüne uygun olarak devir, ciro, teslim
edilen k ymetli evraka bu hususun aç kça kaydedilmesi zorunludur.MÜ TER teminat kayd
ihtiva etmeyen bir k ymetli evrak n teminat için verildi i iddias nda ise, buna ili kin
FAKTOR’un imzas

içeren sözle meyi ibrazla yükümlüdür.

6- MÜ TER , devir olunan alacaklar n mevcudiyetini, sözle menin kapsam içindeki alacaklar
üzerinde tasarruf yetkisinin varl

ve tamamen ödenece ini gayrikabilirücu garanti etmekte,

her ne sebeple olursa olsun devir olunan alaca n ödenmemesi ihtimalinde, ald
ferilerini ve bu nedenle FAKTOR’un u rayaca

finansman ,

zararlar ve masraflar derhal ödeyece ini

taahhüt etmektedir.
7- MÜ TER , devir olunan alacaklar n FAKTOR’a ödenmesini, i bu sözle me ile yüklendi i
edimlerin ifas

engelleyecek, geciktirecek her türlü davran tan kaç nmak zorundad r.

MÜ TER ile borçlusu aras ndaki temel ili kiden, alacaktan kaynaklanabilecek ya da takas,
mahsup veya sair bilcümle itiraz ve defiler, MÜ TER ’nin FAKTOR’a kar
ifaya engel te kil etmeyece i gibi bu yükümlülüklerin ifas
mallar n borçlu taraf ndan bir çekince olmaks
hukuki ay plardan ari oldu u/olaca

yükümlülüklerini

da geciktirmez. MÜ TER ,

n teslim al nd

/al naca

, maddi ve

, sat , ihracat ya da sair i lemlerin mevzuata,

prosedürün usulüne uygun tanzim ile gerçekle ti i/gerçekle ece ini, FAKTOR’un bu sebeple
de bir itiraz ve/veya defi ile kar la mayaca
8- MÜ TER , her üç ayda bir ve hesap y

garanti etmektedir.
sonunda ya da bu dönemler d nda talep halinde,

letmesi, sat lar ve borçlular hakk nda her türlü bilgiyi, hesap özetlerini, mizan v.s’yi
FAKTOR’a göndermeyi, kendisine ait internet sitesinde yay mlanan bilgi ve belgelerinin
gerçe e uygun bulundu unu taahhüt etmektedir.MÜ TER , yeni yat mlara giri ilmesi, ortak
al nmas ve i letmenin yönetimini etkileyecek geli meler, de

iklikler ile aleyhine üçüncü

ki iler taraf ndan aç lan davalardan, giri ilen takiplerden, MÜ TER ve borçlular n ödeme
gücünü, teminatlar

olumsuz etkileyebilecek geli melerden FAKTOR’u derhal haberdar

edecektir. MÜ TER ’nin bu madde ya da sözle me ile ilgili FAKTOR’a vermekle yükümlü
bulundu u bilgi ve belgeleri göndermi , internet sitesinde yay mlam

bulunmas , FAKTOR

taraf ndan bu konuda herhangi bir talepte bulunulmam olmas , MÜ TER ’nin i bu sözle me
ile üstlendi i yükümlülüklerini, sorumluluklar

kald rmaz, hafifletmez. MÜ TER ’nin, talep

edilmesine ragmen bilgi verme yükümlülü ünü ihlali, sözle meye a r ayk
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k te kil eder.

9- Sat lan mal n her türlü sorumlulu u al

ya (MÜ TER ’nin borçlusuna) ait olmaks

n

letme d nda herhangi bir yerde teslimi halinde MÜ TER , mal bütün rizikolara kar ,
primleri, masraflar kendisine ait olmak üzere sigorta ettirmekle yükümlüdür. MÜ TER ,
sigorta tazminat

bu hükümle pe inen FAKTOR’a devir etmektedir.MÜ TER , i bu devir

keyfiyetini sigorta poliçesine kay t ettirmeyi taahhüt etmi tir.Sigorta tazminat
devir edilmi

n FAKTOR’a

bulunmas , MÜ TER ’nin o alacak için bu miktarla sorumlu tutulmas

gerektirmeyece i gibi FAKTOR, sa lanan finansman ve ferilerinin kapat labilmesi amac yla
MÜ TER ’yi takip, teminatlar paraya çevirme ve sa lanan finansman ile a an her türlü
zarar

talep hakk na sahiptir.

10- MÜ TER , borçlusu ile aras ndaki temel ili kiden do an haklar

(ihbar, ihtar, dava, fesih

v.s.) kullanmadan önce FAKTOR’a gerekli bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Bunun
gibi borçlunun MÜ TER ’ye kar

aralar ndaki temel ili ki sebebi ile yöneltece i dava, talep,

ihbar, ihtarlardan MÜ TER , FAKTOR’u derhal haberdar edecektir. MÜ TER ve borçlusu
aras ndaki hukuki i lemde meydana gelebilecek her türlü de

iklik, sona erme, devir olunan

alaca n k smen veya tamamen ödenmemesine, sona ermesine yol açt

hallerde MÜ TER ,

bu alacak için elde etti i finansman , FAKTOR taraf ndan bildirilen faktoring ücreti, faiz ve
bilcümle ferileri ile birlikte derhal iade etmekle, ödemekle yükümlüdür. MÜ TER bu alacak
sebebi ile FAKTOR’a ödemi bulundu u ya da hesab na borç kaydolunan ücret, faiz, masraf ve
komisyonlar n iadesini talep edemez, ödemekten kaç namaz.
11- MÜ TER , borçlusu ile aras nda ç kabilecek ve devir edilen alacaklar n k smen de olsa
ödenmemesine, ödemelerin gecikmesine yol açabilecek bilcümle uyu mazl klar

ödeme

tarihine kadar çözümleyemedi i ya da uyu mazl klar n çözümünün vade tarihlerini a aca
halden anla ld

taktirde, (II/10) madde hükümleri uygulan r. Di er taraftan MÜ TER ,

borçlusu ile devir konusu alacaklara ili kin ödemeleri olumsuz etkileyen, geciktiren anla malar,
yenilemeler yapamaz.
12- II. ve III. bölüm hükümleri sakl kalmak kayd ile ve LOB’nde bulunulmad kça,
vadelerinde her ne sebeple olursa olsun tamamen veya k smen ödenmeyen alacaklar FAKTOR
geri temlik etmek hakk na sahip olup, MÜ TER bu alacaklar geri devir almak ve bu alacaklar
için yap lan finansman , ferilerini iade etmekle yükümlüdür. ade (II/10) madde hükmü
uyar nca yap r. Alacaklar n geri devrinin,

yerle mi faktoring uygulamalar , uluslararas

faktoring kurallar uyar nca, FAKTOR taraf ndan tanzim edilmi dekontla gerçekle tirilece i
taraflarca kararla

lm

r.
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FAKTOR’un devir ald
ödemeleri kabul ile s

alacaklar tahsil hizmeti, borçlunun r zaen ve fiilen gerçekle tirdi i
rl

r. FAKTOR, MÜ TER ile borçlusu aras ndaki hukuki ili kiye

yabanc bulundu undan, taraf olmad

ndan, faktoring garantisinin yürürlü e girmedi i, sona

erdi i ve bu garantinin kapsam d nda kalan hallerde, aksi taraflarca kararla
borçluya kar

ihbar, ihtar ya da protesto ke idesi ile yükümlü bulunmad

lmad kça

gibi, borçluyu

takibe, borçluya kar dava ikamesine mecbur de ildir.FAKTOR bunun gibi borçlu taraf ndan
kendisine yöneltilen temel ili kiye ya da alaca a ili kin bilcümle defi ve itirazlar tahkik,
cevapland rma ve ikame olunan dava, tedbir gibi talep ve i lemleri takibe, ihbara mecbur
de ildir. MÜ TER bu nedenlerle FAKTOR’a kar

her ne nam alt nda olursa olsun bir talep

ve dava hakk na sahip de ildir.MÜ TER 'nin bu feragati, haklar n kullan lmas

n süreye tabi

oldu u haller için de geçerlidir.
13- MÜ TER ’nin, tamamen ya da k smen ödenmemi alacaklar
aç lm

ya da takibe geçilmi

olmas , kendisine sa lanm

n borçlular na kar

dava

finansman n, tahakkuk etmi

faktoring ücreti, faiz, masraf ve komisyon alacaklar

n FAKTOR’a iadesi, ödenmesi talebinin,

takip ya da davan n sonucuna ertelenmesi anlam

ta maz. FAKTOR , tahsilde tekerrür

olmamak kayd yla, alacaklar için MÜ TER ’den derhal ödeme talebinde bulunabilir.
14- MÜ TER , taksitli veya mülkiyeti sakl tutma hakk ile sat m gibi türlerde sat m
sözle meleri yapmas ve faktoring garantisinin geçerli bulunmas halinde, bu sözle melerden
kaynaklanan kanuni veya akdi yetkilerini, talebi üzerine FAKTOR’a devir amac yla bilcümle
irade beyanlar nda bulunmakla, hukuki i lemleri yapmakla, gere inde mal n vas tal
zilyedli ini, mülkiyetini FAKTOR’a devirle yükümlüdür.
15- MÜ TER , FAKTOR’un zarar görmesi ihtimali bulunan her türlü davran tan kaç nmak
zorundad r. MÜ TER ’nin bu davran lar
davran larda bulunmas akde a r ayk
16- FAKTOR devir ald

ya da dürüstlük kural

ile ba da mayan

k say r.

alacaklar sebebi ile MÜ TER ’ye a

da ve i bu sözle menin

eklerinde, tadillerinde belirlenecek artlarla faktoring hizmetinin fonksiyonlar ndan, birini, bir
kaç

ya da tamam

sa lamay kabul etmektedir.

17- FAKTOR, faktoring i lemlerinin hacmi ve uygulamas gerektirdi i takdirde, önceden
kendisine MÜ TER taraf ndan bildirilecek her borçlu için uygun gördü ü taktirde bir B H
belirleyebilir. Bu halde belirlenen B H MÜ TER ’ye yaz

olarak bildirilir. B H tayin edilen

hallerde borçluya, MÜ TER taraf ndan yap lan sat lara, hizmetlere ili kin alacaklar n
do umu ile birlikte (FAKTOR taraf ndan i bu sözle me uyar nca kendili inden devri ve)
belgelerin gönderilmesinden sonra FAKTOR, MÜ TER ’ye tahsis edece i oranda finansman
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kulland rabilir.

FAKTOR,

önceden

tahsis

etmi

olsa

dahi,finansman

kulland p,

kulland rmamakta tamamen serbest olup, MÜ TER ’nin AFH ve B H’lerde bo luk
bulundu undan bahisle finansman kulland lmas
miktarlar

talep hakk yoktur. Devir al nan alacak

n,tayin edilen hallerde B H’i ve/veya AFH’ni a mas durumunda, a an miktar için

MÜ TER ’ye finansman sa lanmaz.Alacaklar n borçlu taraf ndan ödenmesi halinde bo alan
borçlu i lem hacmi için ayn oranda finansman kulland labilir.FAKTOR taraf ndan devir
al nm

alacaklar için finansman kulland lmam

bulunmas , bu alacaklar n faktoring

hizmetlerinden sadece tahsilat amac na yönelik devir edildi i anlam

ta r. Bu alacaklar

hakk nda i bu sözle mede yer alan finansman sa lanmas na ve faktoring garantisine ili kin
hükümlerin d nda kalan sözle me hükümleri aynen uygulama alan bulur.
18- AFH’ni ve B H’ni a an alacaklar ile tahsil olunan alacak bakiyeleri ve lehine tahakkuk
etmi , edecek bilcümle alacaklar , MÜ TER ’nin i bu sözle meden do an ya da her ne sebeple
olursa olsun FAKTOR’a mevcut her türlü borç ve yükümlülüklerinin teminat

te kil ederler.

FAKTOR, tahsilatlar MÜ TER ’nin borçlar na derhal mahsup, takas edebilir.
19- FAKTOR, MÜ TER ya da borçlulardan herhangi birinin ödeme güçlü ü içine dü mesi,
ödemelerin gecikmesi, ay p iddias nda bulunulmas , mücbir sebep veya ola anüstü sebepler de
dahil olmak üzere, alaca n ödenmemesi gibi hallerde tayin ve tahsis olunan B H’inde bo luk
bulunsa bile finansman kulland rmama hakk na sahiptir. FAKTOR borçlu taraf ndan ileri
sürülen iddialar n hakl

ara rmakla yükümlü de ildir.Alacak veya temel ili ki hakk nda

borçlu ve MÜ TER aras nda bir uyu mazl

n mevcut oldu u bütün hallerde de FAKTOR

finansman kulland rmaktan kaç nabilir, söz konusu alacaklar her zaman serbestçe geri devir
edebilir. Bu konuda sözle menin (II/9,10,11).maddeleri hükümleri uygulan r.
20- FAKTOR taraf ndan borçlular için B H tayin edilmi , finansman verilmi olmas hiçbir
suretle MÜ TER ’ye faktoring garantisi verildi i anlam
21- FAKTOR devir ald

alacaklar , kulland rd

ta maz.

finansman gerekti inde her borçlu ve

MÜ TER için ayr ayr ve irtibatland rarak kayda geçirir. Bu kay tlardaki hesap hatalar
MÜ TER için bir hak te kil etmez. FAKTOR’un serbestçe kulland rabilece i finansman,
MÜ TER ’nin talebi halinde ve MÜ TER ’nin bildirece i bir banka ubesinde aç lm
hesab na yap r. MÜ TER ’ye ancak talebi üzerine kulland labilecek finansman, faiz,
masraf, komisyon v.s. giderler üzerinden faktoring ücreti, aksi kararla

lmad kça üç ayl k

olarak tahakkuk ve tahsil edilir.
22- MÜ TER , i bu sözle me kapsam ndaki faktoring i lemlerinin bir bütün oldu unu, taraflar
aras ndaki hesaplar n, uluslararas muhasebe standartlar na uygun ve faktoring faaliyetlerine
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özgü bir ekilde yürütülece ini, bir ticari senedin, k ymetli evrak n, sair ödeme vas talar

n ve

devir edilen alacaklar n bedellerinin, ancak bedellerinin fiilen ve r zaen ödenmi bulunmalar
art ile bu hesaba yap lm

kayd n gerçekle mi say laca

, faktoring garantisine ili kin

hükümlerin uygulanmas , bu garantinin kalkmas , dü mesi hallerinde dahi kullan mdaki fonlar
hesab

n, ait bulundu u para, döviz cinsi üzerinden kulland lan finansman n borcunu te kil

etti ini pe inen kabul etmektedir.
Ayr ca taraflar hesaba, finansman, masraf, banka masraf , faiz, komisyon gibi faktoring
sözle mesi nedeniyle kaydolunacak kalemlere, bu kalemlerin do du u tarihlerden itibaren,
kararla
ücret,

lan, FAKTOR taraf ndan bu sözle me hükümlerine göre belirlenen oranlarda faiz,
komisyon tahakkuk ettirilece i,

FAKTOR’un her zaman belli devrelerle ba

alacaklar n vadelerinde ödenmemesi
olmaks

n alacaklar

halinde

i bu sözle me hükümleri

uyar nca ferileriyle birlikte talep hakk oldu u, bu haller d nda hesap bakiyesinin (zorunlu
olmamakla birlikte) her üç ayda bir tanzim edilebilecek bir hesap ekstresiyle mü teriye
gönderilebilece i, MÜ TER ’nin bu sözle menin VI/1. hükmü sakl kalmak kayd yla ekstreye
bir ay içinde usulüne uygun olarak itirazda bulunmamas

halinde borç bakiyesinin

kesinle ece i hususlar nda mutab kt rlar. Alacak, mal ve belgeler ya da sair herhangi bir
konuda uyu mazl k ç kmas halinde FAKTOR, dilerse bu alacaklar ayr bir hesapta takip
etmek hakk na sahiptir. Ancak baz alacaklar n ayr hesaplarda izlenmi olmas , faktoring
leminin bir bütün te kil etmedi i anlam
23- Tayin olunan ve MÜ TER ’ye yaz

ta maz.
olarak bildirilen, tahsis edilen i lem hacimleri,

finansman ve faktoring garantisi oranlar her zaman serbetçe,komisyon, ücret, faiz oranlar ise
piyasa ve maliyet ko ullar , ekonomik kriz, iktisadi artlardaki de
FAKTOR taraf ndan de

iklikler çerçevesinde

tirilebilir. Vadesinde ödenmeyen alacaklar için, alacak tamamen

ödeninceye kadar ayr ca komisyon tahakkuk ettirilir.
Faktor, mü terinin talebi halinde,mü teriye tahsis etmi oldu u veya edece i Azami Faktoring
Hacmini, i bu faktoring sözle mesinde öngörülen limit dahilinde bir veya birden fazla
seferde,limit tahsisi hangi para cinsinden yap lm

olursa olsun,Türk Liras ,EURO,USD veya

di er konvertibl döviz ile dövize endeksli olarak kulland rmaya yetkilidir. Sözle mede tayin
edilen Azami Faktoring Hacmi TL veya döviz cinsinden kulland lan tüm para birimleri için
geçerlidir.
24- Taraflarca kararla

lmas halinde MÜ TER ’ye dövize endeksli olarak finansman

kulland labilir. Bu halde döviz cinsinden tahsil olunan finansman, ekerbank T.A. . Döviz
al

kuru üzerinden Türk Liras ’na çevrilerek kulland
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r. Finansman ve ferilerinin geri

ödenmesi s ras nda, geri ödeme tarihindeki ekerbank T.A. . Döviz al

kuru esas al

r. Bu

suretle k smen veya tamamen geri ödeme s ras nda olu abilecek ana para kur farklar
MÜ TER ’den tahsil olunur.
25- Borçlulardan yap lan tahsilatlar, kulland lan finansman n ve MÜ TER ’nin sair
borçlar

n kapat lmas na tahsis edilir

26- MÜ TER ve Müteselsil Kefiller, i bu faktoring sözle mesi ve ekleri hükümleri, i leyi i ile
ilgili olarak üçüncü ki ilere herhangi bir bilgi vermeyeceklerini, tüm bu hususlar n
FAKTOR'un ticari faaliyetlerine ili kin gizli bilgilerini olu turdu unu, bu gizli bilgilerin
aç klanmas nedeniyle FAKTOR'un u rayabilece i her türlü zarar derhal tazmin edeceklerini
pe inen kabul, beyan ve ikrar etmektedirler. Di er taraftan MÜ TER ve Müteselsil Kefiller,
FAKTOR'un, mevzuat hükümleri elverdi i çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas ,
Sermaye Piyasas Kurulu, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Borsalar gibi resmi
kurulu lar ile Türkiye’de faaliyet gösteren resmi ve özel Bankalar, finansman irketleri ve
benzerlerinden elde edebilece i, faktoring hizmetleri ve faktoring sözle mesi sebebiyle
rendi i ya da ö renece i bilgileri grup irketleri ile serbestçe payla abilece ini kabul ve
beyan etmektedirler.
III- FAKTOR NG GARANT

HÜKÜMLER

1- FAKTOR taraf ndan belli alacak ve/veya borçlular için ayr ca yaz

olarak LOB ile taahhüt

edildi i takdirde, borçlunun sadece aczinin sabit veya iflas na hükmedilmesi sebebine ba
ödeme güçsüzlü ünden, MÜ TER ’nin bir sorumlulu u yoktur. LOB’nde bulunulmu
alacaklar, sadece borçlunun aczi ya da iflas

art na ba

olarak ve bu hususlar n cra flas

Kanunu hükümleri uyar nca sabit olmas ndan, vadeden önce sabit olmu ise vadeden itibaren,
en erken 90 gün sonra ve uluslararas faktoring kurallar çerçevesinde ön görülen en geç 366
gün içinde MÜ TER ’ye ödenir. Ancak yurtd
esas ald

faktoring i lemlerinde FAKTOR’un LOB’ne

herhangi bir muhabir veya üçüncü ah slar taraf ndan bu konuda daha uzun bir süre

tayin ve tespit edildi i taktirde bu süre uygulan r.
2- Sadece borçlunun vade tarihinde aczinin gerçekle mi olmas veya iflas na karar verilmi
bulunmas art na ba

olarak yürürlü e girebilecek bu garanti ve miktar , borçlu için alacak,

vadesi ve miktar da aç kça belirtilerek, ancak LOB düzenlenmesi suretiyle yaz

olarak

verilebilir. Böyle bir faktoring garantisinin verilmesi, limitinin azalt lmas , iptali, MÜ TER ,
borçlu ya da borçlular n i lem hacimleri, kredibiliteleri gibi çe itli nedenler ile yurtiçi
lemlerde FAKTOR’un, yurtd

faktoring i lemlerinde FAKTOR ve/veya muhabir faktorun

uluslararas faktoring kurallar uyar nca, serbest irade ve tasarruflar na ili kin bulunmaktad r.
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Aç kça LOB ile yaz

olarak bildirilmedikçe yorum yoluyla ya da sair herhangi bir ekilde bu

garantinin mevcudiyeti iddia edilemez.
3- FAKTOR, (III/2) hükümleri uyar nca MÜ TER ’ye bildirdi i limitleri yine yukar da
aç klanan nedenlerle her zaman serbestçe de

tirmek, garantiyi kald rmak , iptal etmek

hakk na sahiptir.
4- FAKTOR’un B H’ni, AFH’ni azaltmas hallerinde ayr ca bildirime gerek olmaks

n

faktoring garantisi de B H ve/veya AFH’a ili kin bu bildirimden itibaren ortadan kalkar. B H
ve AFH’nin art lmas , faktoring garantisi limitinin de o oranda artmas sonucunu do urmaz.
5- Alaca n tahsilinin, alaca a veya temel ili kiye inhisar eden ya da mücbir sebepler,
ola anüstü haller, politik riskler de dahil olmak üzere herhangi sair bir sebepten vadesinde
gerçekle memesi halleri de faktoring garantisinin kapsam d ndad r.
6- FAKTOR, i bu sözle me uyar nca MÜ TER ’nin borçlusuna ait teminatlar , alacak
bakiyelerini garanti rizikosunun kapat lmas na tahsis edebilir.
MÜ TER ’nin, i bu sözle meye ayk

herhangi bir davran

veya iflas , aczi, ödeme güçlü ü

içine girmesi hallerinde ya da hakk nda LOB verilmi alacakla ilgili olarak MÜ TER ’nin
borçlusu ile do rudan ili kiye girmesi, devirden sonra teminat, ödeme, ödeme vas talar almas ,
yurtd

i lemlerde GRIF kurallar gere i muhabir faktoring irketinden izin al nmad kça ayn

borçluya do rudan ya da dolayl olarak ba kaca sat lar yapmas , fatura tanzim etmesi,
FAKTOR d nda ba ka faktoring irketleri vas tas yla ayn borçlusuna sat lar yapmas ,
borçlusu ile aras nda do rudan ya da dolayl i tirak ili kisinin, MÜ TER ve borçlunun
ortaklar aras nda kan veya kay n h ml

n bulunmas ya da MÜ TER ve borçlu aras nda

ticari ili ki d nda herhangi bir ili kinin bulunmas veya yurtd

faktoring i lemlerinde

muhabir faktorun ödeme güçlü ü içine dü mesi,muhabir faktorün FAKTOR vas tas ile
yans tt

, verdi i garantisini her ne sebeple olursa olsun ortadan kald rmas , al

iptal etmesi ihtimallerinde,ayr ca bir bildirime gerek olmaks

n sipari i

n MÜ TER ’ye verilmi tüm

faktoring garantileri kendili inden geçmi e etkili olarak ortadan kalkar. MÜ TER ’nin,
borçluya düzenledi i faturan n/faturalar n nüshalar

en geç 5 gün içinde, borçluya düzenlenen

fatura/faturalar d nda kalan ve FAKTOR’un talep etti i her türlü belge ve bilgiyi, talep
tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde FAKTOR’a teslim etmemesi veya muhabirin limit
iptalinde, borçluya yap lm

sat larla ilgili, henüz FAKTOR’a gönderilmemi fatura, sipari

formlar , yükleme belgeleri ile birlikte tüm sair belgeleri usulüne uygun olarak yine talep
tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde FAKTOR’a teslim etmemesi hallerinde de tüm
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faktoring garantileri uluslararas

faktoring kurallar

gere ince geçmi e etkili olarak

kendili inden ortadan kalkar.
7- MÜ TER ’ye faktoring garantisi çerçevesinde bir ödeme yap lm olmas , ancak daha sonra
alaca n faktoring garantisi kapsam d nda kald
kalkt

n ortaya ç kmas

ya da faktoring garantisinin ortadan

halinde MÜ TER , kendisine yap lm

ödemelerini, FAKTOR ya da muhabir faktorun ilk yaz

faktoring garantisi

talebi üzerine derhal tüm faiz ve

ferileri ile birlikte iadeyle yükümlüdür. FAKTOR, MÜ TER ’nin ortaya ç kabilecek bu
yükümlülü ünü temin amac yla MÜ TER ’den teminat talep hakk na sahip olup, söz konusu
teminat verilmedi i sürece faktoring garantisi ödemesi yapmaktan kaç nabilir.
IV- SÖZLE MEN N SÜRES , SONA ERMES VE SONUÇLARI
1yaz

bu sözle me, imza tarihinden itibaren geçerlidir. Taraflardan herhangi biri, 1 (bir) ay önce
ihbarda bulunarak sözle meyi her zaman serbestçe sona erdirebilir.Bu sözle me ile

FAKTOR’a sözle meyi derhal sona erdirme yetkisi veren haller sakl
2- MÜ TER ’nin akde ayk

r.

davran , kredibilitesi ve mali durumunda olumsuz etkenlerin

ortaya ç kmas halinde FAKTOR, herhangi bir mehil tayinine gerek olmaks
derhal sona erdirebilir. FAKTOR’un bu fesih hakk

n sözle meyi

kullanabilmesi için MÜ TER ’nin

aczinin sabit, iflas na hüküm verilmi olmas art aranmaz.
3- Sözle menin herhangi bir ekilde sona ermesi halinde de MÜ TER ’nin mevcut bilcümle
borçlar ve ferileri muaccel olur ve MÜ TER al nm

fakat kapat lmam

finansman ,

faktoring ücreti, masraf, faiz gibi ferileri ile birlikte derhal iade etmekle yükümlüdür.
MÜ TER ayr ca i bu sözle me uyar nca tahakkuk etmi sair borçlar

da derhal, nakden

ödemek mecburiyetindedir. FAKTOR tahsilde tekerrür olmamak kayd yla MÜ TER ’nin
bilcümle teminatlar

ayr ayr ya da birlikte nakde tahvil ve Türk Borçlar Kanununda

öngörülen hallerde müteselsil kefilleri de birlikte takip hakk na sahiptir. Bu halde gerek
MÜ TER , gerekse müteselsil kefiller mükerrerlik iddias nda bulunamazlar.
V-

HRACAT

VE

THALAT

FAKTOR NG’ NDE

UYGULANACAK

D

ER

HÜKÜMLER
1- MÜ TER , ithalat, ihracat rejimine ili kin mevzuat ile KAMB YO mevzuat na ve bu yasal
düzenlemelerde meydana gelebilecek de
yurda getirmeyi

ikliklere uygun hareket etmeyi, mal, hizmet bedelini

imdiden kabul, taahhüt ve garanti etmektedir. MÜ TER ’nin bu

yükümlülüklerine ayk

sebebiyle mevcut ve ileride meydana gelebilecek de

iklikler ile

tahakkuk eden, edecek bilcümle vergi, resim, harç, fon giderleri, ceza v.s. ve bunlarda meydana
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gelebilecek art lar, ferileri ile her ne nam alt nda olursa olsun ihdas olunacak, tahakkuk
ettirilecek sair giderler MÜ TER taraf ndan kar lanacakt r.
2- Di er taraftan MÜ TER , yukar da (V/1) madde hükmü sebebi ile tahakkuk ettirilebilecek
cezalar ile faizlerinin ve bilcümle ferilerinin, hukuki ve cezai sorumluluklar n taraf na ait
oldu unu gayrikabilirücu beyan ve ikrar etmekte, bu nedenlerle mevzuat hükümleri uyar nca da
olsa FAKTOR’un sorumlulu una ba vurulmas ihtimalinde, FAKTOR’u özel ya da kamu
kurum ve kurulu lar , resmi daireler, merciler, mahalli idareler kar

nda bu cezai ve hukuki

sorumluluklardan, ferilerinden, dava ikamesi ve hüküm istihsaline gerek kalmaks
davalar n sonuçlar

n, aç lm

beklemeksizin derhal kurtarmay taahhüt, garanti etmektedir.

3- Döviz kurlar ndaki art

veya eksilmeler sureti ile meydana gelebilecek olan riskler

MÜ TER ’ye aittir. MÜ TER , bu riskler ile komisyon v.s. gibi giderlere ili kin art lar , kur
farklar
4-

kar lamay imdiden kabul ve taahhüt etmektedir.

bu sözle mede yer almayan hususlarda ve bu sözle me hükümleri ile ba da

FAKTOR’un muhabir faktor ile aras nda, uluslararas faktoring kurallar

ölçüde

çerçevesinde

belirlenmi anla ma hükümleri ve muhabir faktorun tabi oldu u uluslararas faktoring kurallar
hükümleri uygulanacakt r. MÜ TER ,FAKTOR’un internet sitesinde de yay mlanan ya da
daha önce kendisine imza kar

verilen bu sözle melerin, bu uluslararas kural ve

anla malar n hükümlerini orjinal metninden inceledi ini, ancak i bu kural ve hükümlerin
çerçevesinde faktoring hizmetleri verilebilece ini, uluslararas faktoring i lemlerinin ancak bu
hükümler çerçevesinde uygulanmas imkan

n bulundu unu bildi ini ve ayr ca bunlara uygun

hareket edece ini beyan, kabul ve taahhüt etmi tir.
5- MÜ TER , i bu madde hükmü ile muhabir faktor’u, uluslararas faktoring kurallar
çerçevesinde yurtd

faktoring hizmetlerinin icras konusunda özel olarak yetkilendirmekte,

FAKTOR’a devir etti i ihracat alacaklar
faktoring kurallar

n muhabir faktor taraf ndan yine uluslararas

n emredici hükümleri uyar nca serbestçe ve diledi i zamanlarda yasal takip

ve dava konusu yap labilece ini, sulh sözle meleri akdolunabilece ini, ancak muhabir faktor
taraf ndan giri ilen bu yasal takip ve davan n akdolunan sulh sözle melerinin FAKTOR’a kar
bu sözle me ve bilcümle ekleri nedeniyle do mu

borçlar

ödemesine engel te kil

etmedi ini, muhabir faktor taraf ndan ba lat labilecek takiplerin, aç labilecek davalar n, sulh
anla malar

n, ya da borçlular taraf ndan devir konusu alacakla ilgili olarak muhabir faktora

kar aç labilecek davalarda, takip ya da sair i lemlerin i bu madde hükmü ile MÜ TER ’nin
muhabire vermi bulundu u özel yetkiye dayal olarak MÜ TER ’nin nam ve hesab na
muhabir faktor taraf ndan kendisini temsilen yürütülece ini, i bu madde hükmü uyar nca
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muhabir faktor taraf ndan giri ilen takip ve davalarla ilgili tüm ücret, masraf ve sair giderlerin
MÜ TER taraf ndan kar lanaca

, muhabir faktorun takip ya da dava açmas halinde

FAKTOR’un dilerse kendisine devir edilmi bulunan alacaklar n tamam veya bir k sm için
bu sözle menin (II/12) maddesi hükmünü uygulayabilece ini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu
halde MÜ TER , alaca n muhabir faktor taraf ndan gere i gibi takip olunmad

ndan bahisle

FAKTOR’dan bir talepte bulunamaz.MÜ TER , alaca n takibi ve tahsiline ili kin masraflar ,
alacak miktar üzerinden tahakkuk ettirilecek tahsil ücretini ve bilcümle ferilerini talep üzerine
derhal tamamen ve nakden ödemekle yükümlüdür.Sözkonusu faiz ve ücretin ödenmesi, takip
ve tahsilat n ba ar ya ula mas

art na ba

de ildir. bu madde hükümleri uyar nca borçluya

kar dava aç lm , takibe geçilmi olmas , MÜ TER ’ye verilmi finansman n, tahakkuk etmi
faktoring ücreti, faiz, masraf ve komisyon alacaklar

n FAKTOR’a iadesi/ ödenmesi talebinin,

takip ya da davan n sonucuna kadar ertelendi i anlam

ta maz.FAKTOR sözkonusu

alacaklar için MÜ TER ’den derhal talepte bulunabilir. Borçlular n ya da MÜ TER ’nin devir
konusu alacak ile ilgili olarak muhabir faktora dava açmalar , takip yapmalar ihtimalinde de bu
madde hükmü, dava veya takibin sonucuna ba

olmaks n aynen uygulan r.

6- MÜ TER ayr ca faktoring i lemlerine konu alacak ile ilgili olarak, alaca n mevcut
olmad

, devrinin geçersiz bulundu u, muvazaa, üçüncü ki ilere zarar verme, mal kaç rma gibi

haller de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle alaca n iptali halinde, kendisine ödenmi
alacak tutar

ferileri ile birlikte FAKTOR’a ya da muhabir faktora derhal iade ile

yükümlüdür. Bu hükmün uygulanmas için mutlaka bir mahkemenin ya da resmi makam n
karar na ihtiyaç olmay p, yukar da 5.madde hükmü çerçevesinde muhabir faktorun, zarar
azaltmak amac yla sulh akdi yapm

bulunmas da yeterlidir. MÜ TER ’nin bu iade

yükümlülü ü uluslararas faktoring kurallar uyar nca bir süreye tabi bulunmamaktad r.
VI- ÇE TL HÜKÜMLER
1-

bu sözle meden kaynaklanan uyu mazl klarda, yaln z FAKTOR’un belge ve kay tlar

mikrofilm, mikrofi , bilgisayar ve elektronik ortam haberle me kay tlar

n,

n teyit edilmi olsun

olmas n, kesin münhas r yegane geçerli delil te kil edece i, H.M.K.’nin 193. maddesi hükmü
uyar nca MÜ TER taraf ndan imdiden kabul ve ikrar edilmektedir.
2- MÜ TER ’nin bu sözle meye herhangi a r bir ayk

halinde veya sözle mede belirtilen

sair hallerde FAKTOR, herhangi bir hüküm istihsaline, alaca n miktar
organlar nca önceden tespitine gerek olmaks

n yetkili yarg

n bilcümle ödeme vas talar ve teminatlar

birlikte nakde tahvile, mahsuba, Türk Borçlar Kanunu’nun hükümleri çerçevesinde Müteselsil
Kefilleri ayn zamanda takibe yetkilidir.
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3- Bu sözle me uyar nca yap lacak ihtar ve ihbarlar n, tacirler için Türk Ticaret Kanununda
öngörülen ekillerde veya elden tebli suretiyle yap lmas lüzumludur. Bu ihbar ve ihtarlar n
yetkili imzalar herhalde ihtiva etmesi artt r.
4- Bu sözle menin akdi, uygulanmas ve teminatlar n al nmas nedeni ile ödenmesi gereken
bilcümle harç, vergi ve rüsumlar ile masraflar, AFH’ni a an alacaklar da dahil olmak üzere
MÜ TER ’ye aittir. Bu sebeple ileride tahakkuk ettirilecek farklar , art lar , ferilerini, her ne
nam alt nda olursa olsun ihdas olunacak tahakkuk ettirilecek giderleri de ödemeyi MÜ TER
imdiden kabul ve taahhüt etmektedir. Di er taraftan MÜ TER her ne sebeple olursa olsun
tahakkuk ettirilebilecek cezalar ile faizlerinin ve bilcümle ferilerinin, hukuki ve cezai
sorumluluklar

n taraf na ait oldu unu gayrikabilirücu beyan ve ikrar etmekte, bu nedenlerle

mevzuat hükümleri uyar nca da olsa FAKTOR’un sorumlulu una ba vurulmas ihtimalinde,
FAKTOR’u özel ya da kamu kurum ve kurulu lar , resmi daireler, merciler mahalli idareler
kar

nda bu cezai ve hukuki sorumluluklardan, ferilerinden, dava ikamesi ve hüküm

istihsaline gerek kalmaks

n, aç lm

davalar n sonuçlar

beklemeksizin derhal kurtarmay

taahhüt, garanti etmektedir.
5-

bu sözle menin de

yap lmad kça de

ikliklerinin de ayn

ekilde yap lmas lüzumludur. Ayn

ekilde

iklik iddialar dinlenemez.

6- Sözle menin bir k sm

n herhangi bir sebeple hükümsüz hale gelmesi, di er hükümlerin de

hükümsüz kalmas sonucunu do urmaz. Sözle menin sona ermesi, hükümsüz hale gelmesi
MÜ TER ’nin yükümlülüklerini kararla

ld

ekilde ifa ve tasfiye etmesini engellemez.

7- MÜ TER veya herhangi bir borçlu, FAKTOR’a vadelerinde ödeme yapmad

veya borç

muaccel oldu u takdirde MÜ TER , ayr ca bir ihtara, ihbara, mehil tayinine ihtiyaç olmaks

n

kendili inden temerrüde dü ece ini kabul ile bu alacaklar için vade gününden veya
muacceliyet tarihinden itibaren bunlar FAKTOR'a bu sözle me ko ullar nda tamamen geri
ödeyece i tarihlere kadar geçecek günler için, ekerbank T.A. .’nin mevzuat gere ince tespit
etti i kredi faiz oranlar ndan temerrüt tarihinde yürürlükte olan en yüksek kredi faiz oran na, bu
oran n % 75’inin (yüzde yetmi be ) ilavesi suretiyle bulunacak oran üzerinden temerrüt faizi ve
sair fer'ilerini ödemeyi, bu temerrüt faizi oran

n piyasa ve maliyet unsurlar çerçevesinde T.C

Merkez Bankas nca belirlenen art lara oranla FAKTOR taraf ndan artt labilece ini tacir
fat yla beyan ve kabul ve taahhüt eder. Bu oran tacir s fat na sahip Müteselsil Kefillerin
temerrütleri halinde de aynen uygulan r.
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8- Bu sözle me hükümleri çerçevesinde yap lacak bildirimler, aksi sözle mede kararala

lm

olmad kça MÜ TER ’ye gönderildi i tarihten itibaren ve yeni bir bildirime kadar sözle menin
ayr lmaz parças olarak yürürlükte kal rlar. Bildirimler ait olduklar dönemler için geçerlidir.
9- Di er taraftan MÜ TER , taraflarca aksi kararla
taraf ndan kabul edilmedikçe, devir edilmi

lmad kça ve/veya muhabir faktor

alacaklar n borçlular

kapsayan bir ba ka

faktoring hizmetleri irketi ile akdolunmu bir sözle menin mevcut olmad

, bir ba ka

faktoring hizmetleri irketi ile aç klanan kapsamda faktoring sözle mesi akdetmeyece ini kabul
ve taahhüt etmektedir. MÜ TER , bu hükme muhalefeti halinde uluslararas faktoring kurallar
uyar nca faktoring garantisinin geçmi e etkili olarak ortadan kalkaca

,yurtiçi faktoring

lemlerinde de ayn kural n geçerli oldu unu,FAKTOR’un, sözle meyi derhal sona erdirme
yetkisine sahip bulundu unu kabul ve beyan etmektedir. Bu halde MÜ TER ’nin iade borcu
derhal muaccel olur ve sözle menin hükümleri uyar nca iade yap r.
10- A

da isim, unvan ve adresleri yer alan Müteselsil Kefiller, MÜ TER ’nin FAKTOR ile

akdetmi bulundu u i bu faktoring sözle mesi, özel artlar , bilcümle ekleri, yenilemelerinden
ve sair sebeplerden daha önce do mu ve bundan böyle do acak bilcümle borçlar ndan i lemi
ve i leyecek faizlerin (akdi ve temerrüt faizlerinin) tamam ndan,kanuni takip giderlerinden ve
avukatl k ücretlerinden, bu sözle mede isimlerinin/ unvanlar

n alt ndan/yan nda yer alan

tutarda (azami kefalet limiti) Müteselsil Kefil s fat ile sorumlu bulunmaktad rlar.
11- FAKTOR, alaca

n teminat

te kil etmek üzere hangi tarihte verilmi , tesis edilmi

olursa olsun bilcümle teminatlar , rehinleri nakde tahvil ettirmek veya as l borçluya müracaat
etmek mecburiyetinde olmaks

n borcun ve ferilerinin tamam

n tediyesini MÜ TER ’den,

Türk Borçlar Kanunun’da öngörülen hallerde Müteselsil Kefillerden ayr ayr veya birlikte
talep yetkisine sahiptir. Müteselsil Kefiller ahsen temin ve taahhüt ettikleri miktarlar n
tamam ndan müteselsilen sorumludurlar.
12- MÜ TER , i bu sözle me dolay yla ve FAKTOR'a kar

di er borçlar nedeniyle

kendisine kar ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz karar al nmas na gerek görülürse, bankalardan
al nacak teminat mektuplar ndan do acak komisyonlar n kendisi taraf ndan ödenece ini kabul
etmi tir.
13- MÜ TER , kanuni takibata ba lan ld

tarihte, ana para, faiz, komisyon, vesair her türlü

masraflarla birlikte icra takip talebinde belirtilen toplam borcu ya da dava dilekçesinde
belirtilen dava konusunun tutar üzerinden % 10 ( yüzde on ) avukatl k ücretini FAKTOR’e
ödemeyi kabul etmektedir.
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MÜ TER , FAKTOR’un kendisi aleyhine icra takibinde bulunmas halinde cezaevleri ve tahsil
harc

ödemeyi, cezaevi harc

n FAKTOR'dan tahsil edilmesi halinde FAKTOR'un ödedi i

miktar tazminat olarak kendisinden isteme hakk bulundu unu ve bu iste i kay ts z ve arts z
kabul etti ini beyan etmektedir.
14- MÜ TER ve Müteselsil Kefiller, i bu sözle mede yer alan hususlar n yerine getirilmesi ve
FAKTOR taraf ndan kendilerine gerekli tebligat n yap labilmesi için bu sözle mede isim ve
unvanlar yan nda/alt nda belirtilmi adresleri kanuni yerle im yeri ittihaz ettiklerini, belirtilen
yerde adres yaz lmamas halinde Ticaret Sicil Dosyalar ndaki son adreslerinin veya FAKTOR
taraf ndan son olarak herhangi bir bildirim gönderilen adreslerinin, muhtarl kta kay tlar
bulunmasa bile yasal yerle im yerleri oldu unu, ileride di er bir mahalli kanuni yerle im yeri
ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi derhal noter arac
bildirmedikleri takdirde bu sözle mede yaz

ile FAKTOR’e bildirmeyi,

ya da yukar da yer alan adreslerine ya da kay tl

elektronik posta adreslerine veya 7201 say

Tebligat Kanunu’nun 7a, 10. ve devam

hükümlerinde yer alan usule gore gönderilecek her türlü tebligat n, kendilerine tebli edilmi
say laca

kabul ve taahhüt ederler.

MÜ TER ve Müteselsil Kefiller’in ticaret merkezleri, yerle im yerleri yurtd nda bulundu u
ya da yurt d nda yerle im yeri, ticaret merkezi edindiklerinde dahi FAKTOR'a mutlaka
Türkiye’de bir tebligat adresi bildireceklerini, Türkiye’de adres bildirmedikleri takdirde veya
Türkiye’de bildirecekleri adrese yap lacak tebligatlar için de yukar daki hükmün geçerli
olaca

kabul ve beyan ederler.

15- MÜ TER ana sözle mesini, temsil ve ilzam yetkilileri ile bunlar n imza sirkülerini, temsil
ve ilzam yetki ve yetkililerinde olu acak de

iklikleri FAKTOR’a belgeleriyle birlikte

zaman nda bildirmekle yükümlü bulundu unu kabul ve beyan eder.
MÜ TER , bu maddede belirtilen belgelerde meydana gelecek de
olarak

FAKTOR’a

bildirilmemesinden ve/veya

vekaletname

ikliklerin zaman nda yaz
ile

yap lan

i lemlerde

vekaletmanenin sahte veya tahrif edilmi olmas ndan dolay FAKTOR’un u rayabilece i
zararlardan sorumlu olaca

kabul ve beyan eder.

16- MÜ TER , i bu sözle menin uygulanmas nda FAKTOR taraf ndan gönderilecek hesap
özetleri bilgilendirme ve benzeri sebeplerle olu acak masraf ile bunun gider vergisini de
ödeyece ini kabul eder.
17- MÜ TER , ayr ca FAKTOR’a devir olunan alacaklar n tahsilat veya finansman n
kulland lmas nda ya da sair ödemeler esnas nda olu acak banka masraflar ile bunlar n gider
vergilerini de ödeyece ini kabul eder.
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18- MÜ TER , FAKTOR ile aras nda yap lan ve yap lacak olan tüm i lemlerde, talep
amas nda kalm

olsa bile, kendi nam ve hesab na hareket etti ini ve/veya edece ini, bir

ba kas hesab na i lem yap lmad

, yap lmayaca

, FAKTOR taraf ndan ilgili mevzuat n

gerekleri hakk nda bilgilendirildi ini ve böyle bir durum olmas ve/veya 5549 say
ve/veya bununla ilgili yürürlükteki mevzuata herhangi bir ayk
FAKTOR’a yaz

bildirimde bulunaca

Suç Gelirlerinin Aklanmas

Kanun’a

n olmas halinde ise

beyan ve taahhüt etmektedir.

n Önlenmesi Hakk ndaki 5549 say

Kanun gere ince MÜ TER ,

FAKTOR’a vermi bulundu u kimlik, adres, telefon ve ortakl k yap na ili kin bilgilerde
herhangi bir de

iklik oldu unda, de

iklikleri gecikmeksizin, derhal FAKTOR’a

bildirece ini beyan ve taahhüt etmektedir.
19- MÜ TER , ortakl k yap

n de

mesinden ya da mü terinin hakim orta

yönetimdeki hakimiyetinin kayb na neden olacak ana sözle me de
tüm belge ve bilgilerle FAKTOR’a ortakl k yap

n de

n

ikliklerinden önce, gerekli

ece ine ili kin yaz

bildirimde

bulunmay ve ayr ca bu hususta FAKTOR’un talep edece i ba kaca tüm belge ve bilgileri de
derhal ibraz etmeyi kabul ve beyan eder.
er bu bildirim ortakl k yap

n de

mesinden, hakim orta n hakimiyetini herhangi bir

ekilde kayb na neden te kil eden i lemden önce yap lmam ise, ortakl k de
derhal FAKTOR’a yaz
sözle me de

olarak bildirimde bulunmay ve bu hisse de

imini müteakip
imine ili kin ana

ikli inden derhal FAKTOR’u bilgilendirmeyi pe inen kabul ve beyan eder.

MÜ TER , FAKTOR’un ortakl k yap

n veya yönetim hakimiyetinin de

imi ile ilgili

gerekli bildirimi derhal yapmamas , FAKTOR’un talep etmesine ragmen FAKTOR taraf ndan
talep edilen belge ve bilgileri vermemesi halinin sözle meye a r ayk

k ve finansman ve

ferilerinin derhal iadesinin talebi sebebini te kil edece ini pe inen kabul ve beyan eder.
20- Taraflar aras nda akdolunan faktoring sözle mesinde yer alan “MÜ TER ” ibaresi yukar da
birinci sayfada Mü teri/Mü teriler bölümünde yer alan a

da imzalar bulunan ki ileri birlikte

ifade

sözle me

etmektedir.

Mü terilerden

her

biri,

an lan

hükümleri

nedeniyle

MÜ TER LER’den biri nezdinde FAKTOR lehine do mu /do acak bilcümle alacaklardan
müteselsil borçlu s fat yla sorumludur.Mü teriler,kendilerine finansman sa lanmad

ndan

bahisle ödemeden kaç namazlar.
21-

bu sözle meden do acak ihtilaflarda stanbul (Ça layan) Ticaret Mahkemeleri ve

stanbul (Ça layan) cra Müdürlükleri yetkilidir.Ancak an lan yerdeki Mahkeme ve cra
Dairelerinin yetkili k nmas
taraf ndan

MÜ TER

N

genel mahkemelerin yetkisini berteraf etmez.FAKTOR

veya

MÜTESELS L
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KEF L/KEF LLER N

ikametgah

n

bulundu u yerdeki Mahkeme ve cra Diaresine ba vurmas na ve adli kovu turma yap lmas na
engel de ildir. Ayr ca MÜ TER

ve MÜTESELS L KEF L/KEF LLER uyu mazl klar

çözümlemeye yetkili Mahkeme ve cra Daireleri ile htiyati tedbir veya htiyati Haciz Karar
al nd

mahkemeye yetki itiraz nda bulunmayaca

VII- FAKSLA YAPILAN

n

kabul ve beyan ederler.

LEMLER

1- FAKTOR, MÜ TER ’ye faksla talimat iletme ve i lem yapma kolayl

sa lar ve bu yolla

iletilen talimatlara dayanarak i lem yapabilir. Ancak bu durum MÜ TER 'nin di er usullerle
talimat vermesine ve i lem yapmas na engel te kil etmez.
2- MÜ TER , FAKTOR'a faksla talimat iletmesinin ve i lem yapmas
kabul etmi

n tüm sonuçlar

ve bundan do acak sorumluluklar da üstlenmi tir. MÜ TER , FAKTOR

taraf ndan sa lanan kolayl ktan yararlan rken a

daki hususlar yerine getirecektir:

a. MÜ TER , yerine getirilmesini istedi i talimatlar ve i lemleri, ……….…………………
no'lu faks numaras ndan FAKTOR'a bildirecektir. Bildirilen faks numaras ndan ba ka
fakstan talimat iletilmesi ve/veya yukar daki faks numaras
numaras

n FAKTOR'a yaz

n de

mesi halinde yeni faks

olarak bildirilmemesi durumunda FAKTOR, iletilen talimat

yerine getirip getirmemekte tam bir serbestiye sahip olup, bu konuda FAKTOR'un hiçbir
sorumlulu u olmayacakt r.
b. MÜ TER , FAKTOR'a sadece kendisini temsil ve ilzama yetkili ah s/ ah slar taraf ndan
imzalanm faks metinlerinin iletilmesi için gerekli önlemleri alacakt r.
c. MÜ TER , kendisini temsil ve ilzama yetkili ah s/ ah slardaki de

iklikleri, bu hususu

teyit eden yasal belgeleri ile birlikte, derhal FAKTOR'a yaz

olarak bildirmekle

yükümlüdür.
d. Faksla iletilen talimat n bütün sayfalar MÜ TER 'nin yetkilileri taraf ndan imzalanacakt r.
e. Faksla iletilen talimat n asl taahhütlü posta ile teyid için derhal FAKTOR'a gönderilecektir.
MÜ TER dilerse, talimat asl

yetkili bir eleman vas tas ile elden FAKTOR'a tevdii

edebilir.
f. MÜ TER bu sözle me ile sa lanan faks ile i lem yapma kolayl

ndan yararlan rken

yürürlükteki mevzuat n hükümlerine aynen uyacakt r.
3- FAKTOR, faksl talimat
beklemeksizin talimat

ald

nda yukar daki (e) bendi uyar nca gönderilen yaz

teyidi

yerine getirecektir. Ancak FAKTOR, herhangi bir neden ileri

sürmeksizin kendi takdirine göre faksla iletilen talimat yerine getirmeyi red hakk
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sakl tutar.

4- FAKTOR, faksla iletilen talimat n üzerindeki imzalar nezdindeki belgelerle kar la

rken,

makul bir dikkat gösterecektir.
VIII- SON HÜKÜMLER
1- bu, sözle me a

da yer alan özel artlar ile ……/……/…..….…. tarihinde, stanbul’da 1

(bir) nüsha olarak tanzim ve imza edilmi tir.
2- MÜ TER ve MÜTESELS L KEF L/KEF LLER ve FAKTOR, 21 sayfa, VIII bölüm ve 73
maddeden olu an i bu faktoring sözle mesinin tamam
hükümlerinin haklar nda geçerli olaca

okuduklar

, tüm sözle me

kabul ve beyan ederler.

SÖZLE ME ÖZEL ARTLARI
Sözle me Konusu Sat lar

: (Yurtiçi / Yurtd )

Finansman Oran , Faktoring
Komisyonu, Faktoring Ücreti ve
Di er Masraflar

: Kullan m an nda belirlenecektir.

Azami Faktoring Limiti (Hacmi) :.…………..……………………..…….....TL/USD/EURO
(YALNIZ ….…………………..………TL/USD/EURO)

MÜ TER
Ad Soyad /Ünvan

:……………………………………………………………...
...……….……………………………………………………

Adres

:……………………………...………………………………

……………………………………………….……………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………
mza

:……………………………………………………………...
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MÜTESELS L KEF L (1)

:

Müteselsil Kefilin Ad Soyad

:……….……………………………………………

Müteselsil Kefilin T.C. Kimlik Nosu

:…………………………………………………….

Müteselsil Kefilin Adresi

:…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Kefaletin Türü

:..……………………………………………………………

Azami Kefalet Tutar

:……………………………………………………………..

Kefalet Tarihi

:……………………………………………………………..

mza

:……………………………………………………………..

MÜTESELS L KEF L (2)

:

Müteselsil Kefilin Ad Soyad

:……….……………………………………………

Müteselsil Kefilin T.C. Kimlik Nosu

:…………………………………………………….

Müteselsil Kefilin Adresi

:…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Kefaletin Türü

:..……………………………………………………………

Azami Kefalet Tutar

:……………………………………………………………..

Kefalet Tarihi

:……………………………………………………………..

mza

:……………………………………………………………..

MÜTESELS L KEF L (3)

:

Müteselsil Kefilin Ad Soyad

:……….……………………………………………

Müteselsil Kefilin T.C. Kimlik Nosu

:…………………………………………………….

Müteselsil Kefilin Adresi

:…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Kefaletin Türü

:..……………………………………………………………

Azami Kefalet Tutar

:……………………………………………………………..

Kefalet Tarihi

:……………………………………………………………..

mza

:……………………………………………………………..
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MÜTESELS L KEF L (4)

:

Müteselsil Kefilin Ad Soyad

:……….……………………………………………

Müteselsil Kefilin T.C. Kimlik Nosu

:…………………………………………………….

Müteselsil Kefilin Adresi

:…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Kefaletin Türü

:..……………………………………………………………

Azami Kefalet Tutar

:……………………………………………………………..

Kefalet Tarihi

:……………………………………………………………..

mza

:……………………………………………………………..

MÜTESELS L KEF L (5)

:

Müteselsil Kefilin Ad Soyad

:……….……………………………………………

Müteselsil Kefilin T.C. Kimlik Nosu

:…………………………………………………….

Müteselsil Kefilin Adresi

:…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Kefaletin Türü

:..……………………………………………………………

Azami Kefalet Tutar

:……………………………………………………………..

Kefalet Tarihi

:……………………………………………………………..

mza

:……………………………………………………………..

FAKTOR
Ad Soyad /Ünvan

: EKER FAKTOR NG A. .

Adres

: Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:7
Esentepe /

mza

li / stanbul

:…………………………………...…………………………
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