FAKTOR‹NG SÖZLEﬁMES‹
Bir tarafta,
Kempinski Residences Astoria Büyükdere Caddesi No:127 B Kule Kat: 4 P.K :34394 Esentepe / ﬁiﬂli / ‹stanbul
adresinde mukim
MERKEZ FAKTOR‹NG A.ﬁ.
(Faktor)
‹le di¤er tarafta

adresinde mukim
(Müﬂteri / Müﬂteriler)
ve

adresinde mukim
adresinde mukim
(Müteselsil Kefiller)

aras›nda, aﬂa¤›daki ﬂartlarla iﬂbu faktoring sözleﬂmesi tanzim ve imza olunmuﬂtur.
I- SÖZLEﬁMEN‹N KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR
1- ‹ﬂbu sözleﬂmenin konusu, MÜﬁTER‹’nin daha önce do¤muﬂ ve/veya sözleﬂme süresi içinde iﬂletmesi ile ilgili olarak yurtiçi/yurtd›ﬂ› mal,
hizmet sat›ﬂlar›ndan do¤an alacaklar›n› peﬂinen ve toptan FAKTOR’a devri (temliki) suretiyle faktoring hizmetlerinden yararland›r›lmas›ndan
ibarettir.
2- Sözleﬂmenin imzas› ile birlikte FAKTOR’a devir edilen alacaklar, MÜﬁTER‹’nin arz etti¤i mallar›n/hizmetlerin bir vadeye ba¤lanmam›ﬂ
ya da vadeli sat›ﬂlar›ndan do¤muﬂ,do¤acak alacaklard›r. MÜﬁTER‹’nin do¤rudan do¤ruya veya dolayl› olarak orta¤› bulundu¤u gerçek,
tüzel kiﬂilere yapt›¤› sat›ﬂlar, arz etti¤i hizmetler, konsinye sat›ﬂlar, FAKTOR’dan yaz›l› muvafakat al›nmad›kça iﬂbu sözleﬂmenin kapsam›
d›ﬂ›ndad›r.
3- Sözleﬂmenin kapsam› içindeki alacaklar do¤umu an›nda, faiz, ﬂahsi ya da ayni teminatlar› ile birlikte kendili¤inden bu sözleﬂme hükümleri
uyar›nca FAKTOR’a intikal ederler.
4- Bu sözleﬂmede kullan›lan ve sözleﬂmenin niteli¤i ile ilgili özel kavramlar›n tan›mlar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:
a) Borçlu : MÜﬁTER‹’nin bu sözleﬂmenin 1. ve 2. maddeleri uyar›nca alacak hakk› iktisap etti¤i gerçek ya da tüzel kiﬂiler.
b) Alacak bildirimi (AB-NTR) : MÜﬁTER‹’nin bu sözleﬂme çerçevesinde devir etmiﬂ oldu¤u alacaklar›n do¤du¤unun FAKTOR’a bildirimi.
c) Limit onay bildirimi (LOB) : Sözleﬂmedeki faktoring garantisi hükümlerinin iﬂletilmesi amac›yla FAKTOR taraf›ndan MÜﬁTER‹’ye yap›lan,
bu çerçeveyle s›n›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 teﬂkil etmek üzere MÜﬁTER‹’ye tan›yabilece¤i, tahsis edebilece¤i
toplam iﬂlem hacmi.
e) Borçlu iﬂlem hacmi (B‹H) : MÜﬁTER‹’nin her borçlusu için ayr› ayr› tan›nabilen, tahsis olunabilen azami iﬂlem hacmi.
f) Finansman oran› : Devir al›nan alacaklara iliﬂkin olarak FAKTOR taraf›ndan serbestçe belirlenebilen, de¤iﬂtirilebilen ve MÜﬁTER‹’ye tahsis
etti¤i ve serbestçe kulland›r›labilece¤i finansman oran›.
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II- FAKTOR‹NG H‹ZMETLER‹N‹N ‹ﬁLEY‹ﬁ‹NE ‹L‹ﬁK‹N GENEL HÜKÜMLER
1- MÜﬁTER‹, iﬂbu sözleﬂmenin kapsam› içinde kalan alacaklar› do¤duklar› anda AB/NTR formu ile derhal FAKTOR’a bildirmekle yükümlüdür.
Bu bildirim, önceden MÜﬁTER‹’ye verilmiﬂ AB/NTR formunun, MÜﬁTER‹’nin faturas›n›n bir nüshas› ile birlikte FAKTOR’a imza karﬂ›l›¤› elden
teslimi, iadeli taahhütlü mektupla ya da noter arac›l›¤›yla ya da sair tebligat usulüne uygun gönderilmesi suretiyle yap›l›r. MÜﬁTER‹, AB/NTR
formu ve faturalarla birlikte, alaca¤›n temeline iliﬂkin sair belgeleri, sipariﬂ formu, raporlar, yükleme, nakliye, sigorta belgelerini, varsa
çek, senet gibi ödeme vas›talar›n›, ayr›ca teminatlar›n› FAKTOR’a usulüne ve süre k›s›tlamalar›na uygun olarak devir ve teslimle yükümlüdür.
Fatura nüshas›n› ve sair eklerini ihtiva etmeyen AB/NTR formlar› bir hüküm ifade etmez.
MÜﬁTER‹, FAKTOR’a devir etmiﬂ oldu¤u ya da bundan böyle devir edece¤i fatura tutar› alacaklar›n›n gerçek, geçerli bir ticari iliﬂkiye
dayand›¤›n›, do¤muﬂ alacaklara ait mal/hizmet sevkiyatlar›n›, gerçekleﬂtirmiﬂ bulundu¤unu, do¤acak alacaklarla ilgili olarak gerçekleﬂtirece¤ini,
fatura konusu alacaklar›n kay›tlar›nda yer ald›¤›n›, 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›n› derhal FAKTOR’a ibraz edece¤ini, incelemesine haz›r bulunduraca¤›n› gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt
etmektedir.
2- MÜﬁTER‹ faturalar›nda ve faturalar›n nüshalar›nda, alaca¤›n tamam›n›n ya da bir k›sm›n›n FAKTOR’a devir edildi¤ini, vadesini, ödeme
yerini ve FAKTOR’un ünvan›n›, aç›k adresini gösteren ibarelere yer vermek, söz konusu kay›tlar› içeren etiketi yap›ﬂt›rmak veya bu ibareleri
içeren kaﬂeye ya da herhangi bir ﬂekilde bu beyana yer vermek, varsa ödeme tarihine kadar iﬂleyecek akdi faiz, temerrüt faizi oranlar›n›
aç›kça belirtmek zorundad›r. MÜﬁTER‹ ile borçlusu aras›nda ayr›ca bir yaz›l› sözleﬂme ya da çerçeve anlaﬂman›n akdolunmas› halinde bu
anlaﬂman›n bir nüshas› da FAKTOR’a gönderilir. Alaca¤›n FAKTOR’a devrinin borçluya ihbar› mükellefiyeti tamamen MÜﬁTER‹’ye aittir.
3- FAKTOR, iﬂbu sözleﬂme hükümleri uyar›nca devir alm›ﬂ bulundu¤u alacaklar› ve ödeme vas›talar›n› üçüncü kiﬂilere devir hakk›na sahip
oldu¤u gibi bu alacaklar ve ödeme vas›talar› üzerinde her türlü tasarruf yetkisine de sahiptir.
4- MÜﬁTER‹, FAKTOR taraf›ndan yaz›l› olarak muvafakat edilmedikçe, devir konusu alacaklar›n ödenmesini teminat alt›na almakla
yükümlüdür. Bu teminatlar, ayni, ﬂahsi veya bu amaçla tanzim ve FAKTOR’a teminat amac›yla ciro ve teslim edilen k›ymetli evraktan ibaret
olabilir.
5- MÜﬁTER‹, ayr›ca kendisine sa¤lanan finansman›n, faktoring ücretlerinin, komisyonlar›n, faiz ve bilcümle masraflar ile fer’ilerinin teminat›n›
teﬂkil etmek üzere FAKTOR’a, talep etti¤i miktarda ve türde teminat vermekle yükümlüdür. FAKTOR, MÜﬁTER‹’nin ve/veya borçlular›ndan
herhangi birinin ödemelerini geciktirdi¤i, ödeme güçlü¤ü içine düﬂtü¤ü ya da teminat aç›¤›n›n do¤du¤u, borçlar›n vadelerinde tamamen
ödenmeyece¤inin önceden anlaﬂ›ld›¤› hallerde, teminatlar›n de¤iﬂtirilmesini ve/veya yeterli görülebilecek ek teminat verilmesini talep
edebilir.
Söz konusu teminatlar, sözleﬂmenin süresinin uzat›lmas›, yenilenmesi ve herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dahi FAKTOR’un
MÜﬁTER‹’den do¤muﬂ, do¤acak, her ne nam alt›nda olursa olsun bilcümle alacaklar›n›n teminat›n› teﬂkil edecektir. FAKTOR’un teminat
miktar›n› aﬂan alacak ve zararlar›n›, fer’ilerini talep haklar› sakl›d›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. MÜﬁTER‹ teminat kayd›n› ihtiva
etmeyen bir k›ymetli evrak›n teminat için verildi¤i iddias›nda ise, buna iliﬂkin FAKTOR’un imzas›n› içeren sözleﬂmeyi ibrazla yükümlüdür.
6- MÜﬁTER‹, devir olunan alacaklar›n mevcudiyetini, sözleﬂmenin kapsam› içindeki alacaklar üzerinde tasarruf yetkisinin varl›¤›n› ve
tamamen ödenece¤ini gayrikabilirücu garanti etmekte, her ne sebeple olursa olsun devir olunan alaca¤›n ödenmemesi ihtimalinde, ald›¤›
finansman›, fer’ilerini ve bu nedenle FAKTOR’un u¤rayaca¤› zararlar› ve masraflar› derhal ödeyece¤ini taahhüt etmektedir.
7- MÜﬁTER‹, devir olunan alacaklar›n FAKTOR’a ödenmesini, iﬂbu sözleﬂme ile yüklendi¤i edimlerin ifas›n› engelleyecek, geciktirecek her
türlü davran›ﬂtan kaç›nmak zorundad›r. MÜﬁTER‹ ile borçlusu aras›ndaki temel iliﬂkiden, alacaktan kaynaklanabilecek ya da takas, mahsup
veya sair bilcümle itiraz ve defiler, MÜﬁTER‹’nin FAKTOR’a karﬂ› yükümlülüklerini ifaya engel teﬂkil etmeyece¤i gibi bu yükümlülüklerin
ifas›n› da geciktirmez. MÜﬁTER‹, mallar›n borçlu taraf›ndan bir çekince olmaks›z›n teslim al›naca¤›n›, maddi ve hukuki ay›plardan ari
olaca¤›n›, sat›ﬂ, ihracat ya da sair iﬂlemlerin mevzuata, prosedürün usulüne uygun tanzim ile gerçekleﬂece¤ini, FAKTOR’un bu sebeple de
bir itiraz ve/veya defi ile karﬂ›laﬂmayaca¤›n› garanti etmektedir.
8- MÜﬁTER‹, her üç ayda bir ve hesap y›l› sonunda ya da bu dönemler d›ﬂ›nda talep halinde, iﬂletmesi, sat›ﬂlar› 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. MÜﬁTER‹, yeni yat›r›mlara giriﬂilmesi, ortak al›nmas› ve iﬂletmenin yönetimini etkileyecek
geliﬂmeler, de¤iﬂiklikler ile aleyhine üçüncü kiﬂiler taraf›ndan aç›lan davalardan, giriﬂilen takiplerden, MÜﬁTER‹ ve borçlular›n ödeme
gücünü, teminatlar›n› olumsuz etkileyebilecek geliﬂmelerden FAKTOR’u derhal haberdar edecektir. MÜﬁTER‹’nin bu madde ya da sözleﬂme
ile ilgili FAKTOR’a vermekle yükümlü bulundu¤u bilgi ve belgeleri göndermiﬂ, internet sitesinde yay›mlam›ﬂ bulunmas›, FAKTOR taraf›ndan
bu konuda herhangi bir talepte bulunulmam›ﬂ olmas›, MÜﬁTER‹’nin iﬂbu sözleﬂme ile üstlendi¤i yükümlülüklerini, sorumluluklar›n› kald›rmaz,
hafifletmez. MÜﬁTER‹’nin, talep edilmesine ra¤men bilgi verme yükümlülü¤ünü ihlali, sözleﬂmeye a¤›r ayk›r›l›k teﬂkil eder.
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9- Sat›lan mal›n her türlü sorumlulu¤u al›c›ya (MÜﬁTER‹’nin borçlusuna) ait olmaks›z›n iﬂletme d›ﬂ›nda herhangi bir yerde teslimi halinde
MÜﬁTER‹, mal› bütün rizikolara karﬂ›, primleri, masraflar› kendisine ait olmak üzere sigorta ettirmekle yükümlüdür. MÜﬁTER‹, sigorta
tazminat›n› bu hükümle peﬂinen FAKTOR’a devir etmektedir. MÜﬁTER‹, iﬂbu devir keyfiyetini sigorta poliçesine kay›t ettirmeyi taahhüt
etmiﬂtir. Sigorta tazminat›n›n FAKTOR’a devir edilmiﬂ bulunmas›, MÜﬁTER‹’nin o alacak için bu miktarla sorumlu tutulmas›n› gerektirmeyece¤i
gibi FAKTOR, sa¤lanan finansman ve fer’ilerinin kapat›labilmesi amac›yla MÜﬁTER‹’yi takip, teminatlar› paraya çevirme ve sa¤lanan
finansman ile aﬂan her türlü zarar›n› talep hakk›na sahiptir.
10- MÜﬁTER‹, borçlusu ile aras›ndaki temel iliﬂkiden do¤an haklar›n› (ihbar, ihtar, dava, fesih v.s.) kullanmadan önce FAKTOR’a gerekli
bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Bunun gibi borçlunun MÜﬁTER‹’ye karﬂ› aralar›ndaki temel iliﬂki sebebi ile yöneltece¤i dava, talep,
ihbar, ihtarlardan MÜﬁTER‹, FAKTOR’u derhal haberdar edecektir. MÜﬁTER‹ ve borçlusu aras›ndaki hukuki iﬂlemde meydana gelebilecek
her türlü de¤iﬂiklik, sona erme, devir olunan alaca¤›n k›smen veya tamamen ödenmemesine, sona ermesine yol açt›¤› hallerde MÜﬁTER‹,
bu alacak için elde etti¤i finansman›, FAKTOR taraf›ndan bildirilen faktoring ücreti, faiz ve bilcümle fer’ileri ile birlikte derhal iade etmekle,
ödemekle yükümlüdür. MÜﬁTER‹ bu alacak sebebi ile FAKTOR’a ödemiﬂ bulundu¤u ya da hesab›na borç kaydolunan ücret, faiz, masraf
ve komisyonlar›n iadesini talep edemez, ödemekten kaç›namaz.
11- MÜﬁTER‹, borçlusu ile aras›nda ç›kabilecek ve devir edilen alacaklar›n k›smen de olsa ödenmemesine, ödemelerin gecikmesine yol
açabilecek bilcümle uyuﬂmazl›klar› ödeme tarihine kadar çözümleyemedi¤i ya da uyuﬂmazl›klar›n çözümünün vade tarihlerini aﬂaca¤›
halden anlaﬂ›ld›¤› taktirde, (II/10) madde hükümleri uygulan›r. Di¤er taraftan MÜﬁTER‹, borçlusu ile devir konusu alacaklara iliﬂkin ödemeleri
olumsuz etkileyen, geciktiren anlaﬂmalar, yenilemeler yapamaz.
12- 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, MÜﬁTER‹ bu alacaklar› geri devir almak ve bu alacaklar için yap›lan
finansman›, fer’ilerini iade etmekle yükümlüdür. ‹ade (II/10) madde hükmü uyar›nca yap›l›r. Alacaklar›n geri devrinin, yerleﬂmiﬂ faktoring
uygulamalar›, uluslararas› faktoring kurallar› uyar›nca, FAKTOR taraf›ndan tanzim edilmiﬂ dekontla gerçekleﬂtirilece¤i taraflarca
kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
FAKTOR’un devir ald›¤› alacaklar› tahsil hizmeti, borçlunun r›zaen ve fiilen gerçekleﬂtirdi¤i ödemeleri kabul ile s›n›rl›d›r. FAKTOR, MÜﬁTER‹
ile borçlusu aras›ndaki hukuki iliﬂkiye yabanc› bulundu¤undan, taraf› olmad›¤›ndan, faktoring garantisinin yürürlü¤e girmedi¤i, sona erdi¤i
ve bu garantinin kapsam› d›ﬂ›nda kalan hallerde, aksi taraflarca kararlaﬂt›r›lmad›kça borçluya karﬂ› ihbar, ihtar ya da protesto keﬂidesi ile
yükümlü bulunmad›¤› gibi, borçluyu takibe, borçluya karﬂ› dava ikamesine mecbur de¤ildir. FAKTOR bunun gibi borçlu taraf›ndan kendisine
yöneltilen temel iliﬂkiye ya da alaca¤a iliﬂkin bilcümle defi ve itirazlar› tahkik, cevapland›rma ve ikame olunan dava, tedbir gibi talep ve
iﬂlemleri takibe, ihbara mecbur de¤ildir. MÜﬁTER‹ bu nedenlerle FAKTOR’a karﬂ› her ne nam alt›nda olursa olsun bir talep ve dava hakk›na
sahip de¤ildir. MÜﬁTER‹'nin bu feragati, haklar›n kullan›lmas›n›n süreye tabi oldu¤u haller için de geçerlidir.
13- MÜﬁTER‹’nin, tamamen ya da k›smen ödenmemiﬂ alacaklar›n›n borçlular›na karﬂ› dava aç›lm›ﬂ ya da takibe geçilmiﬂ olmas›, kendisine
sa¤lanm›ﬂ finansman›n, tahakkuk etmiﬂ faktoring ücreti, faiz, masraf ve komisyon alacaklar›n›n FAKTOR’a iadesi, ödenmesi talebinin, takip
ya da davan›n sonucuna ertelenmesi anlam›n› taﬂ›maz. FAKTOR, tahsilde tekerrür olmamak kayd›yla, alacaklar› için MÜﬁTER‹’den derhal
ödeme talebinde bulunabilir.
14- MÜﬁTER‹, taksitli veya mülkiyeti sakl› tutma hakk› ile sat›m gibi türlerde sat›m sözleﬂmeleri yapmas› ve faktoring garantisinin geçerli
bulunmas› halinde, bu sözleﬂmelerden kaynaklanan kanuni veya akdi yetkilerini, talebi üzerine FAKTOR’a devir amac›yla bilcümle irade
beyanlar›nda bulunmakla, hukuki iﬂlemleri yapmakla, gere¤inde mal›n vas›tal› zilyedli¤ini, mülkiyetini FAKTOR’a devirle yükümlüdür.
15- MÜﬁTER‹, FAKTOR’un zarar görmesi ihtimali bulunan her türlü davran›ﬂtan kaç›nmak zorundad›r. MÜﬁTER‹’nin bu davran›ﬂlar› ya da
dürüstlük kural› ile ba¤daﬂmayan davran›ﬂlarda bulunmas› akde a¤›r ayk›r›l›k say›l›r.
16- FAKTOR devir ald›¤› alacaklar sebebi ile MÜﬁTER‹’ye aﬂa¤›da ve iﬂbu sözleﬂmenin eklerinde, tadillerinde belirlenecek ﬂartlarla faktoring
hizmetinin fonksiyonlar›ndan, birini, birkaç›n› ya da tamam›n› sa¤lamay› kabul etmektedir.
17- FAKTOR, faktoring iﬂlemlerinin hacmi ve uygulamas› gerektirdi¤i takdirde, önceden kendisine MÜﬁTER‹ taraf›ndan bildirilecek her
borçlu için uygun gördü¤ü taktirde bir B‹H belirleyebilir. Bu halde belirlenen B‹H MÜﬁTER‹’ye yaz›l› olarak bildirilir. B‹H tayin edilen hallerde
borçluya, MÜﬁTER‹ taraf›ndan yap›lan sat›ﬂlara, hizmetlere iliﬂkin alacaklar›n do¤umu ile birlikte (FAKTOR taraf›ndan iﬂbu sözleﬂme uyar›nca
kendili¤inden devri ve) belgelerin gönderilmesinden sonra FAKTOR, MÜﬁTER‹’ye tahsis edece¤i oranda finansman kulland›rabilir. FAKTOR,
önceden tahsis etmiﬂ olsa dahi, finansman kulland›r›p, kulland›rmamakta tamamen serbest olup, MÜﬁTER‹’nin AFH ve B‹H’lerde boﬂluk
bulundu¤undan bahisle finansman kulland›r›lmas›n› talep hakk› yoktur. Devir al›nan alacak miktarlar›n›n, tayin edilen hallerde B‹H’i ve/veya
AFH’ni aﬂmas› durumunda, aﬂan miktar için MÜﬁTER‹’ye finansman sa¤lanmaz. Alacaklar›n borçlu taraf›ndan ödenmesi halinde boﬂalan
borçlu iﬂlem hacmi için ayn› oranda finansman kulland›r›labilir. FAKTOR taraf›ndan devir al›nm›ﬂ alacaklar için finansman kulland›r›lmam›ﬂ
bulunmas›, bu alacaklar›n faktoring hizmetlerinden sadece tahsilat amac›na yönelik devir edildi¤i anlam›n› taﬂ›r. Bu alacaklar hakk›nda
iﬂbu sözleﬂmede yer alan finansman sa¤lanmas›na ve faktoring garantisine iliﬂkin hükümlerin d›ﬂ›nda kalan sözleﬂme hükümleri aynen
uygulama alan› bulur.
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18- AFH’ni ve B‹H’ni aﬂan alacaklar ile tahsil olunan alacak bakiyeleri ve lehine tahakkuk etmiﬂ, edecek bilcümle alacaklar›, MÜﬁTER‹’nin
iﬂbu sözleﬂmeden do¤an ya da her ne sebeple olursa olsun FAKTOR’a mevcut her türlü borç ve yükümlülüklerinin teminat›n› teﬂkil ederler.
FAKTOR, tahsilatlar› MÜﬁTER‹’nin borçlar›na derhal mahsup, takas edebilir.
19- FAKTOR, MÜﬁTER‹ ya da borçlulardan herhangi birinin ödeme güçlü¤ü içine düﬂmesi, 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 boﬂluk
bulunsa bile finansman kulland›rmama hakk›na sahiptir. FAKTOR borçlu taraf›ndan ileri sürülen iddialar›n hakl›l›¤›n› araﬂt›rmakla yükümlü
de¤ildir. Alacak veya temel iliﬂki hakk›nda borçlu ve MÜﬁTER‹ aras›nda bir uyuﬂmazl›¤›n mevcut oldu¤u bütün hallerde de FAKTOR finansman
kulland›rmaktan kaç›nabilir, söz konusu alacaklar› her zaman serbestçe geri devir edebilir. Bu konuda sözleﬂmenin (II/9., 10., 11.) maddeleri
hükümleri uygulan›r.
20- FAKTOR taraf›ndan borçlular için B‹H tayin edilmiﬂ, finansman verilmiﬂ olmas› hiçbir suretle MÜﬁTER‹’ye faktoring garantisi verildi¤i
anlam›n› taﬂ›maz.
21- FAKTOR devir ald›¤› alacaklar›, kulland›rd›¤› finansman› gerekti¤inde her borçlu ve MÜﬁTER‹ için ayr› ayr› ve irtibatland›rarak kayda
geçirir. Bu kay›tlardaki hesap hatalar› MÜﬁTER‹ için bir hak teﬂkil etmez. FAKTOR’un serbestçe kulland›rabilece¤i finansman, MÜﬁTER‹’nin
talebi halinde ve MÜﬁTER‹’nin bildirece¤i bir banka ﬂubesinde aç›lm›ﬂ hesab›na yap›l›r. MÜﬁTER‹’ye ancak talebi üzerine kulland›r›labilecek
finansman, faiz, masraf, komisyon v.s. giderler üzerinden faktoring ücreti aksi kararlaﬂt›r›lmad›kça üç ayl›k olarak tahakkuk ve tahsil edilir.
22- MÜﬁTER‹, iﬂbu sözleﬂme kapsam›ndaki faktoring iﬂlemlerinin bir bütün oldu¤unu, taraflar aras›ndaki hesaplar›n, uluslararas› muhasebe
standartlar›na uygun ve faktoring faaliyetlerine özgü bir ﬂekilde yürütülece¤ini, bir ticari senedin, k›ymetli evrak›n, sair ödeme vas›talar›n›n
ve devir edilen alacaklar›n bedellerinin, ancak bedellerinin fiilen ve r›zaen ödenmiﬂ bulunmalar› ﬂart› ile bu hesaba yap›lm›ﬂ kayd›n
gerçekleﬂmiﬂ say›laca¤›n›, faktoring garantisine iliﬂkin hükümlerin uygulanmas›, bu garantinin kalkmas›, düﬂmesi hallerinde dahi kullan›mdaki
fonlar hesab›n›n, ait bulundu¤u para, döviz cinsi üzerinden kulland›r›lan finansman›n borcunu teﬂkil etti¤ini peﬂinen kabul etmektedir.
Ayr›ca taraflar hesaba, finansman, masraf, banka masraf›, faiz, komisyon gibi faktoring sözleﬂmesi nedeniyle kaydolunacak kalemlere, bu
kalemlerin do¤du¤u tarihlerden itibaren, kararlaﬂt›r›lan, FAKTOR taraf›ndan bu sözleﬂme hükümlerine göre belirlenen oranlarda faiz,
ücret, komisyon tahakkuk ettirilece¤i, alacaklar›n vadelerinde ödenmemesi halinde FAKTOR’un her zaman belli devrelerle ba¤l› olmaks›z›n
alacaklar›n› iﬂbu sözleﬂme hükümleri uyar›nca fer’ileriyle birlikte talebe hakk› oldu¤u, bu haller d›ﬂ›nda hesap bakiyesinin (zorunlu olmamakla
birlikte) her üç ayda bir tanzim edilebilecek bir hesap ekstresiyle müﬂteriye gönderilebilece¤i, MÜﬁTER‹’nin bu sözleﬂmenin VI/1. hükmü
sakl› kalmak kayd›yla ekstreye bir ay içinde usulüne uygun olarak itirazda bulunmamas› halinde borç bakiyesinin kesinleﬂece¤i hususlar›nda
mutab›kt›rlar. Alacak, mal ve belgeler ya da sair herhangi bir konuda uyuﬂmazl›k ç›kmas› halinde FAKTOR, dilerse bu alacaklar› ayr› bir
hesapta takip etmek hakk›na sahiptir. Ancak baz› alacaklar›n ayr› hesaplarda izlenmiﬂ olmas›, faktoring iﬂleminin bir bütün teﬂkil etmedi¤i
anlam›n› taﬂ›maz.
23- Tayin olunan ve MÜﬁTER‹’ye yaz›l› olarak bildirilen, tahsis edilen iﬂlem hacimleri, finansman ve faktoring garantisi oranlar› her zaman
serbestçe, komisyon, ücret, faiz oranlar› ise piyasa ve maliyet koﬂullar›, ekonomik kriz, iktisadi ﬂartlardaki de¤iﬂiklikler çerçevesinde FAKTOR
taraf›ndan de¤iﬂtirilebilir. Vadesinde ödenmeyen alacaklar için, alacak tamamen ödeninceye kadar ayr›ca komisyon tahakkuk ettirilir.
24- Taraflarca kararlaﬂt›r›lmas› halinde MÜﬁTER‹’ye dövize endeksli olarak finansman kulland›r›labilir. Bu halde döviz cinsinden tahsil olunan
finansman, …………. Döviz al›ﬂ kuru üzerinden Türk Liras›’na çevrilerek kulland›r›l›r. Finansman ve fer’ilerinin geri ödenmesi s›ras›nda, geri
ödeme tarihindeki ………. Efektif al›ﬂ kuru esas al›n›r. Bu suretle k›smen veya tamamen geri ödeme s›ras›nda oluﬂabilecek ana para kur
farklar› MÜﬁTER‹’den tahsil olunur.
25- Borçlulardan yap›lan tahsilatlar, kulland›r›lan finansman›n ve MÜﬁTER‹’nin sair borçlar›n›n kapat›lmas›na tahsis edilir.
26- MÜﬁTER‹ ve Müteselsil Kefiller, iﬂbu faktoring sözleﬂmesi ve ekleri hükümleri, iﬂleyiﬂi ile ilgili olarak üçüncü kiﬂilere herhangi bir bilgi
vermeyeceklerini, tüm bu hususlar›n FAKTOR'un ticari faaliyetlerine iliﬂkin gizli bilgilerini oluﬂturdu¤unu, bu gizli bilgilerin aç›klanmas›
nedeniyle FAKTOR'un u¤rayabilece¤i her türlü zarar› derhal tazmin edeceklerini peﬂinen kabul, beyan ve ikrar etmektedirler. Di¤er taraftan
MÜﬁTER‹ ve Müteselsil Kefiller, FAKTOR'un, mevzuat hükümleri elverdi¤i çerçevede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›, Sermaye Piyasas›
Kurulu, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Borsalar gibi resmi kuruluﬂlar ile Türkiye’de faaliyet gösteren resmi ve özel Bankalar,
Finansman ﬁirketleri ve benzerlerinden elde edebilece¤i, faktoring hizmetleri ve faktoring sözleﬂmesi sebebiyle ö¤rendi¤i ya da ö¤renece¤i
bilgileri grup ﬂirketleri ile serbestçe paylaﬂabilece¤ini kabul ve beyan etmektedirler.
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27- MÜﬁTER‹’nin iﬂbu faktoring sözleﬂmesi kapsam›nda gerçekleﬂtirdi¤i faktoring iﬂlemlerinden do¤an borçlar tamamen ödenene kadar
MÜﬁTER‹’den al›nan ayni, ﬂahsi veya kambiyo senedi mevcudiyetini korur. ‹ﬂbu sözleﬂmeye ve MÜﬁTER‹’den al›nan di¤er taahhüt, beyan
ve her türlü imzal› belgeye ayk›r›l›k halinde, ayr›ca müﬂterinin ﬂirketimize devir ve temlik etti¤i alacaklar› yahut çek, ayni, ﬂahsi veya di¤er
kambiyo evraklar› üzerinde keﬂideci, lehtar, ciranta, aval, her türlü kefillik dahil olmak üzere her ne isim alt›nda olursa olsun muhataplardan
bir tanesinin dahi FAKTOR’un takdir edece¤i kriterler gözönüne al›narak (temli¤e konu etti¤i ileri vadeli kambiyo evraklar› üzerinde
herhangi bir s›fatla ad› geçenlerden birisinin dahi çeklerinin karﬂ›l›ks›z ç›kmaya baﬂlamas›, senetlerinin protesto olmas›, mali verilerinde
bozulmalar, iflas erteleme vb. tedbirler al›nm›ﬂ olmas›, yasal takibe geçilmiﬂ olmas› vb.) borçluluk halinin do¤muﬂ ya da ihtimal dahilinde
oldu¤u durumlarda MÜﬁTER‹’deki her türlü alaca¤› muaccel hale gelir ve FAKTOR bu alacaklar›n› faiz ve fer’ileri ile birlikte geri isteyebilece¤i
gibi, ayni, ﬂahsi veya di¤er kambiyo evraklar›n› ayn› anda paraya tahsil ve icraya koyabilir. Bu durumda FAKTOR , seçimlik yetkisini kullanarak
ayni, ﬂahsi veya di¤er kambiyo evraklar› ile ipotek vb. tüm teminatlar ile icra takibi, talep ve dava hakk›n› haizdir. Sözleﬂme, temlik ve
teminat masraflar› MÜﬁTER‹ taraf›ndan karﬂ›lan›r.
III- FAKTOR‹NG GARANT‹S‹ HÜKÜMLER‹
1- FAKTOR taraf›ndan belli alacak ve/veya borçlular için ayr›ca yaz›l› olarak LOB ile taahhüt edildi¤i takdirde, borçlunun sadece aczinin
sabit veya iflas›na hüküm olunmas› sebebi nedeniyle ödeme güçsüzlü¤ünden, MÜﬁTER‹’nin bir sorumlulu¤u yoktur. LOB’nde bulunulmuﬂ
alacaklar, sadece borçlunun aczi ya da iflas› ﬂart›na ba¤l› olarak ve bu hususlar›n ‹cra ‹flas Kanunu hükümleri uyar›nca sabit olmas›ndan,
vadeden önce sabit olmuﬂ ise vadeden itibaren, en erken 90 gün sonra ve uluslararas› faktoring kurallar› çerçevesinde öngörülen en geç
366 gün içinde MÜﬁTER‹’ye ödenir. Ancak yurtd›ﬂ› faktoring iﬂlemlerinde FAKTOR’un LOB’ne esas ald›¤› herhangi bir muhabir veya üçüncü
ﬂah›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 gerçekleﬂmiﬂ olmas› veya iflas›na karar verilmiﬂ bulunmas› ﬂart›na ba¤l› olarak yürürlü¤e
girebilecek bu garanti ve miktar›, borçlu için alacak, vadesi ve miktar› da aç›kça belirtilerek, ancak LOB düzenlenmesi suretiyle yaz›l› olarak
verilebilir. Böyle bir faktoring garantisinin verilmesi, limitinin azalt›lmas›, iptali, MÜﬁTER‹, borçlu ya da borçlular›n iﬂlem hacimleri,
kredibiliteleri gibi çeﬂitli nedenler ile yurtiçi iﬂlemlerde FAKTOR’un, yurtd›ﬂ› faktoring iﬂlemlerinde FAKTOR ve/veya muhabir faktorun
uluslararas› faktoring kurallar› uyar›nca, serbest irade ve tasarruflar›na iliﬂkin bulunmaktad›r. Aç›kça LOB ile yaz›l› olarak bildirilmedikçe
yorum yoluyla ya da sair herhangi bir ﬂekilde bu garantinin mevcudiyeti iddia edilemez.
3- FAKTOR, (III/2) hükümleri uyar›nca MÜﬁTER‹’ye bildirdi¤i limitleri yine yukar›da aç›klanan nedenlerde her zaman serbestçe de¤iﬂtirmek,
garantiyi kald›rmak, iptal etmek hakk›na sahiptir.
4- FAKTOR’un B‹H’ni, AFH’ni azaltmas›, hallerinde ayr›ca bildirime gerek olmaks›z›n faktoring garantisi de B‹H ve/veya AFH’a iliﬂkin bu
bildirimden itibaren ortadan kalkar. B‹H ve AFH’nin art›r›lmas›, faktoring garantisi limitinin de o oranda artmas› sonucunu do¤urmaz.
5- Alaca¤›n tahsilinin, alaca¤a veya temel iliﬂkiye inhisar eden ya da mücbir sebepler, ola¤anüstü haller, politik riskler de dahil olmak üzere
herhangi sair bir sebepten vadesinde gerçekleﬂmemesi halleri de faktoring garantisinin kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
6- FAKTOR, iﬂbu sözleﬂme uyar›nca MÜﬁTER‹’nin borçlusuna ait teminatlar›, alacak bakiyelerini garanti rizikosunun kapat›lmas›na tahsis
edebilir.
MÜﬁTER‹’nin, iﬂbu sözleﬂmeye ayk›r› herhangi bir davran›ﬂ› veya iflas›, aczi, ödeme güçlü¤ü içine girmesi hallerinde ya da hakk›nda LOB
verilmiﬂ alacakla ilgili olarak MÜﬁTER‹’nin borçlusu ile do¤rudan iliﬂkiye girmesi, devirden sonra teminat, ödeme, ödeme vas›talar› almas›,
yurtd›ﬂ› iﬂlemlerde GRIF kurallar› gere¤i muhabir faktoring ﬂirketinden izin al›nmad›kça ayn› borçluya do¤rudan ya da dolayl› olarak baﬂkaca
sat›ﬂlar yapmas›, fatura tanzim etmesi, FAKTOR d›ﬂ›nda baﬂka faktoring ﬂirketleri vas›tas›yla ayn› borçlusuna sat›ﬂlar yapmas›, borçlusu ile
aras›nda do¤rudan ya da dolayl› iﬂtirak iliﬂkisinin, MÜﬁTER‹ ve borçlunun ortaklar› aras›nda kan veya kay›n h›s›ml›¤›n›n bulunmas› ya da
MÜﬁTER‹ ve borçlu aras›nda ticari iliﬂki d›ﬂ›nda herhangi bir iliﬂkinin bulunmas› veya yurtd›ﬂ› faktoring iﬂlemlerinde muhabir faktorun
ödeme güçlü¤ü içine düﬂmesi, muhabir faktorün FAKTOR vas›tas› ile yans›tt›¤›, verdi¤i garantisini her ne sebeple olursa olsun ortadan
kald›rmas› al›c›n›n sipariﬂi iptal etmesi ihtimallerinde, ayr›ca bir bildirime gerek olmaks›z›n MÜﬁTER‹’ye verilmiﬂ tüm faktoring garantileri
kendili¤inden geçmiﬂe etkili olarak ortadan kalkar. MÜﬁTER‹’nin, borçluya düzenledi¤i faturan›n/faturalar›n nüshalar›n› en geç 5 gün
içinde, borçluya düzenlenen fatura/faturalar d›ﬂ›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›ﬂ sat›ﬂlarla ilgili, henüz FAKTOR’a
gönderilmemiﬂ fatura, sipariﬂ 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 faktoring garantileri uluslararas› faktoring kurallar› gere¤ince geçmiﬂe
etkili olarak kendili¤inden ortadan kalkar.
7- MÜﬁTER‹’ye faktoring garantisi çerçevesinde bir ödeme yap›lm›ﬂ olmas›, ancak daha sonra alaca¤›n faktoring garantisi kapsam› d›ﬂ›nda
kald›¤› ya da faktoring garantisinin ortadan kalkt›¤›n›n ortaya ç›kmas› halinde MÜﬁTER‹, kendisine yap›lm›ﬂ faktoring garantisi ödemelerini,
FAKTOR ya da muhabir faktorun ilk yaz›l› talebi üzerine derhal tüm faiz ve fer’ileri ile birlikte iadeyle yükümlüdür. FAKTOR, MÜﬁTER‹’nin
ortaya ç›kabilecek bu yükümlülü¤ünü temin amac›yla MÜﬁTER‹’den teminat talep hakk›na sahip olup, söz konusu teminat verilmedi¤i
sürece faktoring garantisi ödemesi yapmaktan kaç›nabilir.
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IV- SÖZLEﬁMEN‹N SÜRES‹, SONA ERMES‹ VE SONUÇLARI
1- ‹ﬂbu sözleﬂme, imza tarihinden itibaren geçerlidir. Taraflardan herhangi biri, 1(bir) ay önce yaz›l› ihbarda bulunarak sözleﬂmeyi her
zaman serbestçe sona erdirebilir. Bu sözleﬂme ile FAKTOR’a sözleﬂmeyi derhal sona erdirme yetkisi veren haller sakl›d›r.
2- MÜﬁTER‹’nin akde ayk›r› davran›ﬂ›, kredibilitesi ve mali durumunda olumsuz etkenlerin ortaya ç›kmas› halinde FAKTOR, herhangi bir
mehil tayinine gerek olmaks›z›n sözleﬂmeyi derhal sona erdirebilir. FAKTOR’un bu fesih hakk›n› kullanabilmesi için MÜﬁTER‹’nin aczinin
sabit, iflas›na hüküm verilmiﬂ olmas› ﬂart› aranmaz.
3- Sözleﬂmenin herhangi bir ﬂekilde sona ermesi halinde de MÜﬁTER‹’nin mevcut bilcümle borçlar› ve fer’ileri muaccel olur ve MÜﬁTER‹
al›nm›ﬂ fakat kapat›lmam›ﬂ finansman›, faktoring ücreti, masraf, faiz gibi fer’ileri ile birlikte derhal iade etmekle yükümlüdür. MÜﬁTER‹
ayr›ca iﬂbu sözleﬂme uyar›nca tahakkuk etmiﬂ sair borçlar›n› da derhal, nakden ödemek mecburiyetindedir. FAKTOR tahsilde tekerrür
olmamak kayd›yla MÜﬁTER‹’nin bilcümle teminatlar›n› ayr› ayr› ya da birlikte nakde tahvil ve Türk Borçlar Kanunu’nda öngörülen hallerde
müteselsil kefilleri de birlikte takip hakk›na sahiptir. Bu halde gerek MÜﬁTER‹, gerekse müteselsil kefiller mükerrerlik iddias›nda bulunamazlar.
V- ‹HRACAT VE ‹THALAT FAKTOR‹NG‹’NDE UYGULANACAK D‹⁄ER HÜKÜMLER
1- MÜﬁTER‹, ithalat, ihracat rejimine iliﬂkin mevzuat ile KAMB‹YO mevzuat›na ve bu yasal düzenlemelerde meydana gelebilecek de¤iﬂikliklere
uygun hareket etmeyi, mal, hizmet bedelini yurda getirmeyi ﬂimdiden kabul, taahhüt ve garanti etmektedir. MÜﬁTER‹’nin bu yükümlülüklerine
ayk›r›l›¤› sebebiyle mevcut ve ileride meydana gelebilecek de¤iﬂiklikler ile tahakkuk eden, edecek bilcümle vergi, resim, harç, fon giderleri,
ceza v.s. ve bunlarda meydana gelebilecek art›ﬂlar, fer’ileri ile her ne nam alt›nda olursa olsun ihdas olunacak, tahakkuk ettirilecek sair
giderler MÜﬁTER‹ taraf›ndan karﬂ›lanacakt›r.
2- Di¤er taraftan MÜﬁTER‹, yukar›da (V/1) madde hükmü sebebi ile tahakkuk ettirilebilecek cezalar ile faizlerinin ve bilcümle fer’ilerinin,
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 baﬂvurulmas› ihtimalinde, FAKTOR’u özel ya da kamu kurum ve kuruluﬂlar›, resmi daireler, merciler,
mahalli idareler karﬂ›s›nda bu cezai ve hukuki sorumluluklardan, fer’ilerinden, dava ikamesi ve hüküm istihsaline gerek kalmaks›z›n, aç›lm›ﬂ
davalar›n sonuçlar›n› beklemeksizin derhal kurtarmay›, taahhüt, garanti etmektedir.
3- Döviz kurlar›ndaki art›ﬂ veya eksilmeler sureti ile meydana gelebilecek olan riskler MÜﬁTER‹’ye aittir. MÜﬁTER‹, bu riskler ile komisyon
v.s. gibi giderlere iliﬂkin art›ﬂlar›, kur farklar›n› karﬂ›lamay› ﬂimdiden kabul ve taahhüt etmektedir.
4- ‹ﬂbu sözleﬂmede yer almayan hususlarda ve bu sözleﬂme hükümleri ile ba¤daﬂt›¤› ölçüde FAKTOR’un muhabir faktor ile aras›nda
uluslararas› faktoring kurallar› çerçevesinde belirlenmiﬂ anlaﬂma hükümleri ve muhabir faktorun tabi oldu¤u uluslararas› faktoring kurallar›
hükümleri uygulanacakt›r. MÜﬁTER‹, FAKTOR’un internet sitesinde de yay›mlanan ya da daha önce kendisine imza karﬂ›l›¤› verilen bu
sözleﬂmelerin, bu uluslararas› kural ve anlaﬂmalar›n hükümlerini orjinal metninden inceledi¤ini, ancak iﬂ bu kural ve hükümlerin çerçevesinde
faktoring hizmetleri verilebilece¤ini, uluslararas› faktoring iﬂlemlerinin ancak bu hükümler çerçevesinde uygulanmas› imkan›n›n bulundu¤unu
bildi¤ini ve ayr›ca bunlara uygun hareket edece¤ini beyan, kabul ve taahhüt etmiﬂtir.
5- MÜﬁTER‹, iﬂbu madde hükmü ile muhabir faktoru, uluslararas› faktoring kurallar› çerçevesinde yurtd›ﬂ› faktoring hizmetlerinin icras›
konusunda özel olarak yetkilendirmekte, FAKTOR’a devir etti¤i ihracat alacaklar›n›n muhabir faktor taraf›ndan yine uluslararas› faktoring
kurallar›n›n emredici hükümleri uyar›nca serbestçe ve diledi¤i zamanda, zamanlarda yasal takip ve dava konusu yap›labilece¤ini, sulh
sözleﬂmeleri akdolunabilece¤ini, ancak muhabir faktor taraf›ndan giriﬂilen bu yasal takip ve davan›n akdolunan sulh sözleﬂmelerinin
FAKTOR’a karﬂ› iﬂbu sözleﬂme ve bilcümle ekleri nedeniyle do¤muﬂ borçlar›n› ödemesine engel teﬂkil etmedi¤ini, muhabir faktor taraf›ndan
baﬂlat›labilecek takiplerin, aç›labilecek davalar›n, sulh anlaﬂmalar›n›n, ya da borçlular taraf›ndan devir konusu alacakla ilgili olarak muhabir
faktora karﬂ› aç›labilecek davalarda, takip ya da sair iﬂlemlerin iﬂbu madde hükmü ile MÜﬁTER‹’nin muhabire vermiﬂ bulundu¤u özel yetkiye
dayal› olarak MÜﬁTER‹’nin nam ve hesab›na muhabir faktor taraf›ndan kendisini temsilen yürütülece¤ini, iﬂbu madde hükmü uyar›nca
muhabir faktor taraf›ndan giriﬂilen takip ve davalarla ilgili tüm ücret, masraf ve sair giderlerin MÜﬁTER‹ taraf›ndan karﬂ›lanaca¤›n›, muhabir
faktorun takip ya da dava açmas› halinde FAKTOR’un dilerse kendisine devir edilmiﬂ bulunan alacaklar›n tamam› veya bir k›sm› için iﬂbu
sözleﬂmenin (II/12) maddesi hükmünü uygulayabilece¤ini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu halde MÜﬁTER‹, alaca¤›n muhabir faktor
taraf›ndan gere¤i gibi takip olunmad›¤›ndan bahisle FAKTOR’dan bir talepte bulunamaz. MÜﬁTER‹, alaca¤›n takibi ve tahsiline iliﬂkin
masraflar›, alacak miktar› üzerinden tahakkuk ettirilecek tahsil ücretini ve bilcümle fer’ilerini talep üzerine derhal tamamen ve nakden
ödemekle yükümlüdür. Sözkonusu faiz ve ücretin ödenmesi, takip ve tahsilat›n baﬂar›ya ulaﬂmas› ﬂart›na ba¤l› de¤ildir. ‹ﬂbu madde hükümleri
uyar›nca borçluya karﬂ› dava aç›lm›ﬂ, takibe geçilmiﬂ olmas›, MÜﬁTER‹’ye verilmiﬂ finansman›n, tahakkuk etmiﬂ faktoring ücreti, faiz, masraf
ve komisyon alacaklar›n›n FAKTOR’a iadesi, ödenmesi talebinin, takip ya da davan›n sonucuna ertelenmesi anlam›n› taﬂ›maz. FAKTOR
sözkonusu alacaklar› için MÜﬁTER‹’den derhal talepte bulunabilir. Borçlular›n ya da MÜﬁTER‹’nin devir konusu alacak ile ilgili olarak muhabir
faktora dava açmalar›, takip yapmalar› ihtimalinde de bu madde hükmü dava veya takibin sonucuna ba¤l› olmaks›z›n aynen uygulan›r.
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6- MÜﬁTER‹ ayr›ca faktoring iﬂlemlerine konu alacakla ilgili olarak alaca¤›n mevcut olmad›¤›, devrinin geçersiz bulundu¤u, muvazaa, üçüncü
kiﬂilere zarar verme, mal kaç›rma gibi haller de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle iptali halinde, kendisine ödenmiﬂ alacak tutar›n›
fer’ileri 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›n› azaltmak amac›yla sulh
akdi yapm›ﬂ bulunmas› da yeterlidir. MÜﬁTER‹’nin bu iade yükümlülü¤ü uluslararas› faktoring kurallar› uyar›nca bir süreye tabi bulunmamaktad›r.
VI- ÇEﬁ‹TL‹ HÜKÜMLER
1- ‹ﬂbu sözleﬂmeden kaynaklanan uyuﬂmazl›klarda, yaln›z FAKTOR’un belge ve kay›tlar›n›n, mikrofilm, mikrofiﬂ, bilgisayar ve elektronik
ortam haberleﬂme kay›tlar›n›n teyit edilmiﬂ olsun olmas›n, kesin münhas›r yegane geçerli delil teﬂkil edece¤i, H.M.K.’nin 193. maddesi
hükmü uyar›nca MÜﬁTER‹ taraf›ndan ﬂimdiden kabul ve ikrar edilmektedir.
2- MÜﬁTER‹’nin bu sözleﬂmeye herhangi a¤›r bir ayk›r›l›¤› halinde veya sözleﬂmede belirtilen sair hallerde FAKTOR, herhangi bir hüküm
istihsaline, alaca¤›n miktar›n›n yetkili yarg› organlar›nca önceden tespitine gerek olmaks›z›n bilcümle ödeme vas›talar› ve teminatlar›
birlikte nakde tahvile, mahsuba, Türk Borçlar Kanunu’nun hükümleri çerçevesinde Müteselsil Kefilleri ayn› zamanda takibe yetkilidir.
3- Bu sözleﬂme uyar›nca yap›lacak ihtar ve ihbarlar›n, tacirler için Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen ﬂekillerde veya elden tebli¤ suretiyle
yap›lmas› lüzumludur. Bu ihbar ve ihtarlar›n yetkili imzalar› herhalde ihtiva etmesi ﬂartt›r.
4- Bu sözleﬂmenin akdi, uygulanmas› ve teminatlar›n al›nmas› nedeni ile ödenmesi gereken bilcümle harç, vergi ve rusumlar ile masraflar,
AFH’ni aﬂan alacaklar da dahil olmak üzere MÜﬁTER‹’ye aittir. Bu sebeple ileride tahakkuk ettirilecek farklar›, art›ﬂlar›, fer’ilerini, her ne
nam alt›nda olursa olsun ihdas olunacak tahakkuk ettirilecek giderleri de ödemeyi MÜﬁTER‹ ﬂimdiden kabul ve taahhüt etmektedir. Di¤er
taraftan MÜﬁTER‹ her ne sebeple olursa olsun tahakkuk ettirilebilecek cezalar› ile faizlerinin ve bilcümle fer’ilerinin, hukuki ve cezai
sorumluluklar›n›n taraf›na ait oldu¤unu gayrikabilirücu beyan ve ikrar etmekte, bu nedenlerle mevzuat hükümleri uyar›nca da olsa
FAKTOR’un sorumlulu¤una baﬂvurulmas› ihtimalinde, FAKTOR’u özel ya da kamu kurum ve kuruluﬂlar›, resmi daireler, merciler mahalli
idareler karﬂ›s›nda bu cezai ve hukuki sorumluluklardan, fer’ilerinden, dava ikamesi ve hüküm istihsaline gerek kalmaks›z›n, aç›lm›ﬂ davalar›n
sonuçlar›n› beklemeksizin derhal kurtarmay› taahhüt, garanti etmektedir.
5- ‹ﬂbu sözleﬂmenin de¤iﬂikliklerinin de ayn› ﬂekilde yap›lmas› lüzumludur. Ayn› ﬂekilde yap›lmad›kça de¤iﬂiklik iddialar› dinlenemez.
6- Sözleﬂmenin bir k›sm›n›n herhangi bir sebeple hükümsüz hale gelmesi, di¤er hükümlerin de hükümsüz kalmas› sonucunu do¤urmaz.
Sözleﬂmenin sona ermesi, hükümsüz hale gelmesi MÜﬁTER‹’nin yükümlülüklerini kararlaﬂt›r›ld›¤› ﬂekilde ifa ve tasfiye etmesini engellemez.
7- MÜﬁTER‹ veya herhangi bir borçlu, FAKTOR’a vadelerinde ödeme yapmad›¤› veya borç muaccel oldu¤u takdirde MÜﬁTER‹, ayr›ca bir
ihtara, ihbara, mehil tayinine ihtiyaç olmaks›z›n kendili¤inden temerrüde düﬂece¤ini kabul ile bu alacaklar için vade gününden veya
muacceliyet tarihinden itibaren bunlar› FAKTOR'a bu sözleﬂme koﬂullar›nda tamamen geri ödeyece¤i tarihlere kadar geçecek günler için,
……………………..’nin mevzuat gere¤ince tespit etti¤i kredi faiz oranlar›ndan temerrüt tarihinde yürürlükte olan en yüksek kredi faiz
oran›na, bu oran›n % …..’sinin (yüzde …….) ilavesi suretiyle bulunacak oran üzerinden temerrüt faizi ve sair fer'ilerini ödemeyi, bu temerrüt
faizi oran›n›n piyasa ve maliyet unsurlar› çerçevesinde T.C. Merkez Bankas›’nca belirlenen art›ﬂlara oranla FAKTOR taraf›ndan artt›r›labilece¤ini
tacir s›fat›yla beyan ve kabul ve taahhüt eder. Bu oran tacir s›fat›na sahip Müteselsil Kefillerin temerrütleri halinde de aynen uygulan›r.
8- Bu sözleﬂme hükümleri çerçevesinde yap›lacak bildirimler, aksi sözleﬂmede kararlaﬂt›r›lm›ﬂ olmad›kça MÜﬁTER‹’ye gönderildi¤i tarihten
itibaren ve yeni bir bildirime kadar sözleﬂmenin ayr›lmaz parças› olarak yürürlükte kal›rlar. Bildirimler ait olduklar› dönemler için geçerlidir.
9- Di¤er taraftan MÜﬁTER‹, taraflarca aksi kararlaﬂt›r›lmad›kça ve/veya muhabir faktor taraf›ndan kabul edilmedikçe, devir edilmiﬂ alacaklar›n
borçlular›n› kapsayan bir baﬂka faktoring hizmetleri ﬂirketi ile akdolunmuﬂ bir sözleﬂmenin mevcut olmad›¤›n›, bir baﬂka faktoring hizmetleri
ﬂirketi ile aç›klanan kapsamda faktoring sözleﬂmesi akdetmeyece¤ini kabul ve taahhüt etmektedir. MÜﬁTER‹, bu hükme muhalefeti halinde
uluslararas› faktoring kurallar› uyar›nca faktoring garantisinin geçmiﬂe etkili olarak ortadan kalkaca¤›n›, yurtiçi faktoring iﬂlemlerinde de
ayn› kural›n geçerli oldu¤unu, FAKTOR’un, sözleﬂmeyi derhal sona erdirme yetkisine sahip bulundu¤unu kabul ve beyan etmektedir. Bu
halde MÜﬁTER‹’nin iade borcu derhal muaccel olur ve sözleﬂmenin hükümleri uyar›nca iade yap›l›r.
10- Aﬂa¤›da isim, unvan ve adresleri yer alan Müteselsil Kefiller, MÜﬁTER‹’nin FAKTOR ile akdetmiﬂ bulundu¤u iﬂbu faktoring sözleﬂmesi,
özel ﬂartlar›, bilcümle ekleri, yenilemelerinden ve sair sebeplerden daha önce do¤muﬂ ve bundan böyle do¤acak bilcümle borçlar›ndan
iﬂlemiﬂ ve iﬂleyecek faizlerin tamam›ndan bu sözleﬂmenin 10.sayfas›nda, isimleri, unvanlar›n›n yan›nda yer alan tutarda Müteselsil Kefil
s›fat› ile sorumlu bulunmaktad›rlar.
11- FAKTOR, alaca¤›n›n teminat›n› teﬂkil etmek üzere hangi tarihte verilmiﬂ, tesis edilmiﬂ olursa olsun bilcümle teminatlar›, rehinleri nakde
tahvil ettirmek veya as›l borçluya müracaat etmek mecburiyetinde olmaks›z›n borcun ve fer’ilerinin tamam›n›n tediyesini MÜﬁTER‹’den,
Türk Borçlar Kanunu’nda öngörülen hallerde Müteselsil Kefillerden ayr› ayr› veya birlikte talep yetkisine sahiptir. Müteselsil Kefiller ﬂahsen
temin ve taahhüt ettikleri miktarlar›n tamam›ndan müteselsilen sorumludurlar.
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12- MÜﬁTER‹, iﬂbu sözleﬂme dolay›s›yla ve FAKTOR'a karﬂ› di¤er borçlar› nedeniyle kendisine karﬂ› 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
etmiﬂtir.
13- MÜﬁTER‹, kanuni takibata baﬂlan›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.
MÜﬁTER‹, FAKTOR’un kendisi aleyhine icra takibinde bulunmas› halinde ceza evleri ve tahsil harc›n› ödemeyi, ceza evi harc›n›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 ﬂarts›z
kabul etti¤ini beyan etmektedir.
14- MÜﬁTER‹ ve Müteselsil Kefiller, iﬂbu sözleﬂmede yer alan hususlar›n yerine getirilmesi ve FAKTOR taraf›ndan kendilerine gerekli
tebligat›n yap›labilmesi için bu sözleﬂmede isim ve unvanlar› yan›nda belirtilmiﬂ adresleri kanuni yerleﬂim 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 yerleﬂim yerleri oldu¤unu, ileride di¤er bir mahalli kanuni yerleﬂim yeri
ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi derhal noter arac›l›¤› ile FAKTOR’e bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde bu sözleﬂmede yaz›l› ya da
yukar›da yer alan adreslerine ya da kay›tl› elektronik posta adreslerine veya 7201 Say›l› Tebligat Kanunu’nun 7a, 10. ve devam› hükümlerinde
yer alan usule göre gönderilecek her türlü tebligat›n, kendilerine tebli¤ edilmiﬂ say›laca¤›n› kabul ve taahhüt ederler.
MÜﬁTER‹ ve Müteselsil Kefiller’in ticaret merkezleri, yerleﬂim yerleri yurtd›ﬂ›nda bulundu¤u ya da yurt d›ﬂ›nda yerleﬂim 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¤›n› kabul ve beyan ederler.
15- MÜﬁTER‹ ana sözleﬂmesini, temsil ve ilzam yetkilileri ile bunlar›n imza sirkülerini, temsil ve ilzam yetki ve yetkililerinde oluﬂacak
de¤iﬂiklikleri FAKTOR’a belgeleriyle birlikte zaman›nda bildirmekle yükümlü bulundu¤unu kabul ve beyan eder. MÜﬁTER‹, bu maddede
belirtilen belgelerde meydana gelecek de¤iﬂikliklerin zaman›nda yaz›l› olarak FAKTOR’a bildirilmemesinden ve/veya vekaletname ile yap›lan
iﬂlemlerde vekaletmanenin sahte veya tahrif edilmiﬂ olmas›ndan dolay› FAKTOR’un u¤rayabilece¤i zararlardan sorumlu olaca¤›n› kabul
ve beyan eder.
16- MÜﬁTER‹, iﬂbu sözleﬂmenin uygulanmas›nda FAKTOR taraf›ndan gönderilecek hesap özetleri bilgilendirme ve benzeri sebeplerle
oluﬂacak masraf ile bunun gider vergisini de ödeyece¤ini kabul ederler.
17- MÜﬁTER‹, ayr›ca FAKTOR’a devir olunan alacaklar›n tahsilat› veya finansman›n kulland›r›lmas›nda ya da sair ödemeler esnas›nda
oluﬂacak banka masraflar› ile bunlar›n gider vergilerini de ödeyece¤ini kabul eder.
18- MÜﬁTER‹, FAKTOR ile aras›nda yap›lan ve yap›lacak olan tüm iﬂlemlerde, talep aﬂamas›nda kalm›ﬂ olsa bile, kendi nam ve hesab›na
hareket etti¤ini ve/veya edece¤ini, bir baﬂkas› hesab›na iﬂlem yap›lmad›¤›n›, yap›lmayaca¤›n›, FAKTOR taraf›ndan ilgili mevzuat›n gerekleri
hakk›nda bilgilendirildi¤ini ve böyle bir durum olmas› ve/veya 5549 Say›l› Kanun’a ve/veya bununla ilgili yürürlükteki mevzuata herhangi
bir ayk›r›l›¤›n olmas› halinde ise FAKTOR’a yaz›l› bildirimde bulunaca¤›n› beyan ve taahhüt etmektedir.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakk›ndaki 5549 Say›l› Kanun gere¤ince MÜﬁTER‹, FAKTOR’a vermiﬂ bulundu¤u kimlik, adres,
telefon ve ortakl›k yap›s›na iliﬂkin bilgilerde herhangi bir de¤iﬂiklik oldu¤unda, de¤iﬂiklikleri gecikmeksizin, derhal FAKTOR’a bildirece¤ini
beyan ve taahhüt etmektedir.
19- MÜﬁTER‹, ortakl›k yap›s›n›n de¤iﬂmesinden ya da müﬂterinin hakim orta¤›n›n yönetimdeki hakimiyetinin kayb›na neden olacak ana
sözleﬂme de¤iﬂikliklerinden önce, gerekli tüm belge ve bilgilerle FAKTOR’a ortakl›k yap›s›n›n de¤iﬂece¤ine iliﬂkin yaz›l› bildirimde bulunmay›
ve ayr›ca bu hususta FAKTOR’un talep edece¤i baﬂkaca tüm belge ve bilgileri de derhal ibraz etmeyi kabul ve beyan eder.
E¤er bu bildirim ortakl›k yap›s›n›n de¤iﬂmesinden, hakim orta¤›n hakimiyetini herhangi bir ﬂekilde kayb›na neden teﬂkil eden iﬂlemden
önce yap›lmam›ﬂ ise, ortakl›k de¤iﬂimini müteakip derhal FAKTOR’a yaz›l› olarak bildirimde bulunmay› ve bu hisse de¤iﬂimine iliﬂkin ana
sözleﬂme de¤iﬂikli¤inden derhal FAKTOR’u bilgilendirmeyi peﬂinen kabul ve beyan eder. MÜﬁTER‹, FAKTOR’un ortakl›k yap›s›n›n veya
yönetim hakimiyetinin de¤iﬂimi ile ilgili gerekli bildirimi derhal yapmamas›, FAKTOR’un talep etmesine ra¤men FAKTOR taraf›ndan talep
edilen belge ve bilgileri vermemesi halinin sözleﬂmeye a¤›r ayk›r›l›k ve finansman ve fer’ilerinin derhal iadesinin talebi sebebini teﬂkil
edece¤ini peﬂinen kabul ve beyan eder.
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20- MÜﬁTER‹, bu sözleﬂmeden kaynaklanan edimlerin ifas›nda temerrüt oluﬂturmak için gönderilecek ihtar ve ihbarlar›n Türk Ticaret
Kanunu’nun 18/3 maddesinde belirlenen vas›talarla yap›lmas› zorunludur. ﬁu kadar ki; MÜﬁTER‹ taraf›ndan iletiﬂim formunda belirtilen
telefonlar ve faks cihazlar›ndan gönderilecek faks mesajlar› ile iletiﬂim formunda belirtilen elektronik posta adreslerinden gönderilip de
elektronik imza ihtiva etmeyen talimatlar, FAKTOR taraf›ndan yerine getirilecektir. MÜﬁTER‹ faks veya elektronik posta talimatlar›n›n
teyidini içeren yaz›l› suretlerini imzas› ile en k›sa zamanda FAKTOR’e iletmeyi taahhüt eder. MÜﬁTER‹ faksla veya elektronik imza ihtiva
etmeyen elektronik posta yoluyla iletti¤i talimatlar›n yerine getirilmiﬂ olmas› halinde talimatlar›n kendisinden sad›r olmad›¤› iddias›nda
bulunmayacakt›r. FAKTOR faksla iletilen talimatlar alt›ndaki imzan›n s›hhatinden ve asl›na benzemezli¤inden sorumlu de¤ildir. FAKTOR,
talimat uyar›nca iﬂlem yapm›ﬂ olmakla yükümlülü¤ünden kurtulacak ve Müﬂteri ise FAKTOR’ün ifas›ndan sonra talimatlar›n geçersizli¤ini
ileri süremeyecektir. MÜﬁTER‹, en k›sa sürede elektronik imzaya ve kay›tl› elektronik posta adresine sahip olarak durumu FAKTOR’e
bildirmeyi, kay›tl› elektronik posta adresi ve elektronik imza ald›ktan sonra tüm iﬂlemlerini elektronik imza ile yerine getirmeyi elektronik
imza kullan›m›na baﬂlay›ncaya kadar FAKTOR’ü tüm iﬂlemleri için peﬂinen ibra etti¤ini beyan, kabul ve taahhüt eder.
21- ‹ﬂbu sözleﬂmeden do¤acak ihtilaflarda ‹stanbul (Ça¤layan) Ticaret Mahkemeleri ve ‹stanbul (Ça¤layan) ‹cra Müdürlükleri yetkilidir.
22- ‹ﬂbu, sözleﬂme aﬂa¤›da yer alan özel ﬂartlar ile ……/……/……. tarihinde, ‹stanbul’da 1 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiﬂtir.
23- MÜﬁTER‹ ve MÜTESELS‹L KEF‹L/KEF‹LLER ve FAKTOR, 10 sayfa, VI bölüm ve 70 maddeden oluﬂan iﬂbu faktoring sözleﬂmesinin tamam›n›
okuduklar›n›, tüm sözleﬂme hükümlerinin haklar›nda geçerli olaca¤›n› kabul ve beyan ederler.

MÜﬁTER‹ / MÜﬁTER‹LER

MÜTESELS‹L KEF‹LLER

9

FAKTOR‹NG SÖZLEﬁMES‹
SÖZLEﬁME ÖZEL ﬁARTLARI

Sözleﬂme Konusu Sat›ﬂlar

: (Yurtiçi / Yurtd›ﬂ›)

Finansman Oran›, Faktoring Komisyonu, Faktoring Ücreti ve Di¤er Masraflar: Kullan›m an›nda belirlenecektir.
Azami Faktoring Hacmi

: ……………………………….. TL/USD/EURO
(YALNIZ ………………………………………………………………………………TL/USD/EURO

FAKTOR

MÜﬁTER‹/MÜﬁTER‹LER

MÜTESELS‹L KEF‹LLER

ADI SOYADI/ÜNVANI

KEFALET‹N
TÜRÜ

ADRES

MÜﬁTER‹ / MÜﬁTER‹LER

AZAM‹ KEFALET
TUTARI

KEFALET
TAR‹H‹

MÜTESELS‹L KEF‹LLER

10

‹MZA

L‹M‹T ARTIRIMI EK SÖZLEﬁMES‹

1. ‹ﬂbu Ek Sözleﬂme, Merkez Faktoring A.ﬁ. ile.............................................................................................................................aras›nda münakit
.................. tarih ve ............... numaral› Faktoring Sözleﬂmesi’nin ve bilcümle eklerinin ayr›lmaz bir parças› olup, sadece Azami Faktoring
Hacmi tutar›n›n artt›r›lmas› ve buna ba¤l› olarak Müﬂterek Müteselsil Borçlu ve Müteselsil Kefillerin sorumlu olduklar› miktar›n tayini için
düzenlenmiﬂtir. An›lan Faktoring Sözleﬂmesi’nin ve bilcümle eklerinin bütün hükümleri mahfuzdur.

2. Yukar›da an›lan Faktoring Sözleﬂmesi’nde ve bilcümle eklerinde belirlenmiﬂ olan Azami Faktoring Hacmi tutar› iﬂbu Ek Sözleﬂme
ile, ..........................................................................................artt›r›lm›ﬂt›r.

Buna göre ;

2.1. Mevcut Azami Faktoring Hacmi Tutar›

: ................................................

: yaln›z,.......................................

2.2. Artt›r›lan Tutar

: ................................................

: yaln›z,.......................................

2.3. Artt›r›m Sonras› Azami Faktoring Hacmi

: ................................................

: yaln›z,.......................................

3. Aﬂa¤›da isim, ünvan ve adresleri yer alan Müﬂterek Müteselsil Borçlu ve Müteselsil Kefiller.................... tarihli Faktoring Sözleﬂmesi’nde
ve bilcümle eklerinde yer alan kefalet taahhütlerinde kefalete iliﬂkin di¤er hükümler sakl› kalmak kayd› ile iﬂbu Ek Sözleﬂme ile kefalet
limitinin/limitlerinin.................................................................. yaln›z ...........................................................................artt›¤›n› ve sorumluluklar›n›n
............................................. yaln›z................................................................... oldu¤unu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4. Dört(4) maddeden ibaret olan iﬂbu Ek Sözleﬂme taraflar›n karﬂ›l›kl› mutabakat›yla, ....................tarihinde imzalanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.

MÜﬁTER‹ / MÜﬁTER‹LER

KEFALET TÜRÜ

MÜTESELS‹L KEF‹L ve ADRES‹

FAKTOR

AZAM‹ KEFALET

KEFALET‹N

TUTARI

TAR‹H‹

‹MZA

L‹M‹T ARTIRIMI EK SÖZLEﬁMES‹

1. ‹ﬂbu Ek Sözleﬂme, Merkez Faktoring A.ﬁ. ile.............................................................................................................................aras›nda münakit
.................. tarih ve ............... numaral› Faktoring Sözleﬂmesi’nin ve bilcümle eklerinin ayr›lmaz bir parças› olup, sadece Azami Faktoring
Hacmi tutar›n›n artt›r›lmas› ve buna ba¤l› olarak Müﬂterek Müteselsil Borçlu ve Müteselsil Kefillerin sorumlu olduklar› miktar›n tayini için
düzenlenmiﬂtir. An›lan Faktoring Sözleﬂmesi’nin ve bilcümle eklerinin bütün hükümleri mahfuzdur.

2. Yukar›da an›lan Faktoring Sözleﬂmesi’nde ve bilcümle eklerinde belirlenmiﬂ olan Azami Faktoring Hacmi tutar› iﬂbu Ek Sözleﬂme
ile, ..........................................................................................artt›r›lm›ﬂt›r.

Buna göre ;

2.1. Mevcut Azami Faktoring Hacmi Tutar›

: ................................................

: yaln›z,.......................................

2.2. Artt›r›lan Tutar

: ................................................

: yaln›z,.......................................

2.3. Artt›r›m Sonras› Azami Faktoring Hacmi

: ................................................

: yaln›z,.......................................

3. Aﬂa¤›da isim, ünvan ve adresleri yer alan Müﬂterek Müteselsil Borçlu ve Müteselsil Kefiller.................... tarihli Faktoring Sözleﬂmesi’nde
ve bilcümle eklerinde yer alan kefalet taahhütlerinde kefalete iliﬂkin di¤er hükümler sakl› kalmak kayd› ile iﬂbu Ek Sözleﬂme ile kefalet
limitinin/limitlerinin.................................................................. yaln›z ...........................................................................artt›¤›n› ve sorumluluklar›n›n
............................................. yaln›z................................................................... oldu¤unu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4. Dört(4) maddeden ibaret olan iﬂbu Ek Sözleﬂme taraflar›n karﬂ›l›kl› mutabakat›yla, ....................tarihinde imzalanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.

MÜﬁTER‹ / MÜﬁTER‹LER

KEFALET TÜRÜ

MÜTESELS‹L KEF‹L ve ADRES‹

FAKTOR

AZAM‹ KEFALET

KEFALET‹N

TUTARI

TAR‹H‹

‹MZA

GERÇEK / N‹HA‹ FAYDALANICI BEYAN FORMU

FAKTOR‹NG ‹ﬁLEMLER‹NDE
KEND‹ ADINA VE FAKAT BAﬁKASI HESABINA ‹ﬁLEM YAPILIP YAPILMADI⁄ININ
BEYAN ED‹LMES‹

5549 Say›l› Kanun’un 15 inci maddesine göre; yükümlüler nezdinde veya arac›l›¤›yla yap›lacak kimlik tespitini gerektiren iﬂlemlerde, kendi
ad›na ve fakat baﬂkas› hesab›na hareket eden kimse, bu iﬂlemleri yapmadan önce kimin hesab›na hareket etti¤ini yükümlülere yaz›l› olarak
bildirmedi¤i takdirde alt› aydan bir y›la kadar hapis veya beﬂbin güne kadar adli para cezas›yla cezaland›r›l›r.

Bu itibarla, Merkez Faktoring A.ﬁ. nezdinde 5549 Say›l› Kanun, ilgili yönetmelik ve tebli¤ler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren iﬂlem
yapt›ran gerçek kiﬂilerin ve kuruluﬂlar›n (tüzel kiﬂili¤i haiz olan veya olmayan kuruluﬂlar) kendi adlar›na ve fakat baﬂkas› ad›na hareket
etmeleri halinde, iﬂlemin gerçek mahiyetine uygun ﬂekilde kimin hesab›na hareket ettiklerini Merkez Faktoring A.ﬁ.’ye yaz›l› olarak beyan
etme zorunlulu¤u bulunmaktad›r.

Merkez Faktoring A.ﬁ. nezdinde açt›¤›m/›z ve açaca¤›m/›z her türlü hesaplar›m/›z nedeniyle kendi ad›ma ve kendi hesab›ma / kuruluﬂumuz
ad›na ve kuruluﬂumuz hesab›na hareket etti¤imi/zi, baﬂkas› hesab›na hareket etti¤imi/zi ve kendi ad›ma / kuruluﬂumuz ad›na ve fakat
baﬂkas› hesab›na hareket etmem/iz halinde, 5549 Say›l› Kanun’un 15 inci maddesine uygun olarak kimin hesab›na iﬂlem yapt›¤›m›/z› ve
bu kiﬂi/kiﬂilerin ve kuruluﬂu temsile yetkili kiﬂi/kiﬂilerin kimlik bilgilerini Merkez Faktoring A.ﬁ.’ye derhal yaz›l› olarak bildirece¤imi/zi kabul
ve beyan ederim/ederiz.

Ad› ve Soyad› / Kuruluﬂun Ünvan›

:

Kuruluﬂu Temsile Yetkili Kiﬂinin
Ad› ve Soyad›

:

Tarih

:

‹mza

:

