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FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ
I. GENEL HÜKÜMLER
1.

Bir taraftan aşağıda "Şirket" olarak adlandırılacak olan MNG Faktoring A.Ş., diğer taraftan "Müşteri"
olarak adlandırılacak olan....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................arasında aşağıda yazılı ve
taraflarca kabul edilen maddeler ve şartlar çerçevesinde..............................................................................................................................................................................TL
(Yalnız..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TL)
limit dahilinde faktoring işlemleri yapılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirketin muvafakati olmadan
müşteri işbu Yurtiçi Faktoring Sözleşmesinden (bundan böyle "Sözleşme" olarak adlandırılacaktır) doğan
alacak haklarını başkalarına devir ve temlik edemez.

2.

İşbu sözleşmede kullanılacak kavramlar aşağıda tanımlanmıştır.
ALICI: Müşteriden mal/hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişilerdir.
ALACAK BİLDİRİMİ: Müşterinin işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde devir ve temlik etmiş olduğu,
doğmuş alacakların Şirket’e bildirimidir.
TAHSİL GARANTİSİ BİLDİRİMİ: Sözleşmedeki garanti hükümlerinin işletilmesi amacıyla şirket tarafından
tahsili garanti edilen alacakların müşteriye bildirimidir.
PEŞİN ÖDEME LİMİTİ: Alacakların temliki nedeniyle müşteriye tanınmış olan peşin ödeme limitidir.
FAKTORİNG İŞLEM LİMİTİ: Müşteri için tanınmış olan azami faktoring işlem limitidir.
ALICI İŞLEM LİMİTİ: Alıcılar için ayrı ayrı tanımlanmış olan azami işlem limitleridir.
PEŞİN ÖDEME ORANI: Müşterinin şirkete temlik ettiği alacaklara ilişkin olarak bu alacaklar üzerinden
hangi oranda peşin ödeme yapılacağını gösteren orandır.
FAKTORİNG FAİZİ: Yapılan peşin ödeme ile ilgili olarak müşteri tarafından şirkete ödenecek bedeldir. Bu
bedelin hesaplanma şekli ve oranı şirket tarafından serbestçe belirlenir.
FAKTORİNG KOMİSYONU: Alıcılarla ilgili kredibilite araştırması, şirketçe üstlenilen risk, alacaklarla ilgili
kayıtların tutulması ve tahsilatı gibi hizmetler karşılığında, müşteri tarafından faktoring işlemine konu
edilmesi taaahhüt edilen yıllık vadeli satış tutarı dikkate alınarak şirketçe belirlenecek oran üzerinden
ödenecek tutardır.
ALICININ ACZİ: Alıcı ve müşteri arasındaki sözleşmeye aykırı davranış nedeniyle ödememe hali dışında
kalan ve sadece alıcının mali gücünün yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerle ödeyememe halidir.

3.

İşbu sözleşme ile Müşteri, 1. maddede belirtilen limit dahilinde ve sözleşmenin yürürlükte olduğu sürece
işletmesi ile ilgili olarak yurtiçi satışlarından doğmuş/doğacak alacaklarının peşinen ve toptan Şirkete devir ve
temlik etme suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlanmayı kabul ve taahhüt eder. Sözleşme hükümlerinin
geçerli olabilmesi için müşterinin gerçekleştirdiği yurtiçi satışlarından doğan alacaklarını belgeleyen kambiyo
senedi, fatura ve sevk belgelerinin asıl ve/veya suretlerinin Alacak bildirim formu ekinde şirkete vermesi ve
verme tarihinden itibaren 3 iş günü içinde alacağın şirketçe kapsam dışına çıkarılmış olması gerekir.

4.

Şirkete temlik edilen alacaklar, müşterinin peşin veya vadeli faturaya bağlanmış mal ve hizmet satışlarından
doğan gerçek alacaklarıdır. Müşteri işbu faktoring sözleşmesi çerçevesinde düzenlenebilecek temlik
sözleşmesi ile alıcısından olan doğacak alacaklarını da Şirket’e devir ve teslim edebilecektir.

5.

Şirket, müşteri tarafından kendisine temlik edilen alacaklarla ilgili olarak bu alacakları kapsam dışına
çıkarmadığı taktirde işbu sözleşme ve eklerinde belirlenen koşullarda müşteriye faktoring hizmeti sunmayı
kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin kapsamı içindeki alacaklar doğumu anında; faiz, şahsi yada ayni
teminatları ile birlikte kendiliğinden bu sözleşme hükümleri uyarınca Şirket’e intikal eder.

6.

Şirket, müşteri tarafından bildirilen her alıcı için, faktoring kuralları çerçevesinde uygun bulduğu taktirde bir Alıcı
İşlem Limiti belirler ve bu limiti müşteriye bildirir. Alıcı İşlem Limiti çerçevesinde yapılan satışlara ilişkin
alacakların doğumu ile birlikte, şirket, bu alacakları işbu sözleşme gereğince kapsam dışına çıkarılmamış
olmaları bozucu koşuluna bağlı olarak kendiliğinden temellük eder ve fatura aslı ve/veya suretleri ile Alacak
Bildirimi kapsamında Müşteri tarafından gerçekleştirilecek Alacak Bildirim Formu ibrazından itibaren 3 iş günü
içinde ya kapsam dışına çıkarabilir yada peşin ödemede bulunabilir. Temlik olunan alacak toplamı Alıcı işlem
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Limitini aşarsa, aşan miktar için peşin ödeme yapılabilir. Ancak şirket alıcılardan herhangi birinin ödeme
güçlüğü içine düşmesi, ödemelerin gecikmesi, ayıp iddiasında bulunulması, mücbir veya olağanüstü nedenlerle alacağın ödenmemesi durumunda Alıcı İşlem Limiti’nde boşluk olsa bile ödeme yapmama hakkına sahiptir.

7.

Şirket, müşteriden temellük ettiği alacakları ve devir almış bulunduğu ödeme vasıtalarını dilediği zaman
üçüncü kişilere devir ve temlik hakkına ve bu alacaklar ile ödeme vasıtaları üzerinde her türlü tasarrruf
yetkisine sahiptir.

8.

Şirket, alıcı sayısı ile belirlenen Alıcı İşlem Limiti’nden ayrı olarak müşteri için belirlenmiş olan Peşin Ödeme
Limiti’ni aşan temlikler için müşteriye peşin ödeme yapmaz. Müşteri, alıcılar için belirlenen Alıcı İşlem
Limiti’nde boşluk bulunmasını gerekçe göstererek ödeme isteminde bulunamaz.

9.

Şirket, mali piyasalardaki değişikliklere, banka faiz oranları, piyasa ve maliyet koşulları, ekonomik kriz,
iktisadi şartlardaki değişikliklere paralel olarak faktoring faiz oranını değiştirebilir. Şirket tarafından devralınan
ancak vadesinde ödenmeyen alacaklar için, alacak tamamen ödeninceye kadar ayrıca komisyon tahakkuk
ettirilir.

10.

Taraflarca kararlaştırılması halinde Müşteri’ye dövize endeksli olarak finansman kullandırılabilir. Bu halde
döviz cinsinden tahsis olunan finansmanın, Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek kullandırılması esastır. Finansman ve ferilerinin geri ödenmesi sırasında, geri ödeme tarihindeki Merkez
Bankası Döviz Satış Kuru esas alınır. Bu suretle kısmen veya tamamen geri ödeme sırasında döviz
kurlarının düşmesi vb. nedenlerle oluşabilecek anapara kur farkları Müşteri’den ayrıca tahsil olunur. Ancak
taraflar arasında yapılacak yazılı düzenlemeler ile farklı döviz kuru uygulamaları yapılabilecektir.

11.

Borçlulardan yapılan tahsilatlar, kullandırılan finansmanın ve Müşteri’nin Şirket nezdindeki sair borçlarınn
kapatılmasına tahsis edilir.

12.

Şirket, gerektiğinde müşterinin onayını almaksızın alıcı ile alacak miktarının altında ödemeye yönelik
anlaşmalar ile sulh ve ibra anlaşmaları yapabilir. Şirketin, müşterinin yazılı onayını almaksızın alıcı ile bu
şekilde bir anlaşma yapması halinde ödenmeyen bakiye kısım için müşterinin sorumluluğu devam eder. Bu
durumda komisyon, masraf ve faktoring faizi alacağın tamamı üzerinden tahakkuk ettiririr.

13.

Müşteri, işbu sözleşme çerçevesinde temlik ettiği alacakların şirketin belirleyeceği şekilde ödenmesini sağlamayı ve konu ile ilgili tedbirleri önceden almayı taahhüt eder. Müşteri alıcılara temlik ihbarında bulunup
bulunulmadığına bakılmaksızın temlik edilen alacaklarla ilgili olarak alıcıları tarafından kendisine yapılan
ödemeleri derhal şirket hesabına yatırmayı taahhüt eder. Müşteri, şirkete temlik edilen alacaklarla ilgili tüm
ödemeleri izleyebilmesi ve kontrol edebilmesi için gerekli hesap, bilgi ve kayıtları vermek zorundadır.
Müşteri, şirketin faktoring işlemlerinin yürütülmesi, uygulaması ve geri temlik edilecek alacaklar konusunda
gerekli tedbirleri alma yetkisine ve dava açma hakkı dahil tüm hak ve yetkilere sahip olduğunu kabul eder.

14.

Müşteri, işbu sözleşme çerçevesinde devir ve temlik olunan alacakların şirkete ödenmesini ve bu sözleşme ile
yüklendiği edimlerin gerçekleşmesini engelleyecek, geciktirecek her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.
Müşteri ile alıcı arasındaki ilişkilerden doğabilecek itiraz ve defiler ile takas, mahsup ve bunun gibi konulardan
kaynaklanacak itiraz ve defiler müşterinin şirkete karşı yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

15

Müşteri, şirketçe Tahsil Garanti Bildirimi’nde bulunulmadığı sürece, temlik konusu olan alacağın vadesinde
alıcısı tarafından ödenmemesi halinde bu alacakla ilgili olarak yapılmış peşinat ödemesinin iadesini yapmayı,
masraf, faiz, komisyon ve muhtemel şirket zararlarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

16.

Şirket tarafından Müşteriye yapılan peşinat ödemelerine, temlik olunan alacaklar tahsil olununcaya kadar
faktoring faizi tahakkuk ettirilir. Müşteriye iskonto yöntemiyle yapılan peşinat ödemelerinde, temlik olunan
alacaklar vadesinde ödenmediği taktirde, alacağın vadesi ile alacağın tahsil edildiği güne kadar geçen süre
için temerrüt tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Reeskont İşlemlerinde uygulanan Avans
İşlemleri Faiz oranına bu oranın %50’sinin (yüzde ellisinin) ilavesi sureti ile bulunulacak oran üzerinden
yapılacak hesaplama ile bulunacak meblağa eşit faktoring faizi tahakkuk ettirilir. Müşteri tahakkuk ettirilen bu
faktoring faizini şirketin talep etiiği tarihte defaten ödemeyi şimdiden tacir sıfatıyla beyan, kabul ve taahhüt
eder. Bu oran Müteselsil Kefillerin temerrütleri halinde de uygulanır.

17.

Müşteri, şirketin işbu faktoring sözleşmesi veya diğer alacakları nedeniyle isteyeceği her türlü bilgi ve belgeyi
zamanında noksansız ve doğru olarak vermeyi, işyerinde, türlü defter, kayıt ve belgeleri üzerinde şirket görevlilerinin gerekli incelemeyi yapabileceği, bu gereklerin yerine getirilmemesi ve noksan veya hatalı olmasından
ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk ve zararın kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

18.

Müşteri, her hesap yılı sonunda ve/veya şirketin gerek gördüğü bir tarihte şirket tarafından kendi muhasebe
kayıtlarının, üretim ve stoklarının incelenmesine müsaade eder. Müşteri; sözleşme süresince meydana
gelebilecek her türlü satış bağlantılarından, alıcıların ödeme gücünde meydana gelen aleyhte gelişmelerden, kendi aleyhine kamu ve sair üçüncü kişiler tarafından başlatılacak icrai takip, haciz ve davalardan
şirketi derhal haberdar eder. Bu tür bilgiler şirkete yazılı ve taahhütlü olarak gönderilir, ancak bilginin şirkete
ulaşması müşteriyi sorumluluklarından kurtarmaz.

19.

Müşteri tarafından faktoring konusu yapılacak mal ve/veya hizmetin nitelik, kalite, miktar, süre vb. nedenlerle
alıcı ile aralarındaki sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflara şirket taraf olmayacak ve tahsil garantisi bildiriminde
bulunulmuş olsa bile şirketin herhangi bir ödeme yükümlülüğü bulunmayacaktır.
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20.

Müşteri, alıcıları ile arasında doğmuş veya doğabilecek her türlü ihtilaflarla ilgili bilgi ve belgeleri (ihtarname,
dava, fesih, protesto vb.) gecikmeksizin şirkete vermekle yükümlüdür. Bu tür ihtilaflar sonucu alacağın kısmen
veya tamamen ödenmemesi ya da gecikme ile ödeneceğinin anlaşılması halinde, müşteri yapılan peşin
ödemeleri. şirketçe bildirilecek faktoring faizi, komisyon ve masrafı ile birlikte derhal ve defaten ödemek zorunda olup, nakden veya hesaben masraf ve komisyonların iadesini talep edemeyecektir. Bunun yanında Müşteri,
alıcılarıyla ödemeleri olumsuz etkileyen, geciktiren veya değiştiren anlaşmalar, yenilemeler yapamayacaktır.

21.

Müşteri, Tahsil Garantisi Bildiriminde bulunulmadığı sürece vade tarihinden itibaren 15.güne kadar kısmen
veya tamamen ödenmeyen alacakları geri temellük etmek ve söz konusu alacaklar için kendisine yapılan
peşin ödemeleri şirkete iade etmek ile yükümlüdür. Şirket, aksi kararlaştırılmadıkça alıcıya karşı ihbar, ihtar
veya protesto keşidesi ile yükümlü bulunmadığı gibi alıcıyı takibe ve alıcı aleyhine dava açmaya zorunlu
olmayıp, alıcı tarafından kendisine yöneltilen defi ve itirazları araştırma, cevaplandırma, dava, tedbir gibi
talep ve işlemleri takibe de mecbur değildir. Müşteri alacakların tahsil, talep ve geri temlikine ilişkin her türlü
masrafı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

22.

Alıcılardan yapılan herhangi bir tahsilat, daha önceden yapılmış peşin ödemelerin ve müşterinin sair
borçlarının kapatılmasına tahsis edilebilir.

23.

Bu sözleşme çerçevesinde, doğmuş alacaklar gibi belli bir ilişkiden doğacak alacakların da şirketçe temlik
alınması mümkündür. Doğacak alacakların temlik alınması halinde de bu sözleşmenin diğer hükümleri
aynen geçerli olup, müşteri alacağın borçlusuna, doğacak alacağın şirkete temlik edildiğini bildirmeyi, ayrıca
daha sonra bu alacakların doğduğunu belgeleyen kambiyo senedi asıllarını ve fatura asıl ve/veya suretlerini
derhal şirkete vermeyi kabul ve taahhüt eder. Doğacak alacaklara ilişkin yapılacak bir ödeme peşin ödeme
hükmündedir.
II. TAHSİL GARANTİSİ HÜKÜM VE ŞARTLARI

24.

Şirket tarafından alıcılar için Alıcı işlem Limiti belirlenmiş ve kararlaştırılan oranda peşin ödeme yapılmış
olması müşteriye Tahsil Garantisi Bildirimi'nde bulunulduğu anlamına gelmez.

25.

Şirket tarafından müşteriye yazılı olarak Tahsil Garantisi Bildiriminde bulunulduğunda, müşteri alıcının aczinden sorumlu olmayacaktır.

26.

Şirket, Faktoring lşlem Limiti, Peşin Ödeme Limiti ve Alıcı İşlem Limiti'ni yazılı olarak müşteriye bildirir. Ancak,
tahsil garantisi açıkça yazılı olarak müşteriye bildirilmedikçe yorum yoluyla ya da başka bir şekilde bu garantinin mevcudiyeti iddia edilemez. Şirket, müşteriye tanımış olduğu limitleri her zaman serbestçe değiştirmek,
azaltmak ve arttırmak, müşteriye tahsil garantisi açıkça ve yazılı olarak bildirilmiş olsa dahi bu garantiyi
kaldırmak, iptal etmek hakkına sahiptir.

27.

Şirket, müşterinin işbu sözleşme hüküm ve şartlarına aykırı davranışları nedeniyle garanti yükümlülüğünü
her zaman geçmişe etkili olarak ortadan kaldırabilir.

28.

Alacağın tahsilinin, müşteri ile alıcı arasındaki ilişkiden ya da alıcının aczi dışında herhangi bir sebepten
dolayı vadesinde gerçekleşmemesi halleri, garanti kapsamı dışındadır. Bu durumda müşteri, şirketin yazılı
talebi üzerine aldığı peşin ödemeyi iade etmek zorundadır.
III. TEMİNATLAR

29.

Tahsil Garantisi Bildiriminde bulunulmuş alacaklar, sadece alıcının aczi ya da iflası şartına bağlı olarak ve bu
hususların İcra lflas Kanunu hükümleri uyarınca sabit olmasından, vadeden önce sabit olmuş ise vadeden
itibaren en erken 90 gün sonra ve uluslararası faktoring kuralları çerçevesinde ön görülen en geç 366 gün
içinde müşteriye ödenir. Ödeme; iflas vadeden sonra kesinleşmişse iflasın kesinleşme tarihinde yapılır.

30.

Müşteri, şirkete olan her türlü borcunun özellikle kendisine yapılan peşin ödemelerin, faktoring ücretlerinin,
faktoring faizi ile komisyon ve sair masraflar ile ferilerinin teminatını oluşturmak üzere, şirkete, şirketin talep
ettiği miktar ve şekilde teminat vermekle yükümlüdür. Şirket Müşterinin ve/veya alıcılarından herhangi birinin
ödemelerini geciktirdiği, ödeme güçlüğü içine düştüğü ya da teminat açığının doğduğu, borçların vadelerinde
tamamen ödenmeyeceğinin önceden anlaşıldığı hallerde, teminatların değiştirilmesini ve/veya yeterli görülebilecek ek teminat verilmesini talep edebilir. Bilahare ve şirketin gerekli görmesi durumunda, müşteri teminatları değiştirmeyi, ek teminat vermeyi de kabul eder. Sözkonusu teminatlar; sözleşmenin temdidi,
sözleşmenin iptali halinde dahi, şirketin faktoring işlemlerinden doğmuş, doğacak her türlü alacak ve zararlarının mevcut teminatların üzerinde olması halinde; şirketin bu alacak ve zararlarının teminatları aşan
kısmını müşteriden talep etme hakkı mahfuzdur.

31.

Söz konusu teminatlar, sözleşmenin süresinin uzatılması, yenilenmesi ve herhangi bir sebeple sona ermesi
halinde dahi Şirket'in Müşteriden doğmuş/doğacak, her ne nam altında olursa olsun bilcümle alacaklarının
temınatını teşkil edecektir. Şirketin teminat miktarını aşan alacak ve zararlarını, ferilerini talep hakları saklıdır.
Ödeme vasıtalarından ayırt edilebilmesi için Şirkefe teminat amacıyla usulüne uygun olarak devir, ciro, teslim
edilen kıymetli evraka bu hususun açıkça kaydedilmesi zorunludur. Müşteri teminat kaydını ihtiva etmeyen
bir kıymetli evrakm teminat için verildiği iddiasında ise, buna ilişkin Şirket'in imzasını içeren sözleşmeyi ibrazla yükümlüdür.
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32.

İşbu faktoring sözleşmesine göre verilen veya verilecek olan teminatlar, bu teminatlarla ilgili olarak elde
edilen her türlü haklar ve alacaklar, faktoring konusu mallar, şirketin her ne sebeple olursa olsun mevcut ve
ileride doğabilecek vadesi gelmiş veya gelmemiş bütün alacaklarının da teminatını teşkil eder, Bunlardan
senet tahsili, hisse senetlerinin karşılığının verilmesi ve tahvillerin itfası, kuponların tahsili, rehinlerin paraya
çevrilmesi, sigorta tazminatı, kamulaştırma bedeli alınması, müşteri ve/veya alıcılarının vergi iadesi alacakları veya her ne şekilde olursa olsun elde edilecek bedellerin toplamı ve rehinli hisse senetleri ve tahvillerin
yerini alan yeni senet ve tahviller de asıl teminatlar gibi ve aynı şartlar içinde şirketin teminatını teşkil edecek
ve bunlar üzerinde şirketin rehin hakkı devam edecektir. Müşteri, şirketin bu teminatları veya bedellerini
alacaklarından vadesi gelmiş olsun veya olmasın herhangi birine veya bir kaçına, uygun göreceği şekilde ve
müşteriye ihbarda bulunmadan mahsup veya peşin ödeme hesabına alacak kaydetmeye yetkili olduğunu
kabul eder.

33.

Şirket, kendisine rehnedilmiş bulunan menkulleri, değerleri ve diğer her türlü teminatları, istediği zaman ve
yerde ve dilediği fiyatla, icra dairelerine veya diğer herhangi resmi bir makama başvurmak zorunluluğu
olmaksızın, açık arttırmaya ve diğer kanun yollarına gerek kalmaksızın özel olarak satmaya ve bedellerini
müşterinin borçlarına mahsup etmeye yetkilidir.
Aşağıda dökümü yazılı hisse senetleri, tahviller ve mevduat sertifikaları müşterinin işbu sözleşmeden ve
her ne şekilde olursa olsun şirkete karşı doğmuş ve doğacak borçlarını (.............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nın doğmuş ve doğacak borçlarını) karşılamak üzere şirkete rehin ve bunlardan nama yazılı olanlar teminat
maksadıyla şirkete devir, temlik ve teslim edilmiştir.
No’su

Hisse Senedi
Tahvil veya Mevduat
Sertifikası Olduğu

Nama yada Hamiline
Yazılı Olduğu

REHNEDEN

ŞİRKET

Adı Soyadı/Ünvanı:

MNG Faktoring A.Ş.

Adres:

İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 91
ELMADAĞ / ŞİŞLİ / İSTANBUL P.K. 34373
Tel: (0212) 373 72 72 Pbx
Faks: (0212) 343 96 05 - 06 - 07
(0212) 343 40 63

İmza:

IV. KEFALET
34.

İşbu sözleşmenin sonunda isim, ünvan, imzası ve adresleri yer alan Müteselsil Kefiller, müşterinin şirket ile
akdetmiş bulunduğu işbu faktoring sözleşmesi, özel şartları, bilcümle ekleri, yenilemelerinden ve sair sebeplerden dolayı, gerek yalnız olarak, gerek diğer kişilerle birlikte şirkete karşı faktoring işlemlerinden ve sair
sebeplerden borçlandığı ve borçlanacağı tutarları işbu sözleşmenin son sayfasında isim ve unvanlarının
yanında yer alan tutarda Müteselsil Kefil sıfatı ile sorumludurlar.

35.

Aşağıda imza bölümünde bir miktar belirtilmediği takdirde, işbu faktoring sözleşmesinin 1. maddesindeki Iimite
kadar Müteselsil Kefiller şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Kefalet kapsamına, şirket tarafından yapılan
peşin ödemeler ve bunlara ilişkin faktoring faizi ve bunun için hesaplanacak temerrüt faizi, komisyon, her türlü
masraflar ve vekalet ücreti dahil olup, müteselsil kefillerin sorumluluğu bütün bu hususları kapsamaktadır.

36.

Müteselsil KefiI/Müteselsil Kefiller Borçlar Kanunu'nun 589. maddesinde kendisine/kendilerine tanınan
haklardan feragat eder ve şirketin alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından sorumlu
olduğunu/olduklarını kabul eder/ederler.

37.

Kefil/Kefiller Borçlar Kanunu'nun 599/1., 600. ve 601. maddelerinde tanınmış olan kefaletten kurtulma
imkanını veren haklardan feragat etmiş olup ve bu maddelere dayanarak şirkete karşı hiçbir talepte bulunmamayı kabul etmiştir/etmişlerdir.

38.

Kefil/Kefiller şirketin hak ve alacakları üzerinde rehin hakkı ve mahsup yetkisi olduğunu kabul etmiştir/etmişlerdir.
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39.

Sözleşmede birden fazla kefilin kefaletinin bulunması halinde birlikte kefalet söz konusu olmayıp tüm kefiller
birbirlerinden bağımsız olarak aşağıda imza bölümünde belirtilen miktara kadar, bu bölümde herhangi bir
miktar belirtilmediği takdirde işbu faktoring sözleşmesinin 1. maddesindeki Ilmite kadar sorumluluk altına
girmeyi kabul ve taahhüt etmiştir/etmişlerdir.

40.

Şirket, alacağının teminatını teşkil etmek üzere hangi tarihte verilmiş, tesis edilmiş olursa olsun bilcümle
teminatları, rehinleri nakde tahvil ettirmek veya asıl borçluya müracaat etmek mecburiyetinde olmaksızın
borcun ve ferilerinin tamamının tediyesini Müşteri`den, Türk Borçlar Kanunu'nda öngörülen hallerde Müteselsil Kefillerden ayrı ayrı veya birlikte talep yetkisine sahiptir. Müteselsil Kefiller şahsen temin ve taahhüt
ettikleri miktarların tamamından müteselsilen sorumludurlar

41.

Kefil/Kefiller, Borçlar Kanunu'nun 594. maddesinde kendisine/kendilerine tanınan haktan vazgeçmiştir.
Kefil/Kefiller, Müşterinin iflası, konkordato talebi veya mirasının her ne şekilde olursa olsun tasfiyesi halinde,
iflas masasına, konkordato komiserine, tasfiye memurlarına her türlü kaydı yaptırmayı taahhüt etmiştir/etmişlerdir ve şirketin de bu konularda yetkili olmakla beraber bu yüzden hiçbir sorumluluğu bulunmadığını
kabul etmiştir/etmişlerdir.

42.

Kefil/Kefiller, İcra ve İflas Kanunu'nun 295. maddesindeki haklarından feragat etmiştir/etmişlerdir ve şirketin
müşteri için istenen konkordatoya muvafakat etmesi halinde de kefile/kefillere herhangi bir ihbarda bulunulmadan da kefalet sorumluluğunun aynen devam edeceğini kabul etmiştirletmişlerdir.

43.

Kefil/Kefiller, alacağın veya kefaletin sağlanması için hangi tarihte olursa olsun verilmiş teminatlar bulunsa
bile bunların satışını istemekten feragat etmiştir/etmişlerdir. Muaccel olur olmaz borcu derhal ödeyeceğini/ödeyeceklerini taahhüt etmiştir/etmişlerdir.

44.

KefiI/Kefiller kefil olunan borç veya borçlar için müşterinin aldığı ve alacağı ipotek, ticari işletme rehni, ticari
senet rehni, diğer kefalet ve her türlü şahsi ve ayni teminatlardan, faktoring sözleşmesinde yer alsın veya
almasın şirketin kefalet karşılanmayan alacaklarını öncelikle tahsil etmesini ve şirket alacağını tamamen
almadıkça, halefiyet yoluyla kendisine/kendilerine intikal eden teminatlara başvurmamayı peşinen kabul ve
taahhüt etmiştir/etmişlerdir.

45.

Şirket kefil olunan borçlar hakkında tam bir hareket serbestliğine sahip olup, kefilin/kefillerin bu yüzden
durumumun/durumlarının ağırlaştığını ileri sürerek şirkete karşı hiçbir iddia ve talepte bulunma hakkı yoktur.
Müşterinin şirkete karşı taahhütlerinin bir veya bir çok defa temdit edilmesi, borcun taksitlendirilmesi, borç
için verilmiş olan teminatların tamamen veya kısmen şirket tarafından geri verilmesi, feshedilmesi, ibra
edilmesi hallerinde de kefilin/kefillerin bunlara muvafakat ettiğini/ettiklerini ve kefaletin/kefaletlerinin aynen
devam edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir/etmişlerdir.

46.

KefiI/Kefiller bu sözleşmeden doğan borç için veya müşterinin diğer borçları için başka kefillerin, ipoteklerin,
her türlü ayni ve şahsi teminatların sözkonusu olması halinde, şirketin dilediği takdirde diğer kefillerden ve
teminatlardan vazgeçmesini, diğer kefilleri veya mirasçılarını ya da müşteriyi ibra etmesini ve işbu
kefaletin/kefaletlerin aynen devam edeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir/etmişlerdir.

47.

Kefil/Kefiller kefalet taahhüdünün tamamen yerine getirilebilmesi için aşağıda imza bölümünde bildirdikleri
adresi ikametgah edindiğini/edindiklerini ve sözü geçen adrese yapılacak tebliğlerin kendisine/kendilerine
yapılmış sayılacağını, işbu ikametgahı değiştirdiği/değiştirdikleri takdirde, aynı şehirde derhal yeni ikametgah göstermeyi kabul ve taahüt etmiştir/etmişlerdir. Ancak bu suretle kefil/kefiller yeni ikametgahını/ikametgahlarını Ticaret Siciline tescil ettirip ayrıca Şirkete noterlik eliyle tebliğ ettirmediği/ettirmedikleri takdirde
yukarıda sözü geçen ilk ikametgaha yapılacak tebliğlere itiraz hakkı/hakları olmayacaktır.

48.

KefiI/Kefiller mevcut ve ileride iktisap edeceği/edecekleri gayrimenkulleri şirketin onayı olmadan üçüncü
şahıslara kiraya vererek tapuya şerh ettirdiği/ettirdikleri takdirde gayrimenkulün ekspertiz değerinin %50'si
oranında şirkete derhal cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir/etmişlerdir.

49.

Kefil, Şirket ile Müşteri arasındaki faktoring sözleşmesinin maddelerinin tamamının kendi hakkında da aynen
uygulanmasını, ek teminat verilmesi de dahil olmak üzere müşteriyi borç altına sokan tüm hususları aynen
garanti ve taahhüt etmiştir.

50.

İşbu sözleşme aynı Müşteri için düzenlenmiş önceki sözleşme/sözleşmelere ek yapıldığı takdirde, bu
sözleşme altına imza atmış bulunan kefil/kefiller; önceki sözleşmelerde kefalet imzası olmasa dahi önceki
sözleşme ile sağlanan finansmandan da müşterinin toplam limiti dahilinde sorumlu oldukları gibi önceki
sözleşme ile sağlanan finansmandan doğmuş ve doğacak her türlü borçtan ötürü de sorumlu olduklarını
kabul ve taahhüt etmiştir/etmişlerdir.

51.

Müşteri, kefaletin tüzel kişi tarafından verilmesi durumunda kefalet sözleşmesinin süresiz olduğunu, bir
gerçek kişi tarafından verilmiş olan kefaletin ise işbu kefalet sözleşmesinin kurulmasından başlayarak on yıl
süreyle geçerli olduğunu kabul eder, Müşteri, kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce
yapılmak kaydıyla, kefillerin kefalet sözleşmesinin azami on yıllık yeni bir dönem için uzatılacağını beyan ve
taahhüt etmiştir.
V. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ SONUÇLARI VE SONA ERMESİ

52.

İşbu sözleşme süresizdir. Şirket, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve bir ay önce ihbarda bulunarak
sözleşmeyi her zaman serbestçe ve tazminat ödemeksizin sona erdirebilir.
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53.

Müşterinin işbu sözleşmeye aykırı davranışı,müşterinin ve/veya alıcısının/alıcılarının şirketin takdirine göre
kredibilitesi ve mali durumunda olumsuz gelişmelerin ortaya çıkması, taahhüt ve yükümlülüklerinden
herhangi birisini uygun bir şekilde yerine getirmemesi, talebe rağmen istenilen teminatların zamanında temin
edilememesi, Şirket’e yaptığı beyan ve sunduğu beigerde önemli bir yanlışlık ve gerçeğe aykırılık bulunduğunun tespit edilmesi, kanuna aykırı işlem ve fiillerde bulunulması, gerek Şirket’e ve gerekse diğer banka
ve finans kurumlarına borçlarını ödemede temerrüde düşmesi, düzenlediği veya hamili/cirantası olduğu
kambiyo senetlerinin protesto olması veya karşılıksız çıkması, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini
ilan etmesi, mali durumlarını yerine getirmeyeceği ilan etmese dahi bu hususun anlaşılması, iflas, iflas
erteleme ve konkordato talebinde bulunması, herhangi bir tasfiye takibine maruz kalması, tasfiyeye gitmesi,
aleyhinde tasfiyeye yönelik dava ikame edilmesi, herhangi bir aktifi üzerinde haciz ve benzeri işlem
yapılması hallerinden bir veya birkaçının ortaya çıkması durumunda, şirket herhangi bir ihbar süresi tanımaya gerek kalmaksızın sözleşmeyi yazılı ihbarla derhal ve tazminat ödemeksizin sona erdirebilir. Bu fesih
hakkının kullanılabilmesi için müşterinin aczinin sabit, iflasına karar verilmiş olması şartı aranmaz.

54.

İşbu sözleşme uyarınca şirketin değişen piyasa koşulları nedeniyle faktoring faizini, komisyon yada sair
masraflarını arttırması halinde, müşteri bir ay önceden yazılı olarak fesih ihbarında bulunmak şartıyla bu süre
sonunda sözleşmeyi feshedebilir.

55.

Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde de Müşteri’nin mevcut bilcümle borçları ve fer'ileri
muaccel olur ve Müşteri alınmış fakat kapatılmamış finansmanı, faktoring ücreti, masraf, faiz gibi fer'ileri ile
birlikte derhal iade etmekle yükümlüdür. Müşteri ayrıca işbu sözleşme uyarınca tahakkuk etmiş sair
borçlarını da derhal, nakden ödemek mecburiyetindedir. Şirket tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla
Müşteri'nin bilcümle teminatlarını ayrı ayrı ya da birlikte nakde tahvil ve Türk Borçlar Kanunu'nda öngörülen
hallerde müteselsil kefilleri de birlikte takip hakkına sahiptir. Bu halde gerek Müşteri, gerekse müteselsil
kefiller mükerrerlik iddiasında bulunamazlar.

56.

İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda müşteri kendisine yapılmış olan, ancak
henüz kapatılmamış peşin ödemeleri derhal, defaten iade etmek, şirkete geri ödemek zorundadır. Bu konuda
şirket ayrıca ihbarname veya ihtarname göndermek zorunda değildir. Şirket bu gibi durumlarda müşterinin
verdiği her türlü teminatları nakde çevirme yetkisine sahiptir.

57.

Sözleşmenin sonlandırılması; Müşteri ve Müteselsil Kefillerin işbu sözleşme gereği borçlarını ve yükümlülüklerini sonlandırmaz.
VI. EK TAAHHÜTLER

58.

Şirket, herhangi bir alıcıdan yaptığı tahsilatla müşterinin şirkete olan herhangi bir borcunu takas ve mahsup
yetkisine sahiptir.

59.

Müşteri, Türkiye'deki mevzuat ile faktoring işlemleriyle ilgili olarak yasal düzenlemelerde meydana gelebi
lecek tüm değişikliklere uygun hareket etmeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder. Bu mevzuat ve ileride meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle geçmişe dönük dahi olsa doğmuş veya doğacak olan her türlü vergi,
resim, harç ve fonlarla bunlarda meydana gelebilecek artışlar ile her ne nam altında olursa olsun ihdas
olunacak, tahakkuk ettirilecek borçlarda müşteri şirketin bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın sorumlu olacaktır.

60.

İşbu sözleşmeyi imzalayan müşteri, yukarıdaki maddede belirtilen her türlü vergi, resim, harç ve fonlar ile
bunların gecikme ve cezai faizleri, cezaları ve hukuki ve cezai sorumluluklarının kendisine ait olacağını ve bu
nedenle şirketi tüm üçüncü kişiler, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde bu sorumluluklardan kurtarmayı
kabul ve taahhüt etmiştir.

61.

Müşteri işbu sözleşme ile şirkete tahsil yetkisi vermektedir. Müşteri, şirketin kendi ihtiyarında olmayan nedenlerden dolayı meydana gelecek gecikme ve zararlardan şirketi sorumlu tutmayacaktır.

62.

Müşteri, işbu sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda herhangi bir nedenle, şirketçe yazılı olarak geri
ödenmesi talep edilen peşinat ödemelerini derhal şirkete iade etmek zorundadır. Müşteri, şirketçe geri öde
mesi talep edilen tutarı derhal ödemediğ takdirde, yazılı talep tarihinden itibaren ödemenin yapıldığı tarihe
kadar geçecek süre için işlemlere uygulanan faktoring faiz oranının %50 fazlasına tekabül eden oran üzerinden temerrüt faizi ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
VII. DİĞER HÜKÜMLER

63.

Taraflarca ayrıca ve yazılı olarak kararlaştırıldığı takdirde, şirket, müşterinin arz ettiği mal ve hizmetlerin
pazarlanmasına, alıcı teminine yardımcı olabilir, danışmanlık ve istihbarat hizmetleri verebilir. Bu tür
hizmetlerin komisyon ve masrafları ayrıca belirlenir.

64.

Yukarıda 63. Maddede belirtilen hizmetlerin ifası nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar, gecikme,
hata vb. hususlardan dolayı şirket sorumlu tutulmayacaktır.

65.

Müşteri, şirket ile arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda, şirket defter ve belgelerindeki kayıtların delil
olacağını, bunlara itiraz etmeyeceğini kabul eder. Ayrıca müşteriden nakit depo edilmesi veya ek teminat
istenmesi açısından da şirketin defterlerinin ve diğer her türlü kayıtlarının esas teşkil edeceğini müşteri kabul
ve ikrar etmiştir.
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66.

İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, yalnız Şirket’in belge ve kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş,
bilgisayar ve elektronik ortam haberleşme kayıtlarının teyit edilmiş olsun olmasın, kesin münhasır yegane
geçerli delil teşkil edeceği, H.M.K.'nin 193. maddesi hükmü uyarınca Müşteri tarafından kabul ve ikrar edilmiştir.

67.

Müşterinin bu sözleşmeye aykırı herhangi bir davranışı halinde ya da sözleşmede belirtilen diğer hallerde
şirket, herhangi bir ihbara, ihtara, süreye bağlı kalmaksızın tüm teminatları nakde çevirmeye, mahsuba
yetkilidir.

68.

Bu sözleşme uyarınca yapılacak ihtar ve ihbarların yazılı yapılması yetkili imzaları taşıması gerekir.

69.

İşbu sözleşmenin uygulanması ve teminatların alınması nedeniyle ödenmesi gereken her türlü vergi, resim
ve harçlar müşteriye aittir. Bu sebeple ileride tahakkuk ettirilebilecek farkları da ödemeyi müşteri kabul ve
taahhüt etmiştir,

70.

Sözleşmenin bir kısmının herhangi bir sebeple hükümsüz hale gelmesi, diğer kısımlarının da hükümsüz
olacağı sonucunu doğurmaz. Ancak sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi, hükümsüz hale gelmesi
müşterinin yükümlülüklerini belirlenen şekil ve sürede ifa ve tasfiye etmesini engellemez.

71.

İşbu sözleşmenin yorumlanması gerektiğinde, şirketin uygulamaları esas alınır. Müşteri lehine münferit
uygulamalar genel bir yoruma gidilmesine esas teşkil etmez.

72.

İşbu sözleşme ile şirketin bildirimine bırakılan hususlar, müşteriye bildirimden itibaren ve yeni bir bildirime
kadar sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak kalırlar. Bildirimler ait oldukları dönemler için geçerlidir.

73.

Müşteri ve Müteselsil Kefiller adres ve ünvan değişikliklerini Şirket’e noter aracılığıyla yazılı olarak ve derhal
bildirecektir. Bu hükme aykırılık halinde eski adrese veya herhangi bir resmi makama bildirilmiş adreslerden
birine yapılan tebligat geçerli tebligat hükmündedir. Müşteri yetkili imzalarında oluşacak bir değişikliği noter
veya iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığında şirkete bildirmedikçe bundan doğacak zarardan dolayı
şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacak, müşteri şirkete karşı herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

74.

Müşteri ve Müteselsil Kefiller, işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve Şirket tarafından
kendilerine gerekli tebligatın yapılabilmesi için bu sözleşmede isim ve ünvanları yanında belirtilmiş adresleri
kanuni yerleşim yeri ittihaz ettiklerini, belirtilen yerde adres yazılmaması halinde Ticaret Sicil Gazetesinde
ilan edilmiş olan son adreslerinin veya Şirket tarafından son olarak herhangi bir bildirim gönderilen adreslerinin, muhtarlıkta kayıtları bulunmasa bile yasal yerleşim yerleri olduğunu, ileride diğer bir mahalli kanuni
yerleşim yeri ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi derhal noter aracılığı ile Şirkete bildirmeyi,
bildirmedikleri takdirde bu sözleşmede yazılı ya da yukarıda yer alan adreslerine ya da kayıtlı elektronik
posta adreslerine veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 7a, 10. ve devamı hükümlerinde yer alan usule göre
gönderilecek her türlü tebligatın, kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve
Müteselsil Kefiller'in ticaret merkezleri, yerleşim yerleri yurtdışında bulunduğu ya da yurt dışında yerleşim
yeri, ticaret merkezi edindiklerinde dahi Şirket’e mutlaka Türkiye'de bir tebligat adresi bildireceklerini, Türkiye'de adres bildirmedikleri takdirde veya Türkiye'de bildirecekleri adrese yapılacak tebligatlar için de
yukarıdaki hükmün geçerli olacağını kabul ve beyan ederler.
VIII. ÇEK VE SENET TEVDİİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

75.

Şirkete tevdi edilen bütün senetler aşağıdaki talimata göre tahsil edilerek Müşteri’nin Şirket’e karşı her türlü
borcundan mahsup edilecektir. Şirket’in senetleri protesto etme zorunluluğu bulunmadığı gibi, Müşteri’nin
protesto etmeye ilişkin özel talimat verilmesi halinde dahi hangi sebeple olursa olsun bunun yerine getirilmemesinden Şirket’in sorumlu olmayacağını Müşteri kabul eder.
Şirket, temsilcilikleri, diğer şubeleri veya muhabirleri aracılığıyla tahsil edilecek senetleri adi postayla veya
kargo şirketi aracılığıyla göndermeye yetkili olup, senetlerin kargo veya postada kaybolmasından dolayı
hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi, senet iptal davası Müşteri tarafından açılacaktır. Bu nedenle Şirketin hiçbir
yükümlülüğünün bulunmadığını, buna rağmen Şirketçe iptal davası açılması durumunda tüm masrafların
Müşteri tarafından karşılanacağını Müşteri kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Şirkete tevdi ettiği protesto
talimatlı senetlerin protesto edildikten sonra ödenmesi halinde vade tarihinden ödeme tarihine kadar
geçecek süre için Şirketten gecikme faizi, masraf ve komisyon talebinde bulunmayacağını kabul eder.
Şirkete verdiği ve vereceği senetlerle ilgili olarak Şirketçe tanzim edilerek Müşteriye verilecek müşteri dekontunda yer alacak bilgilere hiçbir itirazı olmayacağını ve ihtilaf halinde bu talimat ile her senet tevdiinde tanzim
edilecek müşteri dekontunun kesin delil teşkil edeceğini kabul eder,

76.

Şirkete tevdi edilen bütün çekler ise aşağıdaki talimata göre tahsil edilerek Müşterinin Şirkete karşı her türlü
borcundan mahsup edilecektir.
Tevdi edilen çeklerin bedelleri, ilgili hesaplarında karşılığı bulunmaması sebebiyle tahsil edilmediği takdirde,
Şirket bu sorumlular aleyhine kanuni takip yapıp yapmamakta tamamen muhtar olup, çeklerin postada geçen
süre nedeniyle zamanaşımına uğraması veya muhatap Bankaya gönderilişi ve/veya Müşteriye iadesi
esnasında postada vaki olacak kaybolmalar sebebiyle Müşteri Şirketi sorumlu tutmayacağını, iptal davasının
tarafından açılacağını, bu nedenle Şirketin hiçbir yükümlülüğü bulunmamakla birlikte şirketçe iptal davası
açılması durumunda tüm masrafların tarafından karşılayacağını, ileri tarihli çeklerin keşide tarihinde muhatap Banka'ya ibraz edileceğini kabul ve Şirketin gayrikabili rücu ibra eder.
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IX. FAKSLA İLETİLEN TALİMATIN UYGULANMASINA İLIŞKİN HÜKÜMLER
77.

Konusu : Bu hükümler Müşterinin faksla talimat iletmek kolaylığından yararlanmasına uygulanacak esasları
belirtmektedlr.

78.

Kapsamı : Bu sözleşme Müşteriye Şirket'in buna dayanarak işlem yapması için Şirket'e faksla talimat iletme
kolaylığını sağlamaktadır.

79.

Müşteri'nin Sorumlukları: Müşteri, Şirket'e faksla talimat iletmesinin bütün sonuçlarını kabul ederek üstlenmiştir. Şirket gerekli gördüğü takdirde faksla iletilen talimatı yerine getirmeyebilir. Bunun için önceden
Müşteriye haber vermesi şartı aranmaz. Müşteri sağlanan kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları
yerine getirecektir.
a) Müşteri, Şirket'e hangi faks numarasından talimat ileteceğini önceden yazılı olarak bildirecektir.
b) Müşteri yalnız yetkilileri tarafından Şirket'e faksla talimat iletmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.
c) Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları Müşterinin yetkilileri tarafından imzalanacaktır.
d) Faksla talimatın orijinal nüshası derhal teyit için Şirket'e posta ile gönderilecektir.
Müşteri'nin orijinal nüshayı göndermemesi halinde aleyhine bir sonuç doğarsa bundan dolayı Şirket sorumlu
tutulamayacaktır.
e) Müşteri işbu sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen
uyacaktır.

80.

Şirketin Sorumlu Olmadığı Durumlar: Şirket Müşterinin faksla talimatını aldığında işbu sözleşmenin 79/d
maddesi uyarınca gönderilen yazılı teyidi beklemeksizin.yerine getirecektir. Şirket fakslı talimatın üzerindeki
imzaları karşılaştırırken makul bir dikkat göstericektir. Şirket aşağıdaki hususlardan sorumlu değildir.
a) Şirket ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu değildir.
b) Şirket hile ve sahteciliklerin sonuçlarından sorumlu değildir.
c) Şirket bağlı olduğu genel ve özel iletişim vasıflarının işlememesinden veya arızalanmasından sorumlu
değildir.
d) Şirket faks sistemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya
eksik iletilmiş olmasından ötürü sorumlu değildir.
e) Şirket ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir.
Bunun aksini iddia eden Müşteri ispat yükümü altındadır. Şirket veya personeli yalnız ağır kusurundan
sorumlu tutulabilecektir. Şirket muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan sorumlu değildir.
Şirketin sorumlu olduğu durumlar yalnızca doğrudan doğruya maddi fiili zararlarla sınırlıdır. Şirket doğan
zararlardan,kar mahrumiyetinden ve manevi zararlardan ve gecikme faizlerinden sorumlu olmayacaktır.
X. UYGULANACAK HÜKÜMLER, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

81.

Faktoring işlemlerinde bu sözleşme hükümleri sözleşmede hüküm bulunmaması halinde şirketçe düzenlenmiş ve düzenlenecek yönetmelik ve diğer iç mevzuat hükümleri ve yönetmeliklerde de hüküm bulunmaması
halinde şirket işlemleri ile ilgili mevzuattaki tamamlayıcı hükümler ve genel teammüller uygulanır.

82.

İşbu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve istanbul (Çağlayan)
İcra Daireleri yetkilidir.

Müşteri...................................tarih ve......................................nolu 9 sayfadan ve 84 maddeden oluşan ve tek
nüsha olarak düzenlenen işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, tüm sözleşme hükümlerini anladığını,
kabul ettiğini ve tüm sözleşme hükümlerinin hakkında geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.
SÖZLEŞME ÖZEL ŞARTLARI
Sözleşme Konusu Satışlar :

(Yurtiçi lYurtdışı)

Finansman Oranı, Faktoring Komisyonu, Faktoring Ücreti ve diğer masraflar kullanım anında belirlenecektir.
Faktoring İşlem Limiti : ................................................... TL/USD/EURO
(YALNIZ ..................................................................................TL/USD/EURO)
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MÜŞTERİ

ŞİRKET

Adı Soyadı/Ünvanı:

MNG Faktoring A.Ş.

T.C. Kimlik No/Vergi No.
İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 91
ELMADAĞ / ŞİŞLİ / İSTANBUL P.K. 34373
Tel: (0212) 373 72 72 Pbx
Faks: (0212) 343 96 05 - 06 - 07
(0212) 343 40 63

Adres:

İmza:

84.

Müteselsil kefil olarak .................................... tarih ve ....................... nolu 9 sayfadan ve 84 maddeden
oluşan sözleşmenin tamamını okuduğumu/okuduğumuzu, tüm sözleşme hükümlerini anladığımı/anladığımızı, kabul ettiğimi/ettiğimizi, sözleşmenin kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerinin tamamının
kendi hakkımda/hakkımızda aynen uygulanmasını, bu maddelerde yer alan hususları aynen kabul
ettiğimi/ettiğimizi beyan ve taahhüt ederim/ederiz.
Müteselsil Kefil
(***) Adı Soyadı / Ünvanı : ................................................................................................................................
(***) T.C. Kimlik No. /Vergi No.: .........................................................................................................................
(***) Adres: ........................................................................................................................................................
(*) Kefil Olunan Miktar: .....................................................................................................................................
(**) (Yalnız .......................................................................................................................................................)
(***) Kefalet Tarihi: ............................................................................................................................................
(***) KefaletTürü: ..............................................................................................................................................
İmza

Müteselsil Kefilin Eşinin Onayı:
......................................................................................................... 'nin şirketinizle akdettiği işbu faktoring
sözleşmesi ve bilcümle ekleri nedeniyle müşterinizin şirketiniz lehine doğmuş/doğacak borçlarına eşim
...........................................................................................'nin müteselsil kefil olmasını onaylıyorum.
(****) Müteselsil Kefilin Eşinin Adı Soyadı:
(****) T.C. Kimlik No.:
(****) Onay Tarihi:
(****) Kefaletin Türü:
(****) Müteselsil Kefilin Adı Soyadı :
(****) Kefil Olunan Miktar:
İmza

(*) Bu bölüme TL ya da döviz cinsinden (toplam limit) rakam kefil tarafından kendi el yazısı ile Temsilcilik/Şube yetkilileri huzurunda yazılacaktır.
(**) Bu bölüme tutarlar kefil tarafından kendi el yazısı ile Temsilcilik/Şube yetkilileri huzurunda yazı ile yazılacaktır
(***) Bu bölüm kefil tarafından el yazısı ile Temsilcilik/Şube yetkilileri huzurunda doldurulacak ve imzalanacaktır.
(****) Bu bölüm gerçek kişi kefilin eşi tarafından Temsilcilik/Şube yetkilileri huzurunda doldurulacak ve İmzalanacaklır.
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Müteselsil Kefil
(***) Adı Soyadı / Unvanı : ................................................................................................................................
(***) T.C. Kimlik No. /Vergi No.: .........................................................................................................................
(***) Adres: ........................................................................................................................................................
(*) Kefil Olunan Miktar: .....................................................................................................................................
(**) (Yalnız .......................................................................................................................................................)
(***) Kefalet Tarihi: ............................................................................................................................................
(***) KefaletTürü: ..............................................................................................................................................
İmza

Müteselsil Kefilin Eşinin Onayı:
......................................................................................................... 'nin şirketinizle akdettiği işbu faktoring
sözleşmesi ve bilcümle ekleri nedeniyle müşterinizin şirketiniz lehine doğmuş/doğacak borçlarına eşim
...........................................................................................'nin müteselsil kefil olmasını onaylıyorum.
(****) Müteselsil Kefilin Eşinin Adı Soyadı:
(****) T.C. Kimlik No.:
(****) Onay Tarihi:
(****) Kefaletin Türü:
(****) Müteselsil Kefilin Adı Soyadı :
(****) Kefil Olunan Miktar:
İmza

(*) Bu bölüme TL ya da döviz cinsinden (toplam limit) rakam kefil tarafından kendi el yazısı ile Temsilcilik/Şube yetkilileri huzurunda yazılacaktır.
(**) Bu bölüme tutarlar kefil tarafından kendi el yazısı ile Temsilcilik/Şube yetkilileri huzurunda yazı ile yazılacaktır
(***) Bu bölüm kefil tarafından el yazısı ile Temsilcilik/Şube yetkilileri huzurunda doldurulacak ve imzalanacaktır.
(****) Bu bölüm gerçek kişi kefilin eşi tarafından Temsilcilik/Şube yetkilileri huzurunda doldurulacak ve İmzalanacaklır.
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Müteselsil Kefil
(***) Adı Soyadı / Unvanı : ................................................................................................................................
(***) T.C. Kimlik No. /Vergi No.: .........................................................................................................................
(***) Adres: ........................................................................................................................................................
(*) Kefil Olunan Miktar: .....................................................................................................................................
(**) (Yalnız .......................................................................................................................................................)
(***) Kefalet Tarihi: ............................................................................................................................................
(***) KefaletTürü: ..............................................................................................................................................
İmza

Müteselsil Kefilin Eşinin Onayı:
......................................................................................................... 'nin şirketinizle akdettiği işbu faktoring
sözleşmesi ve bilcümle ekleri nedeniyle müşterinizin şirketiniz lehine doğmuş/doğacak borçlarına eşim
...........................................................................................'nin müteselsil kefil olmasını onaylıyorum.
(****) Müteselsil Kefilin Eşinin Adı Soyadı:
(****) T.C. Kimlik No.:
(****) Onay Tarihi:
(****) Kefaletin Türü:
(****) Müteselsil Kefilin Adı Soyadı :
(****) Kefil Olunan Miktar:
İmza

(*) Bu bölüme TL ya da döviz cinsinden (toplam limit) rakam kefil tarafından kendi el yazısı ile Temsilcilik/Şube yetkilileri huzurunda yazılacaktır.
(**) Bu bölüme tutarlar kefil tarafından kendi el yazısı ile Temsilcilik/Şube yetkilileri huzurunda yazı ile yazılacaktır
(***) Bu bölüm kefil tarafından el yazısı ile Temsilcilik/Şube yetkilileri huzurunda doldurulacak ve imzalanacaktır.
(****) Bu bölüm gerçek kişi kefilin eşi tarafından Temsilcilik/Şube yetkilileri huzurunda doldurulacak ve İmzalanacaklır.
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BEYANNAME (*)
Muhtelif bankalar, diğer mali kuruluşlar ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdindeki kredi limit ve risk
bilgilerimi/bilgilerimizi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarından incelemeniz konusunda tarafınıza
tam yetki verdiğimi/verdiğimizi beyan ederim/ederiz.
Bu çerçevede, yapacağınız inceleme nedeniyle gerek tarafınıza gerekse hakkımda/hakkımızda,
nezdinde araştırma yapacağınız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına sorumluluk tevcih etmeyeceğim/etmeyeceğimiz gibi hukuki ve cezai bir talepte de bulunmayacağımı/bulunmayacağımızı şimdiden taahhüt
ederim/ederiz.
Tarih :
İlgili Firmanın
Vergi Kimlik Numarası:
T.C. Kimlik Numarası:
Tescilli Unvanı/Adı-Soyadı:
Kaşe ve İmzalar:

Yukarıdaki imzaların firmaya ait olduğunu beyan ederiz.
MNG Faktoring A.Ş.

(*) T.C.M.B.'nin 20/09/2007 tarihli, 26649 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşların
Müşterilerinin Risk İşlemleri Hakkında Yönetmelik" 6/b. maddesi gereği talep edilmektedir.
İş bu beyanname, taraflar arasında aktedilen faktoring sözleşmesinin ekidir.
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MNG Faktoring A.Ş.
İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:91 34373 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL
Konu: Faktoring Sözleşmesi hükümleri hakkındadır.
Şirketiniz internet sayfasında yer alan faktoring sözleşmesi, ekleri, faktörler arası anlaşma, genel işlem
şartlarına, faktoring hizmetlerinin işleyişine ait hükümler ile açıklamalar, tarafımızca üzerinde görülen tarihte
yazdırmak suretiyle alınmıştır. Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları, sözleşme hükümleri
ve faktörler arası anlaşma hakkında bilgilendirilmiş, anlamları, aleyhimde doğurabileceği sonuçları,
ayrıntıları ile incelenmiş, değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan
faktoring sözleşmesini imzalamayı ve ilgili sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kabul ederim.
............/.........../20......

..............................................................................
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MNG Faktoring A.Ş.
İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No: 91 34373 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL
Şirketiniz ile ................................................................................. arasında akdolunmuş faktoring sözleşmesi,
ekleri ile genel işlem şartlarına, müteselsil kefalele ilişkin düzenlemelerine, kefilin sorumluluklarına ilişkin
hükümler, açıklamalar tarafımızca üzerinde görülen tarihte yazdırmak suretiyle alınmıştır.
Özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları ve müteselsil kefilin sorumlulukları hakkında
bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, değerlendirmiş
bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan faktoring sözleşmesini müteselsil kefil sıfatıyla imzalamayı ve sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kabul ederim.
............/.........../20......
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MNG Faktoring A.Ş.
İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No: 91 34373 Elmadağ - Şişli / İSTANBUL
Konu: Elektronik Posta adresimizin bildirimi ve E-Fatura gönderimine muvafakatimiz hakkındadır.
Şirketiniz tarafından düzenlenecek olan faturaların E-Arşiv Uygulaması kapsamında E-Fatura olarak düzenlenmesini kabul ederim/ederiz. Tarafınızca düzenlenecek E-Faturaların aşağıda bildirmiş olduğumuz
elektronik posta adresine gönderilmesini talep ederim/ederiz.
Şirketiniz sistemine kayıt edilmesini talep ettiğimiz kayıtlı elektronik posta adresimiz;
..................................................@..............................................'dir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla;
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