
Şerit'ali Mah. Bayraktar Bulvarı No:62 j4775

adresiı,ıde mukim

VAKIF FAKTORiNG A.Ş.

mraniye / STANBl.JI-

001,02.sZL,FAKT soZL

4;,

lle digcı taralta

ve

arasında, aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

I- SÖZLEŞMENiN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMLAR
l- İşbu sözleşnrenin konusu, VÜŞreRİ'nin daha önce doğmuş velveya sözleşme süresi içinde işletmesi ile

ilgili olarak yurtiçi/yurtdışı mal, hizmet satışlarından doğacak alacaklarını peşinen ve toptan FAKTOR'a devri

(temliki) suretiyle faktoring hizmetlerinden yararlandırılmasmdan ibarettir.
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2- Sözleşmenin imzası ile birlikte FAKTOR'a temlik edilen alacaklar, MUŞTERI'nin arz ettiği

malların/l-ıizmet]erin bir vadeye bağlanmamış ya da vadeli satışlarından doğmuş. doğacak alacaklardır.
MÜŞl'EItİ^nin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak orlağl bulunduğu gerçek. tüzel kişilere yaptığı Satışlar.

arz ettiği hizmetler. konsinye satışlar, FAKTOR'dan yazıll muvafakat alınmadıkça işbu sözleşmenin kapsanrl

dışındadır.

3- Sözleşmenin kapsamı içindeki alacaklar doğumu anında. |aiz. şahsi ya da ayni teminatları ile birliktc
kendiliğinden bu sözleşme hükümleri uyarlnca FAKTOR'a intikal ederler.

4- Bu sözleşmede kullanılan ve sözleşmenin niteliği ile ilgili özel kavramlann tanımları aşağıda belirrilniişlir:

a) Borçlu : VÜŞlEnİ'nin bu sözleşmenin l. ve 2. maddeleri uyarınca alacak hakkı iktisap ettiği gerçek ya da

tüzel k işiler.

b) Alacak bildiı,inıi 1AB-NTR} : VÜŞlERİ'nin bu sözleşme çerçevesinde devir ermiş olduğu aJacaklaı,ın

doğduğunun FAKTOR'a bildirimi.

c) Limiı onay bildirimi (LOB) : Sözteşmedeki t'aktoring garantisi htikümlerinin işIetilmesi anıacıyla FAK'rOIl
tarafındaıı VÜŞrrnİ'ye yapı[an. bu çerçeveyle sınırlı olarak, borçlu ve/veya garanti edilen alacak. alacaklar

hakkında, f'aktoring garantisi limitini ve kapsan-ıa dahiI alacakların vadesini ihtiva eden bildirinı.

d) Azanıi laktoring hacmi 1AFH) : FAKTOR'un. l'aktoring hizmetlerine esas teşkil etmek üzere MÜŞTEIlİ'lc
tanıyabileceği. tahsis edebileceği toplam işlem hacmi.

e) Borçlı,ı işlenı hacmi (BiH) : MÜŞTERİ'nin her borçlusu için ayıı ayrı tanınalİ,ilen, tahsis olunabilen azan-ıi

işlem hacmi.

t) Ön ödeme (Fiıransman) oranı : Devir alınan alacaklara ilişkin olarak FAKTOR taraflndaıı serbestçe'

belirleııebilen değiştirilebilen ve llÜŞlEnİ'ye tüsis ettiği ve serbestçe kullandırılabileceği flnansnıan oraııı.

II_ FAKToItİNG HiZMETLERiNiN İŞLEYişiNE İLiŞKiN GENEL HÜKÜMLEIr

l- MÜŞ lERİ, işbu sözleşmenin kapsdmı içinde kalaıı alacakları doğdukları anda AB/}',]TR fbrmu ile derhal

FAKTOR'a bildirmekle yükümlüdiir. Bu bildirim. önceden MÜŞTERI'ye verilmiş AB,N'[R fbrınunuıı.

l\,1ÜŞTERi'nin laturasınıı bir nüshası ile birlikte FAKTOR'a in-ıza karşılığı elden teslimi. iadeli taahhütlii

mektupla va da noter aracılığlyla ya da sair tebligat usulüne uygun gönderilmesi suretiyle yapılıı,. VÜŞ'I EIll.
AB,/ü..-TR lbrmu ve latuİalaila.,birlikte, alacağın temeline ilişkin sair belgeleri. sipariş İbrmu. raporlar.

_vüklenıe. nakliye, sigorta belgelerini, rarsa çek, senet gibi ödeme vasıtalarrnr. ayrıca teminatlarını

FAKTOIt'a usulüne ve stire kisıtlamalarına uygun olarak devir ve teslimle yükümlüdür. Fatura ırüshasını r'e

sair ı,klerini ihtiva etmeyen ABA,{TR formları bir lıüki)nı it'ade etmez.

MÜşTERİ, FAKToR'a devir etmiş olduğu ya da bundan böyle devir edeceği fatura tutarı alacaklarının

gerçek, geçerli bir ticari ilişkiye dayandığını. doğııuş alacaklara ait nral/hizmet sevkiyatlarını, gerçekleştirniş

bulunduğunu, doğacak alacaklarla ilgili olarak gerçekleştireceğini, fatura konusu alacakların kayıtlarıııda yer

aldığını, f'aturalar ile ilgili herhangi bir iptal, iade olması durumunda bu hususu FAKTOR'a derhal bildirerek

_verine yeı,ıi f'atura düzenlemesi halinde yeni faturaları göndereceğini ve FAKTOR'un talebi üzeıine l'atııra ve

tünr belge asılları ile t'atura koçanlarını der]ıal FAKTOR'a İbraz edeceğİnİ. iııcelemesine lıazır

bulunduracağını. elektronik iatura temliği halinde. HASIj değeri içeren faturaları XML forn-ıatta göııderır-ıcl'i

kabul. be 1.'an ve taahhüt etmektedir.
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2- MÜŞTERİ ile borçlu arasında ayrıca bir yazılı sözleşme ya da çerçeve anlaşmanın akdolunn-ıası halinde.

bu anlaşmanın bir nüshası da FAKTOR'a gönderilir. Alacağın FAKTOR'a devrinin borçluya ihbar

nıükeleli1 eıi tamamen MÜŞTERİ'ye aittir.

3- FAKTOR, işbu sözleşme hükümleri uyarrnca devir almış bulrınduğu alacakları ve ödeme vasıtalarını
üçüncü kişilere devir hakkına sahip olduğu gibi bu alacaklar ve ödeme vasıtaları üzerinde her türlü tasarruf
yetkisiıre de sahiptir.

4- MÜŞTERİ, FAKTOR tarafindan yazılı olarak muvafakat edilmedikçe, devir konusu alacakların ödenmesiıri

teminat altlna almakla yükümlüdür. Bu teminatlar, ayni, şahsi veya bu amaçla tanzim ve FAKTOR'a teminat

anıacıyla ciro ve teslim edilen kıymetli evraktan ibaret olabilir. 
,,..,ı,,._

5- MÜŞl'ER], ayrıca kendisine sağlanan finansmanın. faktoring ücretlerinin, komisyonl41ın faiz ve bilcümlc
masraflar ile lerilerinin teminatınl teşkil etmek üzere FAKTOR'a. talep ettiği miktardri|:vğ'''tÜİ.de'teminat

r,enıekle 1,,ükümlüdür. FAKTOR, hiçbir gerekçe göstermek zorunda o1maksızı4]l._e.gıinatlann değiştirilmesin i

\c \e\a \etelli görülebilecek ek ıeminat verilmesini talep edebilir.

Söz konusu teminatlar. sözleşmenin süresinin uzatılması. yenilenmesi re herhangi bir sebeple sona crTnc-i

halinde dahi FAKTOlt'un MÜŞTERİ'den doğmuş. doğacak. her ne nam ahında olursa olsun bilcüınlc
alacak]arının teıTıinatın1 teşkil edecektir. FAKTOR'un teııinat miktarını aşan alacak ve zararlarrnı, ferilerini
talep haklaı,ı saklıdır. Ödeme vasıtalarından ayırdedilebilmesi için::F{,KTQR]d]'t_e.minat amacıyla usulüne

u1,,guı-ı olarak devir. ciro. teslim edilen kıynıetli evraka bu hii§usuıi"]lıaçıkÇa kaydedilmesi zorunludur.

MÜŞTERİ ten-ıinat kaydını ihtiva etmeyen bir kıymetli evriıkın iiemin4_1 için veiildiği iddiasında ise; btına

ilişkin FAKTOR'un imzasrnı içeren sözleşmeyi ibrazla yjjkümlüdür.

ö- MÜŞTERi. devir olunan alacakların mercudiletini. sözleşmenin kapsamı içindeki atacaklar üzerindc

tasarruf yetkisinin varlığını ve tamamen tlden66eğini 'gayrikabil irücu garanti etünekte, her ne sebeple oluı,sa

olsuıı der.,ir o]ı.ınan alacağın ödenmemesi:ihf imalinde, aldİği fiii-ansmanı, ferilerini ve bu lıedenle FAKTOIl'rın
uğrayacağı zarar\arı ve masrafları, mehil İayinlne, birı.ihbar ya da ihtara ve herhangi bir hüküm istihsalinc

gerek kaln-ıaksızın derhal ödeyeceğini taahiüt ölmektgdir.

7- MÜŞTERİ. devir olunan alaiikların FAKTOR'ii'ödenmesini, işbu sözleşme ile yüklendiği edimlerin ifasını

engelleyccek, geciktirecek her''üi,rlüıüavranışlan kaçınmak zonındadır. MÜŞTERİ ile borçlusu arasındaki

temel ilişkiden. alacaktaı kaynaklanabilecek ya da takas, mahsup veya sair bilcümle itiraz ve defilcr.

ltÜŞrnni'nin FAKTOR]r,,karşı yükümlülüklerini ifaya engel teşkil etmeyeceği gibi bu yükilmlülüklcrin

if-asını da gecikti.rr-,.r. İ4ÜŞİBRİ. malların borçlu taraflndan bir çekince olmaksızın teslim alınacağını, maddi

ve hukuki ayıplardan ari olaç3ğİru, satlş, ihracat ya da sair işlemlerilı mevzuata, prosedürün usulüne uyguıı

tanzim ile e§eceğini, FAKTOR'un bu sebeple de bir itiraz ve/veya deli ile karşılaşmayacağtnı garanti

etnıeküedir.

8- MÜŞTERİ. h da bir ve hesap yılı sonunda ya da bu dönemler dışında talep halinde, işletmesi, satışları

ı,e borçlul her türlü bilgiyi, hesap özetlerini, mizanı v.s'yi FAKTOR'a göndermeyi, kendisine aita

internet sitd§iiide yayımlanan bilgi ve belgelerinin gerçeğe uygun bulunduğunu taahhüt etmektedir.

MÜŞTERi, yeni yatırımlara girişilmesi, ortak alınması ve işletmenin yönetimini etkileyecek gelişmeler.

değişiklikler ile aleyhine üçüncü kişiler tarafindan açılan davalardan, girişilen takiplerden, VÜŞrEll.İ ve

borçluların ödeme güciiı,ıü, teminatlarını olumsuz etkileyebilecek gelişmelerden FAKTOR'u derhal haberdar

edecektir. lıaÜŞlEni'nln bu madde ya da sözleşme ile ilgili FAKTOR'a vermekle yükümlü bulunduğu bilgi

ve belgeleri göndermiş, intemet sitesinde yayrmlamış bulunması, FAKTOR tarafından bu konuda herhangi

bir talepte bulunulmamış olması, MÜŞTERİ'nin işbu sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini,

sorunıluluklarını kaldırmaz, hafifletmez. MÜŞTERİ'nin. talep edilmesine rağmen bilgi verme yükümlülüğünü

ihlali, sözleşmeye ağır aykrılık teşkil eder.
VAK|F FAKToRiNa a.Ş., 
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9- Satılan malın her türlü sorumluluğu alıcıya (MÜŞTERİ'nin borçlusuna) ait olmaksızın işletme dışındı
lıerhangi bir yerde testimi ha|inde MÜŞTERI. malı bütün rizikolara karşı, prinıleri, masratları kendisine ait
olnıak üzere sigorta ettirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ. sigorta tazminatını bu hükümle peşinen FAKTOR'a
devir etn-ıektedir. MÜŞTERİ, işbu devir keyfiyetini sigorta poliçesine kayıt ettirmeyi taahhüt etmiştir. Sigorta
tazminatının FAKTOR'a devir edilmiş bulunması. MÜŞTERİ'nin o a|acak için bu miktarla soruıl)lü.ı

tutuln]asıı-ı1 engellemeyeceği gibi FAKTOR. sağlanan finansman ve ferilerinin kapatılabilmesi anracı1,1a

MÜŞ IEIIİ'yi takip. teminatları paraya çevirme ve sağlanan fiııansman ile aşan her türlü zararını talep lıakkıııa
sahiptir.

l 0- MÜŞTERİ, borçlusu ile arasındaki temel ilişkiden doğan haklarını (ihbar. ihtar. dava. f-esih v.s. )

kullannıadan önce FAKTOR'a gerekli bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Bunun gibi borçlunuıı
MÜŞTERİ'ye karşı aralarındaki temel ilişki sebebi ile yönelteceği dava. talep, übar, ihtarlardan MÜŞTERİ.
FAKTOIt'u derhal haberdar edecektir. MÜŞTERİ vc borçlusu arasındaki hukuki işlemde meydıııu
gelebilecek her türlü değişiklik, sona erme. temlik olunan alacağın kısmen veya tamamen ödenmemesİne.

sona erır-ıesine yol açtığı hallerde MÜŞTERİ. bu alacak için elde ettiği finansman, FAKTOR tarallııdaıı
bildirilen laktoring ücreti. İ-aiz ve bilcümle ferileri ile birlikte derhal iade etmekle, ödenıekle yükümlüdiir.
MÜŞ'[ERİ bu alacak sebebi ile FAKTOR'a ödemiş bulunduğu ya da hesabrna borç kaydolunan ücret. f'aiz.

masrafvekomisyonlarıniadesinitalepedemez.ödemektenkaçınamaz.

l l- MÜŞTERİ, borçlusu ile arasında çıkabilecek ve temlik edil'6'q4laeakların kısmen de olsa ödenmenıesiııe.

ödeınelerin gecikmesine yol açabilecek bilcümle uyuşmazlıkları ödeme tarihine kadar çözümleyemediği ya

da uyuşnıazlıkların çözümünün vade tarihlerini aşacağı halden anlaşıldığı takdirde. (l]/l0) madde hükümleri
uygulanır. Diğer ıarafian MÜŞTERİ. borçlusu ile dev ir konusu alacaklara ilişkin ödemeleri olumsuz etkileyen.
geciktiı,en anlaşmalar. yenilemeler 

1- &ptIlaz.

l2- III. Bölüm hükümleri saklı kalmak kaydı ile ve LOB'nde bulunulmadıkça. vadelerinde her ne sebeple

olursa olsun tamamen veya kısmen öd acakları FAKTOR geri temlik etmek hakkına sahip olup.

ivlUŞTDRI bu alacakları geri devir a alacaklar için yapılan flnansmanı. 1brilerini iade etılıek]e

1iik iinıltidiir. lade (II/10) nıadde htikm ca yapılır. Alacakların geri devrinin, yerleşmiş laktoring

u 1,,g u la ıır a Iarı. uluslararİsı t'aktoring kur 'diı uyarınca, FAKTOR tarafından tanzinı edilmiş dekontla

gerçekleşıirileceği tarafl arca kararlaştrrılmıştır.

[.'AKTOR'un devir aldığı alacakları tahsil hizmeti. borçlunun rızaen ve fiilen gerçekleştirdiği ödemeleri kabul

ile sınırlıdır. FA\TOR. MÜŞTERİ ile borçlusu arasındaki hukuki ilişkiye yabancı bulunduğundan. tarafi

olmadığından. fakioiing garantisinin yüriirlüğe girmediği, sona erdiği ve bu garantinin kapsaıırı dışında kalaıı

hallerde, aksi taraflard'a İİidilaştırılmadıkça borçluya karşı ihbar, ihtar ya da protesto keşidesi ile yi.ikün-ılti

bulunn,ıadığı gibi;]biiiçlulu takibe,

borçluya kaşı dava,ikamesine mecbur değildir. FAKTOII bunun gibi borçlu tarafından kendisine yönellilen
temel ilişkiyelya da alacağa ilişkin bilcümte det'i ve itirazları tahkik, cevaplandırına ve ikame olunan daı'a.

tedbir gibi talep ve işlemleri takibe. ihbara mecbur değildir. MÜŞTERİ bu nedenlerle FAKTOR'a karşı her

ne nam altında olursa olsun bir talep ve dava hakkına sahip değildir. MÜŞTERİ'nin bu feragati, hakların

kullanılmasının süreye tabi olduğu haller için de geçerlidir.

13_ Tenılik edilen alacağın ödenmemesi halinde, FAKTOR'un borçlulara karşı dava ve takip başlatnıa

rı-ıecburiyeti yoktur. FAKTOR tarafindan borçlulara dava açılmış ya da takibe geçilmiş olması, MÜŞTERİ'nin
kcndisine sağlanmış finansmaııın, tahakkuk etnıiş laktoring ücreti. faiz. masraf ve komisyon alacaklarının

FAKTOR'a iadesinin. ödenmesi talebinin, takip ya da davanın sonucuna ertelenmesi anlamını taşıı-ı-ıaz.

FAKI'OR . tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla, alacakları için MÜŞTERİ'den derhal ödeme talebiı,ıdc

hulunabilir. Dava vela takip sonucu borçludan tahsiI edilen miktar varsa MÜŞlEnİ'niı !1e9lP9rçlalını _o yal|,|"İt5T,?*Jİ9,fi?,
'{7'5 L",:,ı,," i'A"i,_

' 1:jlr'."-1'Jr?]l,'"'
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mahsup edilir. MUŞTERI, alacağın gereği gibi takip edilmediğinden bahisle FAKTOR'dan bir talepıc'
bulunamaz. MÜŞI'ERİ, alacağın takibi ve tahsili için FAKTOR'un sarf ettiği harç r,e masrafları öden-ıekle

yükümlüdür.

l4- MÜŞTERİ. taksitli veya mülkiyeti saklı tutma hakkı ile satım gibi türlerde satım sözleşmeleri yapmas| \rc

faktoring garantisinin geçerli bulunması halinde, bu sözleşmelerden kaynaklanan kanuni veya akdi yetkilerini.
talebi tizerine FAKTOR'a devir amacıyla bilcünıle irade beyanlarında bulunmakla, hukuki işlemleri
yapn-ıakla. gereğinde malın vasıtalı zilyedliğini, mü[kiyetini FAKTOR'a devirle yükümlüdür.

l5- MÜŞ'rERİ. FAKTOR'un zarar göı,n,ıesi ihtimali bulunan her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.
MÜŞTERİ'nin bu davranışları ya da dürüstlük kuralı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunması akde ağır
aykırı lık sayılır.

l6- FAKTOR temlik aldığı alacaklar sebebi ile VÜŞlenİ'vc aşağıda ve işbu sözleşmenin eklerindc.
tadillerinde belirlenecek şartlarla faktoring hiznıetinin lbnksiyonlanndan birini, bir kaçını 

"va 
da tamanıını

sağlanıa1 ı kabul etmektedir.

l7- FAKTOR. faktoring işlemlerinin hacmi ve uygulaması gerektirdiği takdirde, önceden kendisiııe
MÜŞTERİ taraflndan bildirilecek her borçlu için uygun gördüğü takdirde bir BİH betirleyebilir. Bu halde
beliı,lenen BİH lvlÜŞrenİ'ye yazılı olarak bildirilir. BİH tayin edilen hallerde borçluya. MÜŞTEIrİ
tarafındaıı yapılan satışlara, hizmetlere ilişkin alacakların-.doğurr.iu il9 birlikte (FAKTOR tarafindan işbu

sözleşnıe ularınca kendiliğinden devri ve)bclgclerin gönderilmesindcn sonra FAKTOR. MÜŞTERİ'le talısis
edeceği oranda öıı ödeme (finansman) kullandırabilir. FAKTOR,.önceden tahsis etmiş olsa dahi. t-ınansmaı-ı

kullaııdırıp. kullandınnamakta tamamcn serbest olup. VÜŞleRİ'nin AFH ve BİH'lerdc boşlıık
bulunduğundan bahisle finansman kullandırılmasını talep haklo 1,oktur. Devir alınan alacak miktarlarılıııı.
tal in edilen hallerde BİH'i ve/r,eya AFH'ni aşması durumunda. aşan miktar için VÜŞrenİ'l,e finansnıuıı

sağlannıaz. Alacakların borçlu tarafından ödenmesi halinde boşalan borçlu işlem hacmi için aynı oraırdıı

1lnansman kullandırılabilir. FAKTOR tarafından devir alınmış alacaklar için finansman kullandırılmamış
bulunması. bu alacakların faktoring hiznretlerinden sadece tahsilat amacına yönelik devir edildiği anlanrını
taşlr.

Bu alacaklar hakkında işbu sözleşmed., yer alan finansman sağlannıasına ve faktoring garantisine ilişkin
hükümlerin dışında kalan sözleşme hükümleri aynen uygulama alanı bulur.

18- AFH'ni ve BİH'ni a§aİi alacaklar ile tahsil olunan alacak bakiyeleri ve lehine tahakkuk etmiş. edecek

bilciiııle alacakları. VÜŞllRl'nin işbu sözleşmeden doğan ya da her ne sebeple olursa olsun FAKTOII'a
mevcut her türlü borç ve jtıktimltııtıküerinin ıeminatını teşkil ederler. FAKTOR, tahsilatları MÜŞıeni'niıı
borçlarına mahsup. ıakas edebileceği gibi. bunları MÜŞTERJ'nin muhtemel riskleri için btoke hakl,ıııa Jı
sahiptir.

l9- IAKTOR. MÜŞTERI ya da borçlulardan herhangi birinin ödeme güçlüğü içine düşmesi, ödemeleriıı
gecikmesi, ayıp iddİasında bulunulması, mücbir sebep veya olağaı-ıüstü sebepler de dahil olmak üzere,

alacağın ödenmemesi gibi hallerde tayin ve tahsis olunan BİH'inde boşluk bulunsa bile finansman

kullaııdırnıan-ıa hakkına sahiptir. FAKTOR borçlu tarafından ileri siirüIen iddiaların haklılığını araştlrmakla.

MÜŞTtjRi'ye ihbarda bulunmakla yükiin-ılü dcğildir. Alacak veya teme1 ilişki hakkında borçlu ve MÜŞTI]Iri
arasında bir uyuşmazlığın mevcut olduğu bütün hallerde de FAKTOR finansman kullandırmaktan kaçıı-ıabilir.

söz konıısu alacakları her zaman serbestçe geri devir edebilir. Bu konuda sözleşmenin (l[/9, l 0. 1 l ). maddeleri

hükiiıııleri uygulanır.
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20- FAKTOR tarafıııdan borçlular için BİH tayin edilnıiş, irnansman verilmiş olması hiçbir srıretle'

MÜŞ'l'EIüI'ye faktoriırg garantisi verildiği anlamıııı taşımaz.

2l_ FAK I'OR devir aldığı alacakları, kullandırdığı finansmanı gerektiğinde her borçlu ve M [)ŞTERİ için al rı

ayn ve iılibatlandırarak kayda geçirir. Bu kayıtlardaki hesap hataları MÜŞTERİ için bir hak teşkil etmez.

I.AKTOR'uıı serbestçe kullandırabileceği finansman. MÜŞTERİ'nin talebi halinde re VÜŞle nİ'nin
bildireceği bir banka şubesinde açılmış lresabııra yapılır. MÜŞTERI'ye ancak talebi üzerine
kullandırılabilecek finansman, faiz, masrafl komisyon v.s. giderler üzerinden faktoring ücreti aksi
kararlaştırılnıadıkça üç aylık olarak tahakkuk ve tahsil edilir.

22- MİJŞTERİ. işbu sözleşme kapsanıındaki faktoring işlemlerinin bir bütün olduğunur,,,taraflar arasındaki
hesapların. uluslararası muhasebe standa(larına uygun ve faktoring faaliyetlerilg özgü bir şekilde
yi-iriitüleceğini, bir ticari senedin, kıymetli evrakın, sair ödeme vasrtalarrnrn ve temlikledilen.,.alaCakların

bedellerinin, ancak bedellerinin fiilen ve rızaen ödenmiş bulunmaları şaılı il-e bu hesaba yapılmış kaydın
gerçeklcşmiş sayıtacağını. laktoring garanıisine ilişkin Iıükümlerin uygulanması. bu garanıinin kalkmırı.
düşnıesi hallerinde dahi kuIlanımdaki lonlar hcsabının. aiı bu]unduğu para. dör iz cinsi (?erindeıı kullındırılın
tlnaıısmanın borcunu teşkil ettiğiııi peşinen kabul etmektedir.

Al,rıca: taraflar hesaba. finansman. masraf, banka masrafı. iaiz. komisyon gibi taktoring sözleşmesi nedeniyle

kaydolıınacak kalemlere, bu kalemlerin doğduğu tarihlerden itibilen;'.karail i§iir.ı!aq, FAKTOR taralındaı-ı brı

sözleşn-ıe lrükümlerine göre belirlenen oranlarda f-aiz, ücret. komisyon tahakkuk ettirileceği^ alacakların
vade]erinde ödenmemesi halinde FAKTOR'un her zaman bql!i]&yrelerle bağlilc'lmaksızıır alacaklarını işbrı

sözleşme hükümleri uyarınca lerileriyle birlikıe ıalebe hakkı olduğu. bu haller dışında lıesap bakilcsinin
(zorı-ınlu olmamakla birlikte) her üç ayda bir taılirı.ı edilebilecek bir hesap ekstresiyle müşteril,e

gönderilehileceği. MÜŞ lERİ'nin bu sözleşmenin Vlll/1. hükmü saklı kalmak kaydılla eksıreye bira1 içinJc
usu lüne u1 gtın tıterık itirazda bulunnıaması halinde borç bakiyesinin kesin leşeceği h ustısIarında m uıa hık l ırla r.

Alacak. nıal ve belgeler ya da sair herhangi bir konuda uyuşmazhk çıkması halinde FAKTOR. dilerse bu

alacaklan ayrı bir hesapta takip etmek halıtrıına,,§ahiptiı. Ancak bazı alacakların ayrı hesaplarda izlenmiş

oln-ıası. t-aktoring işlenıinin bir büttin teşkil etmediği anlamınr taşümaz.

23- Tal,in olunan ve MÜŞTE$!'ye yazılı olarak bildirilen, tahsis edileıı işlem hacimleri, finansıııan ve

faktoring garantisi oran_laiı her zaÜ.İiİ serbeiÇe. komisyon, ücret. faiz olanları ise piyasa ve maliyet koşullaıı.
ekononıik kriz, iktisadi şartlardaki değişiklikler çerçer esinde FAKTOR tarafından değiştirilebilir. Vadesiırdc

ödenılıeyen alacaklar için. alacak tamamen ödenineeye kadar ayrıca koı-ı-ıisyon tahakkuk ettirilir.

Faktor. müşterinin talebi hiılinde, müşteriye tahsis etmiş olduğu veya edeceği Azami Faktoring Hacn,ıini. işbu

faktoring sozleşmeİinğe. QlgörüIen limit dahilinde bir veya birden fazla seferde, limit tahsisi hangi para

cinsinden yapılmiş ol'ıııa öliün, Türk Lirası, USD, EURO veya diğer konvertibl döviz ile dövize endeksli

olarak kullandırmaya,yeikilidir. Sözleşmede tayin edilen Azami Faktoring Hacmi TL veya döviz cinsinden

kı-ıllandırılan,tüıri,pard birimleri için geçerlidir.

24- Taraflarça:ıkararlaştırılması halinde MÜŞTEN'ye dövize endeksli olarak finansman kı.ıllandırılabilir. Bu

halde döviz ciniinden tahsil olunan finansman. ...... . . . . . .. Döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilerek
ku l1aııdı rı l ı r.

Finaırsnraı-ı ve t'erilerinin geri ödenmesi sırasında, geri ödeme tarihindeki .......... Efektilalış kuru esas alınır,

Bı_ı suretle kısmen veya tamamen geri ödeme slrasında oluşabilecek aıra para kur farktarı MÜŞTERl'den talısil

o1unur.

25- Borçlulardan yapılan tahsilatlar, kullandınlan
kapatı lmasına tahsis ed ilebiIir.

finansmanın ve MÜŞTERİ'nin SalI borçlarının
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26- MUŞTERI ve Müteselsil Kefiller. işbu faktoring sözleşmesi ve ekleri hükümleri, işleyişi ile ilgili olarak
üçiincti kişilere herhangi bir bilgi vermeyeceklerini, tüm bu hususların FAKTOR'un ticari laaliyetlerine ilişkin
gizli bilgilerini oluşturduğunu, bu gizli bilgilerin açıklanması nedeniyle FAKTOR'un uğrayabileceği her lürlii
zararı derhal tazmin edeceklerini peşinen kabul, beyan ve ikar etmektedirler. Diğer taraftan MÜŞTERİ ıe
Müteselsil Kefiller. FAKTOR'un, mevzuat hükümleri elverdiği çerçevede. Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası. Scrmaye Piyasası Kurulu, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Borsalar gibi resmi kuruluşlar
ile Türkiye'de faaliyet gösteren resmi ve özel Bankalar, finansman şirketleri ve benzerlerinden elde
edebileceği, faktoring hizmetleri ve t'aktoring sözleşmesi sebebiyle öğrendiği ya da öğreneceği bilgileri grup

şirketleri ile serbestçe paylaşabileceğini kabuI ve beyan etmektedirler.

27-MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin ifası ile ilgili olarak FAKTOR'un ifa yardımcıları, personeli ve kullandığı.
kullanacağı bilcümle vasıtalar (PTT. Kurye, Kargo vs) nedeniyle meydana gelebilecek her tiir]ü zarardan
FAKTOR'un herhangi bir sorumluluğunun bulunnıadığını, bu konuda her ne nam altında olursa olsun l-ıer

türlü talcp vc dava hak]<ından peşinen feragat etıiğini beyan ve kabul eımiştir.

IIl_ },AKToRiNG GARANTiSİ HÜKÜMLEıri

l- FAK'|OR tarafından belli alacak ve/veya borçlular için ayrıca yazılı olarak LOB ile taahhüt edildiği
takdirde. borçlunun sadece verilen vade içinde aczinin sabit veya iflasına hüküm olunması sebebi nedeniyle

ödenıe güçsiizlüğünden. MÜŞTERİ'nin bir sorumluluğu yoktur. LOB'nde bulunulmuş alacaklar. sadccc

borçluııuıı aczi 1a da iflası şarlına bağlı olarak re bu husus]arın İcra |flas Kanunu hükümleri ularınca sahiı

olmasıııdaıı. vadeden önce sabit olmuş ise vadeden itibaren, en erken 90 gün sonra ve uluslararası fakı<ıing

kuralları çerçevesinde ön görülen en geç 366 gün içinde N,1ÜŞrlnİ'ye ödenir. Ancak yurtdışı faktoring
işlemlerinde FAKTOR'un LOB'ne esas aldığı herhangi biı muhabir veya üçüncü şahıslar taraf-ıııdaıı btı

konuda daha uzun bir süre tayin ve tespit edildiği takdirdeı bu süre uygulanır.

2- Sadece borçlı.ınun vade tarihinde aczinin gerçekIeşmiş olması veya iflasına karar verilmiş bulunmast şartına
bağlı olarak yürürlüğe girebilecek bu-garanti ve miktarı, borçlu için alacak, vadesi ve miktarı da açıkça
bclinilerek. ancak LOB,:.düzenlenmesi suıetiyle yazılı olarak verilebilir. Böyle bir faktoring garantisinin

ı,erilmesi, limitinin azaltilması. iptali, MÜŞTERİ. borçlu ya da borçluların işlem hacimleri. kredibiliteleri gibi

çeşitli nedenler ile yurtiçi işİemlerde FAKTOR'un yurtdışı faktoring işlemlerinde FAKTOR ve/veya muhabiı,

faktorun uluslararası faktoring kuralları uyarınca. serbest irade ve tasarrutlarına ilişkiı-ı bulunmaktadır. Açıkça
LOB ile 1,azılı olarak bildirilmedikçe yorum yoluyla ya da sair herhangi bir şekilde bu garantinin mevcrıdil,eti

iddia edilemez.

3_ FAKTOR. (tll/2) hükümleri uyarınca MÜŞTERİ'ye bildirdiği lin-ıitleri yine yukarıda açıklanan nedenlerde

her zaman serbestçe değiştirmek. garantiyi kaldırmak . iptal etmek hakkına sahiptir.

4_ FAKTOR'un BİH'ni, AFH'ni azaltması. hallerinde ayrıca bildirime gerek olmaksızın faktoring garantisi

de BİH ve/veya AFH'a ilişkin bu bildirimden itibaren o(adan kalkar. BİH ve AFH'nin artırılması, faktoring
garantisi limitinin de o oranda artması sonucunu doğurmaz.

5- FAKTOR tarafından LOB'nde bulunulması halinde bu yükümlülük sadece borçlunun aczine ve iflasına

ilişkindir. Alacağın tahsilinin, alacağa veya temel ilişkiye inhisar eden ya da mücbir sebepler, olağanüstii

halIer. politik riskler de dahil olmak üzere herhangi sair bir sebepten vadesinde gerçekleşmemesi halleri de

f'aktoriı-ıg garantisinin kapsamı dışındadır.

1
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6- FAKTOR. işbu sözleşme uyarınca MÜŞTERİ'nin borçlularına ait teminatları, alacak bakiyelerini garanti

rizikosunun kapatılmasına tahsis edebilir.

MÜŞ'I'ERi'nin. işbu sözleşmeye aykın herhangi bir davranışı veya iflası, aczi, ödeme güçlüğü içine girmesi

hallerinde ya da hakkında LOB verilmiş alacakla ilgili olarak MÜŞTERİ'nin borçlusu ile doğrudan ilişkil"e

gimıesi. devirden sonra teminat, ödeme, ödeme vasıtaları alması, yurtdışı işlemlerde GRIF kuralları geıeği

muhabir faktoring şirketinden izin alınmadıkça aynı borçluya doğrudan ya da dolaylı olarak başkaca satışlar

yapması. 1'atura tanzim etmesi, FAKTOR dışında başka faktoring şirketleri vasıtasıyla aynı borçlusuna satışIar

yapnası, borçlusu ile arasında doğrudan ya da dolaylı iştirak ilişkisinin, MÜŞTERİ ve borçlunun ortakları

arasında kan veya kayın hısımlığının bulunması ya da MÜŞTERİ ve borçlu arasında ticari ilişki dışında

herhaııgi biı ilişkinin bulunması veya yurtdışı t'aktoring işlemlerinde muhabir faktorun ödeme güçlüğü içine

düşmesi. nıul-ıabir f'aktorün FAKTOR vasıtası ile yansıttığı. verdiği garantisini her ne sebeple olursa olsun

ortadan kaldırnıası alıcının siparişi iptal etmesi ihtinıalleriııde. aynca bir- bildirinıe gerek olnraksızııı
VÜŞreRİ'y,e verilmiş tüm faktoring garantileri kendiliğinden geçmişe etkİli olarak ortadan kalkar.

MÜŞTERi'nin. borçluya düzenlediği faturanırı/faturaların nüshalarını en geç 5 giin içinde. borçlul,a

düzeıılenen fatura./faturalar dışında kalan ve FAkToR'un talep ettiği her türlü belge ve bilgil'i talep tarilıinden

itibaren eıı geç l0 gün içinde FAKTOR'a teslim etmemesi veya muhabirin limit iptalinde, borçlula 1,apılıırış

satış|arla ilgili, henüz FAKTOR'a gönderilmemiş t'atura, sipariş formlan,. yükleme belgeleri ilc birlikte tünı

sair belgeleri usiılüne uyguıı olarak yine talep tarihinden itibaren en geç l0 gün içinde FAK'IOR'a lçsliı-ıı

etmemesi hallerinde de tüm faktoring garantileri uluslararası faktoring kurallarr-gereğince geçmişc etkili

olarak kendiliğinden ortadan kalkar.

7- MİjŞTERi'ye laktoring garantisi çerçevesinde bir ödeme yapılmış olması, ancak <lalıa sonra alacağın

t'aktoring garantisi kapsamı dışında kaldığı ya da t-aktorİng garantisinin ortadan kalktığınııı ortaya çıkı-ırası

halinde MÜŞTERi, kendisine yapılmış faktoring garantisi ödemelerini, FAKTOR ya da muhabir l'aktorun ilk
yazılı talebi üzerine der}ıal tüm faiz ve'ferileri ile birlikte ia<leyle yükümlüdür. FAKTOR. l,tÜŞr'Elrİ'nin
ortaya çıkabilecek bu yüküınlülüğünü temin amacıyla MÜŞTERİ'den teminat talep hakkına sahİp olup" söz

konusu tenrinat verilmediği sürece faktoıing garantisi ödemesi yapııaktan kaçınabilir.

I\,- SöZLEŞMENİN SÜRESi, soNA ERMESi vE soNuçııırı

l- işbu sözleşme. imza taıihinden itibaren geçerlidir. Taraflardan herhangi biri, 1(bi$ a_v önce yazılı ilrbarda

bulunarak sözleşmeyi her zaman serbestçe sona erdirebilir. Bu sözleşme ile FAKTOR'a sözleşmeyi derhal

sona erdirnıe yetkisi veren ha[ler saklıdır.

2- MÜşTERİ'nin.akde aykırı davranışı, kedibilitesi ve mali durumunda olumsuz etkenlerin ortaya çıknlası
halinde FAKTO§, herhangi bir mehil tayinine gerek olmaksızın sözleşmeyi derhal sona erdirebilir.

FAKToR'un bu fe'jih hakkını kullanabilmesi için VÜŞlEnİ'nin aczinin sabit, iflasınahüküm verilmiş oln]ası

şartı araülmaz.

MÜşTl]Rİ, aşağıda sayılan haklı ve objektif lıallerden birinin varlığı halinde veya aşağıda sayılnıamış olsa da

hesap kat'ını ve tüm borcun muaccel hale gelmesini haklı kılan ve kendisinden kaynaklanan başkaca bir halin

varlığl halinde, FAKToR'un alacaklarının tamamının herhangi bir ihtara ve ihbara gerek olmakslzıl]

kendiliğinden muaccel hale geleceğini beyan ve kabul eder.

Alacaklardaır herhangi birinin gününde ve tamamen ödenmemesi. sözleşme ve eklerİnde kararlaştı rı laıı

taahhüt ve yükümlülüklerinden herhangi birini kısmen veya tamamen İhlal etmesİ. FAKTOR taral-ından talep

edi]en ıeminatların veya ilave teminatların veri]memesi. MÜŞTERİ'nin FAKTOR'a verdiği bilgi ve belgelcrin
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MUŞTERI'nin, keşide ettiği çeklerin karşıhksız çıkması. senetlerinin protesto olması, başka alacaklılarına
olan borçlarını kısmen veya tamamen vadesinde ödeyememesi, ödemelerini tatil etmesi veya ödeme güçlüğü

içine düşmesi, iflas, iflas erteleme, konkordato, yeniden yapılandırma, konsolidasyon ve benzeri anlaşmalar

için girişimde bulunması,

MÜŞTERİ'nin, FAKTOR taralından talep edilen hesap durum belgesi de dahil olmak üzere. nrali durumuıııı
ilişkin olarak talep edilecek bilgi ve belgeleri zaınanında ve eksiksiz olarak veımemesi.

MÜŞ]'ER.İ'nin 1iil ehtiyetini veya hak ehliyetini kaybetmesi, ticari faaliyetini durdurn-ıası veya fhalil,et

konı-ılarıııı değiştirnresi, ııali durumunu olumsuz etkileyecek ölçiide mal varlığı üzerinde tasarrulia buluıın-ıası.

sınırlaıııası. nıaIi gücü ile mütenasip olmayan ölçüde borçlaııması, nrali-ekonomik durumunun kredi ilişkisine
girildiği tarihe nczaran o|umsuz olarak değişmesi. MÜŞTERİ aleyhine icra ıakibi yapılması veya ihtiı uıi

haciz/ihtiyati tedbir kararı alınması,

MÜŞTERİ kefillerinden birinin kefatetindeıı vazgeçmesi. MÜŞTI]Rİ hissedarhk yapısında ve yönetirıı
kadrolarıııda FAKTOR tarafından önenıli olarak niıelendirilecek değişiklikler olması, bölünme vey.,a birleşnıe
karcrı alııınıası. şirketin ıür değişıirmesi vb. MÜŞTü:Itİ'|ıin sözleşıneden doğaı taahhütlerini re ulacaklarııı
tahsilini olıımsuz şekilde etkilelecek herhangi bir tılai ın gcrçekleşmesi halinde. MÜŞTERİ. FAK üOR'uı]
hesap kat'ına ve Sözleşmeyi ieshe yetkili olduğunu kabul ve beyan etmiştir.

Tün-ı alacağın ınuaccel hale geldiği belirtilen bu hallerde, FAKTOR. noter aracılığıyla. iadeli taahhtitli,i

mektupla. telgraf'la veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektroıik posta sistemi (KEPS; kullanarak
hesabı kat edip. tüm alacağın muaccel hale geldiğini ve ödenmesini talep edebilir. FAKTOIi'tın işbu

sözleşn-ıe_v''i haklı sebeple feshi halinde, sebebin haklılığı tamarııen FAKTOR'un takdir yetkisi içindedir.

3- Sözleşn-ıenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde de MÜŞTEnİ'nin mevcut bilcümle borçları ve lerileri
muacce] olur ve MÜŞTERİ alınmış fakıit kapalılnıamış finansınanı, 1'aktoring ücreli, masraf. t'aiz gibi firileri
ile birlikte derhal iade etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ ayrıca işbu sözleşme uyarınca tahakkuk etnıiş saiı,

borçlarını da derhal. nakden ödemek mecburiyetindedir. FAKTOR tahsilde tekenür olıııamak kaydı;,,la

MÜŞTERİ'nin bilcümle teminatlarınİ ayri'ayrı ya da birlikte nakde tahı,il ve Türk Borçlar Kanuııı-ında

öngörülen hallerde müteselsil kefilleri de birlikıe takip hakkına sahiptir. Bu halde gerek MÜŞ fERİ. gercksc

nıüteselsil keijller mükerrerlik iddiasında bulunanıazlar.

.t-ışbu sözleşnıenin herhangi bir nedenle ve herhangi bir zaı,ı,ıanda FAkToR tarafindan sona erdirilnıiş olması
halinde. MÜŞ'fE,Rİ her ne nam altünda olursa olsun L'AK1.OR'dan bir talepte bulunmamal-ı kabul ve taahhtit

eımiştir.

v_ iIIltr\CAT VE iTIIALAT FAKTORiNG,iN»n uycuıaNACAK DiĞER rıürüıaı-ıın

l _ MÜŞTERİ, ithalat, ihracat rejimine ilişkin mevzuat ile KAMBİYo mevzuatına ve bu yasal düzenlemelerde

meydana gelebilecek değişikliklere uygun hareket etnıeyi, mal, hizmet bedelini yurda getirmeyi şimdiden
kabul. taahhüt ve garanti etmektedir. MÜŞTERİ'nin bu yükümlülüklerine aykrrılığı sebebiyle mevcut ve

ileride meydana gelebilecek değişiklikler ile tahakkuk eden, edecek bilcümle vergi, resim, harç, fon giderleri,

ceza v.s. ve bunlarda meydana gelebilecek artışlar, ferileri ile her ne nam altında olursa olsun ihdas olunacak.

talrakkuk ettirilecek sair giderler MÜŞTERI tarafından karşılanacaktır.

2- Diğer taraflan MÜŞTERİ, yukanda (V/l ) madde hükmü sebebi ile tahakkuk ettirilebilecek cezalar ile

faizlerinin ve bilcümle ferilerinin, hukuki ve cezai sorumlulukların tarafına ait oldugunu gayrikabilirücu beyan

ve ikrar etmekte, bu nedenleıle mevzuat hükümleri uyannca da olsa

9
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başvurulması ihtimalinde, FAKTOR'u özel ya da kamu kurum ve kuruluşları. resnıi daireler. merciler, mahalli

idareler karşısında bu cezai ve hukuki sorunıluluklardan. f'erilerindeıı, bir talebe" mehil tayinine, dava ikamesi

ve hüküın istihsaline gerek kalmaksızın. açılmış davaların sonuçlarını beklen,ıeksizin derlral kurtarnıayı.

taahhüt, garanti etmektedir.

3- Döviz kurlarındaki artış veya eksilmeler sureti ile ıııeydana gelebilecek olan riskler MÜŞTERI'}e aittir.

MÜŞTERİ. bu riskler ile komisyon v.s. gibi giderlere ilişkin artışları, kur larklarını karşılama"vı şinıdideıı
kabul ve taahhüt etmektedir.

4-MÜŞTERi işbu hüküm ile FAKToR'a muhabir f'aktor ya da bankayı tayin yetkisi tanımıştlr. MÜŞTERi'nin
muhabir faktor ya da bankanın işlemlerinden, davranışlarından bir zarara uğraması halinde. her ne sebeplt,

olursa olsun FAKTOR'un bir sorumluluğu yoktur. Bu berat hükmü muhabirin her türlü kusuru halilıde
geçertidir. Işbu sözleşmede yer almayan hususlarda ve bu sözleşme hükümleri ile bağdaşuğı ölçüde
FAKTOR'un muhabir faktor ile arasında uluslararası faktoring kuralları çerçevesinde belirlenmiş anlaşnra

hükümleri ve nıulıabir t-aktorun tabi olduğu uluslararası faktoring kurallan hükümleri uygulanacaktür.

MÜŞTERİ. FAKTOR'un intemet sitesindc de yayın-ılanan ya da daha önce kendisine imza karşılığı verilen

bu sözleşnıelerin. bu uluslararası kural ve anlaşmaların hükünılerini orjinal metninden incelediğini. ancak:

işbu kural ve hükümlerin çerçevesinde faktoriııg lriznıetleri verilebileceğini. uluslararası faktoring işIenılerinin
ancak bu hükümler çerçevesinde uygulannıası imkanının bulunduğunu bildiğini ve ayrıca bunlara uygun

hareket edeceğini beyan, kabul ve taahhüt etnriştir.

5- MÜŞTERİ. işbu madde hükmü ile muhabir fbktor'u. uluslararası faktoring kuralları çerçevesinde yurtdışı

faktoring lrizmetlerinin icrası konusunda özel olarak yetkilendirmekte. FAKTOR'a dcvir ettiği ihracat

alacaklarının muhabir faktor tarafından yine uluslararası faktoring kurallarının emredici hükümleri u.varınca

serbestçe r,e dilediği zamanda, zamanlarda yasal takip ve dava konusu yapılabileceğini. sulh sözleşmeleri

akdolunabileceğini. ancak muhabir faklor tarafindaıl giıişilen bu yasal takip ve davanın akdolunan sull-ı

sözleşmelerinin. FAKTOR'a karşı işbu sözleşme ve bilciim[e ekleri nedeniyle doğmuş borçlarını ödemesiıre

engel teşkil etmediğini, müabir faktor tarafından başlatılabilecek takiplerin. açılabilecek daı,aların. sullr

anlaşnıalarının. ya da borçlular tarafindaıı devir konusu alacakla ilgili olarak muhabir f-aktora karşı

açılabilecek davalarda. takip ya da sair işIemlerin işbu madde hükmü ile MÜŞTERİ'nin muhabire vem-ıiş

bulunduğu özel yetkiye dayalı olarak MÜŞTERİ'nin nanı ve hesabına muhabir faktor tarailndan kendisini

temsilen t,ürütüleceğini, işbu madde hükrııü uyarınca muhabir faktor larafından girişilen takip ve davalarla

ilgili tüm ücret. masraf ve sair giderlerin MÜŞTERİ tarafından karşılanacağını, muhabir t'aktorun takip ya da

dava açması haliıde FAI(TORıun dilerse kendisine devir edİlmİş bulunan alacakların tamaıılı veya bir kısıııı
için işbu sözleşmenin (Il/l2) maddesi htlkmünü uygulayabileceğini kabul ve taahhüt etnıektediı.

Bu halde M.ÜŞTERİ, alacağın muhabir l-aktor taratindan gereği gibi takip olunmadığıııdan bahisle

FAKTOR'daİİ bir.tdlepte bulunamaz. VÜŞTERİ. alacağın takibi ve tahsiline ilişkin masrafları, alacak n-ıiktarı

üzerinden tüakkuli ettirilecek tahsil ücretini ve bilcünıle ferilerini talep üzerine derhal tamanıen ve nakdeır

ödemekle.yükiimlüdür. Sözkonusu faiz ve ücretin ödenmesi, takip ve tahsİlatın başarıya ulaşınası şartına bağlı

değildir. işbu madde hükümleri uyartnca borçluya karşı dava açılmış, takibe geçilmiş olnıası. MÜŞTERİ'ye
verilmiş tlnansmanın, tahakkuk etmiş faktoring ücreti, faiz, masraf ve komİsyon alacaklarınılı FAKTOR'a
iadesi. ödenmesi talebiırin, takip ya da davanın sontıcuna ertelenmesİ anlamını taşlmaz. FAKTOR sözkonusrı

alacakları için MÜŞTERİ'den derhal talepte bulunabilir. Borçluların ya da MÜŞTERİ'nin devir koı-ıusu alacak

ile ilgili olarak mulıabir faktora dava açmaları, takip yapn,ıaları ihtimalinde de bu madde lıüknıü dava veya

takibin sonucuıra bağlı olmaksızın aynen uygulanır.

6_ MÜŞTERİ ayrıca faktoring işlemlerine konu aIacakla ilgili olarak alacağın mevcut oln-ıadığı, devrinin

geçersiz bulunduğu, muvazaa, üçüncü kişilere zarar verTne, mal kaçırma gibi haller de dahil olmak üzere

herhangi bir ııedenle iptali halinde, kendisine ödenmiş alacak tutarını ferileri ile birlikte FAKTOR'a ya da

l0 
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Hrl-,uUl. faktora derhal iade ile yükümlüdür. Bu hükmün uygularıması için mutlaka bir mahkemenin ya da§

resmi makamın kararına ihtiyaç olmayıp, yukarıda 5. madde hükmü çerçevesinde muhabir faktorun, zararını

azaltmak amacıyla sulh akdi yapmış bulunması da yeterlidir. MÜŞTERİ'nin bu iade yükümlülüğü uluslararası

faktoring kuralları uyarınca bir süreye tabi bulunmamaktadır.

VI_ FAKS CLHAZ|iı,B vlxrr FAKTORİNG A.Ş.,YE GÖNDERiLBCEK MÜŞTERİ
TALİMATLARI İLE iLGiLİ UYGULAMA Hü«üıaı,Eır.İ

bütün sonrıçları peşinen kabul etmiştır. MUŞTERI, VAKIF FA özleşme ile kendisine

sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yeri

2.1- MÜŞTERi'nin VAKIF FAKTORING' e talimat il
numarası aşağıda da kayıth olan ... .

takdirde de yeni telefon numarasını d

2.2- MÜŞTERİ, yalnız yetkilileri tar

öniemleri alacaktır.

in-ızalaıracaktır

2.4- Faksla gönderilen talimatrn asll nüs

bağlı olduğu telefbıı
rası değiştigi

i için gerekli

er tarafındaı,ı

'İçin faksın çekilmesini müteakip iş günü, İstanbul dışında

crhal

afind

t

yerleşik müşteriler tarallndan posta ile VAKIF FAKTORİNG'in adresine gönderilecektir.

lstanbul'da yerleşik l nüshaları yetkili elemanları taralından ertesi iş günü VAKIF
FAKTORING'e elden ceklerdir.

2.5- MÜşTERL işbu sö2leşnidqin uygulanmasında yüriirlükteki veya ileride yürürlüğe girecek mevzuat

h ükün ı lerine aynen uyacaktır.

3- VAKIF FAKTORiNG,']İ4tjŞTERI'nin faks talimatını aldığında; madde 2.4 uyannca gönderilecek yazılı

teyidi beklen-ıeksirin,lalİŞatln gereğini yerine getirecektir. Ancak, VAKlF FAKTORİNG herhangi bir neden

ileri sümeksizin kendi takdirine göre faksla iletilen talimatı yerine getirmeyi red hakkını saklı tutar. VAKIF'

FAKT6RNQr faksla kentlisine iletilen talimaın üzerindeki inızaları, MÜŞTERİ'nin kendisine tevdi ettiği

imza sirktıleiiiiiyle karşllaştlrırken makul bir dikkat gösterecektir. VAK]F FAKToRiNG,in;
. Faks me1ni ile asıl talimat yazısı ve/veya imza sirkülerleri arasındaki ilk bakışta ayırdedilemeyecek imza

benzerliklerinden

. Faks talimaıyla ilgili hile ve sahteciliklerin sonuçlarından,

. Bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasırdan,

. MÜŞTERİ' nin yeni bir faks makinesi satın alması ve bu makineniıı bağlı olduğu telefon numarasını VAKIF
FAKToI{NG' e bildirmeden faks talimatı göndermesi durumunda oftaya çıkacak sonuçlardan,

ı- MÜŞTERi'nin VAKIF FAKTORİNG'de yaptıracağı işlenıler için bizzat VAKIF FAKTORN(]'c
gitmeden ve işlemin daha süratle hallolması için faksla işlem yapmayı talep etmesi üzerine VAKlIi
FAKTORING ile her türlü kredi, iç iaktoring, dış l'aktoring ve transler işlemlerinden o1uşan operasyona dönük

emirlcr ile nakiı harekeılerinin VAKlF FAKTORNG ve'veya başka bankalardaki kendi hesapları ile sınır]ı

olmak üzere VAKIF FAKTORİNG' e fax ile talimat vermesinin: VAKIF FAKTORİNG' in de'bu t4limatlar

üzerine işlenı yapmasınln esaslan bu hiikümler başhğı altında düzeıılenmektedir.',Şu,kadar.ki; bu hükiimler.

MÜŞTERİ' nin diğer usullerle talimat vermesi ve işlem

2- MÜŞTERİ. VAKIF FAKTORİNG' e faxla talimat iletilmesinden işlemlerden doğacak

e bildirecektir.

VAK|F FAKToRiııe ı.s.
s..;fdIi Möh 8,ı,,okıor Bılvrın No:62
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Songozi VD:922 009 56J 4
fi..sü. No]388604

Mersis No: 092 20095 6l4000 i 9

ll



001.02.SZL FAKT SoZL
wF §
. Faks sistemiyle gelen bilgi ve talimatın yanlrş ve yetersiz olmaslndan ya da yanlış veya değişik veya eksik
iletilmiş olmasından veya herhangi bir sebeble VAKIF FAKTORİNG' e ulaşmamasından doğacak

sonuçlardan, talimatın altındaki imzanrn sıhhatinden ve benzemezliğinden,

Meydana gelecek sonuçlan;

MÜŞTERİ. peşinen kabul etmiştir.

VAKIF FAKTORİNG'in ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine
olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden MÜŞTERi, ispat yükümlülüğü altındadır. VAKIF FAKTORiNG
veya personeli ya|nız ağır kusuundan sorumlu tutulabilecektir. VAKIF FAKTORİNC, üçüncü kişilerin
herhangi bir kusurundan sorumlu olmayacaktır.

ek

lıakkına sahip olmakla birlikte faksla iletilen talimatı uygulamış ise, faks talimatını ]{l

tarafından bu sözleşme koşullarında VAKIF FAKTORING' e teslim edilme G,

çe talep edilmese dahi, yapılan işlemler geçerli ve VÜŞlUnİ için bağlayıcı ol tı

FAKToRİNG faks cihazından çıkan talimat mektuplarının, VAKlF f AKToRiNG' in bilgisayar kayltlarlnln.
mikrofilm ve mikrofişlerinin. VAKIF FAKTORINC' e ait,,her tüilü be.lgelçıin 'ğ€çerli, bağlayıcı. kesin ve

H.M.K. ]q3. Maddesi

gereği nıünhasır deliI olacağı. dava halinde VAKlF FAKTORİNG defierlerinin vc bılgisai ar kal,ıtlarının
usülüııe uygun tutultluğu hususunda yemin teklif hakkndan p'dŞ...q9n f'eiagat ettiğini MÜŞTERİ kabu1 r,e bel,an

eder. ' ,,,, 
'''i,,,,

5- VAKlF FAKTORINC. MÜŞTERİ' nin sözleşme konusu soırımluluk ve rükümlülüklcrini aksaıtığını
r e. r ela 1erine getirmedigini tespiı etıigi takdirde. her zaman bir süreyle bağlı olmaksızın sözleşmeyi ıck 1anlı
olarak MÜŞTERİ'ye yazılı bildirimde bulunmak suretiy|e l'esheımeye yetkilidir. VAKIl- FAKTORİNG' in

bu tek 1ınlı lcsih nedeniyle MÜŞTERİ' ye karşı hiç bir zaman ıazmin borcu olamalacağını MÜŞ lFRİ.
pcşincn kıbul eder.

6- Taraflar tüm tebligatlai için yuıılırıııa kayitlı'adreslerini kanuni ikametgah olarak kabul ettiklerini beyan ile.

bu sözleşmenin akdinden sonraki adres, değişikliklerini diğer taraf-a iadeli taahhütlü mektupla ya da laksla
bildireceklerini, bildirmedikleri takdirde, bu adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılıııış
sa1 ılacağını kabu] ederler.

VII- BiLGi§Avın onrAı.rINDA E-POSTA (MAiL) ARACILIĞI İın vaxıp FAKTORiNG
A.ş.,yIı Gö.İİİıüİiı,ecn« MüşTERi TALiMATLARI iı-n irciı,i uycuLAMA
HUKUMLERI ",.,.:,,,,

4- İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkl KIF FAKTORiNG,
in defter ve kayıtlarının, VAKIF FAKTORIN G' e faks sistemiyle göliildrilmiş o1an taliınatlarda VAKIF

1- MÜşTERİ'nin VAKIF FAKToRlNG'de yaptıracağl işlemler için bizzat VAKIF FAKTOnNG'e
gitmeden ve işlemin daha süratle hallolması için, bilgisayar oılamında e-posta ile gönderdiği talimatlarla işlenı

yapn1ayı talep etmesi üzerine VAK]F FAKTORNG ile her türlü kredi, iç faktoring, dış faktoring ve transf'eı,

işlemlerinden oluşan operasyona dönük emirler ile nakit hareketlerinin VAKiF FAKTORİNG ve/veya başka

bankalardaki kendi hesapları ile sınırlı olmak üzere VAKIF FAKTORİNG' e e-posta ile talimat vermesinin]

VAK]F FAKToniNc' in de bu talimatlar üzerine işlem yapmaslnln esasları bu hükümler başlığı altında

düzenlenmektedir. Şu kadar ki; bu hiikümler, MÜŞTERİ' nin diğer usullerle talimat vermesi ve işlem

},apn]asına engel teşki1 etmeyecektir.

l2
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2- MÜŞTERİ, VAKIF FAKTORİNG' e e-posta ile talimat iletilmesinden sonra yapılacak işlemlerden

doğacak bütün sonuçları peşinen kabul etmiştir. MÜŞTERİ, VAKIF FAKTORiNG' in bu sözleşme ile
kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir.

2.1- MÜŞTERi'nin VAKIF FAKTORNG' e talimat iletmede kullanacağı e-posta adresi

...'dır. MUŞTERI, bu e-

2.4- MUŞTERI, e-posta yolu ile gönderdiği talimatrn yetkilisi tarafind

e-posta gönderilmesinden sonraki müteakip iş günü mesai saati sonuna

posta adresini değiştiği takdirde de yeni e-posta adresini derhal yazıh olarak VAKIF FAKTORING' e

bildirecektir.

2.2- MÜŞTERİ. VAKIF FAKTORNG' e yalnız yetkilileri tarafindan e-posta talimat iletilmesi için gerekli
önlemleri alacaktır. e-posta adresinin ve şifresinin güvenliğini sağlamak tamamry la VÜŞleRİ'nin
sorum lu luğundadır.

2.3- MÜŞTERİ, e-posta yolu ile talimat verilmesinin tüm risklerini bildiğini, e-postd'"iidieiiiİ.4'yttkisiz
kişilerce kullanılmasından doğabilecek tüm sorumluluğun kendisine ait olduğuiiılr,işbu sözleşmeğbildirilen
e-postadan gönderilen talimatın yerine getirilmesinden dotayı VAKlF FAKTORNG'e hiçbir kusur ı c

sorunıIuluk isnat etmeyeceğini peşinen kabul ve ıaahhüt eımişıir.

anmı§ılasıl nüshalarıııı, eıı geç

AKIF FAKTORING'e kendi

Meydana ğeJecek!üır! zarar ve sorumlulukları MÜŞTERI, peşinen kabul etmiştir.

VAKIF Ş'{K]§ORİNG'in ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine

olarak kabu| edilir. Bunun aksini iddia eden MÜŞTERl. ispat yükümlülüğü altındadır. VAKlF FAKTORİNG
veya personeli yalnız ağır kusurundan sorumlu tutulabilecektir. VAKIF FAKTORNG, üçüncü kişilerin
herhangi bir kusurundan sorumlu olmayacaktır,

VAKIF FAKTORING, e-posta ile iletilen talimatları uygulamayıp asıl metnİn kendisine ulaşmasını beklemek

hakkına sahip olmakla birlikte, e-posta ile iletilen talimatı uygulamış ise, e-posta talimatının orjinal metni

müşteri tarafindan bu sözleşme koşullarında VAKIF FAKTORİNG' e teslim edilmese veya VAKIF
FAKTORNG' çe talep edilmese dahi, yapılan işlemler geçerli ve MÜŞTERi için bağlayıcı olacaktır.

4- İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve sözleşmeden doğabilecek uyuşmazhklarda VAKIF FAK1 ORING'
in deRer ve kayıtlarının. VAKIF FAKTORNC' e e-posta sistemiyle gönderilmiş o]an. ıalimatlard_a_Y$K If 

^13 ,V"*r,İ"r#l9"ıJİP,$ ş
3l7,ı5 un, ıc ,qTl,İ jU

'" i:j, ,l'j,oş] :u' '
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elenıanları aracı lığıyla ulaştıracaktır.
taliıııatlara ilişkin. MÜŞTERİ yetkilisi taraiından

FAKTORİNG'in adresine gönderilecektir.

2.5- MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin uygulaııı-ıasında vqya ileride yürürlüğe girecek mevzual

gün VAKII'

hükümlerine aynen uyacaktır.

3-

tevidi beklemeksizin
ileri sürmeksizin kendi takdirine göre
VAKlF FAKToRiNG,in;

n-ıadde 2.4 uyarınca gönderilecek yazılı
VAKIF FAKTORING herhangi bir nedcn

ile ilğiilen talimatı yerine getirmeyi red hakkını saklı tı-ılar.

§

. E_pcısta talinıatı1"la ilgili

l,e

. Bağlı olduğu genel

. MÜŞTERİ' nin yeni
adresinden

arağ'vd'sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasrndan,

alması ve bunu VAKIF FAKTORİNG' e bildirmeden yeni e-posta

soıruçlardan,

yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik. E-posta

iletilmiş
sontıçlardaıı.

r oluı la bilgi
\ie},a herhangi bir sebcple VAKIF FAKTORING' e ulaşmamasından doğacak

ma r
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FAKTORİNC bilgisayar çıktılarının, VAKIF FAKTORİNG' in bi|gisayar kayıtlarının. mikrofllnı r,c

mikrolişlcrinin. VAKIF FAKTORNG' e ait her tür|ü b,.,lgelerin geçerli, bağlayıcı, kesin ve H.M.K. l93.
Maddesi gereği münhasır delil olacağı. dava halinde VAKIF FAKTORING defterlerinin ve bilgisal,ar
kayıtlarıııın usulüne uygun tutulduğu hususunda yeınin teklif hakkından peşinen feragat etıiğini MÜŞl ERİ
kabul ve beyan eder.

5- VAKIF FAKTORİNG, MÜŞTERİ' nin sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini aksattığını
ve/veya yerine getirmediğini tespit ettiği takdirde. her zaman bir siireyle bağlı olmaksızın sözleşmeyi tek yaıılı
olarak M(jŞTERİ'ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle f'eshetmeye yetkilidir. VAKIF FAKTORİNC' in

hu tck yın|ı fesih nedeniyle MÜŞTERİ' ye karşı hiç bir zanıan lazmin borcu olama}acağını MÜŞl EIrİ.
peşinen kabuI eder.

6- Taraflar tüm tebligatlar için yukarıda kayıtlı adreslerini kanuni ikanretgah olarak kabuI ettiklerini beyan ile.
bu sözleşmenin akdinden sonraki adres değişikliklerini diğer tarafa iadeIi taahhiit]ü mektupla. e-posta yolu ile
ya da faksla bildireceklerini, bildirmedikleri takdirde. bu adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine
yapılmış sayılacağını kabul ederler.

VIll- ÇF]ŞlTLI HÜKÜMLER

l- lşbu sözleşmeden kaynaklanan uluşmazlıklarda. yalnız FAKTOR'un belge ve kayıtlarının. mikrofiInı.
nıikrofiş. bilgisayar ve elektronik ortam haberleşme kayıtlarının teyit edilmiş olsun olmasın, kesin münlrasır
yegane geçerli delil teşkil edeceği, H.M.K.'nin l93. maddesi hükmü uyarınca MÜŞTERİ tarallndan şinıdiden
kahul vc ikrar edilmcktedir.

2- MÜŞTERİ'nin bu sözleşmeye herhangi ağır bir aykırılığı halinde veya sözleşmede belirtilen sair hallerde
FAKTOR. herhangi bir l-ıükünı istihsaline. alacağın miktarının yetkili yargı organlarınca önceden tespitine
gerek olmaksızın bilciimle ödeme vas4alan ve teminatları birlikte nakde tahvile, mahsuba. Türk l}orçlar
Kanunu'nun ]ıüküm]eri çerçevesinde Müte'3e]sil Kefilleri aynı zamanda takibe yetkilidir.

3- Bu sözleşme uyarınca yapilacak ihtai ve ihbarlarıı-ı, tacirler için Türk Ticaret Kanununda öngöriilen

şekillerde veya elden tebliğ suretiyle yapılması lüzun-ıludur. Bu ihbar ve ihtarların yetkili inızaları herhalde

ihtiva etmesi şarttır.

-1- Bu sözleşmenin akdi, uygulanması ve teminatların alınması nedeni ile ödenmesi gereken bilcünıle harç.

vergi ve rusuııılar ile nıasraflar, AFH'ni aşan alacaklar da dahil olmak üzere MÜŞTERİ'ye aittir. Bu sebeple

ileride tahakkuk ettirilecek farkları. artışları. ferilerini. her ne nanı altında olursa olsun ihdas olunacak

tahakkuk ettirilecek giderteii de ödemeyi MÜŞTERI şimdiden kabul ve taahhüt etmektedir. Diğer tarafian

MÜŞTERİ he'r ne İebeple olursa olsun tahakkuk ettirilebilecek cezaları ile faizlerinin ve bilcüııle 1erilerinin.

hukuki ve cezai soruıİlluluklarının tarafına ait olduğunu gayrikabilirücu beyan ve ikrar etmekte, bu nedenlerle

mevzuat hükümleri uyarınca da olsa FAKTOR'un sorumluluğuna başvurulması ihtimalinde, FAKTOR'u özel

ya da kanıu kurum ve kuruluşları, resmi daireler. n-ıerciler mahalli idareler karşısında bu cezai ve lıukuki

sorun-ıluluklardan, ferilerinden. dava ikamesi ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın, açıImış davalarıı-ı

sonuçlarını beklemeksizin derhal kurtamıayı taahhüt, garanti etmektedir.

5- İşbu sözleşmeniı-ı değişikliklerinin de aynı şekilde yapılması lüzumludur. Aynı şekilde yapılmadıkça

değişiklik iddiaları dinlenenıez.

6- Sözleşmenin bir kısmının herhangi bir sebeple hükünısüz hale gelmesi, diğer hükümlerin de htikünısiiz

kalması sonucunu doğurmaz. Sözleşmenin sona ernıesi, hükiimsüz hale geln,ıesi M['Ş'lEttİ'nin
yükünılülüklerini kararlaştırıldığı şekilde iia ve tasfiye etmesini engellemez.

VAKIF FAKToRiNG A.Ş
Seıifoli Moh. Bovroklor Bulvoıı No:6
iızzs Ü-,oi,,ve / i5TANBU

Sonoozi VD:922 009 56l l
"Tic.s]c,No.388504

Mersis No; 092200956l4000l
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7- MÜŞTERI veya herhangi bir borçlu, FAKTOR'a vadelerinde ödeme yapmadığı veya borç ı-ııuacoel olduğıı
takdirde MÜŞTERİ, ayrıca bir ihtara, ihbara. mehil tayinine il-ıtiyaç olmaksızın kendiliğinden temen,iide

düşeceğini kabul ile bu alacaklar için vade gününden veya muacceliyet tarihinden itibaren bunları FAKTOR'a
bu sözleşme koşullarında tamamen geri ödeyeceği tarihlere kadar geçecek günler için, gerçekleştirdiği işlcn
t'aiz oranlarının 3 katı seviyesinde temeıTüt faizi ile sair fer'ilerini ödemeyi, bu temerrüt faizi oranının pivasa

ve ııaliyet unsurlan çerçevesinde T.C Merkez Bankasınca belirlenen artışlara oranla FAKTOR tarafilıdaı-ı

arttırılabileceğini tacir sıfatıyla beyan ile bu husustaki her türlü dava ve itiraz haklarından feragat ettiğini
kabul ve taahhüt eder. Bu oran tacir sıfatına sahip Müteselsil Kefiller ve garanti verenleriı-ı temerriitleri haliııde
de a1 ncn uygulaııır.

8- Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılacak bildirinıler. aksi sözleşmede karaİlaştırılmış olırıadıkça
MÜŞ]'EIüİ'),e gönderildiği tarihten itibareıı ve veni bir bildirime kadar sözleşmenin ayfı.lnraz parçast.olarak

yürürlükte kalırlar. Bildirimler ait oldukları dönemler için geçerlidir. 
,:,::,:::,:..,,.

9- Diğer ıaıaftan MÜŞTERİ, taraflarca aksi kararlaştürılmadıkça ve/veya muhatiii,ıfattor tarafından kabul

edilmedikçe, devir edilmiş alacakların borçlularını kapsayan bir başka faktoling,ı,hiZmetleri şirketi ile
akdolıınnıuş bir sözleşmenin mevcut olmadığını. bir başka lakıoring |ıi..zmetleri şirketi ile açıktanaıı kapsamda

faktoriırg sözleşmesi akdetmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. MUŞTERI. bu hükme muhaIefeti halinde

uluslararası faktoring kurallan uyarrnca faktoring garantisinin g9çlıişe:.!ğtklli olarak ortadan kalkacağını,
yurtiçi faktoring işlemlerinde de aynı kuralın geçerli olduğunu. FAKTOR'un. sözleşmeyi derhal sona erdirııre

yetkisiıre sahip bulunduğunu kabul ve beyan etmektedir. Bu halde MÜŞTERİ'nin iade borcu derhal muaccel

olur ve sözleşmenin hükümleri uyarrnca iade yapılır. ::.|

1 0- Aşağıda isim. lınvan ve adresleri yer alan Müteselsi1 Kefi]ler, llÜŞlERİ'nin FAKTOR ile akdetmiş

bulıınduğu işbu lakıoring sözleşmesi. özel şanları. bilcünıle ekIeri. 1 eıı ilemelerinden ve sair sebepIerden daha

önce doğmuş ve bundan böyle doğacak,ğilciimle,borçlaiuı_dan: işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından bu

Sözleşınede isimleri. unvanlarının 1aııında yer alan turarda. Müteselsil Borçlu. MüteseIsil KeIit sılııı ile l0

1,ıl süreyle sorumlu buluımaktadır. ":, 
,:,i:.:,,:;1..,,,. .

l1- işbu 1'aktoring sözleşmesi ile muacceliyet ve MÜŞlenİ'nin temerrüdü için ihbar ya da ihtar şart kıltnan

hallerde ihtar ve ihbarın VÜŞrrnİ'ye yapılmış olması yetelli olup. ayrıca kefillere ihtar ya da ihbar şartı

1,oktur. Faktoring sözle§mesinin hükümleri uyannca ihtara ve ihbara gerek olmayan hallerde müteselsil

kefillerin borcu da MÜ§TERİ ile bii.llkte muaccel hale gelir. Temerrüt için de aynı esaslar geçerli olrıp.

temeıTüt faiz oranı mütgselsil kefiller için de geçerlidir. FAKTOR, alacağının teminatını teşkİl etmek iizere

hangi tarihte verilmiş;ıteİis.,edilıniş otursa olsun biIcüm[e teminatları, rehinleri nakde tahvil ettimek veya asıJ

borçluya müracaat et_melİ\ mecburiyetinde olmaksızın borcun ve ferilerinin tamamınln tedi,vesini

MÜŞTERİ'dçq:Türk BofO]ar Kanunun'da öngörülen hallerde Müteselsil Kefillerden ayrı ayn veya birlikte

talep yetkisiİe saİiip_ıir.]ı Mtiteselsil Kefiller şahsen temin ve taahhüt ettikleri miktarlarln tanamından

müteselsilen sorulılüiırlar. Faktoring sözleşnıesinin lrerhangi bir nedenle sona ermiş olması, müteselsil

kefillerin ı.dç'Q_ıuş bulunan borçlardan sorunrluluğunu ortadan kaldırmaz. Kefillerden birinin veya birkaçının

isim ve ıinvİıİ yazılmış olmasına rağmen imzasının bulunmaması veya kefillerden birinin veya birkaçıııın

kefiliğinin oıtadan kalması halinde. diğer kefiller hakkında Borçlar Kanununun 587/3. Maddesinilı

ı.ıygulannıayacağııı, bu hallerde kefaletlerinin devam edecağini müteselsil kefiller kabı-ıl ve beyan etüniştir.

Müteselsil kefiller, Borçlar Kanununun 589. Maddelesinde tanınan haklardan peşinen feragat etmişlerdiı'.

Müteselsil kefiller, Borçlar Kanununun; 599, 600 ve 60l. Maddelerinde tanınmış olan kefaletten kuftulma

imkaıır veren haklardan f'eragat ile bu maddelere dayanarak FAKTOR'a karşı hiçbir talepte bulunmama"vı

kabul ve taahhüt etmişlerdir. Müteselsil kefiller. Borçlar Kanrınunun 594. Maddesinde tanınaıı haktaır

vazgeçmekte ve MÜŞTERi'nin iflası halinde iflas masasına, konkordato komiserine, tasfiye memurlarına her

türlü kaydı kendileri yaptırmayı taahhüt ederek. FAKTOR'un bu konularda yetkili olmakla birlikte bu yüzden

,, \:i5|fft5l9İj}9 $.ş;
ı;zzs ün""i, ıe , l!i,qrıı,]ü]ı
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hiçbir sorunrluluğu bulunmadığını kabul etmişlerdir. IjAKTOR. kefil olunan borçlar hakkında tam bir harekeı
serbestliğine sahiptir. Müteselsil kefillerin bu yüzden durumlarının ağırlaştığını ileri sürerek FAKTOR'a kaı,şı

Iıiçbiı iddia vc talep hakkı 1okıur. FAKTOR'un MÜŞTERİ'nin ıaah}ıütlcrini bir veya birçok dela ıemdiı
etmesi. borcu taksitlendirmesi, borç için verilmiş olan teminatları tamamen veya kısmen iade etmesi, f'ek

etmesi. ibra etmesi hallerinde de kefiller bunlara şimdiden mı"ıvafakat ettiklerini, sorumllıluklarının aynen

devaıı edeceğini kabul etmişlerdir. Müteselsil kefiller bu borç için veya llaÜŞlEnİ'nin diğer borçları içiı-ı

başka kefillerin de söz konusu olması halinde, FAKTOR'un dilediği takdirde diğer kefillerin takibinden
vazgeçebileceğini. diğer kefilleri veya mirasçılarını ibra edebileceğini ve bu durumda dalıi kelaletleriniır
ayneır devam edeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

12- MİjŞTEIIİ, işbu sözleşme dolayısıyla ve FAKTOR'a karşı diğer borçları nedeniyle keİdisiııe karşı ihtiyati
tedbir ve.va ihtiyati haciz kararı alınnıasına gerek görülürse, bankalardan ahnacak teminat,,mekluplarından

doğacak komisyonların kendisi tarafindan ödeneceğiııi kabul etmiştir. 
ııı]::.ı,

1j- MÜŞTERİ. FAKTOR'a olan borçlarının tahsili hususunda FAKTOR'un kanuni ıakibata başlaması

halindc. ıakip için yapıtacak tiim harç ve masraiları ödemeyi. takip konusu ana para borcunuı ödendigi tarihc

kadar VlIl 7. Maddede belinilen temeıTüt laiz uranı üzerinden hesaplanacak laizi ve takip tuıaı,ı üzerinden

% l 0 aı,ukatlık ücreti ödemeyi kabul ve taalrhüt etmiştir.

MÜŞ-lEI{İ. FAK'[OR'un kendisi aleylrine icra takibinde buluırmıisı;,,.].,ıaliiığe,,.99z4 evleri ve tahsil lıarcını
öden-ıe.vi. ceza evi harcının FAKTOR'dan tahsil edilmesi halinde FAKI'OR'un ödediği miktarı tazminat olarak

kendisinden isteme hakkı bulunduğunu ve bu isteği kayıtsız vq §artsır,kabu|tttiğini beyan etmektedir.

1+ MÜŞTERİ ve Müteselsil Kefiller, işbu sözleşmede yer alan hrısusların yerine getirilmesi ve FAKTOR
raralından kendilerine gerekli tebligatın yapılabilmesi için bu söz|eşmede isim r e unvanları yanında bclirıilıniş
adresleri kanuni yerleşim yeri ittihaz euikleri4i,lııleli4ilen yerde adres yazılmaması halinde Ticaret Sicil
Dosl,alarındaki son adreslerinin veya..FAKTOR tarafindan,]]§on olarak herhangi bir bildiriın gönderilcn

adrcslerinin. ııuhtarlıkta kayıtları bulunmasa b!le yasal y_erleşim yerleri olduğunu. ileride diğer bir mahalli

kaııuni yerleşim yeri ittihaz edecek oluılarsa, bu yeni adresi derhal noter aracılığı ile FAK'I'OR'e bildirmeyi,

tebligatlar için de yukaıld4k|.htlkmtin geçerli olacağını kabul ve beyan ederler.

15- MÜŞTERi ana sözieşmesini, teı-ırsil ve ilzam yetkilileri ile bunların imza sirkülerini, temsil ve ilzam yetki

ve yetkililerinde..oluşacaİİ değişiklikleri FAKTOR'a belgeleriyle birlikte zamanında bildiırnekle yükünılti

bulunduğunu.tabül,.ve beyan eder.

MÜŞTEIüİ.'btİ]],n,ıaddede beliılilen belgelerde meydana gelecek değişikliklerin zamanında yazıh olarak

FAKTOR'a bildirilmeııesinden ve/veya vekaletname ile yapılan işlemlerde vekaletmaneniıı sahte veya tııhri1'

edilmiş oln-ıasından dolayı FAKTOR'un uğrayabileceği zararlardan soruınlu olacağını kabul ve bcyan eder.

l6- MÜŞr'ERİ, işbu sözleşmenin uygulanmasında FAKTOI{ taraiından gönderilecek hesap özetleri

bilgilen<iirme ve benzeri sebeplerle oluşacak masraf ile bunun gider vergisini de ödeyeceğini kabul ederler.

l7_ MÜŞ rEI{i, ayrıca FAKTOR'a devir olunan alacakların tahsilatı veya finansmantn kullandırılııasında ya

da sair ödemeler esnasında oluşacak banka masrafları ile bunların gider vergilerini de ödeyeceğini kabul eder.

VAK|F FAtfioRlNG A.Ş.
Şc/;fol; Moh. 8oyrokıor Bulvorı No,62
347l5 Umrcniye / lSTANBUL

SongoziVD:922 009 56I4
Tic.5ic,No:3B86O4

Mersis No: 092200956]4000l9
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bildirmedikleri takdirde bu yukarıda yer alan adreslerine ya da kayıtlı elektronik posta

adreslerine veya 720l sayılı Tebligaı 7a, 10. ve devamı hükümlerinde yer alan usule gore

gönderilecek her türlü sayılacağını kabrıl ve taahhüt edcrler.

uüşrEni ve ticaret ınerkezleri, yerleşim yerleri yuftdışında bulunduğu ya da 1,rıt
dışında yeri. edindiklerinde dahi FAKTOR'a mutlaka Türkiye'de bir tebligat adresi

takdirde veya Türkiye'de bildirecekleri adrese yapılacak
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l8- MÜŞl'ERi, FAKTOR ile arasında yapılan ve yapılacak olan tüm işlemlerde, talep aşamasında kalmış olsa

bile. kendi nam ve hesabına hareket ettiğini ve/veya edeceğini, bir başkası hesabına işlem yapılmadığını.
yapılmayacağını. FAKTOR tarafindan ilgili mevzuaın gerekleri hakkında bilgilendirildiğini ve böyle bir
durum olması velveya 5549 sayılı Kanun'a ve/veya bununla ilgili yüriirlükteki mevzuata herhangi bir
aykırılığın olması halinde ise FAKTOR'a yazı[ı bildirimde bulunacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

Suç Gelirlcrinin Aklanmasinin Önlenmesi Hakkındaki 5549 sayılı Kanun gereğince MÜŞTERİ. FAKTOR'a
vermiş bulunduğu kimlik, adres, telefon ve ortaklık yapıslna ilişkin bilgilerde herhangi bir değişiklik
olduğunda, değişiklikleri gecikmeksizin, derhal FAKTOR'a bildireceğini beyan ve taahhüt etmektedir.

l9- MÜŞTEItİ, ortaklık yapısının değişmesinden ya da nıüşterinin hakim oıtağınrn yönetimdeki hakinıil,etin iıı
kaybına neden olacak ana sözleşme değişikliklerinden önce. gerekli tüm belge ve bilgilerle FAKTOII'a
ortaklık yapısıııın dcğişeceğine ilişkin yazılı bildirimde buluıımayı ve ayrrca bü:hu§rista FAKTOR'uıı talep

edeceği başkaca tünı belge ve bilgileri de derha] ibraz etn-ıeyi kabul ve beyan eder. '.

Eğer bu bildirim ortaklık yapısının değişmesinden. hakim ortağın hakimiyetini herhdngi bir şekilde kaybına
neden teşkil eden işlemden önce yapılmamış ise. ortaklık değişinıini müteakip derhal FAKTOR'a yazılı olarak

bildirinıde bulunmayı ve bu hisse değişimine ilişkin ana sözleşn-ıe değişikliğinden derhal F'AKl'Ott'u
bilgilend irnıeyi peşinen kabul ve belan eder. MÜŞT[Rİ. t,AKTOR'un onaklık yapısının r cva yönetinı

hakimiyetinin değişin-ıi ile ilgili gerekli bildirimi derhal yapmaması, FAKTOR'un talep etmesine rağnıeıı
FAKTOR tarafından talep edilen belge ve bilgileri vernıemesi halinin sözleşmeye ağır aykırılık ve hesap kaı
sebebi sayılacağını, FAKTOR'un vadesi gelnıemiş olsa dahi finansman ve ferilerinin derha] iadesinin talebi

sebebini teşkil edeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

20_MüŞ,tE
edilmen-ıesi

ilgili bilirki
etn-ı i ş le rd ir.

Rİ r., nıüıcseIsiI kefiller. gönderiJcn hesap özcılcriııc MÜŞTERİ (ara|ından sürcsindc itiraz

halinde bu hesaplarla ilgili ileride vuliu bu]acak dava ve icra takiplerinde anılan lıesap özetlcri1,Ic

şi incelemesi yapıl ızın belirtilen n-ıiktarı kat'i borcu olarak kabul ettiklerini katıul ve bcr,ııı

2l -FAKTOR tarafından uygun göriilmesi halinde bu sözleşnıeden doğan borçların kısnıen veya tamaıı-ıcıı

tastil,esi aııracıyla düzenlenebilecek protokoller. bu sözleşnıenin eki niteliğinde olacaktır. MÜŞ'1-1Rİ ıe
Ketlller. protokolde aksine hüküm olmadıkça söz koııusu protokollerin bu sözleşmenin hiçbir maddesini iptal

etnrel,eceğini veya değiştirmeyeceğini, sadece kapsamı içine giren konularda ne yönde işlem yapılacağını

belirleyeceğini. protokol diizenlenmesinin hiçbir şekilde MÜŞ'fERI'nin ve kefillerin ibrası. borç ve

taalrhütlerinin yenilenmesi, terkini ve takası anlamını taşımayacağını ve bu anlamda yorumlanamayacağını.
gerek mevcut,,gerekse protokol nedeniyle yeni alınacak tüm teminatların, bu sözleşmeden doğan tüın borçların

teminatını teşkil 'etmeye devam edeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

22_ Taratlar arasında akdolunan faktoring sözleşnıesinde yer alan "MÜŞTERİ" ibaresi yukarıda birinci
sayt-ada Müşteri/Müşleriter bötümünde yer alan aşağıda imzaları bulunan kişileri birlikte ifade etmektedir.

Mtişterilerden her biri. anılan sözleşme hükümleri nedeniyle Müşteriler'den biri nezdinde FAKTOR lehine

doğmuş/doğacak bilcümle alacaklardan müteselsil borçlu sıfatıyla sorumludur. Müşteriler. keı'ıdilerinc

fi ııansnıan sağlannıadığından bahisle ödemeden kaçınamazlar.

23- İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) T'icaret Mahkemeleri ve lstanbul (Çağlal'an)

İcra Müdiirlükleri yetkilidir.

VAK|F FAKToRlNG A.s.
.',oılr,ıi Moh Bo*ok,or 8Ulvo No:62
i.,ı zzs ün,,ci,lyu / jSTANBUt

SonpoıiVD 922 009 56)4
İi..s C.Nol388601

^'\ersis 
Noi 092200956l4000l9

1,7
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24- lşbu, sözleşme aşağıda yer alan özel şartlaı ile ..............l ..............l
İstanbul'da l ni,isha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

25- MÜŞTERİ ve BAĞIMSIZ MÜTESELSiL KEFiL/KEFILLER ve FAKToR,2l sayfa, VIII bölüm ve 85

maddeden oluşan işbu faktoring sözleşmesinin tamamını okuduklannı, her sayfayı imzalamaya/paraflamaya
gerek olnıadığını, tüm sözleşme hükümlerinin haklannda geçerli olacağını kabul ve beyan ederler.

söZLEŞME öznı, şanrı-lnı
Sözlesııre Koı,ıusu SatışIar : ( Yurtiçi i Yurtdışı )
Finansnran Oranı, Faktoring Komisyonu, Faktoring Ücreti ve Diğer Masraflar: Kultanım anındı
belirlenecektir.

Azami !'aktoring Hacmi : ........... TL/ USD/ EtJIto

/ EUIt()

N{UŞr,EItI / MUŞTERJLER }
vAKll- F^

§,

talihinde.

.......... TLl U

C
Şerifali Mah. B Bulvarl 3,1775 Ümranil,c / İstanbul

14 Tic sic Nol 388604Sarıgazi Vd.
ol 092200956 l4000l9

a
R.llAGIMSIZ MUTESE

Kcl'ıılctin Türü:

Bağımsız Müteselsil Kefil Adı:

l}ıığımsız Müteselsil Kefil Adresi:

Azınıi Kefalet Tutarı:

Kcfılct'farihi:

rıl Zıı:

\)i

i

A.

Azımi Kefalet Tutarı:

lı.eliıltl'|'ırihi:

lllZı:İ

Itığı İıl

Bağımsız Mütcselsil Kefil Adresi:

teselsil Kefil Adı:

l8

Kctıle tin Türü:

I

rt\(
\-j

I
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Azami Kefalet Tutarı:

Kefalet Tarihi:

ınza:I

Kefaletin Türü:

Bağımsız Müteselsil Kefil Adı:

Bağımsız Müteselsil Kefil Adresi:

Azaıni Kefalet Tutarı:

Kofalct Tarihi:

iınza

Kefaletin Türü:

Bağımsz Mütcselsil Kefil Adı:

Bağımsız Müteselsil Kefil Adresi:

kefıletin

Adı:

Kefil Adresi:

Azami Kefalet Tutarı:

Kefalet Tarihi:

mZa:i

l9

,.]i

İ

l
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J.

Azami Kefalet Tutarı:

Kefalet Tırihi:

imza

Kefaletin Türü:

Bağımsız Müteselsil Kefil Adı:

Bağımsız Mütcsclsil Kefil Adresi:

Azanri Kefalct Tutarı:

Kefalet Tarihi:

imza

Kefaletin Türü:

Bağımsız Müteselsil Kefil Adı:

Bağımsız Mütcselsil Kcfil Adresi:

kefaletin Tü

Kefil Adresi:

Azami Kcfale t Tutarı:

Kefalet Tarihi:

Adı

lmza

20
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Kefaletin'fürü:

Bağımsız MüteselsiI Kefil Adı:

Bağımsız Mütcsclsil Kcfil Adresi:

Azanıi Kefale t Tutarı:

Kcfalct'l'ırihi:

t
imza

ö

Azami Kefalct Tutarı:

KefaIct Tarihi:

imza

Kefaletin Türü:

Bağımsız Müteselsil Kefil Adı:

Bağımsız Müteselsil Kefil Adresi:

fil .\d rcsi:

Azami 'f utırı:

Kefalet Tırihi:

l(efaletin

u

2l

J.

I

I

]

Imzaı
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BEYAN VE TAAHHÜT

l. Vakıf Faktoring A.Ş. ile tüzel kişiliğimiz velveya
tüm işlemlerde: talep aşamasında kalmış olsa bile. tüzel kişili
hareket ettiğimi/ettiğimizi ve/veya
yapılmadığını/yapılmayacağını; Vakıf F
hakkında bilgilendirildiğimizi ve bö),le bir durum o

ilgili yürürlükteki mevzuata herhangi bir aykırıh
bulunulacağını/bulunacağımı/bulunacağtmızı

2. Suç gelirlerinin Aklanmasının
olduğum/olduğumuz kimlik.
olduğunda" değişiklikleri en

ederim/ederiz.

t

lan ve yapılacak olaı-ı

z adına ve hesabına
ı hesabına işleıı
Kanun'un gerekleri

Yasaya ve/veya bunı.ınla

ise, taraflnıza yazılı bildirimde

9 sayılı Kanun gereğince, Şirkeıinize vernıiş
sına ilişkin bilgilerde herhaı-ıgi ibr değişiklik

Şirketinize bildireceğimiibildireceğimizi taahhüt

Saygılarımızla.

5

22
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VAKIF FAKToRING A.Ş.
Kişisel Vcrilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği ş
Vakrf Faktoring A.Ş. ("Vakıf Faktoring" veya '(Şirket") olarak, veri sorumlusu sıfatıyla sizlere
sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuı-ıtı
("Kanun") uyannca azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede, verileriııizi nasıl işlendiği.
kimlerle ve hangi durumlarda paylaşabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlcncccği

Şirketimiz hizmetlerinden yararlanan tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerin ortaklarının. temsil
yetkililerinin. müşteri lehine kefil/garantör olan gerçek kişilerin. kei'alete rıza gösteren eş, gerçek kişi ciranta
vb. diğer gerçek kişilerin,

. kimlik ver|leri (ozel niıelikli kişisel verilerdan olup clu kinlik helgelerinde yer alun diıı bilgisi,
sağlık ı,erisi ve görsel veri dolaylı olarak kinılik.lbıokııpisi ve/ı,eya ehliyeı .fbıokopisintleıı
ge le bilınektedir._/ ve iletişim verileri,

o vergi numarası. imzası.
o Şirketimizin ilgili kişi ite otan hukuki ilişkisi kapsamında finarısal ve malvarlığına ilişkin verileri ile

hukuki ilişkinin niteliğine uygun olarak işlenmesini gerektirebilecek diğer verileri.

aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

Vakıf Faktoring tarafından kredi, teminat ve operasyon süreçleriııin yürütülmesi.
Vakıf Faktoring ile kurumsal nıüşteri (tüzel kişi) veya gerçek kişi tacir müşteri arasındaki l,ıukuki
ilişkinin teminatı olarak kefalet, gaıimti vb. gibi sözleşnıelerin kurulması ve if'ası süreçleriniı-ı
ı öneıilmesi.
Ortak ve/veya ıemsil yetkilisi olunması halinde Şirketimiz ile nıüşteriler arasında kurulacak olan
hukuki ilişki çerçevesinde oftakların ve/r,eya teııısil 1"elkililerinin kredibiliıe değerlendirilnıesi
kapsamında istihbarat. kredi geçınişi. kredibilite ve diğer gerekli verilerin analizi ve siireçlerirı
tamamlanması.
Vakıf Faktoring'in müşteriye sağladığı hiznıet kapsaıı-ııırda dış işlenı süreçlerinin yürütülmesi.
Ten-ıinat değerleme, kaylt, takip ve tahsilat süreçlerinin yürütülınesi,
Vakıf Fakto_!;!g'in hizmet kanallarına ve müşterilerimizin varlıklarına yönelik gerçekleşebilecek olan
dolanduıcılık;ı'§uç]gglirinin aklanması. teröriznı flnansnıanı gibi suçların oluşunrunuır önlennresi
amacıyla gerekli _işlemlerin yapılması.

Şirket'imizin ziyaret edilmesi halinde kamera ile görünlülerinin kaydedilmesi. ziyaretçi giriş

çıkışlaunın takibine yönelik kimlik verisiııin işlennıesi. ziyaret esnasında inteı,netin kullanıln-ıası
halinde log kayıtlarının tutulması.

Şirke|t'iŞ süreçlerinin yürütülmesi kapsamında araştırma. risk izleme, raporlama, kontro|, denetin-ı. iç
denetim yapılması

dihil laaliyetlerimiz kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi. geliştiriImesi ve taleplerin
karşılann-ıası, ilgili mevzuata, Şirket içi ve Şirkct'in bağlı olduğu Türkiye Vakıflar Bankast T.A.O. ve

bünyesinde bulunan iştiraklerin kural ve politikalarına uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak, otomatik
ve otoınatik olmayan yollarla işlenebilecek, Şirkete ait llziki arşivler ve bilişim sistemlerine aktarılarak, heıı
dijital ortamda hem de f'iziki ortamda saklanabilecektir.

a

a
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3. Kişiscl Vcrilcrin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Kişiscl verileriniz, Kanun'da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun'un 5 inci maddesinin 2 nci tlkrasınd*
belitilen sözleşmenin kurulması/ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, veri sorumlusrınun meşIu

menfaati, kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiııe dayalı ve işbu Aydınlatma Metni'nin 2. Maddesinde
açıklanan amaçlarla sınlrlı olmak kaydıyla Resmi Kurumlar (BDDK, MASAK, KKB vb,). bankalara, Risk
Merkezine, Şirketimizin bağlı olduğu Vakıtbank İştirakler Müdürlüğü ile Şirketimizin bağlı olduğu Türkiye
Vakıflar Bankası Tiirk Anonim Oıtaklığı'na ve bünyesinde bulı-ınan iştirakler ve onlarla ortak olaıak
kullanılan sunuculara, yuıt içi ve yurtdışında bulrınan iş oılaklarımıza, aktarılabilmektedir.

6698 sa1,,ılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu k

bunların amacına

düzeltilınesini ist

l verilerinizin işlenip işlenmediğini
i taldP,.e , kişisel verilerinizin işlennıe amacınl vc

içinde veya yurt dışında kişisel verile rlnlZll1
a yanlış işlenmiş olması halinde bunların

veya yok edilmesini isteme. kişisel verilerinizin eksik
veya 1,anlış işlenmiş olması halinde buıların düzeltilınesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok
edilmesine ilişkin işlemlerin ,:kiş|59|,ı:ıyg1|]91in 'aktarıldığı üçiincü kişilere bildirilmesini isteme. işlenen
verilerinizin müı-ıhasıran otomatik Sistemlğ vdsıtasıyla Analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleylre
bir sonucun ortaya çıkmiısı ihtimalinde itirdııçtme, kişisel verilenizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle
zarara uğranılması halindç zararın giderilmesini. talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında. kişise] verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan biriı-ıi kullanarak:

o Şerifıli Mah. Bayraktar Bulvarı No:62 34775 Ümraniye / İSTANBUL adresine kimlik
tel,idiıiziiı y-ıpilması sağlanarak b|7,Zal], v ey a

ı Ş irketimİİio _ıiİkiffactorin g@hs0 l.kcp.tr posta adres i ne veya

Güienli,çlektronik veya mobil imzanız ıle Şirketimizin info@vakiffaktoring.com.tr adresine ve1 a

Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile
tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu' nun 13. Maddesine uygun olarak, başıuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç

30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması
Kurulu tarafından belirlenen tariie uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde. red nedeni / ı-ıedenleri yazılı
olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

a

],1

4. Kişisel Vcri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanuır'da öngörülen temel
maddesinin 2 nci fikrasında belirtilen kanunlarda öngörülnıesi, \/er1

hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, sözleşmenin kurulması ve ifası, veri
hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırh olarak; otomatik
taraflndan, doğrudan tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerden veya
Vakılban]< şubeleri vasıtası ile, Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile
olduğrı takdirde diğer kanallar vasıtasıyla toplanan bilgiler; kişisel
ve işbu Aydınlatma Metni'nin 2. maddesinde belirtilen

1ncl

hukrıki

e-mail. f'aks.
kapsamında gerekli

yönelik l-ıukuki

sebeplerle toplanmaktadır.

5. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

öğrenme. kişisel verileriniz işlenmişse buna

akıarıldığı tiçüncii kişileri bilme. kişisel
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Vakıf Faktoring A.Ş 'den Geııel işlem Şanları Bilgilendirırre Foımunu ve Faktoring Sözleşmesini
iı,ıcelemek üzere teslim aldım.

Saygılarımla,

FIRMA KAŞE VE IMZASI
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MüşTERi KABUL BEYANI

VAKIF FAKTORİNG A.ş.
Şerifal i.Mah. Bayraktar Bulvarı No:62
34775 Unrraniye / Istanbul

Fiıma Kaşe+ İmza

003.0l.sZL.MUs KAB BEY

Şirketiniz intenıet sitesinde yer alan Faktoring Sözleşmesi ve ekleri, taralımızca
taı,ihinde alınarak ince]ennıiş ve okunup anlaşülmıştıL Faktoriııg

personeli tarafından; Sözleşme içeriği, GRlF hüküınleıi, faktorler arası aırlaşına lrakkında

bilgilendirilm iş, anlamları, aleyhiııe/aleyhimize doğurabileceği hususlar anlatılarak, sözleşme

lriikümleriniıı karşılıklı olarak müzakere edilebileceği hususunda tarafima./tarafimıza bilgi verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi iıızalamayı ve sözleşme liükümlerinin

u1 gulanmasını kabul ederim/ederiz.



KEFIL I({BUL BEYANI

VAKIF FAKTORiNG A.Ş.
ŞerifaIi ınah. Bayraktar Bulvarı No:62
34775 Üınraniye / İstanbul

Şiı,ketiııiz ile
akdolunınuş olan f'akıoring sözleşnresi ve ek|eriniıı

arasında

internet sitesinden

|enmiş ve okunup

RIF hükümleri, faktorlcr arası

yer alan genel işlem şartları ve

aıılaınlarıııı. aleyh imde/aleyh im ızde

ş, ve Faktoring persoı,ıeli ile ıılizakere
Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile

la imzalamayı ve sözleşme hiikünı|erinin

t

............l...........l................ tarihinde tara

anlaşılmıştır. Faktoring persoııeli tarafından; sözl
anlaşma hakkında detaylı bilgi verilmiştir. An
ınüteselsil kefllin sorumlultıkları hakkı
doğabilecek sonuç|ara ilişkin h

ederek değerlendirıniş bulunııakta
anılan sözleşmeyi bağlmsız müte

uygulannrasını kabul ederiz.

Ad Soyad / U
imza

00,+.0l sZL.KFL KAB BEY


