FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ
1.

Bir tarafta “Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu Sokak Merter İş Merkezi 1 No’lu Bağımsız Bölüm 34010 Zeytinburnu
İSTANBUL” adresinde mukim Yaşar Faktoring A.Ş. (aşağıda FAKTOR olarak anılacaktır);

2.

Diğer tarafta

“_________________________________________________________________” adresinde mukim

__________________________________________________________________________ (aşağıda MÜŞTERİ olarak
anılacaktır) arasında işbu faktoring sözleşmesi aşağıdaki şartlarla tanzim ve imza olunmuştur.
3.

Sözleşmenin konusu Müşteri’nin mal ve/veya hizmet satışlarından doğmuş ve doğacak ______________________ TL (
______________________________ TL )’ye kadar alacak haklarının Faktor’a devir ve temlik edilmesidir.
Sözleşme ile belirlenen tutar Müşteri’nin Faktor nezdindeki azami faktoring hacmini belirler; Müşteri’nin sorumluluğu
devir ve temlik ettiği fatura bakiyeleri ile sınırlıdır.

4.

Faktor işbu sözleşme ile devraldığı alacakların gününde ödeneceği inancıyla ilgili işlemi/işlemleri yapmış ve ön ödeme
tutarlarını Müşteri’ye peşin olarak ödemiştir. Müşteri devrettiği alacak üzerinde 3. kişiler lehine hak tesis edemez,
Faktor’un zarar göreceği davranışlardan kaçınmak zorundadır, keza satmış olduğu mal ve/veya hizmetlerin ayıplarından
sorumludur. Müşteri, devredilen alacak ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi derhal Faktor’a vermekle yükümlüdür. Faktor,
Müşteri’nin borçlularına tebligat yapmak zorunda değildir. Müşteri devredilen alacakların ödenmemesi halinde Faktor’a
karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.
Faktor Müşteri’nin bildirdiği alacakları devralıp almamakta serbesttir. Faktor devredilen alacağı ve ödeme vasıtalarını 3.
kişilere devir ve temlik hakkını haizdir. Faktor yapmış olduğu tahsilatları her zaman alacaklarına mahsup, takas ve bloke
etme hakkını haizdir. Faktor her türlü icra takip ve dava haklarını Müşteri’ye ve diğer borçlulara karşı kullanıp
kullanmamakta serbesttir. Müşteri, alacağının gereği gibi takip edilmediğinden dolayı Faktor’a karşı hak iddiasında
bulunamaz. Peşin iskontolu faktoring işlemleri haricindeki işlemlerde faiz, komisyon, BSMV, valör vb. masrafları
belirleme yetkisi Faktor’a ait olup, bu oran ve tutarlar Faktor tarafından her zaman serbestçe değiştirilebilir. İhtilaf halinde
Faktor defter ve kayıtları ile uygulamaları esas alınır ve delil teşkil eder. İstisnai uygulamalar ve/veya hesap, posta ve
personel hataları Müşteri’ye hak tesis etmez.
İşbu sözleşme ile Müşteri, devredilen alacak üzerinde hiçbir hak ve yetkisinin kalmadığını, herhangi bir takyidatın
bulunmadığını, alacağın 3. kişilere temlik edilmediğini ve edilmeyeceğini taahhüt eder. İşbu sözleşme ile alacakla ilgili
her türlü tahsilat, bildirim hak ve tasarruf yetkileri bütünü ile Faktor’a geçmiş olup, devredilen alacak borçlu tarafından
tüm ferileri ile birlikte Faktor’a ödenene kadar Müşteri’nin sorumluluğu hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın devam
edecektir.
Müşteri, imzalanan işbu faktoring sözleşmesi kapsamında Yaşar Faktoring A.Ş. Genel Müdürlüğü ve/veya herhangi bir
Şubesi adına faktoring işlemi yapılabileceğini kabul etmektedir.

5.

Faktor işbu sözleşmeye istinaden Müşteri’den, devredilen alacağın ve ferilerinin teminatını teşkil etmek üzere ayni, şahsi
veya kambiyo senedi şeklinde teminatlar veya ek teminatlar alabilir.
Müşteri’nin işbu faktoring sözleşmesi kapsamında gerçekleştirdiği faktoring işlemlerinden doğan borçlar tamamen
ödenene kadar Müşteri’den alınan tüm teminat ve kefaletler aynen devam eder. İşbu sözleşmeye ve Müşteri’den alınan
diğer taahhüt, beyan ve her türlü imzalı belgeye aykırılık halinde Faktor Müşteri’ye yaptığı ön ödeme tutarlarını yasal faiz
ve eklentileri ile birlikte geri isteyebileceği gibi, tüm teminat ve kefaletleri aynı anda paraya tahvil ve icraya koyma
imkanına sahiptir. Bu durumda Faktor seçimlik yetkisini kullanarak teminat ve kefaletlerden istedikleri üzerinde icra takibi,
talep ve dava hakkını haizdir. Sözleşme, temlik ve teminat masrafları Müşteri tarafından karşılanır.

6.

Müşteri, devredilen alacağın vadesinde ödenmemesi halinde ve/veya borcun muaccel olduğu durumlarda Faktor’un
TCMB'nin o tarihte geçerli reeskont faizinin 2 katı temerrüt faizi oranı uygulayabileceğini tacir sıfatıyla beyan ve kabul
etmektedir.

7.

Müşteri tarafından imzalanan sözleşme, temlikname, alacak bildirim formu, temlik kaşeli/etiketli fatura, ödeme belgeleri,
protokol ve taahhütler asılları olmadan işleme alınmayacaktır. Bu belgeler haricinde Müşteri tarafından Faktor’a faks
veya elektronik posta yoluyla gönderilen diğer her türlü belge, Faktor tarafından aksine bir karar verilmedikçe orijinal gibi
işleme konacaktır. Müşteri faks veya elektronik posta yoluyla gönderdiği belgelerin asıllarını en geç bir iş günü içerisinde
Faktor’a teslim edecektir. Orijinal belge ile işleme konan belge arasındaki olası farklar Müşteri’nin sorumluluğundadır.
Müşteri faks veya elektronik posta yoluyla gönderilen talimatının işleme konması veya konmaması ile ilgili olarak
Faktor’a karşı hiçbir hak iddiasında bulunmayacağını ve talimatın faks veya elektronik posta yoluyla gönderilmesinden
dolayı Faktor’un uğrayabileceği zararları tümü ile tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
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8.

Müşteri’nin işbu sözleşmeye istinaden önceden yapılmış işlemlerinden kaynaklanan sorumlulukları baki kalmak kaydı ile,
Faktor’un yazılı onayı alınarak veya Müşteri’nin noterden yazılı bildirimi ile işbu sözleşmenin ileriye dönük
uygulanabilirliğine son verilebilir.

9.

Müşteri ile müteselsil kefiller, işbu sözleşme ve Faktor’a verdikleri/verecekleri diğer tüm yazılı beyan ve taahhütlerde
gösterdikleri adres ve iletişim bilgilerinin ve işbu sözleşme gereği beyan ettikleri her türlü bilginin doğruluğunu taahhüt
ederler. Sözleşmede gösterdikleri adrese yapılacak tebligatlar (adres değişikliği diğer tarafa noter aracılığıyla
bildirilmedikçe) İİK 21. madde ve Tebligat Kanunu 35. maddeler gereği gönderilmiş olmakla tebliğ edilmiş sayılır. Faktor,
adresinin değişmesi halinde yeni adres ve iletişim bilgilerini merkez ve şubelerinin bulunduğu mahallerdeki yerel veya
ulusal gazeteler ve/veya internet sitesi aracılığı ile ilanen tebliğ edebilir.

10. İhtilaf halinde İstanbul ve Bakırköy Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
11. İşbu faktoring sözleşmesi 2 sayfa, 11 maddeden ibarettir. ______ / _______ / 20 _____

GENEL İŞLEM KOŞULLARI BİLGİLENDİRME NOTU
İşbu sözleşmenin 4. maddesi (kapsam ve yürürlük hakkında), 5. maddesi (teminatlar ve ek
teminatlar hakkında) ve 6. maddesi (gecikme ve temerrüt faizi hakkında) Müşteri’nin aleyhine
olabilecek koşullar içermektedir. Faktor, Müşteri’ye söz konusu maddelerle ilgili açıkça bilgi
vermiş, maddelerin içeriğini öğrenme ve araştırma imkanı sağlamıştır. Müşteri, sözleşmeyi
imzalarken sözleşme içeriğindeki tüm maddelerle ilgili bilgi edindiğini ve şartları kabul ettiğini
beyan ve taahhüt etmektedir.

MÜŞTERİ

FAKTOR

YAŞAR FAKTORİNG A.Ş.
Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sok. Merter İş Merkezi
1 No'lu Bağımsız Bölüm 34010 Zeytinburnu/ İSTANBUL
Marmara Kurumlar Vergi Dairesi: 882 000 68 90
MERSİS No: 0882000689000146

MÜTESELSİL KEFİLLER
ADI SOYADI/UNVANI:
ADRESİ:

KEFALET TÜRÜ

İMZA

KEFALET TARİHİ
KEFALET TUTARI
YAZIYLA TUTAR
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