
 

 

EŞ RIZA BELGESİ  

 (Kefalet için ) 

 

ANADOLU FAKTORİNG A.Ş  

Saray Mh. Toya Sk. No:3 Kat:3 Ümraniye / İSTANBUL 

 

Şirketiniz ile müşteri/leriniz …………………………………….......................... arasında akdolunmuş 

faktoring sözleşmesi ve bilcümle ekleri nedeni ile Müşteri/lerinizin, Şirketiniz lehine doğmuş/doğacak 

borçlarına eşim ...........……………………’nın müteselsil kefil olmasına rıza göstermekteyim.  

 

 

Kefaletin Türü    : 

Müteselsil Kefilin Adı Soyadı  :  

Azami Kefalet Tutarı   :  

İşbu Rıza Belgesinin Tanzim Tarihi : 

 

Rıza Veren (Eş)

 Ad-Soyad 

 T.C Kimlik No 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EŞ RIZA BELGESİ  

                             (Gerçek kişi tarafından garanti sözleşmesi imzalanması halinde)  

 

ANADOLU FAKTORİNG A.Ş  

Saray Mh. Toya Sk. No:3 Kat:3 Ümraniye / İSTANBUL 

 

 

Şirketiniz ile müşteri/leriniz …………………………………….......................... arasında akdolunmuş 

faktoring sözleşmesi ve bilcümle ekleri nedeni ile Müşterinizin, Şirketiniz lehine doğmuş/doğacak 

borçlarının eşim ……………...............……… tarafından garanti edilmesine rıza göstermekteyim.  

 

 

Kefaletin Türü    : 

Müteselsil Kefilin Adı Soyadı  :  

Azami Kefalet Tutarı   :  

İşbu Rıza Belgesinin Tanzim Tarihi : 

 

        Rıza Veren (Eş)  

        Ad-Soyad 

        T.C Kimlik No   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÜŞTERİ KABUL BEYANI 

 

ANADOLU FAKTORİNG A.Ş  

Saray Mh. Toya Sk. No:3 Kat:3 Ümraniye / İSTANBUL 

  

Sayın Yetkililer;  

 

Şirketiniz internet sahifesinde yer alan faktoring sözleşmesi, ekleri, faktorler arası anlaşma, GRIF 

kuralları ile 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, GRIF hükümleri ve faktorler arası anlaşma hakkında bilgilendirilmiş, 

anlamları, aleyhimde doğurabileceği sonuçları ayrıntıları ile incelemiş, değerlendirmiş  

bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve sözleşme 

hükümlerinin uygulanmasını kabul ederiz. …../…./20..  

 

BEYANDA BULUNAN : ……...........………………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÜŞTERİ KABUL BEYANI 

 

ANADOLU FAKTORİNG A.Ş  

Saray Mh. Toya Sk. No:3 Kat:3 Ümraniye / İSTANBUL 

 

  

Sayın Yetkililer;  

Şirketiniz internet sahifesinde yer alan faktoring sözleşmesi, ekleri, faktorler arası anlaşma, GRIF 

kuralları ile 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, GRIF hükümleri ve faktorler arası anlaşma hakkında bilgilendirilmiş, 

anlamları, aleyhimde doğurabileceği sonuçları ayrıntıları ile incelemiş, değerlendirmiş  

bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve sözleşme 

hükümlerinin uygulanmasını kabul ederiz. …../…./20..  

 

Sözleşmenin içerdiği genel işlem şartları ve tüm 

hükümleri, sonuçları müvekkilime açıklanmış, 

aramızda tartışılmıştır.  Müvekkilim sözleşmeyi, 

içerdiği bu hükümler ile birlikte aynen kabul ettiğini 

beyan etmiştir.  …./…./20.. 

 Avukat ……………………… 

                         Sicil No: ………………… 

 

BEYANDA BULUNAN : ……...........………………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



KEFİL  KABUL BEYANI 

 

ANADOLU FAKTORİNG A.Ş  

Saray Mh. Toya Sk. No:3 Kat:3 Ümraniye / İSTANBUL 

 

  

Sayın Yetkililer;  

 

Şirketiniz ile müşteri/leriniz …..............................................……………………......... arasında 

akdlounmuş faktoring sözleşmesi, ekleri ile genel işlem şartlarına, müteselsil kefalet 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 sözleşmeyi müteselsil kefil sıfatıyla imzalamayı ve sözleşme hükümlerinin 

uygulanmasını kabul ederiz. …../…./20..  

 

BEYANDA BULUNAN : ……...........………………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Avukatlı) 

   KEFİL KABUL BEYANI  

 

ANADOLU FAKTORİNG A.Ş  

Saray Mh. Toya Sk. No:3 Kat:3 Ümraniye / İSTANBUL 

  

Sayın Yetkililer;  

 

Şirketiniz ile müşteri/leriniz……………………….................................. arasında akdolunmuş 

faktoring sözleşmesi, ekleri ile genel işlem şartlarına, müteselsil kefalet 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, anlamları, aleyhimizde doğurabileceği sonuçları Avukatımız 

ile birlikte ve ayrıntılarıyla incelemiş, değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde 

Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kabul ederiz. 

…../…./20..  

 

 

Sözleşmenin içerdiği genel işlem şartları ve tüm 

hükümleri ile özellikle müteselsil kefilin 

sorumlulukları, sonuçları açıklanmış olup 

Müvekkilim, kefaleti içerdiği bu hükümler ile birlikte 

aynen kabul ettiğini beyan etmiştir.  …./…./20.. 

 Avukat ……………………… 

                         Sicil No: ………………… 

 

BEYANDA BULUNAN : ……...........………………………..... 

 

 

 

    

   



 

GARANTİ VEREN KABUL BEYANI  

 

ANADOLU FAKTORİNG A.Ş  

Saray Mh. Toya Sk. No:3 Kat:3 Ümraniye / İSTANBUL 

 

 

Sayın Yetkililer;  

 

Şirketiniz ile müşteri/leriniz……………………….................................. arasında akdolunmuş 

……../……./……. tarih, ……… sayılıFaktoring Sözleşmesi ve ekleri sebebiyle 

……………………….............................................’nin, doğmuş, doğacak borçları ile ilgili olarak 

düzenlenmiş garanti sözleşmesini, bu sözleşmede yer alan genel işlem şartlarını ve sözleşme 

hükümlerini, açıklamaları Şirketiniz internet sahifesinden üzerinde görülen tarihte yazdırmak suretiyle 

almış, özellikle anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, 

aleyhimizde doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu 

hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan garanti sözleşmesini imzalamayı ve sözleşme 

hükümlerinin uygulanmasını kabul ederiz. …../……/20..  

 

BEYANDA BULUNAN : ……...........………………………..... 

  

Garanti sözleşmesinin içerdiği genel 

işlem şartları ve tüm hükümleri, 

sonuçları açıklanmış olup, 

Müvekkilim sözleşmeyi içerdiği bu 

hükümler ile birlikte aynen kabul 

ettiğini beyan etmiştir. …./…../20..  

                                                                                                                  Avukat: ………………………. 

                                                                                                                 Sicil No: …………………….. 

 

 

 

 

 



 

 GARANTİ VEREN KABUL BEYANI  

 

ANADOLU FAKTORİNG A.Ş  

Saray Mh. Toya Sk. No:3 Kat:3 Ümraniye / İSTANBUL 

 

Sayın Yetkililer;  

 

Şirketiniz ile müşteri/leriniz……………………….................................. arasında akdolunmuş 

……../……./……. tarih, ……… sayılı Faktoring Sözleşmesi ve ekleri sebebiyle 

………………………..A.Ş’nin, doğmuş, doğacak borçları ile ilgili olarak düzenlenmiş garanti 

sözleşmesini, bu sözleşmede yer alan genel işlem şartlarını ve sözleşme hükümlerini, açıklamaları 

Şirketiniz internet sahifesinden üzerinde görülen tarihte yazdırmak suretiyle almış,  özellikle anılan 

sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde 

doğurabileceği sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş değerlendirmiş bulunmaktayız. Bu hükümler 

çerçevesinde Şirketiniz ile anılan garanti sözleşmesini imzalamayı ve sözleşme hükümlerinin 

uygulanmasını kabul ederiz. …../……/20..  

 

 

BEYANDA BULUNAN : ……...........……………………….....  

 


