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ARMA ALACAK YONETIM SIRKET BILGIS!: 

2 ylla yalun bir süredir devarn eden faaliyetlerini alacak yönetim ye finansal darnmalik 
hizmetleriyle ba.1atan Arma Alacak YOnetim, biriken deneyinileri He alamnda aktif olarak hizmetler 
sunrnaktadir. Ticari ye ekonomik hayatta özellikle mevcut i1eri de koruyarak alacakh oldugunuz §irket 
veya ahis1ardan mahkeme öncesinde tahsilat yapabilmek, alacakh ye borcluyu rnahkeme Oncesi 
uz1atirmak hatta ticari ortaldikiarina kaldildan yerden devam etmelerini de saglarnak kuru1u 
gayemizdir. 

Hizmetlerimiz; önleyici tedbirleri de kapsayacak eki1de, öncelikle sorunlar o1umadan alinácak 
tedbirler ye dogru yonlendirmeler ile sorunun çikmasim engelleme mantigma dayanrnaktadir. Ahnan 
tedbirlere ragmen ortaya cikabilecek turn problemleri ye an1amaz1ildan, mahkeme öncesi 
g6rume1erden ba1ayarak, talep halinde alarnnda uzman §irket avukatlanrnizca dava sürecini de 
kapsayacak §ekilde hem takip hem dava i1eri de dahil uzun soluklu bir stirecin yonetilmesi 
amaçlanrnaktadir. 



ALACAK YONETIM DANISMANLIK yE DESTEK HIZMETLERi SOZLESMES! 

> Madde 1: Söz1emenin Taraflan 

1§ bu danimanlik ye hizmet s6z1emesi bir tarafta; 

Kizilay Mah. Sehit Adem Yavuz Sokak Sahin t Ham No: 16/7 çankayalANKAR.A adresinde mukim ARIVIA 
ALACAK YONETtM DANT$MANLIK YE DESTEK HIZMETLERt LTD STI (bundan boyle "Ustlenici irket" 
olarak anilacaktir) 

ile diger tarafta 

Kizilay Mah. Meneke 1. Sokak Orkide Apt. No: 8-B D:19 cankaya /ANKARA adresinde mukim TURK1YE 
TURtST REHBERLERI BtRL16I (bundan boyle "Is Sahibi" olarak arnlacaktir) arasinda aagidaki esas ye 
artlarda imza e4ilmitir. 

> Madde 2: Söz1emenin Konusu 

t bu s6z1emenin konusu, Birlik Uyesi olan rehberlerin vermi oldukiari rehberlik hizmet faaliyetleri neticesinde; 
3 .ahis gercek veya tUzel kii1erde kalan ye tahsil edemedikieri her tilrlU alacaga dair tahsilat takip, daniman1ik 
ye destek hizmetleri vermektedir. 

Tahsilat YOnetim Stireci: 

Alacaklarmiz, size ozel proje ekibi ye sistem tarafmdan takibe almir. 

• Kayip veya ulai1amayan muhataplarin iletiim bilgileri aratm1ir. Sisteme kaydedilir ye raporlanir. 
• Odeme tarihi yak1aan alacakiar gununden Once muhataplara hatirlatilir. (sms / sesli msj I arama) 
• Odeme tarihinde muhataplar yine aranarak Odeme için hatirlatma yapilir. (sms / sesli msj /-arama) 
• SOz verilen tarihte Odeme yapilmamasi halinde tarafmizdan onay alinarak muhataplar aranir ye iyi niyetle 

hukuksal sUreç konusunda bilgilendirilir. Bu aamada da kismen veya tamamen Odeme alrnmaya çahi1ir. 

Proje Hedefi, Sunulacak I-Jizmetler ye Kapsami: 
I sahibinin atadigi alacaga konu olan dosyalann tamammda çagn merkezi di kaynak kullanmii ye Destek 

Hizmetleri faaliyetleri sunulacaktir. I1emlerin i§ sahibinin i akii ye degien ihtiyac ye talepleri dogrultusunda 
gercek1etiriImesi, çagri merkezi ilerinin yapilmasi, di aramalar yolu ile tahsilat amaçli gorUmeler yapilniasidir. 
Ek olarak §irketimizin destek hizmetleri faaiiyeti kapsaminda borçlu muhataplarm rnektupla bilgilendirilmesi ye 
dahi di kaynak kullanimi yoluyla tahsilata yOnelik yapilacak turn i1em1erin takibi ye yonetirninin 
gercekletiriImesidir. 

t sahibi adina yapilacak aramalar ye dönen çagrilar Oncelikle 0312 806 6136 nolu çari metkezi 
nuiiarasmdan ye talep ye i artiina gore belirlenecek ek çari merkezi numarasindan saglanacaktir. cagri 
merkezi tarafrndan ele alinacak konularin bainda borçlu muhataplara yOnelik bilgilendirme aramalari, sms ile 
bilgileiidirme i1em1eri yer almaktadir. Bu eki1de tahsilat stireci hiziandinlacak ye neticelendirilecektir. 



Madde 3: Taraflarin Ylikflmliilulderi 

3.1. Ustlenici irket, ibu sozlemeyle ustlendigi ii Kanunlar ye i§ kurallari uyarinca sonuna kadar takip edecektir. 

3.2.Imzaianan sözleme sonucunda Ustlenici irket; personellerini ye talep edilmesi veya luzumu halinde uygun 

gorecegi §irket avukatlarmi i ye i1em1er için gorevlendirecektir. 

3.3. t Sahibi, sozlemeye konu sure bitmeden veya Ustlenici §irketin yazili muvafakatini almadan bu sOz1eme 
kapsammdaki i1er için baka bir alacak yonetim irketiy1e i§ sOzlemesi yapmayacaktir. 

3.4. t Sahibi, ihtiyaç duymasi halinde Ustlenici irketin ve/veya avukatlannm gerekii hizmetleri sunabilmesi için 
iyi niyetli bir iveren olarak, hizmet bekiedigi konu He ilgili her türlU bilgiyi zamanrnda paylaarak, §irketin veya 
irket avukatlannm gerekli on hazirlik veya aratirma yapmasina imkãn taniyacaktir. 

3.5. t Sahibi, §irket avukatlarrndan hukuki sureçle ilgili yardim aimak isterse inizalanacak avukatlik s6z1emesine 
bagli olarak hukuki i1erinin yOnetim sUreci de ba1ayacaktir. 

3.6. 1§ Sahibi, ibu s6z1eme He belirlenen daniman1ik ücret bedelini odemeyi kabul ye taahhut eder. 

3.7. 1§ Sahibi, Ustlenici §irket He paylatigi bilgilerin dogru oldugunu kabul ye beyan eder. 

Madde 4: Ucret ye Odeme Sartlan 

4,1. Al4cak YOnetim danima1igi §irketimizce alacaga konu tutar Uzerinden %20 olarak belir1enmitir. Fakat 
TUREB araciligi ile irketimize bavuran turn rehberlere Ozei indirim yapilacak olup alacaga konu oian tutarm 
%lO'u olarak sabitlenecektir. 

4.2. Belirlenen %I O'luk  ücret ancak mevout alacak tahsil edilirse talep edilecek olup, talsi1at yapihnayan i ye 
iIemlerde bu ucret talep edilmeyecektir. Yap ilan kismi tahsilatlarda N  O'luk ucret tahsilat tutari uzrinden 
hesaplanatak talep edilecektir. 

4.3. Aynca irkétimiz tarafmdan yapiiacak turn hizmetlerde.yine TUREB araciligi He gelen rehberlerden herhangi 
bir dosyaveya evrak másrafi alinmayacak olup ilk gOrüme için sOzlü danimanlik Ucreti de talep edilmeyecektir. 

4.4. Yine TUREB Sayin Bakani, YOnetim Kurulu ye Uyelerine ye 1 .derecedeki akrabalarrna, danimanlik ücreti 
talep edilmeden, bu sOzlerne kapsauima ilikin veya diinda, tUrn hukuki i§ ye ilemleri lie ilgili de §irket 
aviikatlan tarafindan hukuki darnmanlik verilecektir. 

4.. ircet avukat!arimizdan dogrudan avukatlik hizineti talep ectilmesi halinde ise avukatlarimizca hazirlanacak 
bir diger sozieme ye ôzel hUkUmlere tabi olunacaktir. 

4.6. Borclular, odemeyi her zaman i§ sahibinin bildirecegi banka hesabina yatiracaktir. I sahibi, hesabina yatirilan 
Udemenin tutarini ye tarihini ivedilikie Ustlenici irkete bildirmek zorundadir. ! sahibi hesabina yatirilan tutardan 

Ustlenici irketin %1O'luk darnmanlik ticretini en gec takip eden gun mesai bitimine kadar Odemekle yUktimltidU. 
Aksi diirumlarda Ustlenici irket s6z1emeye dayali ihtarnarne yoluyla ticreti talep edecektir. 

4.7. tbü S6z1erne'de tespif blunan ücret, yalrnz bu sOzlemede yazili iin veya iierin kariligidir. 

4.8 tbu sOzlemè kapsarnindaki danimanlik Ucretièri, Ustlenici irket tarafindan i§ sahibine bildirilecek bànka 
hesabrnayatinlacaktir. 
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Madde 5: Cesitli Hflkümler 

5.1. i§ Sahibi, bu sOzlemede yazili olan adresini kanuni ikametgãhi olarak kabul eder. Ustlenici irketin I 
Sahibl'ne bu sözleme kapsaminda yapacagi her turlu tebligat bu adrese gOnderilecektir. ! Sahibi, kanuni adres 
degiildigini Ustlenici §irkete yazili olarak bildirecektir. 

5.2. Taraflar bu sözleme He elde edilen hak ye yukümliilUkleri UçuncU 5ahislara (kii, kurum, kuruIu, irket vb.) 
bedelli veya bedelsiz hicbir biçimde devredemez, kiraiayamaz, kullandiramaziar. 

5.3. Taraflardan herhangi birinin, ibu Söz1emenin hükümlerinden bir veya birkaçmi Hal etmesi halinde, diger 
taraf 15 gUnliik yazili ihtarla bu ihiale son verilmesini talep eder. Taraflar aagidaki halleri haki: sebeple feshe 
karine tekii edecek agir kusur kriterleri olarak kabul etmiIerdir: 
- Taraflardan birinin, bu s6z1emeden dogan sorumlulukiarmi yerine getirmekten imtina etmesi veya eksik yerine 
getinnesi ye diger tarafrn yazili uyarisina ragmen bu hahn 15 gUn içinde giderilinemesi, 
- Bu sözleme taraflanndan birisinin iflas etmesi, konkordato ilan etmesi, acze dUmesi, tasfiye haline geçmesi 
veya benzeri durumlann gercek1emesi. 

5.4. Taraflarm her ikisinin veya birinin cahma imkanlarinin kismen veya tamamen, gecici veya daimi olarak 
durduracak ekiIde ye derecede meydana gelen yangm, deprem, sel vs dogal afetler He harp, seferberlik gibi 
taraflarin kontrolü haricinde zuhur eden ye ongorUlmesi miimkUn oimayan hailer ibu sözleme konusu edimlerin 
yerine getirilmesini etkiledigi Ulçtide mticbir sebep sayilir. Eger belirtilen sebeplerden herhangi biri nedeniyle 
taraflardan birinin Sözlemede belirtilen yUkiimltiltiklerini yerine getirmemesi nedeni He sözleme htikUnileninde 
bir gecikme meydana gelirse, tuim §artlarin yeniden degerlendirilmesi iie sorurniulukiarin yerine getirlimesi için 
yeni bir zaman belir1enir. Ancak, her iki taraf da MUcbir Sebepierin etkilerini asgari seviyeye indirmek için 
gereken her tUrlU çãbayi gostereceklerdir. MUcbir sebep dolayisiyla sorumlulugunu yerine getiremeyen taraf 
yfikumiUiuklerini yerine getirmesi için gerekii ilave sureyiyazili olarak kari tarafa bildirecektir. Aynica, ilgili 
taraf MUcbir Sebebin ortadan kalkmasi halindede derhal kari tarafi yazili olarak biigilendirecektir. Taraflar, en 
geç MUcbir Sebeplerin ortadan kahktigi zaman yukUmltihtiklerin yerine getiriimesi He ilgili yeni zamani 
belirIeyeceklerdir. 

5.5. Bu ye i akiindasonradan ortaya çikabilecek soruniar veya istekler He ilgili taraflar ek sözleme yapilmasmi 
talép edebilir. Bu sözIeme, hizmetierle ilgili taraflar arasinda daha once yapilrni olan; yazili, sUzlU, tUrn teklifleni 
ye diger yaziina. ye gorumeleni kaldinr, onlarin yenini ahr. Taraflann imza yetkilileri tarafindan yazili olarak 
hazirlanip irnzalanmadakca bu sôzlemede yapilan hicbir degiiklik geçerhi olmayacaktir. 

5.6. Tebhigat ye thtiiaflarin halli bu s6z1erne ile ilgili turn uyarilar giri§ bölümUnde yer alan adreslere yapilir. 
Taraflardan herhangi birinin, diger tarafa bilgi vermeksizin tebligat adresini degitirmesi haiipde, deiikhige 
ilikin olarak kari tarafa bildirim yapilrncaya kadar ibu sözlemede yer alan adreslere yapilan tebligatlar geçrli 
sayilacaktir. 	 - 

5.7. Bu SOzIemenin gecerliiigi, yUrUtuhmesi, yorumu Be ilgili tUrn hususlar Ttirkiye Cuinhuriyeti yasalan 
çerçevesinde tefsir ye teati edilerek uygulanacaktir. Taraflar, meydana gehebilecek anharnazhiklari kariiik11 
goriimeler ye iyi niyet çerçevesinde çozebilmek için aza.mi seviyede caba gostereceklerdir. Bu SUzlemenin 
icrasi ye yorumlanrnasi iie ilgili olarak taraflar arasinda oiurnasi muhternel her turlu ihtilaf, suihen cozulernedigi 
takdirde ihtilafln çozumUnde Ankara Mahkemeleri ye tcra Daireleni yetkili olacaldardir. 

5.8. Bu s6z1eme, daha once taraflar arasrnda bu konuda yapilmi olan tUrn yazili ye sOzlü gorurneleri, takhifve 
taahhUtleri gecersiz kilan, taraflarca kabul edihni nihai metindir. Bu sOzlemedeki hUkUrnler ancak karihildi 
o1árakima1anini ek sOzlemeler He degitirilebihir. Bunun dirndaki hiçbin yazili ye sOziu beyan sOzIemenin 
tadili aniamina gelrnez. 
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> Madde 6: Yflrfirlük 

!bu Alacak Yönetim DanimanIik ye Destek }Tizmetleri Söz1emesi 28.06.2019 tarihinde 6 (alti) madde 5 (be) 
sayfa ye 2 (iki) nUsha olarak dUzenlenmi§ ye imzaya yetkili kii1er tarafmdan imza aitma a1mmitir. 
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Bilge OZTURK 	 Suat TIIRAL 
Anna Alacak ön 	 Yönetim Kurulu Bakani 
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