Say n Mü terimiz,
irketimiz’in internet sitesinde yay mlanm bulunan faktoring sözle mesi ve eklerinin
da bilgilerinize sunulan genel i lem artlar
ve faktoring i lemlerinin sa kl
yürütülebilmesi amac yla aç klay
hükümleri, Uluslararas Faktoring Kurallar
(GRIF)
içerdi ini önemle bildiririz.
Faktoring i lemlerinin yurtiçi ve yurtd uygulamalar nda, uluslararas faktoring kurallar
(GRIF) ile faktorler aras anla malar n uygulama alan bulaca ndan, uyulmas zorunlu bu
kurallar n ve anla malar n orjinal metnini de internet sitemizde bulabilir, inceleyebilirsiniz.
irketimizin internet sitesinden serbestçe elde edebilece iniz faktoring sözle mesi ve eklerini,
GRIF kurallar ve faktorler aras anla malar , gerekli görmeniz halinde hukuk dan man z
ile birlikte de erlendirmenizi, an lan siteden elde edebilece iniz sözle me setinde, eklerinde,
kt tarihinin de yer almas özelikle duyururuz.
Daha fazla bilgi almak, görü mek istedi iniz takdirde, önceden randevu alarak irket’imizi
ziyaret etmenizden memnuniyet duyar z.
FAKTOR NG SÖZLE MES VE EKLER NE

N AÇIKLAMALAR:

I- Sözle menin konusu, kapsam ve tan mlar:
Sözle menin bu bölümünde, sözle me ve eklerinde kullan lan kavramlar n tan mlar na yer
verilmi olup, mal, hizmet sat lar ndan do mu , do acak bir vadeye ba lanmam ya da
vadeli alacaklar n faktoring i lemlerine konu edilebilece i belirtilmi tir.
Mü terinin do rudan ya da dolayl bir ekilde orta bulundu u ki ilere yap lan sat lar,
verilen hizmetler, gerçek olmayan alacaklar için faktoring hizmeti verilmesini engellemek
amac yla, konsinye sat larda ise esasen bir alacak do mayabilece inden bu haller, kural
olarak kapsam d
b rak lm , bu alacaklar n faktoring i lemine konu edilebilmeleri,
alacaklar n varl ve ticari ili kinin belgelenmesi art na da ba olarak faktorun önceden
yaz r zas na, onay na ihtiyaç duyulmu tur.
II- Faktoring hizmetlerinin i leyi ine genel hükümler:
1.madde: Sözle menin bu hükmü, do mu ya da do acak alacaklar n faktoring i lemlerine
konu edilebilmesi için izlenmesi gerekli usulü içermekte, Faktora devir olunan ve
sözle menin özel artlar nda yer alan, tan mlanan alacaklar n faktoring i lemine esas
al nabilmesinin esaslar ve T.C Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun zorunlu
ld i lemleri, usulü de kapsamaktad r.
2.madde:Faktor’a devir edilen alacaklar n gerçek bir ticari ili kiye dayand
n belgelenmesi
ilgili mevzuat hükümleri gere i olup, ayn alacak için mükerrer finansman sa lanmas
engellemek amac na dayal r.Bu hükümde, mü teriye finansman sa lanmas halinde bu
finansman n, devir edilen alacaklar n, ferilerinin borçlu taraf ndan ancak fiilen ve r zaen
ödenmesi suretiyle kapatabilece i, Faktor’un, Mü terinin borçlusunu takip, dava, borçluya
ihtar, ihbar gibi bildirimlerde bulunma yükümlülü ünün olmad
yolundaki i leyi ,
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uluslararas faktoring kurallar na da uygun olarak aç klanmakta, düzenlenmektedir.
Alacaklar n tahsilinin teminata ba lanmas
öngören hüküm, alacaklar n tahsilinin
kolayla ran,Faktor aç ndan oldu u kadar Mü terinin de yarar nad r.
3.madde: Alacakla ilgili olarak herhangi bir faktoring hizmetinin verilebilmesi için alacak
hakk n özünün, içerdi i tüm yetkilerle ve kapsamda Faktora devri zorunludur. Bu
alacaklarla ilgili olarak, aç klanan çerçevede tahsilat hizmeti verebilmesi, özellikle yurtd
lemlerde ve/veya faktoring garantisinin yürürlü e girdi i hallerde,devir edilmi alacaklar n
tahsilinin sa lanabilmesi için alaca n üçüncü ki ilere devrinin kararla
lm olmas
zorunludur.
4.madde:Sözle menin bu hükmü yukar da (2.) madde hükmü ile izlenen amac n
gerçekle tirilmesine yöneliktir.
5.madde:Bu madde hükmü, finansman sa lanmas hallerinde kulland labilecek finansman
ve ferileri için mü terinin teminat göstermesini öngörmektedir. Mü terinin, faktoring
hizmetinin hangi safhas nda olursa olsun teminat aç
n do mas ya da borçlunun borçlar
ödeyemeyece inin anla lmas hallerinde ek teminat al nmas ve/veya mevcut teminatlar n
yeterlili i için teminatlar n de tirilmesinin sa lanmas yoluna gidilmi tir.
Faktoring i lemlerinde esas olan ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyar nca da, alaca n
devrinin, alaca n ferilerini, ödeme vas talar da kapsamas r. T.C Bankac k Düzenleme
ve Denetleme Kurumu’nun düzenlemeleri gere i, özel olarak izlenecek usule tabi tutulmas
sebebi ile ve mükerrer finansmana konu edilememesi amac yla teminata ili kin kambiyo
senetlerinin ödeme vas talar ndan ay rdedilmesi zorunlu bulunmakta, önem arz etmektedir.
6.madde:Türk Borçlar Kanunu’nun alaca n devrine ili kin ve devredenin garanti borcunu
düzenleyen hükmün tekrar , aç klamas niteli indedir.
7.madde:Hüküm, Faktora devir edilmi alacaklarla ilgili olarak ve alaca n k smen ya da
tamamen sona ermesinin önlenmesi amac yla getirilmi tir. Esasen devir olunan alacak
üzerinde mü terinin tasarruf yetkisi kalmamakla birlikte, mü teri ve borçlu aras nda mevcut
temel borç ili kisinde alaca n tahsilini engelleyebilecek i lemlerin gerçekle tirilmemesi
amac na dayal r. Mü teri, sat veya üretici s fat ta yan alaca do uran i lemin taraf
bulundu undan, tacir oldu undan, alaca n konusunu te kil eden mal n, hizmetin, alacak
üzerinde yaratabilece i olumsuz etkilerine de kendisi katlanmakla yükümlüdür. Bu hüküm
ayn zamanda II/6 hükmü ile paralel bir aç klamadan ibarettir.
8.madde:Söz konusu madde hükmü ile faktoring i lemlerine konu alacaklar n gerçek ticari
ili kiye dayan p, dayanmad
n tespiti amaçlanmakta olup, T.C Bankac k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nca bu konuda faktoring irketlerine ara rma yükümü getirilmi tir.
Hüküm ayn zamanda borçlu ve mü teri için belirlenebilecek i lem hacimlerinin,
kulland labilecek finansman oran n tespitine yard mc olacakt r. Ayr ca Türk Ticaret
Kanunu hükmü uyar nca da irketlerin internet sitelerinde yay nlanmas zorunlu bilgilerin,
belgelerin mü teri taraf ndan gerçe e uygunlu u taahhüt edilmekte, bu bilgi ve belgeler
çerçevesinde i lemlerin do ru yürütülebilmesininsa lanmas amaçlanmakta, aksine davran n
sözle menin a r ihlalini te kil edece i belirtilmektedir.
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9.madde:Bu madde hükmü ile rizikonun gerçekle mesi ihtimalinde, Mü teri’nin kulland
finansman ve ferilerinin yükünün sigorta tazminat ölçüsünde hafifletilmesine, Faktor’un
alacaklar yine ödenebilecek sigorta tazminat ile kapatabilmesine, a an tutar Mü teri’den
talep etmeye imkan tan nmaktad r.
10.madde:Mü teri, borçlusu nezdinde temel ili kinin taraf oldu undan, alaca n varl
ve
miktar olumsuz etkileyecek i lemlerden, geli melerden Faktor’u haberdar etme borcunu
üstlenmekte, yine bu sebeple ve devir olunmu alacaklar n olumsuz etkilendi i hallerde,
kulland finansman ve ferilerini kapatmay taahhüt etmektedir. Hüküm, faktoring i lemleri
ile ilgili uluslararas faktoring kurallar n tekrar ndan ibarettir.
11.madde:Bu hüküm, 10. madde ile ayn amaca dayal olup, mü terinin devir etti i alacaklar
üzerinde olumsuz etki yapan i lemlere girmemesi gere ini hat rlat larak, devir ile alacak
üzerinde tasarruf yetkisi kalmayan mü teriye aç klay bilgi niteli i ta maktad r.
12.13.maddeler: Söz konusu hükümlerde, Faktorun faktoring garantisinin yürürlü e girip,
girmemi bulunmas na ba olarak tahsilat hizmetinin s rlar belirlenmekte, Faktorun taraf
olmad bir hukuki ili kiden kaynaklanan itiraz ve defilere kar sa kl cevap, savunma
imkan olamayaca ndan,
ilgili taraf olan mü terinin savunma haklar
daha iyi
kullanabilece i gerekçesine dayal aç klamalar yer almakta ve alacaklar n mü teriye geri
devrinin usulü kararla
lmaktad r.Bu hallerde de kullan lan finansman ve ferilerinin iadesi
gerekti i vurgulanmaktad r. Uluslararas faktoring kurallar na uygun bir hükümdür.
14.madde:Taksitle ve mülkiyeti sakl tutma kayd ile yap lan sat mlarda ve faktoring
garantisinin geçerli oldu u hallerde, mü teriye bu sözle meler çerçevesinde sahip bulundu u
haklar da Faktora devri suretiyle rizikonun azalt lmas amaçlanmaktad r.
15.madde:Dürüstlük kural na ayk davran lar n, hukukun temel prensipleri uyar nca da
sözle meye a r ayk k te kil edece i ve sözle menin derhal fesih sebebini olu turaca
aç klanmakta, Mü terinin bilgilerine sunulmaktad r.
16,17,18,19,20,21.maddeler: Söz konusu hükümler, faktoring i lemlerinin uygulanmas na
ili kin, uluslararas faktoring kurallar na paralel aç klamalar içermekte,i lemlerin sonuçlar
yine uluslararas faktoring kurallar çerçevesinde aç kl a kavu turulmaktad r.
22.madde: Faktoring i lemlerinde izlenecek genel kabul görmü
aç klanmaktad r.

muhasebe usulü

23.madde: Hüküm, sözle me ile belirlenen i lem ve faktoring garantisi limitlerinin, faktoring
kurallar çerçevesinde Faktor taraf ndan de tirilebilece ini düzenlemekte, uluslararas
faktoring kurallar nda da yer alan hükümleri aç klamaktad r.
24.madde:Ancak taraflarca aç kça kararla
lmas halinde uygulanabilen, finansman n
dövize endeksli olarak kulland labilmesine yönelik, dövize endeksli finansman aç klayan
bir hükümdür.
25.madde:Devir edilen alacaklarla ilgili gerçekle mi tahsilatlar n, kulland lan finansman
ve ferilerine mahsubu usulünü düzenleyen bir hükümdür.
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26.madde:Taraflar n birbirleri hakk nda edindikleri bilgilerin, saklanmas
Faktor’a bu bilgileri belli bir çevre için aç klama imkan veren hükümdür.

öngören ve

III- Faktoring Garantisi hükmü:
1,2,3,4,5,6,7.maddeler: Bu bölümde yer verilen hükümler, tamamen uluslararas faktoring
kurallar ve uygulamalar na paralel, faktoring i lemlerinden garanti fonksiyonunun yürürlü e
girmesi için aranan artlar , faktoring garantisinin iptaline ve geçmi e etkili olarak ortadan
kalkmas na ili kin hükümlerdir. Faktoring garantisine ili kin bu hükümler, faktoring
lemlerine özgü bir nitelik ta makta, faktoring garantisi banka garanti mektuplar ndan,
garanti sözle melerinden ayr lmaktad r. Faktoring i lemleri ile ilgili olarak faktoring garantisi
rlar
a an, garanti, kefalet ve teminatlar verilebilmesi, ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde de yasaklanm r. Söz konusu hükümlerin,Limit Onay Bildirimi formunun,
irketimizin internet sitesinde yer alan GRIF kurallar na ili kin orjinal metin çerçevesinde de
de erlendirilmesini önerir, bu kurallar d nda faktoringin garanti fonksiyonunun hiçbir
ekilde uygulanmayaca
önemle hat rlat z.
IV- Sözle menin süresi, sona ermesi ve sonuçlar :
1,2,3.maddeler:Bu bölümde, sözle menin bir ay önce yaz olarak yap lacak ihbarla bir ay
sonra sona erdirilebilece i, derhal sona erdirme hakk veren hallerin sakl tutuldu u yer
almakta, sona ermenin sonuçlar düzenlenmektedir.
V-

hracaat ve ithalat faktoring’inde uygulanacak di er haller:

1,2,3,4,5,6.maddeler:Bu bölümde yer alan hükümler tamamen uluslararas faktoring
kurallar n tekrar ya da aç klamalar ndan ibaret olup, bu kurallar n de tirilmesi ya da
smen iptal edilmesi suretiyle ihracaat veya ithalat faktoring i lemi yap lmas imkan
bulunmamaktad r. Bunun gibi muhabir Faktorun alacaklarla ilgili serbest tasarruf yetkisi de
uluslararas faktoring kurallar n vazgeçilmez hükümlerinden olup, Mü teri’den bu amaçla
muhabire yetki verdi i belirtilmekte,faktoring irketleri bu kurallarla s
s ya ba
ve
birbirlerine kar aç kland gibi uygulanmas ndan sorumlu bulunmaktad r.
VI- Çe itli hükümler:
1.madde:Söz konusu madde, HMK.193. madde hükmü çerçevesinde taraflar aras ndaki
uyu mazl klarda Faktorun belge ve kay tlar n kesin delil kabul edilmesi ile ilgilidir. Delil
anla mas niteli indedir.
2.madde:Mü terinin faktoring sözle mesi ile üstlendi i yükümlülüklerini a r ihlali halinde
Faktora sözle meyi derhal fesih ve Faktor’un alacaklar tahsil etme imkan getirmektedir.
3.madde:Taraflar aras ndaki tebligatlar n Türk Ticaret Kanunu ve Tebligat Kanunu
hükümlerine uygun yap lmas gere ini hat rlatan bir hükümdür.
4.madde:Sözle me ve uygulanmas ile ilgili tüm harç, vergi ve rüsumlar ile Mü terinin
lemleri nedeniyle Faktor ad na tahakkuk ettirilebilecek cezalar n, faiz ve ferilerinin
Mü teriye ait olaca
düzenlemektedir.
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5.madde:Sözle mede yap lacak de
hat rlatmaktad r.

iklikler için de yaz

ekle uyulmas zorunlulu unu

6.madde:Bu madde, sözle mede yer alan baz hükümlerin geçersiz olmas , geçersiz hale
gelmesi ihtimalinin sonuçlar
düzenlemekte, geçerli olan sözle me hükümlerinin
uygulanaca
, s rf bu sebeple k smi kesin hükümsüzlü e ili kin düzenlemelerin
uygulanmayaca na ili kin bulunmaktad r.
7.madde:Madde metninde,Mü terinin finansman ve ferilerini geri ödemede gecikmesi
halinde kendili inden temerrüt hükümlerinin uygulanaca , temerrüt faizi oran ve bu oran n
artt lmas na ili kin s rlar yer almaktad r.
8.madde:Bu
madde
düzenlenmektedir.

metninde,

bildirimlerin

uygulamaya

konulaca

zaman

9.madde:Söz konusu madde hükmü,faktoring garantisinin uygulanmas n kararla
ld
hallerde, uluslararas faktoring kurallar na paralel bir düzenlemeyi içermektedir. Madde metni
ile Mü terinin ayn borçluya ilgili Faktoring irketinin d nda sat lar yap lmas n
engellenmesi, mü terinin iyi, teminatl , kötü, teminats z alacak ay
yaparak Faktoru
zarara u ratmas engellenmek, ayn borçlu için faktoring garantisi talep edilen hallerde kredi
yeterlili inin a lmas n engellenmesi, Mü teri ve Faktoring irketlerinin zarara u rama
ihtimalinin azalt lmas amaçlanmakta, madde hükmüne ayk davran n sözle menin derhal
feshine imkan veren bir a r ayk k oldu u aç klanmaktad r. Ancak Faktordan ve/veya
muhabir Faktordan yaz izin al narak bu maddede yasaklanan i lemlerin yap lmas na imkan
tan nmaktad r.
10,11,12,13,14. maddeler:Söz konusu madde hükümlerinde kefillerin, müteselsil kefil s fat
ile sorumlu olduklar , yasalar n öngördü ü hallerde mü teriye ve müteselsil kefillere birlikle
ba vurabilece i,dava, takip ve sair giderlere sebep olundu u takdirde Mü terinin ödemesi
gereken gider ve masraflar belirtilmektedir.
15.madde:Taraflar aras ndaki tebligat usulü düzenlenmektedir. Yurt içinde tebligat adresi
gösterme, de iklikleri bildirme yükümlülü ü getirilmi tir.
16.madde: Mü teri ve Kefillerin yetkilerini, belgelenmesi istenmekte, yetki de ikliklerinin
derhal bildirilmesi öngörülmekte, sahte evrak ile i lem yap lmas halinde de Faktorun bir
sorumlulu unun bulunmayaca aç klanmaktad r.
17,18.maddeler: Masraf ve vergilerin mü teri taraf ndan ödenmesine ili kin hükümdür.
19.madde:Mali Suçlar Ara rma Kurulu taraf ndan sözle melerde zorunlu olarak bulunmas
öngörülen, i yerinde yaz olarak yer alan duyuruya uygun, aç klay bir hükümdür.
20.madde: Faktoring i lemlerinde ve faktoring i lemlerini belirleyici unsurlardan biri olarak
de erlendirildi inden, Mü terinin ortakl k yap ve yönetim de iklikleri Faktor için son
derece önem arzetmektedir. Bu i lemleri gizleme olarak nitelendirilebilecek davran lar ya da
Faktor’un, sözle menin imzas ndan sonra meydana gelebilecek, Mü terinin mali durumunu
olumsuz etkileyebilecek bilgilerin verilmemesi hallerinde Faktora, sözle meyi bu hakl ve
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sözle meye a r ayk
tan nmaktad r.

k te kil edebilecek sebeplerle derhal sona erdirme imkan

21. madde: Birden fazla Mü terinin mevcudiyeti halinde mü teriye kulland lan finansman
ve ferilerinin tan ndan Mü terilerin müteselsil borçlu olaca , finansman hangi mü terinin
ve hangi tutarda kulland
n bu aç dan önemi bulunmayaca , müteselsil borçlulu a ili kin
bu temel hukuk prensibi aç klanm r.
VII-

Faksla yap lan i lemler:

1,2,3 ve 4. maddeler: Bu maddeler ile Mü terinin faks ile i lem yapabilmesine olanak
tan nmakta, i lem yap labilmesinin kurallar düzenlenmektedir.
VIII- Son hükümler:
1. madde: Bu madde, HMK hükümleri çerçevesinde yetkili mahkemenin, icra
müdürlüklerinin belirlenmesine ili kin bir yetki anla mas içeren hükümdür.
2. madde: Sözle menin nüsha say

ÖZEL

ARTLAR

ve imza tarihini içermektedir.

: Taraflar n faktoring i lemlerinin yurtiçi/yurtd uygulama alan ,
borçlular belirleyebilece i, Azami Faktoring Hacminin yer ald
bilgileri içeren hükümlerdir.
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