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     GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ 
Bir tarafta,  

 

Maslak Mahalelesi  Eski Büyükdere caddesi Ġz Plaza Giz No:9/71 Sarıyer- Ġstanbul 

                                                                                Adresinde Mukim 

SARDES FAKTORĠNG A.ġ. 

( ki bu sözleĢmede kısaca “ FAKTOR “ diye adlandırılacaktır.)  

 

 

ile diğer tarafta, 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

Adresinde Mukim..............................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................... 

(MÜġTERĠ / MÜġTERĠLER) 
 

(ki bu sözleĢmede kısaca “MÜġTERĠ” diye adlandırılacaktır.) 

 

arasında aĢağıdaki Ģartlarla iĢbu  Rücu Edilebilir Faktoring SözleĢmesi tanzim ve imza olunmuĢtur.  

I. KONU, KAPSAM, TANIMLAR         

1. ĠĢbu sözleĢmenin konusu, MÜġTERĠNĠN  daha önce doğmuĢ ve/veya sözleĢme süresi içinde iĢletmesiyle ilgili olarak yurtiçi yurtdıĢı 

mal, hizmet satıĢlarından doğacak alacaklarını peĢinen ve toptan FAKTOR’ a devri   (temliki) suretiyle faktoring hizmetlerinden bir 

hizmet komisyonu, faiz ve benzeri menfaatler karĢılığında   yararlandırılmasıdır. 

 

2. ĠĢbu sözleĢme yürürlükte olduğu sürece MÜġTERĠ’nin ticari faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içinde gerçek veya tüzel kiĢilere 

gerçekleĢtirebileceği vadeye bağlanmamıĢ ya da vadeli mal ve/veya hizmet satıĢlarından doğacak alacaklarından FAKTOR dilediğine 

ve dilediği kadarlık kısmına kredi limiti tahsis edip etmemekte serbesttir. FAKTOR tarafından kısmen veya tamamen kredi limiti tahsis 

edilen alacaklar muaccel olup olmadığına bakılmaksızın, faizleri, Ģahsi ya da ayni teminatları ve varsa diğer her türlü hak ve 

teferruatlarıyla birlikte FAKTOR’a devir ve temlik edilmiĢtir; iĢbu sözleĢme hükümleri uyarınca doğdukları anda kendiliğinden 

FAKTOR’e intikal etmiĢ olurlar. MÜġTERĠ, FAKTOR’ün açıkça yazılı muvafakatı olmadıkça bu alacakları baĢkasına ciro ve/veya 

temlik etme hakkına sahip değildir.  

 

3. Bu sözleĢmede kullanılan kavramların tanımları aĢağıda belirtilmiĢtir :  

 

a. FAKTOR: Faktoring SözleĢmesi ile MÜġTERĠ’nin haklarını devir ve temlik alandır. 

b. MÜġTERĠ: Mal satan ve/veya hizmet veren ve bunlara iliĢkin alacaklarını faktoring sözleĢmesi ile FAKTOR’a temlik edendir.  

c. BORÇLU: MÜġTERĠ’den mal ve/veya hizmet satın alması nedeniyle bunların bedelini MÜġTERĠ’ye ödemekle yükümlü olan 

gerçek ve tüzel kiĢilerdir.  

d. BAĞIMSIZ MÜTESELSĠL KEFALET : ĠĢbu sözleĢmede geçen kefalet  “BAĞIMSIZ MÜTESELSĠL KEFALET” olup, kefiller de 

diğer kefillerden bağımsız olarak kefalet limitince borca “BAĞIMSIZ MÜTESELSĠL KEFĠL”dirler. SözleĢmede geçen kefalet / 

müteselsil kefalet ifadeleri  “bağımsız müteselsil kefaleti”,  kefil/müteselsil kefil  ifadeleri  ise “bağımsız müteselsil kefili”  ifade 

etmektedir. Kesinlikle adi veya birlikte kefalet olarak yorumlanamaz ve iddia edilemez.   

e. TARAFLAR : ĠĢbu sözleĢmede geçen taraflar ifadesi ile  “FAKTOR”, “MÜġTERĠ” ve “BAĞIMSIZ MÜTESELSĠL KEFĠL” 

kasdedilmektedir.  

f. ALACAK BĠLDĠRĠMĠ VE TEMLĠK FORMU (ABTF): MÜġTERĠ’nin bu sözleĢme çerçevesinde temlik etmiĢ olduğu alacakların 

doğduğunun FAKTOR’a bildirimidir. 

g. LĠMĠT ONAY VE TAHSĠS BĠLDĠRĠMĠ (LOTB): SözleĢmede garanti hükümlerinin iĢletilmesi amacıyla FAKTOR tarafından 

MÜġTERĠ’ye yapılan, bu çerçeveyle sınırlı  olarak borçlu ve  garanti edilen  alacak  hakkında, garanti limitini  ve vadesini ihtiva 

eden bildirim. 
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h. AZAMĠ FAKTORĠNG LĠMĠTĠ(AFL): FAKTOR’un faktoring hizmetlerine esas teĢkil etmek üzere MÜġTERĠ’ye tanıyacağı toplam 

iĢlem limiti. 

i. BORÇLU FAKTORĠNG LĠMĠTĠ (BFL): MÜġTERĠ’nin her borçlusu için ayrı ayrı belirleyeceği maksimum iĢlem hacmi. 

j. FĠNANSMAN (ÖN  ÖDEME)  ORANI:  FAKTOR  tarafından  temellük  edilen alacaklara iliĢkin olarak MÜġTERĠ’ye 
sağlanabilecek, oranı FAKTOR tarafından serbestçe belirlenebilen ve değiĢtirilebilen finansman oranı.  

k. LĠBOR: Londra Bankalar arası para piyasasında Londra saati ile öğleden önce saat: 11:00 de sabitlenen referans faiz oranı.  
l. EURĠBOR: Euro alanı içinde Brüksel saati ile öğleden önce  saat:11:00 de sabitlenen referans faiz oranı.  
m. TRLĠBOR: Türk Lirası Bankalararası SatıĢ Oranı olarak tespit edilen referans faiz oranınıdır.  
n. KIYMETLĠ EVRAK   :  Kambiyo senetleri dahil 6102 sayılı TTK.da kıymetli evrak olarak tanımlanan evrakları ifade eder.  
o. Faktoring Komisyonu : FAKTOR’un faktoring hizmetlerinin bir karĢılığı olarak temlik aldığı alacak tutarının belirli bir oranı. 
p. Rücuedilebilir Faktoring : ĠĢ bu faktoring sözleĢmesi rücu edilebilir faktoring sözleĢmesi olup, BORÇLU’nun temlik edilen 

alacakları vadesinde herhangi bir nedenle ödememesi veya BORÇLU’ nun bir takım def’ iler ve itirazlar öne sürmesi, BORÇLU 
tarafından iflasının ertelenmesi, konkordato, yeniden yapılandırma talep edilmesi veyahut iflas etmesi ya da adresini terk, 
borçlarını tatil etmesi ya da aciz halinde bulunması ve benzeri durumların varlığı halinde FAKTOR, tahsilde tekerrür edilmemesi 
kaydıyla MÜġTERĠ’ye de rücu ederek faktoring alacağını ödemesini talep etme ve bu bağlamda MÜġTERĠ hakkında da takip 
veya dava yoluyla faktoring alacağını talep etme hakkına sahiptir. FAKTOR, faktoring alacaklarını faiz ve diğer tüm fer’ileriyle 
birlikte tamamıyla tahsilini takiben, MÜġTERĠ tarafından daha önce FAKTOR’ e temlik edilmiĢ BORÇLU’ dan olan alacaklarını -
hertürlü geri temlik harç ve masraflarının müĢteri tarafından karĢılanması koĢuluyla-  MÜġTERĠ’ ye geri temlik edilmesi iĢlemi; 
rücu edilebilir faktoring iĢlemidir.  

 

II. FAKTORİNG HİZMETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 
1. MÜġTERĠ, iĢ bu sözleĢmenin kapsamı içinde kalan alacaklarını, doğdukları anda ABTF formu ile birlikte fatura ve benzeri belgenin 

birer fotokopisini imza karĢılığı elden teslim ya da iadeli taahhütlü mektupla göndermek suretiyle FAKTOR’a bildirir.  MÜġTERĠ, ABTF 

formu ve faturalarla birlikte varsa alacağın doğumunu kanıtlayan belgeleri, sipariĢ formu, poliçe, çek, senet ve akreditif gibi ödeme 

vasıtalarını ayrıca teminatlarını, usulüne ve süre kısıtlamalarına uygun olarak FAKTOR’a devir, teslim ve temlikle yükümlüdür. Fatura 

ve benzeri belgenin fotokopisi ve sair eklerini ihtiva etmeyen ABTF formları bir hüküm ifade etmez. 

 

2. MÜġTERĠ  faturalarında,  alacağının  FAKTOR’a  temlik  edildiğini,  ödeme  vadesini, ödeme yerini ve FAKTOR’un tam ticari ünvanını, 

açık adresini gösteren ibarelere yer vermekle ve temliki borçlulara ihbarla mükellef olup, varsa ödeme tarihine kadar iĢleyecek akdi 

faiz, temerrüt faizi oranlarını açıkça belirtmek zorundadır. MÜġTERĠ ile borçlusu arasında ayrıca bir sözleĢme ya da çerçeve 

anlaĢmanın imzalanmıĢ olması halinde bu anlaĢmanın bir örneği de FAKTOR’a gönderilir. Bu anlaĢmada MÜġTERĠ, FAKTOR’un iĢbu 

sözleĢmeden kaynaklanan haklarının korunmasına ve sağlanmasına yönelik hükümlere yer verecektir. Alacağın temlik edildiğinin 

ihbarı yükümlülüğü tamamen MÜġTERĠ’ye aittir. MÜġTERĠ temliki bildirmemek suretiyle borçlunun üçüncü Ģahıslara iyi niyetle yaptığı 

ödemelerden ve FAKTOR’un bu nedenle uğrayacağı zararlardan da sorumludur. 

 

MüĢterinin Elektronik olarak düzenlenmiĢ bir faturayı devir etmesi halinde yasal koĢullara uygun olacak Ģekilde devri gerçekletirmesi 

ve alacağın tamamının ya da bir kısmının FAKTOR’ a devir edildiğini, vadesini, ödeme yerini ve FAKTOR’ un ünvanını, açık adresini 

gösteren ibarelere yer vemek, sözkonusu kayıtları içeren etiketi Elektronik fatura çıktısına ya da baĢka bir koĢulun öngörülmesi 

halinde bu Ģartlara uygun olarak yapıĢtırmak/eklemek yada herhangi bir Ģekilde beyan vermek, varsa ödeme tarihine kadar iĢleyecek 

akdi faiz, temerrüt faiz oranlarını belirtmek zorundadır.  

 

3. FAKTOR temlik aldığı alacak karĢılığında kullandırdığı finansmanı ve varsa bu finansmanın maddi ve maddi olmayan tüm 
teminatlarını, teminatı verenin MÜġTERĠ’ den farklı 3. bir gerçek veya tüzel kiĢi olması durumu da dahil olmak üzere MÜġTERĠ 
ve/veya Kefillerin ve/veya teminatı veren 3. kiĢilerin onayı ve bilgisi olmaksızın aldığı teminatları kefaletlerde dahil olmak üzere 
hertürlü yurtiçi yurtdıĢı banka ve finans kurumlarına veya banka ve finans kurumu olmayan kurumlara devir ve temlik  edebilecek veya 
riskini satabilecektir.  Diğer bir anlatımla MÜġTERĠ, iĢ bu sözleĢme hükümleri uyarınca temlik etmiĢ bulunduğu alacaklar ile ödeme 
vasıtalarının ve teminatların FAKTOR tarafından üçüncü kiĢilere devir ve temlikine muvafakat ettiğini, FAKTOR’un bu alacaklar ve 
ödeme vasıtaları üzerinde en geniĢ biçimde tasarruf yetkisine sahip olduğunu kabul eder. MÜġTERĠ ayrıca FAKTOR’den olan 
alacaklarını, borçlarına takas etme hakkından peĢinen feragat ettiğini, öncelikle borçlarını ödeyeceğini beyan ve kabul eder.  
 
MÜġTERĠ, FAKTOR tarafından yazılı olarak muvafakat edilmedikçe, devir konusu alacakların  ödenmesini teminat altına almakla 
yükümlüdür. Bu teminatlar, ayni, Ģahsi veya bu amaçla tanzim ve FAKTOR’a teminat amacıyla ciro ve teslim edilen kıymetli evraktan 
ibaret olabilir. Teminat için  verildiği üzerinde açıkça yazılı olmayan kambiyo senetlerinin ödeme vasıtası olarak verildiği taraflarca 
peĢinen kabul edilmiĢtir. 
 
Taraflar arasında aksi açıkça kararlaĢtırılmamıĢ ise; MÜġTERĠ, temlik konusu alacakların ödenmesini, finansmanı (ön ödemeleri), 
faktoring ücretlerini, komisyon faiz ve bilcümle masraflar ile ferilerini teminat altına almakla yükümlüdür. MÜġTERĠ, ayrıca kendisine 
sağlanan finansmanın, faktoring ücretlerinin, komisyonların, faiz ve bilcümle masraflar  ile ferilerinin teminatını teĢkil etmek üzere 
FAKTOR’a, talep ettiği miktarda ve türde teminat vermekle yükümlüdür. FAKTOR, MÜġTERĠ’nin ve/veya borçlularından herhangi 
birinin ödemelerini geciktirdiği, ödeme güçlüğü içine düĢtüğü ya da teminat açığının doğduğu, borçların vadelerinde tamamen 
ödenmeyeceğinin önceden anlaĢıldığı hallerde, teminatların değiĢtirilmesini ve/veya yeterli görülebilecek ek teminat verilmesini talep 
edebilir. 
 

FAKTOR, ayni veya Ģahsi teminat isteyebileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermek zorunda kalmaksızın teminatların değiĢtirilmesini 

ve/veya ek teminat verilmesini talep edebilir. Söz konusu teminatlar, sözleĢmenin süresinin uzatılması, yenilenmesi, ertelenmesi ve 

herhangi bir sebeple sona ermesi halinde dahi FAKTOR’ün  MÜġTERĠ’den her ne nam altında olursa olsun doğmuĢ doğacak bilcümle 

alacaklarının teminatını teĢkil etmeye devam edecektir. FAKTOR, bu teminatları MüĢteri’nin borçlarına derhal mahsup ve takas 

edebileceği gibi,MÜġTER’nin muhtemel riskleri için bu teminatlar üzerinde hapis ve rehin hakkına da sahiptir.FAKTOR’un Hapis 

Hakkı’nı kullanması için alacağının muaccel olması Ģart olmayıp, alacağın varlığı yeterlidir. FAKTOR’un teminat miktarını aĢan alacak 

ve zararlarını, ferilerini talep hakları saklıdır. MÜġTERĠ tarafından FAKTOR’a ödeme vasıtası olarak usulüne uygun olarak devir, ciro, 

teslim edilen kıymetli evrakın BORÇLUSU (keĢidecisi) tarafından menfi tespit davası veya kıymetli evrak altındaki imzanın inkarı veya 

kıymetli evraktan dolayı borçlu bulunmadığı veyahut teminat olarak verildiğinden kambiyo takibi yapılamayacağı ve benzeri herhangi 

bir iddia öne sürerek kambiyo senedinin ödenmesini engellemeye çalıĢması gibi bir davayla / itirazla / iddiayla karĢılaĢılması 
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durumunda MÜġTERĠ, kıymetli evrakın dayanağı olan satıĢın gerçek bir satıĢ olduğu ve malın/hizmetin ayıptan ari olarak BORÇLUYA 

(malın/hizmetin alıcısına) teslim edildiğine iliĢkin BORÇLU’dan alacağı ve BORÇLU’nun imzasını taĢıyan yazılı belgeyi FAKTOR’e 

ibrazla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi sözleĢmenin feshini doğurur.  

 

MÜġTERĠ;  

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanununun 9/3 maddesi gereğince,  

“Bir kambiyo senedinin ciro yoluyla faktoring Ģirketine devri hâlinde, kambiyo senedinden dolayı kendisine baĢvurulan kiĢi, düzenleyen 

veya önceki hamillerden biriyle kendi arasında doğrudan doğruya var olan iliĢkilere dayanan def’ileri faktoring Ģirketine karĢı ileri 

süremez” hükmü gereğince FAKTOR’a karĢı herhangi bir itirazda bulunamayacağını bildiğini, keza Kanunun 9/2 nci maddesi 

gereğince FAKTOR’e sunulan evrakların, temlik edilen alacağın ve verilen teminatların gerçek satıĢlardan kaynaklanan evraklar 

olmak zorunda olduğu ancak gerçek satıĢlara dayalı evraklarla FAKTOR’den finansman istenebileceğini bildiğini ve aksi davranıĢın 

“Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla” yapılan iĢlemler 

niteliğinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 158/J maddesi gereğince suç teĢkil edeceğini bildiğini,  

 

MÜġTERĠ; FAKTOR’e verilen  ve verilecek temliklerin ve FAKTOR’e temlik ve/veya ciro yoluyla geçirilecek alacağın ve kambiyo 

senetlerinin  gerçek satıĢa  ait olduğunu  beyan, kabul ve  taahhüt  eder.  

MÜġTERĠ, FAKTOR’e aĢağıdaki belgeleri teslim etmek zorundadır;  

 

 Borçlu adına düzenlemiĢ olduğu faturanın temlik kaĢesini ihtiva eden bir örneğini;  

 Borçlunun teslim aldığını belgelendiren ve borçlu tarafından imzalı ve kaĢeli irsaliye nüshalarını;  

 Temlik konusu alacaklara ait mal/hizmet sevkiyatlarını gerçekleĢtirdikten sonra FAKTOR’e göndereceği  yetkililerince 

            imzalanmıĢ Alacak Bildirim Formunu  

 Varsa alacağın tahsiline yönelik kambiyo senetleri ve sair ödeme araçlarını usulüne uygun bir Ģekilde ciro ederek;  

 Varsa alacağın teminatı niteliğindeki banka teminat mektubu örneğini  

 SatıĢ ve/veya çerçeve sözleĢmesi ve bunu kanıtlayan diğer tüm belgeleri,  

 MÜġTERĠ’yi ve mali durumunu tanımlamaya yarayan her türlü bilgi ve belgeleri, faktoring’e konu mal ve hizmetlerin 
           sigortalanmıĢ olması halinde, Sigorta poliçesi ve zeyilnamesini,  
 Bildirimli Faktoring iĢlemlerinde geçerli olmak üzere borçlular tarafından temlike konu alacakların nezdlerinde var olduğuna  
           ve gününde ödeneceğine dair Borçlu tarafından imzalanmıĢ beyanı,  

 
4. MÜġTERĠ,  temlik  olunan  alacakların  mevcudiyetini,  alacaklar  üzerinde  temlik tarihinde tasarruf yetkisinin varlığını ve tamamen 

ödeneceğini, borçlunun aczinden dahi sorumlu bulunduğunu gayri kabili rücu taahhüt ve garanti eder. MÜġTERĠ, her ne sebeple 

olursa olsun temlik olunan alacağın ödenmemesi halinde, alacağın tamamını, ödenmeyen  kısmını,  aldığı  ön  ödemeleri,  

finansmanı,  fer’ilerini  ve  bu  nedenle FAKTOR’un uğrayacağı zararları ve yapacağı masrafları, mehil tayinine, bir ihbar ya da ihtara, 

hüküm istihsaline gerek kalmaksızın iĢ bu sözleĢmede kararlaĢtırılan temerrüt faizi ile birlikte derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

5. MÜġTERĠNĠN ÖZEN BORCU : MÜġTERĠ, temlik olunan alacakların FAKTOR’a ödenmesini, iĢbu sözleĢme ile yüklendiği edimlerin 

ifasını engelleyecek, geciktirecek her türlü davranıĢtan kaçınmak zorundadır. MÜġTERĠ ile borçlusu arasındaki temel iliĢkiden 

kaynaklanabilecek ya da takas, mahsup veya sair bilcümle itiraz  ve defiler, MÜġTERĠ’nin FAKTOR’a karĢı yükümlülüklerini ifaya 

engel teĢkil etmeyeceği gibi bu yükümlülüklerin ifasını da geciktiremez. MÜġTERĠ, malların borçlu tarafından bir çekince olmaksızın 

teslim alınacağını, maddi ve hukuki ayıplardan ari olacağını, satıĢ ve ihracat  ya da sair iĢlemlerin  prosedürüne  ve  usulüne  uygun  

olarak  gerçekleĢeceğini,  FAKTOR’un  bu sebeple de bir itiraz ve defi ile karĢılaĢmayacağını garanti etmektedir. Diğer taraftan miktarı 

ne olursa olsun sözleĢmenin kapsamına dahil satıĢ ve alacaklara iliĢkin her türlü belgenin (raporlar, yükleme, nakliye, sigorta vs) birer 

örneğinin FAKTOR’a göndereceğini  MÜġTERĠ kabul ve taahhüt eder.   

 

MÜġTERĠ; FAKTOR’un zarar görmesine yol açacak her türlü davranıĢtan kaçınmak zorunda olup, onun bu tür yada dürüstlük kuralı 

ile bağdaĢmayan  her türlü davranıĢı sözleĢmeye aykırılık sayılacaktır.  

 

6. MÜġTERĠ, sattığı malı iĢletmesi dıĢında teslim edeceği hallerde, malı bütün rizikolara karĢı, primleri masrafları kendisine ait olmak 

üzere sigorta ettirmekle yükümlüdür. MÜġTERĠ  sigorta  tazminatını  bu  hükümle  peĢinen  FAKTOR’a  temlik  etmektedir. Sigorta 

tazminatının FAKTOR’a temlik edilmiĢ bulunması, FAKTOR’un o alacak için bu miktarla sorumlu tutulmasını gerektirmeyeceği gibi; 

FAKTOR, MÜġTERĠ’yi takip, teminatları paraya çevirme ve (finansman) ön ödemeler ile sair her türlü aĢan zararını talep hakkına 

sahiptir. 

 

7. MÜġTERĠ, her üç ayda bir ve hesap yılı sonunda ya da bu dönemler dıĢında talep halinde, iĢletmesi, satıĢları ve borçluları hakkında 

her türlü bilgiyi, hesap özetlerini, mizanı   v.s’yi   FAKTOR’a   göndermeyi   taahhüt   etmekte,   ayrıca   FAKTOR’un   kendi elemanları 

ya da bağımsız kuruluĢlar vasıtası ile bilcümle kayıt, belge ve defterler üzerinde inceleme yapmasına, yaptırmasına Ģimdiden izin 

vermektedir. Yeni yatırımlara giriĢilmesi, ortak alınması ve iĢletmenin yönetimini etkileyecek geliĢmeler, değiĢiklikler ile MÜġTERĠ 

aleyhine üçüncü kiĢiler tarafından açılan davalar, giriĢilen takiplerden, MÜġTERĠ ve/veya borçluların ödeme gücünü, teminatlarını 

olumsuz etkileyebilecek geliĢmelerden FAKTOR’u derhal haberdar edecektir. MÜġTERĠ’nin bu madde  ya  da  sözleĢme  ile  ilgili  

FAKTOR’a vermekle  yükümlü bulunduğu bilgi  ve belgeleri göndermiĢ olması, FAKTOR tarafından bu konuda bir talepte 

bulunulmamıĢ olması, MÜġTERĠ’nin iĢbu sözleĢmeyle üstlendiği yükümlülüklerini, sorumluluklarını kaldırmaz, hafifletmez. 

 

8. MÜġTERĠ, FAKTOR tarafından kendisine tanınan AFL’nin %15’ini aĢan talepler ve tutarı ne olursa olsun giriĢeceği sürekli borç 

iliĢkileri ve sözleĢme Ģartları ve mali durumu hakkında FAKTOR’a bilgi vermekle yükümlüdür. FAKTOR bu tür mal ve hizmet 

satıĢlarından doğan alacakları sözleĢme dıĢı bırakabilecektir. Bu alacakların kapsam dıĢı bırakılmamıĢ olması MÜġTERĠ’ye 

FAKTOR’un  LOTB de bulunduğu ve söz konusu alacaklar  için  garanti  ya  da  ön  ödeme  yükümünün  doğduğunu iddia  etme  

hakkı vermeyecektir.  MÜġTERĠ  kendisi  ve  borçluların  ödeme  gücünü,  teminatlarını olumsuz etkileyebilecek geliĢmelerden, 

aleyhlerine açılan davalardan, giriĢilen takiplerden, FAKTOR’u gecikmeksizin haberdar edecektir. 
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9. MÜġTERĠ, borçlusu ile arasındaki temel iliĢki sebebi ile kendisine yöneltilecek dava, talep, ihbar, ihtarlardan FAKTOR’u derhal 

haberdar edecek, borçlusu ile arasındaki temel iliĢkiden doğan haklarını (ihbar, ihtar, fesih v.s.) kullanmadan önce FAKTOR’a gerekli 

bilgi ve belgeleri verecektir. MÜġTERĠ ve borçlu arasındaki hukuki iĢlemde meydana gelebilecek her türlü değiĢiklik, sona erme, 

temlik olunan alacağın kısmen veya tamamen ödenmemesine, sona ermesine yol açtığı hallerde MÜġTERĠ bu alacak için elde ettiği 

ön ödemeler(finansmanı), FAKTOR  tarafından bildirilen faktoring ücreti, faiz ve bilcümle ferileri ile birlikte derhal iade etmekle 

yükümlüdür. MÜġTERĠ bu alacak sebebiyle FAKTOR’a ödemiĢ bulunduğu ya da hesabına borç kaydolunan ücret, faiz, masraf ve 

komisyonların iadesini talep edemez, ödemekten kaçınamaz. 

 

10. MÜġTERĠ, borçlusu ile arasında çıkabilecek ve temlik edilen alacakların kısmen de olsa ödenmemesine, ödemelerin gecikmesine yol 

açabilecek tüm uyuĢmazlıkları ödeme tarihine kadar  çözümleyemediği  ya  da  uyuĢmazlıkların çözümünün ödeme tarihini aĢacağı 

halden anlaĢıldığı takdirde, 9. madde hükümleri uygulanır. Diğer taraftan  MÜġTERĠ borçlusu ile  arasındaki temel  iliĢkiden  doğan  

ihtilafların  halli amacıyla borçlusu ile alacak miktarını azaltan, ödeme vadelerini uzatan anlaĢmalar yenilemeler yapamaz. MÜġTERĠ, 

FAKTOR’un zarar görmesi ihtimali bulunan her türlü davranıĢtan  kaçınmak  zorundadır.  MÜġTERĠ’nin  bu  davranıĢları  ya  da  

dürüstlük kuralı ile bağdaĢmayan davranıĢlarda bulunması akde ağır aykırılık sayılır. 

 

11. MÜġTERĠ Garanti hükümleri saklı kalmak kaydı ile her ne sebeple olursa olsun LOTB’nde bulunulmadıkça tamamen veya kısmen 

ödenmeyen alacaklar için yapılan finansman ödemelerini, fer’ilerini, FAKTOR tarafından bildirilen faktoring ücreti, faiz ve bilcümle 

fer’ileri ile birlikte iade etmekle yükümlüdür. FAKTOR  tarafından iĢbu sözleĢme kapsamında temlik alınan alacağın geri temliki her 

zaman için mümkün olup, alacakların geri temliki FAKTOR tarafından tanzim edilecek bir dekontla gerçekleĢtirilir. 

 

FAKTOR  aksi  taraflarca  her  alacak  için  ayrı  ayrı  olmak  üzere  kararlaĢtırılmadıkça borçluya karĢı ihbar, ihtar ya da protesto 

keĢidesi ile  yükümlü bulunmadığı gibi, borçluyu takibe, borçluya karĢı dava ikamesine mecbur değildir. FAKTOR bunun gibi borçlu 

tarafından kendisine yöneltilen temel iliĢki ya da alacağa iliĢkin bilcümle defi ve itirazları tahkik, cevaplandırma ve ikame olunan dava, 

tedbir gibi talep ve iĢlemleri takibe, ihbara mecbur değildir. MÜġTERĠ bu nedenlerle FAKTOR’a karĢı her ne nam altında olursa olsun 

bir talep ve dava hakkına sahip değildir. MÜġTERĠ’nin bu feragati, hakların kullanılmasının süreye tabi olduğu haller için de geçerlidir. 

 

12. FAKTOR, muhabirleri aracılığıyla tahsil edilecek senetleri adi postayla göndermeye yetkilidir.FAKTOR’un senetlerin postada 

kaybolmasından dolayı hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi, senet iptal davası MÜġTERĠ tarafından açılacaktır. Bu nedenle FAKTOR’un 

hiçbir yükümlülüğünün bulunmadığını , buna rağmen FAKTOR’ca iptal davası açılması durumunda tüm masrafların MÜġTERĠ 

tarafından karĢılanacağını MÜġTERĠ taahhüt eder. FAKTOR’e tevdi ettiği protesto talimatlı senetlerin protesto edildikten sonra 

ödenmesi halinde vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek süre için FAKTOR’den gecikme faizi, masraf ve komisyon talebinde 

bulunmayacağını kabul eder. FAKTOR’a verdiği ve vereceği senetlerle ilgili olarak FAKTOR’ca tanzim edilerek MÜġTERĠ’ye verilecek 

müĢteri dekontunda yer alacak bilgilere hiç bir itirazı olmayacağını ve ihtilaf halinde bu talimat ile her senet tevdiinde tanzim edilecek 

müĢteri dekontunun kesin delil teĢkil edeceğini kabul eder.  

 

13. FAKTOR’a tevdi edilen bütün kıymetli evraklar ise aĢağıdaki talimata göre tahsil edilerek MÜġTERĠ’nin FAKTOR’a karĢı her türlü 

borcundan mahsup edilecektir.  

 

Tevdi edilen kıymetli evrakların bedelleri, ilgili hesaplarında karĢılığı bulunmaması sebebiyle tahsil edilmediği takdirde, FAKTOR bu 

sorumlular aleyhine kanuni takip yapıp yapmamakta tamamen muhtar olup, kıymetli evrakların postada geçen süre nedeniyle zaman 

aĢımına uğraması veya muhatap Bankaya gönderiliĢi ve/veya MüĢteriye iadesi  esnasında postada vaki olacak kaybolmalar sebebiyle 

MÜġTERĠ, FAKTOR’u sorumlu tutmayacağını, iptal davasının tarafından açılacağını, bu nedenle FAKTOR’un hiç bir yükümlülüğü 

bulunmamakla birlikte FAKTOR’ca iptal davası açılması durumunda tüm masrafların kendisi tarafından karĢılanacağını, ileri tarihli 

kıymetli evrakların keĢide tarihinde muhatap Banka’ya ibraz edileceğini kabul ile FAKTOR’u gayri kabili rücu ibra eder. 

 

14. FAKTOR, önceden kendisine MÜġTERĠ tarafından bildirilecek her borçlu için uygun gördüğü takdirde bir BFL belirleyecek ve BFL’ni 

MÜġTERĠ’ye yazılı olarak bildirecektir. BFL tayin edilen borçluya MÜġTERĠ tarafından yapılan satıĢlara, hizmetlere iliĢkin alacakların 

doğumu ile birlikte FAKTOR tarafından iĢbu sözleĢme uyarınca kendiliğinden temellükü ve belgelerin gönderilmesinden sonra 

FAKTOR, MÜġTERĠ’ye tayin edeceği oranda ön ödeme (finansman) sağlayabilir. FAKTOR, ön ödeme (finansman)kullandırıp,  

kullandırmamakta tamamen serbest olup, MÜġTERĠ’nin AFL ve BFL’inde boĢluk bulunduğundan bahisle ön ödeme (finansman) 

kullandırılmasını talep hakkı yoktur. Borçlu için tayin olunan BFL hiçbir suretle aĢılamaz. Temellük edilen alacak miktarlarının BFL’ni 

aĢması halinde, aĢan miktar için MÜġTERĠ’ye ön ödeme (finansman) sağlanmaz. Alacakların borçlu tarafından  ödenmesi  halinde  

boĢalan  BFL  için  aynı  oranda finansman sağlanabilir. FAKTOR tarafından temellük edilmiĢ alacaklar için ön ödeme (finansman) 

sağlanmamıĢ bulunması, bu alacakların faktoring hizmetlerinden sadece tahsilat amacına yönelik temlik edildiği anlamını taĢır. Bu 

alacaklar hakkında da iĢbu sözleĢmede yer alan hükümler aynen uygulama alanı bulur. Ancak ön ödeme (finansman) sağlanmaz. 

 

15. FAKTOR; MÜġTERĠ ya da borçlulardan herhangi birinin ödeme güçlüğü içine düĢmesi, ödemelerin gecikmesi, ayıp iddiasında 

bulunulması, mücbir sebep veya olağanüstü sebepler de dahil olmak üzere, alacağın ödenmemesi gibi hallerde tayin olunan BFL’inde 

boĢluk bulunsa bile ödeme yapmama hakkına sahiptir. FAKTOR ileri sürülen iddiaların haklılığını araĢtırmakla, MÜġTERĠ’ye ihbarla 

yükümlü değildir. Alacak veya temel iliĢki hakkında borçlu ve MÜġTERĠ arasında bir uyuĢmazlığın mevcut olduğu bütün hallerde 

FAKTOR ödemeden kaçınabilir, söz konusu alacakları masrafları MÜġTERĠ’ye ait olmak üzere her zaman serbestçe geri temlik 

edebilir.  

 

16. BFL’ni aĢan alacaklar ile tahsil olunan alacak bakiyeleri ve lehine tahakkuk etmiĢ, edecek bilcümle alacakları, MÜġTERĠ’nin iĢbu 

sözleĢmeden doğan  ya  da  her ne sebeple olursa olsun FAKTOR’a mevcut her türlü borç ve yükümlülüklerinin teminatını teĢkil 

etmek üzere rehinlidir. FAKTOR, bu teminatları da MÜġTERĠ’nin borçlarına derhal mahsup, takas edebileceği gibi bunları, 

MÜġTERĠ’nin muhtemel riskleri için rehin nedeniyle bloke de tutma hakkına da sahiptir. Ayrıca FAKTOR’un hapis hakkı da mevcuttur.  
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17. FAKTOR tarafından borçlular için BFL tayin edilmiĢ, ön ödeme (finansman) yapılmıĢ olması hiçbir suretle MÜġTERĠ’ye LOTB verildiği 

anlamını taĢımaz. 

 

18. MÜġTERĠ, iĢbu sözleĢme kapsamındaki faktoring iĢlemlerinin bir bütün olduğunu, taraflar arasındaki hesapların uluslararası 

muhasebe standartlarına uygun ve faktoring faaliyetlerine özgü bir Ģekilde cari hesap tarzında yürütüleceğini, bir kıymetli evrakın, sair  

ödeme  vasıtalarının  ve  temlik  edilen  alacaklarının  bedellerinin,  ancak  tahsil edilmiĢ bulunmaları Ģartı ile cari hesaba yapılmıĢ 

kaydın vuku bulmuĢ sayılacağını, garanti hükümlerinin uygulanması, garantinin kalkması, düĢmesi hallerinde dahi kullanımdaki fonlar 

hesabının, ait bulunduğu para, döviz cinsi üzerinden sağlanan ön ödemenin (finansmanın), borcunu teĢkil ettiğini peĢinen kabul 

etmektedir. Ayrıca taraflar hesaba, ön ödeme (finansman), masraf, banka masrafı, faiz, komisyon gibi faktoring sözleĢmesi nedeniyle 

kaydolunacak kalemlere, bu kalemlerin doğduğu tarihlerden itibaren, kararlaĢtırılan, FAKTOR tarafından bildirilen oranlarda faiz, 

ücret, komisyon tahakkuk ettirileceğini, alacakların vadelerinde ödenmemesi halinde FAKTOR’un  her  zaman  belli  devrelerle bağlı  

olmaksızın  alacaklarını  iĢbu  sözleĢme hükümleri uyarınca ferileriyle birlikte talebe hakkı olduğu, bu haller dıĢında cari hesap 

bakiyesinin   (zorunlu   olmamakla   birlikte)   hesap devresi olan her 3 ayda bir tanzim edilebilecek bir hesap ekstresiyle MÜġTERĠ’ye 

gönderilebileceği, MÜġTERĠ’nin bir ay içinde usulüne uygun olarak itirazda bulunmaması halinde borç bakiyesinin kesinleĢeceği, 

MÜġTERĠ’nin itirazına esas teĢkil edebilecek maddi hataların gerekçeli olarak bildirilmemesi halinde itirazın yapılmamıĢ sayılacağı 

hususlarında mutabıktırlar. MÜġTERĠ, itiraz etmemesi veya  itirazında  gerekçelerini bildirmemiĢ  olması  halinde  ekstre  sonuçlarının 

2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanunu’nun 68/b maddesinin 2. fıkrası uyarınca kesinleĢeceğini ve hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak 

borcunu ödedikten sonra dava edebileceğini kabul ve taahhüt eder. Alacak, mal ve belgeler ile sair herhangi bir konuda uyuĢmazlık 

çıkması halinde FAKTOR dilerse bu alacakları ayrı bir hesapta takip etme hakkına sahiptir. Ancak bazı alacakların ayrı hesaplarda 

izlenmiĢ olması, faktoring iĢleminin bir bütün teĢkil etmediği anlamını taĢımaz. 

 

19.  FAKTOR ile MÜġTERĠ arasında  belirlenen iĢlem hacimleri, ön ödeme (finansman)  oranları,  komisyon,  garanti  bedeli,  ücret,  faiz,  

FAKTOR  tarafından piyasa ve maliyet koĢulları, ekonomik kriz, iktisadi Ģartlarda ki değiĢiklikler, politik Ģartlardaki değiĢiklikler 

çerçevesinde her zaman serbestçe değiĢtirilebilir. Bu değiĢiklik yapma hakkı yukarıda belirtilen koĢullar dahilinde iskonto kredileri 

içinde geçerlidir. Vadesinde ödenmeyen alacaklar için, alacak tamamen ödeninceye kadar ayrıca komisyon tahakkuk ettirilir.  

 

20. FAKTOR, MÜġTERĠ’ye serbestçe sağlayabileceği ön ödemeleri (finansmanı), temellük ettiği alacak ya da belirlediği iĢlem hacimleri 

cinsinden kullandırmak mecburiyetinde değildir. FAKTOR dilediği takdirde tayin olunan para cinsini serbestçe değiĢtirebilir. Türk  

Lirası  ön ödemeleri herhangi bir  döviz  cinsine, döviz  ön ödemelerini Türk Lirasına serbestçe dönüĢtürebilir veya Türk Lirası iĢlem 

hacimlerini dövize endeksli olarak uygulayabilir. FAKTOR’un bu hakkı kullandırılmıĢ finansman (ön ödemeler) için de  mevcut  olup,  

hakkın  kullanılması  halinde  ve  her  keresinde hesaplarda gerekli değiĢiklikler yapılır, bu suretle oluĢan kur farkları MÜġTERĠ’den 

tahsil olunur. MÜġTERĠ kur farkı, komisyon, v.s. gibi nedenlerle FAKTOR’den bir talep hakkının bulunmadığını kabul ve beyan ile bu 

konudaki her türlü taleplerinden peĢinen ve gayrikabilirücu feragat etmektedir. 

 

21. Taraflarca kararlaĢtırılması halinde MÜġTERĠ’ye dövize endeksli olarak finansman kullandırılabilir. Bu halde döviz cinsinden tahsil 

olunan finansman, TCMB Döviz alıĢ kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek kullandırılır. Finansman ve ferilerinin geri ödenmesi 

sırasında, geri ödeme tarihindeki TCMB Efektif satıĢ kuru esas alınır. Bu suretle kısmen veya tamamen geri ödeme sırasında 

oluĢabilecek ana para kur farkları ve BSMV’si MÜġTERĠ’den tahsil olunur.BORÇLU’lardan yapılan tahsilatlar, yapılan ön ödemelerin 

(finansman) ve MÜġTERĠ’nin sair  borçlarının kapatılmasına tahsis edilir. FAKTOR, kısmi tahsilatı öncelikle komisyon, faiz ve 

masraflar ile güvencesi en az kısma sayma hakkına sahiptir. Ödemelerin öncelikle hangi alacaklara mahsup edileceğini tayin hakkı 

münhasıran FAKTOR’a aittir.  

 

22. ĠĢ bu sözleĢmedeki MÜġTERĠ ve/veya MÜTESELSĠL KEFĠLLER, FAKTOR ile akdolunmuĢ/akdolunacak sair sözleĢmelere asaleten 

veya kefaleten atmıĢ oldukları imzalar nedeniyle ya da sözleĢmelerde imzaları olmamakla birlikte FAKTOR tarafından 

akdolunmuĢ/akdolunacak sair sözleĢmeler kapsamında iktisap olunan kıymetli evraktaki keĢide, ciro veya aval imzalarından dolayı 

FAKTOR’a borçlu bulunmaları halinde; FAKTOR’a ödenen borçlar ödeninceye kadar FAKTOR’a merhun/rehinli olacağını ve 

FAKTOR’un doğmuĢ/doğacak hak ve alacaklardan takas, hapis ve mahsup hakkı bulunduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler. 

Ortaklarından en az biri aynı olan tüzel kiĢiler, farklı tüzel kiĢilik olarak kurulmuĢ olsalar dahi bu madde kapsamında; aynı tüzel kiĢilik 

gibi kabul edileceği ve FAKTOR tarafından rehin, takas ve mahsup hakkı kullanılabileceği taraflarca kabul ve beyan edilmektedir. 

 

23. MÜġTERĠ  iĢbu  sözleĢmesinin  ifası  ile  ilgili  olarak  FAKTOR’un  ifa  yardımcıları, personeli ve kullandığı, kullanacağı bilcümle 

vasıtalar (PTT, DHL, TNT, Kurye ve Kargo gibi) nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zararlardan FAKTOR’un herhangi bir 

sorumluluğunun bulunmadığını, bu konuda her ne nam altında olursa olsun her türlü talep, dava haklarından peĢinen feragat ettiğini 

gayrikabilirücu beyan ve kabul etmektedir. 

III. TAHSİL GARANTİSİ HÜKÜM VE ŞARTLARI  
1. FAKTOR tarafından borçlular için AFL belirlenmiĢ ve kararlaĢtırılan oranda peĢin ödeme yapılmıĢ olması MÜġTERĠ’ye  LOTB’da 

bulunulduğu anlamına gelmez.  

 

2. FAKTOR tarafından MÜġTERĠ’ye yazılı olarak LOTB’da bulunulduğunda, MÜġTERĠ, BORÇLU’nun aczinden sorumlu olmayacaktır.  

 

3. FAKTOR,  AFL ve BFL’yi yazılı olarak MÜġTERĠ’ye bildirir. Ancak, Limit Onay ve Tahsis Bildirimi (LOTB) açıkça yazılı olarak 

bildirilmedikçe yorum yoluyla ya da baĢka bir Ģekilde garantinin mevcudiyeti iddia edilemez. 

FAKTOR, MÜġTERĠ’ye tanımıĢ olduğu limitleri her zaman azaltmak ve arttırmak suretiyle değiĢtirmeye yetkilidir.  

 

4. FAKTOR, MÜġTERĠ’nin iĢbu sözleĢme hüküm ve Ģartlarına aykırı davranıĢları nedeniyle garanti yükümlülüğünü  her zaman geçmiĢe 

etkili olarak ortadan kaldırabilir.  
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5. Alacağın tahsilinin, MÜġTERĠ ile BORÇLU arasındaki iliĢkiden ya da BORÇLU’nun aczi dıĢında herhangi bir sebepten dolayı  

vadesinde gerçekleĢmemesi halleri, garanti kapsamı dıĢındadır. Bu durumda MÜġTERĠ, FAKTOR’un yazılı talebi üzerine aldığı peĢin 

ödemeyi iade etmek zorundadır.  

 

6. FAKTOR, borçlu sayısı ve tayin olunan BFL’lerinden bağımsız olarak MÜġTERĠ için belirlediği AFL’ni geçen temlikler ve aĢan miktar 

için MÜġTERĠ’ye ön ödeme (finansman)  yapmaz.  Bu  ihtimalde  MÜġTERĠ  belli  bir  borçlu  ya  da  borçlular hakkında BFL boĢluğu 

bulunduğundan bahisle ön ödeme (finansman) talebinde bulunamaz. 

IV. KEFALET 
1. ĠĢbu sözleĢmenin sonunda isim, unvan, imzası ve adresleri yer alan müteselsil kefiller, MÜġTERĠ’nin FAKTOR ile akdetmiĢ bulunduğu 

iĢbu faktoring sözleĢmesi, özel Ģartları, bilcümle ekleri, yenilemelerinden ve sair sebeplerden dolayı, gerek yalnız olarak, gerek diğer 

kiĢilerle birlikte FAKTOR’a karĢı faktoring iĢlemlerinden ve sair sebeplerden borçlandığı ve borçlanacağı tutarları iĢbu sözleĢmenin 

son sayfasında isim ve unvanlarının yanında yer alan kefalet limiti tutarında Müteselsil kefil sıfatı ile sorumludurlar. Kefalet limit tutarı, 

faktoring borcundan temerrüt anında müteselsil kefilin ne kadarlık kısmından sorumlu olacağını göstermekte olup, temerrüt anından 

itibaren müteselsil kefilin sorumlu olduğu miktara temerrüt faizi ve faizin gider vergisi iĢleyecektir.  

 

2. Kefalet kapsamına, FAKTOR tarafından yapılan peĢin ödemeler ve bunlara iliĢkin faktoring faizi ve bunun için hesaplanacak temerrüt 

faizi, komisyon, her türlü masraflar ve vekalet ücreti dahil olup, müteselsil kefillerin sorumluluğu bütün bu hususları kapsamaktadır.  

 

3. Kefil/Kefiller, FAKTOR nezdinde bulunan her türlü hak ve alacakları ile kıymetli evrakları ve menkul mallarının, kefalet borçlarının 

teminatı olmak üzere FAKTOR’ e rehinli olduğunu ve FAKTOR’ un bunlar üzerinde rehin, takas, mahsup, virman ve hapis haklarının 

bulunduğunu gayrikabili rücu suretiyle beyan ve kabul etmiĢlerdir.   

 

4. SözleĢmede birden fazla kefilin kefaletinin bulunması halinde birlikte kefalet sözkonusu olmayıp, tüm kefiller birbirlerinden bağımsız 

olarak ayrı ayrı kefalet limitleri kadar, sorumluluk altına girmeyi kabul ve taahüt etmiĢlerdir.   

 

5. FAKTOR alacağın teminatını teĢkil etmek üzere hangi tarihte verilmiĢ, tesis edilmiĢ olursa olsun bilcümle teminatları, rehinleri nakde 

tahvil ettirek veya asıl borçluya müracaat etmek mecburiyetinde olmaksızın borcun ve ferilerin tamamının tediyesini MüĢteri’den Türk 

Borçlar Kanunu’nda öngörülen hallerde Müteselsil Kefillerden ayrı ayrı veya birlikte talep yetkisine sahiptir.  

 

MÜġTERĠ tarafından FAKTOR’e temlik ve teminat verilmiĢ olması ve garanti hükümleri gereğince FAKTOR’un MÜġTERĠ’ye müracaat 

edememesi, FAKTOR’ün MÜTESELSĠL KEFĠLE müracaat etmesine engel teĢkil etmez. MÜġTERĠ tarafından FAKTOR’e temlik ve 

teminatlar verilmiĢ olması müteselsil kefilin KEFALET BORCUNUN TEMĠNATI olmadığından ve MÜTESELSĠL KEFĠL ayrı bir teminat 

olduğundan, MÜTESELSĠL KEFĠLĠN bizzat müteselsil kefalet borcu için verebileceği teminatlar hariç olmak üzere MÜTESELSĠL 

KEFĠL, Türk Borçlar Kanunu’nun 586/2 maddesinin kendisi yönünden (kefalet borcu nedeniyle bizzat kendisi tarafından verilebilecek 

teminatlar hariç) herhangi bir takip yasağı getirmediğini bildiğini; bu hükmü dolanarak kendisi hakkında takip yapılamayacağı 

iddiasıyla hakkındaki takibi engelleme çabası içine girmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiĢtir.  

 

6. Kefil/Kefiller Ġcra ve Ġflas Kanunu’nun 295. maddesindeki  haklardan feragat etmiĢtir/etmiĢlerdir ve FAKTOR’un MÜġTERĠ için istenen 

konkordatoya muvafakat etmesi halinde de kefile/kefillere herhangi bir ihbarda bulunulmadan da kefalet sorumluluğunun aynen 

devam edeceğini kabul etmiĢtir/etmiĢlerdir.   

 

7. Kefil/Kefiller alacağın veya kefaletin sağlanması için hangi tarihte olursa olsun verilmiĢ teminatlar bulunsa bile bunların satıĢını 

istemekten feragat etmiĢtir, etmiĢlerdir. Muaccel olur olmaz borcu derhal ödeyeceğini/ödeyeceklerini taahhüt etmiĢtir/taahhüt 

etmiĢlerdir. 

 

8. Kefil/Kefiller kefil olunan borç veya borçlar için MÜġTERĠ’nin aldığı ve alacağı ipotek, ticari iĢletme rehni, ticari senet rehni, diğer 

kefalet ve her türlü Ģahsi ve ayni teminatlardan, Factoring SözleĢmesinde yer alsın veya almasın FAKTOR’un karĢılanmayan 

alacaklarını öncelikle tahsil etmesini ve FAKTOR alacağını tamamen almadıkça, halefiyet yoluyla kendisine/kendilerine intikal eden 

teminatlara baĢvurmamayı Ģimdiden kabul ve taahhüt etmiĢtir/etmiĢlerdir.  

 

9.  Her bir MÜTESELSĠL KEFĠL ayrı ayrı olarak, diğer kefillerden veya diğer teminatlardan bağımsız olarak gerek mevcut ve gerekse 

faktor’e ilerde açılacak faktoring iĢlemlerinden dolayı doğabilecek borçlara müteselsil kefil olduğundan ve müteselsil kefil olur iken 

MÜġTERĠ ya da üçüncü kiĢilerce verilmiĢ veya verilecek teminatları dikkate almadığından ve almayacağından, FAKTOR’ün tam bir 

hareket serbestisi içinde olduğunu; FAKTOR’ün bu bağlamda kısmen tahsilat yaparak veya yapmayarak dilediği teminatı fek 

etmekte/serbest bırakmakta / iade etmekte keza dilediği kefilin kefaletini sona erdirmekte veya faktoring alacağını dilediği üçüncü 

kiĢiye temlik etmekte tam anlamıyla serbest olduğunu,   kefilin/kefillerin bu yüzden durumumun/durumlarının ağırlaĢtığını ileri sürerek 

FAKTOR’a karĢı hiçbir iddia ve istekte bulunma hakkı / hakları olmadığını ve olmayacağını kabul etmiĢtir.  MÜġTERĠ’nin FAKTOR’a 

karĢı taahhütlerinin bir veya bir çok defa temdit edilmesi, borcun taksitlendirilmesi, borç için verilmiĢ olan teminatların tamamen veya 

kısmen FAKTOR tarafından geri verilmesi / fek edilmesi / serbest bırakılması, ibra edilmesi hallerinde de kefilin/kefillerin bunlara 

muvafakat ettiğini/ettiklerini ve kefaletinin /kefaletlerinin aynen devam edeceğini kabul ve taahhüt etmiĢtir/etmiĢlerdir.  

 

10. Kefil/Kefiller bu sözleĢmeden doğan borç için veya MÜġTERĠ’nin diğer borçları için baĢka kefillerin, ipoteklerin, her türlü ayni ve Ģahsi 

teminatların sözkonusu olması halinde, FAKTOR’un dilediği takdirde diğer kefillerden ve teminatlardan vazgeçmesini, diğer kefilleri 

veya mirasçılarını ya da MÜġTERĠ’yi ibra etmesini ve iĢbu kefaletin /kefaletlerin aynen devam edeceğini peĢinen kabul ve taahhüt 

etmiĢtir/etmiĢlerdir.   
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11. Kefil/kefiller mevcut ve ileride iktisap edeceği/edecekleri gayrimenkulleri FAKTOR’un onayı olmadan üçüncü Ģahıslara kiraya vererek 

tapuya Ģerh ettirdiği/ettirdikleri takdirde gayrimenkulün ekspertiz değerinin %50’si oranında Ģirkete derhal cezai Ģart ödemeyi kabul ve 

taahhüt etmiĢtir/etmiĢlerdir.  

 

12. Kefil/kefiller FAKTOR ile MÜġTERĠ arasındaki faktoring sözleĢmesinin maddelerinin tamamının kendi hakkında da aynen 

uygulanmasını, ek teminat verilmesi de dahil olmak üzere müĢteriyi borç altına sokan tüm hususları aynen garanti ve taahüt 

etmiĢtir/etmiĢlerdir.  

 

13. ĠĢbu sözleĢme aynı MÜġTERĠ için düzenlenmiĢ önceki sözleĢme/sözleĢmelere ek yapıldığı takdirde, bu sözleĢme altına imza atmıĢ 

kefil/kefiller; önceki sözleĢmelerde kefalet imzası olmasa dahi iĢbu sözleĢmedeki kefalet limiti dahilinde önceki sözleĢme ile sağlanan 

finansmandan doğmuĢ ve doğacak her türlü borçtan ötürü de sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt etmiĢtir/etmiĢlerdir.  

 

14. Kefil/Kefiller, müteselsil kefaletlerinin hem kefalet anında mevcut olan borçları hem de gelecekte doğacak borçları kapsadığını kabul 

beyan ve taahhüt etmiĢtir/etmiĢlerdir.  

 

15. MÜġTERĠ kefaletin tüzel kiĢi tarafından verilmesi durumunda kefalet sözleĢmesinin süresiz olduğunu, bir gerçek kiĢi tarafından 

verilmiĢ olan kefaletin ise iĢbu sözleĢmenin kurulmasından baĢlayarak on yıl süreyle geçerli olduğunu kabul eder. MüĢteri kefalet 

süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce yapılmak kaydıyla,  kefillerin kefalet sözleĢmesinin azami on yıllık yeni bir 

dönem için uzatılacağını beyan ve taahhüt etmiĢtir.  

V. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ, FESHİ VE SONUÇLARI 
1. ĠĢbu sözleĢme süresizdir. FAKTOR, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın  sözleĢmeyi her 

zaman serbestçe ve tazminat ödemeksizin sona erdirebilir. MÜġTERĠ’ de bu sözleĢme kapsamında FAKTOR’ dan kullandığı 

finansmanı faiz, fer’i, komisyon ve tüm diğer masraflarını nakden ve defaten ödemek koĢulu ile sözleĢmeyi her zaman sona erdirebilir.  

 

2. MÜġTERĠ’nin bu sözleĢmeye herhangi bir aykırılığı halinde ve sözleĢmede belirtilen sair hallerde FAKTOR, herhangi bir ihbara, 

ihtara, hüküm istihsaline, mehil tayinine, alacağın miktarının yetkili yargı organlarınca önceden tespitine gerek olmaksızın bilcümle  

ödeme  vasıtaları  ve  teminatları ile  birlikte  nakde  tahvile, mahsuba, aynı zamanda KEFĠLLERĠ takibe yetkilidir.  

MÜġTERĠ ve KEFĠLLER ayrıca, FAKTOR tarafından aleyhlerine giriĢilebilecek takip ya da açacağı her türlü davalarla ilgili olarak 

ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir talep etmesi halinde FAKTOR’ün teminat vermekten (teminat göstermekten veya teminat yatırmaktan ) 

vareste tutulmasını gayrikabili rücu suretiyle beyan ve kabul etmiĢlerdir. Herhangi bir nedenle mahkeme tarafından teminat istenmesi 

halinde FAKTOR tarafından verilecek teminatların teminat mektubu komisyonu ve benzeri giderlerinden MÜġTERĠ ve MÜTESELSĠL 

KEFĠLLER  sorumludur.  

KEP (kayıtlı elektronik posta) adresine elektronik ortamda yapılacak duyuru, ihtar ve tebligatlara iliĢkin hükümler saklı kalmak üzere, 

bu sözleĢme uyarınca yapılacak ihtar ve ihbarların yazılı yapılması ve yetkili kiĢilerin imzalarını taĢıması gerekmektedir. Bu sözleĢme 

uyarınca yapılacak ihtar ve ihbarların, tacirler için Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen Ģekillerde veya elden tebliğ suretiyle yapılması 

lüzumludur.  

3. MÜġTERĠ’nin iĢbu sözleĢmeye aykırı davranıĢı, FAKTOR’un takdirine göre kredi değerliliği ve mali durumunda olumsuz geliĢmeleri 

ortaya çıkması halinde, FAKTOR herhangi bir ihbar süresi tanımaya gerek kalmaksızın sözleĢmeyi yazılı ihbarla derhal sona 

erdirebilir. Bu fesih hakkının kullanılabilmesi için MÜġTERĠ’nin aczinin sabit, iflasının hüküm altına alınmıĢ olması Ģartı aranmaz. 

Sebebin haklılığı tamamen FAKTOR’un takdir yetkisi içindedir. 

 

4. SözleĢmenin herhangi bir Ģekilde sona ermesi veya feshi halinde MÜġTERĠ’nin bütün borçları  ve  ferileri  muaccelliyet  kesbeder, 

MÜġTERĠ, almıĢ  fakat  ödenmemiĢ  ön ödemeleri (finansmanı), faktoring ücreti, masraf, faiz gibi ferileri ile birlikte derhal iade etmekle 

yükümlü olur. MÜġTERĠ ayrıca bir ihbar ya da ihtara gerek bulunmaksızın  iĢbu  sözleĢme  uyarınca  tahakkuk  etmiĢ  sair  

borçlarını  da  derhal, nakden ödemek mecburiyetindedir. FAKTOR, tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile MÜTESELSĠL KEFĠLLER 

dahil MÜġTERĠ’nin bilcümle teminatlarını ayrı ayrı ya da birlikte nakde tahvil için takip  yetkisine  sahiptir.  Bu  halde  gerek  

MÜġTERĠ,  gerekse kefiller mükerrerlik iddiasında bulunamazlar. 

 

5. ĠĢbu sözleĢmenin herhangi bir zamanda FAKTOR tarafından sona erdirilmiĢ olması halinde MÜġTERĠ her ne nam altında olursa 

olsun bir talepte bulunamaz. 

 

6. SözleĢmenin sonlandırılması MÜġTERĠ ve müteselsil kefillerin iĢbu sözleĢme gereği borçlarını ve yükümlülüklerin sonlandırmaz.  

 

7. FAKTOR, aĢağıda sınırlı sayıda olmamak üzere gösterilen veya benzeri hallerde haklı bir nedenle herhangi bir mehil verilmesine 

gerek olmaksızın sözleĢmeyi derhal tazminatsız sona erdirmeye yetkilidir.  

a. Önemli Olumsuz DeğiĢiklik: MüĢterinin ve/veya kefillerinin veya MüĢterinin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında olan herhangi bir 
kuruluĢun finansal durumunda, faaliyet sonuçlarında veya iĢletme ortamında SARDES FAKTORĠNG Aġ’nin makul görüĢüne göre 
MüĢterinin ve/veya kefillerinin iĢbu sözleĢme çerçevesindeki yükümlülüklerine riayet etmesini olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir 
değiĢiklik olması veya olma ihtimalinin ortaya çıkmıĢ olması. Ġflas, doğrudan iflasının talep edilmesi, iflasın ertelenmesinin istenilmesi, 
depo kararı verilmesi, konkordato talebi, konkordato mühleti, borçlarının yeniden yapılandırılması talebi,  borçların yeniden 
yapılandırılması, malvarlığının bir kısmına veya tamamına ihtiyati tedbir konulması, koruma altına alınması, ödemelerinin tatil 
edilmesi, adreslerinin terk edilmesi, herhangi bir alacaklı tarafından geçici veya kesin aciz belgesi alınması, çekinin karĢılıksız 
çıkması, bono veya poliçelerinin protesto edilmesi durumları önemli olumsuz değiĢiklik örnekleridir.    
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b. Olumsuz Rehin: SARDES FAKTORĠNG Aġ’nin önceden yazılı izni olmaksızın MüĢterinin ve/veya kefillerinin ve/veya MüĢterinin 
doğrudan veya dolaylı kontrolü altında olan herhangi bir kuruluĢun mevcut veya gelecekteki gelir ve varlıklarının tümü ya da herhangi 
bir tanesi üzerinde ipotek, rehin tesis etmesi veya teminat amacıyla haklarını devir ve temlik etmesi, hapis hakkı kurması veya benzeri 
sonuç veya etkiye yol açacak Ģekilde bir düzenleme veya takyidat tesis etmiĢ olması.  

 

c. Çapraz Temerrüt: MüĢterinin ve/veya kefillerinin ve/veya MüĢterinin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında olan herhangi bir 
kuruluĢun, herhangi bir Ģekilde girmiĢ olduğu borçlarını zamanında SARDES FAKTORĠNG A.ġ’ ye ödememiĢ veya borca aykırılık 
nedeniyle borçlarının belirlenmiĢ vade tarihinden önce muaccel hale gelmiĢ olması.  

 

d. MüĢterinin kendisinin ve/veya tüzel kiĢi ortaklarının ortaklık yapısının değiĢmesi halinde bu durumu SARDES FAKTORĠNG Aġ’ye 
derhal bildirmemiĢ olması.  

 

8. Temlik edilen alacağın, ödenmemesi halinde, alacağın dava ve icra marifetiyle takibi ve tahsilinin FAKTOR tarafından yapılması, bu 

hususun her alacak için ayrıca taraflarca kararlaĢtırılmasına bağlı değildir ve FAKTOR takip ve tahsili yapmaya karar vermek 

konusunda tek baĢına yetkilidir. Her durumda MÜġTERĠ, alacağın gereği gibi takip olunmadığından bahisle FAKTOR’den bir talepte 

bulunamaz. MÜġTERĠ alacağın takibi ve tahsiline iliĢkin masrafları, alacak miktarı üzerinden tahakkuk ettirilecek tahsil ücretini  ve  

bilcümle  ferilerini  ödemekle  yükümlüdür. Söz  konusu faiz  ve  ücretin ödenmesi, takip ve tahsilatın baĢarıya ulaĢması Ģartına bağlı 

değildir. ĠĢbu madde hükümleri uyarınca borçluya karĢı dava açılmıĢ, takibe geçilmiĢ olması, MÜġTERĠ’ye yapılmıĢ ön ödemelerin 

(finansmanın), tahakkuk etmiĢ Faktoring ücreti, faiz masraf ve komisyon alacaklarının FAKTOR’a iadesi ve ödenmesi talebinin, takip 

ve davanın sonucuna ertelenmesi anlamını taĢımaz. FAKTOR söz konusu alacakları MÜġTERĠ’den derhal talep edebilir. Dava ya da 

takip sonucu borçludan tahsil edilen meblağ varsa MÜġTERĠ’nin sair borçlarına mahsup olunur. Masraflar, tamamen veya kısmen 

tahsil olunamayan alacaklar için MÜġTERĠ'nin sorumlulukları aynen devam eder. 

 

9. MÜġTERĠ, iĢ bu sözleĢme hükümleri uyarınca temlik etmiĢ bulunduğu alacaklar, ödeme vasıtaları veya teminatlar ile ilgili olarak, 

FAKTOR’a karĢı açılacak her türlü dava ve  takibin  giderleri ile  bu davalarda hükme bağlanan  ve  FAKTOR  tarafından ödenmek 

durumunda tazminat, vekalet ücreti, yargılama giderleri, harç ve masraflar ile birlikte ihtarname ve resmi yazıĢma giderlerini 

FAKTOR’a ödemekle yükümlü olduğunu, FAKTOR tarafından ödenmek durumunda kalınan meblağların hesabına borç olarak 

kaydedileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

10. MÜġTERĠ’ nin iĢ bu faktoring sözleĢmesi kapsamında gerçekleĢtiridiği Faktoring iĢlemlerinden doğan borçlar tamamen ödeninceye 

kadar MÜġTERĠ’ den alınan ayni, Ģahsi veya kambiyo senetleri mevcudiyetini korur. ĠĢ bu sözleĢmeye ve MÜġTERĠ’ den alınan diğer 

taahhüt, beyan ve her türlü imzalı belgeye aykırılık halinde ayrıca müĢterinin Ģirketimize devir ve temlik ettiği alacakları yahut çek, 

ayni, Ģahsi veya diğer kambiyo evrakları üzerinde keĢideci, lehtar, ciranta, aval, her türlü kefillik dahil olmak üzere her ne isim altında 

olursa olsun muhataplardan bir tanesinin dahi Faktor’ un takdir edeceği kriterler göz önüne alınarak ( temliğe konu ettiği ileri vadeli 

kambiyo evrakları üzerinde herhangi bir sıfatla adı geçenlerden birisinin dahi çeklerinin karĢılıksız çıkmaya baĢlaması, senetlerinin 

protesto olması, mali durumunda bozulmalar, iflas erteleme vb. tedbirler alınmıĢ olması, hakkında yasal takibe olması, müĢteri veya 

borçlu veya kefillerin Ģirket hissedarlarından olan gerçek veya tüzel kiĢilerin mali durumlarında bozulma olması veya bozulma 

olmasına yönelik makul belirtiler olması vb. ) borçluluk halinin doğmuĢ ya da ihtimal dahilinde olduğu durumlarda MÜġTERĠ’ de ki her 

türlü alacağı muaccel hale gelir ve Faktor bu alacaklarını faiz ve fer’ileri ile birlikte geri isteyebileceği gibi ayni,Ģahsi veya diğer 

kambiyo evraklarını aynı anda paraya tahsil ve icraya koyabilir. Bu durumda FAKTOR,  ayni, Ģahsi veya diğer kambiyo evrakları ile 

rehin, ipotek ve benzeri tüm teminatlar ile icra takibi, talep ve dava hakkını haizdir. Her türlü sözleĢme, temlik ve tüm paraya çevirme 

masrafları, icra ve mahkemelerde doğacak tüm harç ve diğer masraflar ve ücreti vekaletler MÜġTERĠ tarafından karĢılanır.   

 

FAKTOR tarafından, alacağın teminatı olarak menkul veya gayrimenkul rehni alınmıĢ olması durumunda; FAKTOR; rehinleri, icra 

dairelerine veya bir diğer resmi makama baĢvurmak zorunluluğu olmaksızın, dilediği anda ve uygun göreceği Ģekillerde satıĢlarının 

yaparak, özel olarak paraya çevirmek ve bedelinden alacağını tahsil etmek yetkisine sahip olduğu gibi, bu Ģekilde rehni paraya 

çevirme zorunluluğu olmaksızın alacaklı bulunduğu bütün tutarlar için MÜġTERĠ’nin her türlü malvarlığına karĢı haciz yolu ile takibe 

yetkilidir.FAKTOR; gerek özel olarak gerek kanuni yollarla  rehnin paraya çevrilmesi Ģekillerinden birini seçmesi, diğerinden feragat 

ettiği anlamına  gelmemektedir. FAKTOR dilerse her iki yola birden baĢvurabilmek yetkisini haizdir.  

11. Muaccaliyet Mutabakat ve Beyannamesi :  FAKTOR tarafından temlik alınan alacak ile birlikte ciro yoluyla alınan kambiyo 
senetlerinden herhangi birinin ve/veya temlik alınan ve vadesi baĢtan belli olan ve/veya belli olmayan faturalardan herhangi birinin 
karĢılıksız kalması ve/veya fatura vadesinin geçmesi ve ödenmemesi durumunda aynı MÜġTERi’ ye verilmiĢ aynı kredi için  aynı veya 
ayrı ayrı keĢideciler ve/veya fatura borçlularına ait vadesi gelmemiĢ kambiyo senetleri ve faturalar muacceliyet arz edecek ve bu 
durum MÜġTERĠ açısından temerrüt durumunun gerçekleĢmesi anlamına gelecektir.  

 

12. TEMERRÜT FAĠZĠ : MÜġTERĠ veya herhangi bir borçlunun FAKTOR’a vadelerinde ödeme yapmadığı veya borç muaccel olduğu 

takdirde MÜġTERĠ, ayrıca bir ihtara, ihbara, mehil tayinine ihtiyaç olmaksızın kendiliğinden temerrüde düĢeceğini kabul ile iĢ bu 

alacaklar için vade gününden (ihbarla muacceliyet kazanacaklarda ihbar tarihinden) itibaren bunları FAKTOR’a bu sözleĢme 

koĢullarında tamamen geri ödeyeceği tarihlere kadar geçecek günler için aylık % 10 (yüzdeon) temerrüt faizi, faizin gider vergisini, 

masrafları ve sair fer’ilerini ödemeyi,  

Bu temerrüt faizinin piyasa ve  maliyet unsurları çerçevesinde FAKTOR tarafından temerrüt anında yürürlükte olan TRLIBOR 

oranının 10 katı’na kadar arttılabileceğini, bu oranın  hem MÜġTERĠ, hem MÜTESELSĠL KEFĠLLER, hem de BORÇLUYA 

uygulanacak temerrüt faizi oranı olduğunu, hepsi yönünden bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.  

 

Temerrüt faizi oranına karĢı herhangi bir itirazlarının olmadığını, olamayacağını, itiraz veya dava konusu yapamayacaklarını 

MÜġTERĠ ve MÜTESELSĠL KEFĠLLER geri dönülemez biçimde (gayrikabili rücu suretiyle) kabul ve  beyan etmiĢlerdir.  
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VI. FAKSLA VE/VEYA ELEKTRONİK POSTA İLE İLETİLEN TALİMATIN 

UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER  
1. MÜġTERĠ, FAKTOR’a faksla veya elektronik posta talimat iletmesini kabul ederek, bütün sonuçlarını üstlenmiĢtir. FAKTOR  gerekli 

gördüğü takdirde faksla veya elektronik posta ile iletilen talimatı yerine getirmeyebilir. Bunun için önceden MÜġTERĠ’ ye haber 

vermesi Ģartı aranmaz. MÜġTERĠ sağlanan kolaylıktan yararlanırken aĢağıdaki hususları yerine getirecektir : 

 

 FAKTOR’a talimat iletilecek Faks numarası veya Elektronik Posta adresi önceden yazılı olarak bildirilecektir. 

 Yalnızca Yetkili kiĢilerce faksla ya da Elektronik Posta talimat iletilmesi için MÜġTERĠ tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.  

 Faksla veya Elektronik Posta ile iletilen talimatın bütün sayfaları MÜġTERĠ’nin yetkilileri tarafından imzalanacaktır.  

 Faksla veya Elektronik Posta ile iletilen talimatın orjinal nüshası derhal teyit için FAKTOR’a posta ile gönderilecektir ya da  

         elden teslim edilecektir.  

MÜġTERĠ’nin orjinal nüshayı göndermemesi halinde aleyhine bir sonuç doğduğu takdirde bundan dolayı FAKTOR sorumlu 

tutulamayacaktır.  

MÜġTERĠ  iĢbu sözleĢme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır.  

 

2. FAKTOR MÜġTERĠ’nin faksla veya elektronik posta ile iletilen talimatını aldığında 1/d maddesi uyarınca gönderilen yazılı teyidi 

beklemeksizin, yerine getirecektir. FAKTOR faks veya elektronik posta talimatında yer alan imzaları karĢılaĢtırırken makul bir dikkat 

gösterecektir.    

 

FAKTOR, ilk bakıĢta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerin, hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, bağlı olduğu genel ve özel iletiĢim 

vasıtalarının iĢlememesinden veya arızalanmasından, faks veya elektronik posta sistemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlıĢ ve yetersiz 

olmasından ya da yanlıĢ, değiĢik veya eksik iletilmiĢ olmasından sorumlu değildir.   

 

FAKTOR ve personelinin genel olarak kendi üzerine düĢen özen ve dikkati gösterdiği karine olarak kabul edilir. Aksini iddia eden 

MÜġTERĠ bunu ispatla yükümlüdür. FAKTOR ve personeli sadece ağır kusurlarından sorumludur. Bu sorumluluk yalnızca doğrudan 

doğruya maddi fiili zararlar ile sınırlı olup, FAKTOR’un doğan zararlar, kar mahrumiyeti, manevi zarar ve gecikme faizlerinden dolayı 

sorumluluğu yoktur. Muhabirlerin ve üçüncü kiĢilerin kusurlarından FAKTOR sorumlu değildir.  

VII. RİSK BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ        
MÜġTERĠ gerek kendisi gerek kendisine kefil olan müteselsil kefilleri gerekse faktoring iĢlemine konu ettiği kambiyo senetlerinin 

keĢidecilerinin muhtelif bankalar, diğer mali kuruluĢlar ve ilgili kurum ve kuruluĢlar nezdindeki kredi limit ve risk bilgilerini, Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Merkezi Fatura Kayıt Sistemi kayıtlarından 

incelenmesi hususunda FAKTOR’a tam yetki verdiğini kabul, beyan ve taahüt eder. 

 

Bu çerçevede MÜġTERĠ, FAKTOR’un yapacağı inceleme nedeniyle, gerek FAKTOR’a gerekse nezdinde araĢtırma yapılacak T.C. 

Merkez Bankası, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Merkezi Fatura Kayıt Sistemi, diğer mali kurumlar ve 

kuruluĢlar nezdinde sorumluluk tevcih etmeyeceği gibi, hukuki ve cezai bir talepte de bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak 

Ģimdiden kabul beyan ve taahhüt eder. 

VIII. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
1. Taraflarca ayrıca ve yazılı olarak kararlaĢtırıldığı takdirde, FAKTOR, MÜġTERĠ’nin arz ettiği mal ve hizmetlerin pazarlamasına, alıcı 

teminine yardımcı olabilir, danıĢmanlık ve istihbarat hizmetleri verebilir. Bu tür hizmetlerin komisyon ve masrafları ayrıca belirlenir.  

 

2. Yukarıda 1. Maddede belirtilen hizmetlerin ifası nedeniyle meydana gelebilecek zarar, gecikme, hata vb.  hususlardan dolayı FAKTOR 

sorumlu tutulmayacaktır. 

 

3. Bu  sözleĢmenin  akdi,  uygulanması  ve  teminatların  alınması  nedeni  ile  ödenmesi gereken bilcümle harç, vergi ve resimler ile 

masraflar AFL’ni aĢan alacaklar da dahil olmak üzere MÜġTERĠ’ye aittir. Bu sebeple MÜġTERĠ, ileride tahakkuk ettirilecek farkları, 

artıĢları, ferileri, her ne nam altında olursa olsun ihdas olunacak, tahakkuk ettirilecek giderleri de ödemeyi Ģimdiden taahhüt eder. 

Diğer taraftan MÜġTERĠ her ne sebeple olursa olsun tahakkuk ettirilebilecek cezalar ile faizlerin ve bilcümle ferilerinin, hukuki ve cezai 

sorumluluklarının tarafına ait olduğunu gayrikabili rücu, beyan ve ikrar etmekte, bu nedenle mevzuat hükümlerine aykırı da olsa 

FAKTOR’un sorumluluğuna baĢvurulması ihtimalinde, FAKTOR’u özel ya da kamu kurum ve kuruluĢları resmi daireler, merciler,  

mahalli idareler karĢısında, bu cezai ve hukuki sorumluluklardan, ferilerden bir talebe, mehil tayinine, dava ikamesi ve hüküm 

istihsaline gerek kalmaksızın açılmıĢ davaların sonuçlarını beklemeksizin kurtarmayı taahhüt, garanti etmektedir. 

 

4. ĠĢbu sözleĢmede yer alan hükümlerin değiĢtirilmesine iliĢkin sözleĢmenin de yazılı Ģekilde yapılması zorunludur. Yazılı Ģekilde 

yapılmayan değiĢik iddiaları dinlenemez. 

 

5. SözleĢmenin  bir  kısmının  herhangi  bir  sebeple  hükümsüz  hale  gelmesi,  diğer hükümlerin de hükümsüz kalması sonucunu 

doğurmaz.  

 

SözleĢmenin hükümsüz hale gelmesi veya feshi halinde, sözleĢmenin feshi veya hükümsüzlüğü geçmiĢe etkili olmaz, daha önce 

yapılmıĢ bulunan iĢlemler ile  MÜġTERĠ’nin yükümlülüklerini kararlaĢtırdığı Ģekilde ifa ve tasfiyesini engellemez. 

 

6. ĠĢ bu sözleĢmenin yorumu gereken hallerde münferit uygulamaları değil FAKTOR’un genel uygulamaları esas alınarak genel 

uygulamalar doğrultusunda yorumlanır. 



 

10 
 

 

7. Diğer taraftan MÜġTERĠ bir baĢka faktoring hizmetleri Ģirketi ile akdolunmuĢ hali hazırda geçerli bir sözleĢmenin mevcut 

bulunmadığını, iĢbu sözleĢmenin yürürlük süresince kapsamı ve türü ne olursa olsun bir baĢka faktoring hizmetleri Ģirketi ile faktoring 

sözleĢmesi akdetmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. MÜġTERĠ’nin bu hükme muhalefeti halinde FAKTOR sözleĢmeyi derhal 

sona erdirme yetkisine sahip olacaktır. Bu halde MÜġTERĠ’nin iade borcu derhal muaccel olur ve iade iĢbu sözleĢmenin ilgili 

hükümleri uyarınca yapılır. 

 

8. MÜġTERĠ, FAKTOR’a olan borçlarının tahsili hususunda FAKTOR tarafından açılacak dava ve takipler ile FAKTOR’a karĢı açılacak 

dava veya takiplerle ilgili yapılan her türlü masrafı ve ayrıca bunların mahkeme ve icra veznelerine yatırıldığı tarihlerden tahsillerine 

kadar geçecek süre için ilgili maddede belirtilen temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak  faizi  de  ödemeyi  kabul  eder.  

MÜġTERĠ, kanuni  takibata baĢlanıldığı tarihte ana para, faiz, komisyon, vesair her türlü masraflarla birlikte icra takip talebinde 

belirtilen toplam borcu ya da dava dilekçesinde belirtilen müddeabih üzerinden % 10 ( yüzde on ) avukatlık ücretini FAKTOR’a 

ödemeyi kabul eder. 

 

9. MÜġTERĠ ve kefiller, FAKTOR’un kendisi aleyhine icra takibinde bulunması halinde cezaevleri harcını ödemeyi, cezaevi harcının 

FAKTOR’dan tahsil edilmesi halinde FAKTOR’un ödediği miktarı ayrı bir iĢlemle tazminat olarak kendilerinden isteme hakkı 

bulunduğunu ve bu isteği kayıtsız ve Ģartsız kabul ettiğini beyan eder. 

MÜġTERĠ ve  kefiller,  iĢbu sözleĢmede  yer  alan  hususların  yerine  getirilmesi  ve FAKTOR tarafından kendilerine gerekli tebligatın 
yapılabilmesi için bu sözleĢmenin ilgili maddelerinde yazılı yeri ĠĠK. 21. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla kanuni ikametgah ittihaz 
ettiklerini, belirtilen yerde adres yazılmaması halinde Ticaret Sicil Dosyalarındaki son adreslerinin veya FAKTOR tarafından son olarak 
herhangi bir bildirim gönderilen adreslerinin, muhtarlıkta kayıtları bulunmasa bile yasal ikametgahları olduğunu, bu adreslere 
gönderilecek tebligatların kendilerine yapılmıĢ sayılacağını, yine bu sözleĢmenin taraflarından birine yapılmıĢ tebligatın diğerlerine de 
yapılmıĢ sayılacağını, ileride diğer bir mahalli kanuni ikametgah ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi derhal noter aracılığı ile 
FAKTOR’a bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde bu sözleĢmede yazılı adreslerine gönderilecek her türlü tebligatın, noter veya postaya 
tevdi edildiği tarihte kendilerine tebliğ edilmiĢ sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. Ayrıca yeni adresi derhal noter aracılığı ile 
FAKTOR’e bildirmeyi bildirmedikleri takdirde bu sözleĢmede yazılı ya da yukarıda yer alan adreslerine ya da kayıtlı elektronik posta 
adreslerine veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7a, 10. ve devamı hükümlerinde yer alan usule göre gönderilecek her türlü 
tebligatın, kendilerine tebliğ edilmiĢ sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. 
 
Bu sözleĢme maddesinin elektronik tebligatı düzenleyen hükmü, elektronik tebligatla ilgili yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 
birlikte geçerli olacaktır. 
 
MÜġTERĠ ve kefiller yurtdıĢında ikamet ettikleri veya daha sonra ikametgah edindiklerinde dahi FAKTOR’a mutlaka Türkiye’de bir 
tebligat adresi bildireceklerini, Türkiye’de adres bildirmedikleri takdirde veya Türkiye’de bildirecekleri adrese yapılacak tebligatlar için 
de  yukarıdaki hükmün geçerli olacağını kabul ve beyan ederler.  
 

10.  MÜġTERĠ ana sözleĢmesini, temsil ve ilzam yetkilileri ile bunların imza sirkülerini, temsil ve ilzam yetki ve yetkililerinde oluĢacak 

değiĢiklikleri FAKTOR’a belgeleriyle birlikte derhal bildirmekte yükümlü bulunduğunu kabul ve beyan eder. MÜġTERĠ, bu maddede  

belirtilen  belgelerde  meydana  gelecek  değiĢikliklerin  zamanında  yazılı olarak FAKTOR’a bildirilmemesinden ve/veya vekaletname 

ile yapılan iĢlemlerde, vekaletnamenin sahte veya tahrif edilmiĢ olması nedeniyle uğrayabileceği zararlardan FAKTOR’un sorumlu 

olmayacağını kabul ve beyan eder. 

 

11. MÜġTERĠ ve kefiller, iĢbu sözleĢmenin uygulanmasında FAKTOR tarafından tanzim edilecek dekont, mektup vesair ihbarların, 

içlerinden herhangi birine gönderilmesinin diğerleri için de hüküm ifade edeceğini beyan ve kabul ederler. MÜġTERĠ ayrıca 

FAKTOR’a hesap özetleri ve gönderimi için oluĢacak masraf ile bunun gider vergisini de ödeyeceğini kabul eder. 

 

12. MÜġTERĠ, ayrıca FAKTOR’a temlik olunan alacakların tahsilatı veya ön ödemeleri (finansman) veya ödemeleri esnasında oluĢacak 

banka masrafları ile bunların gider vergilerini de ödeyeceğini kabul eder. 

 

13. MÜġTERĠ ve kefiller; gönderilen hesap özetlerine MÜġTERĠ tarafından süresinde itiraz edilmemesi halinde bu hesaplarla ilgili ileride 

vuku bulacak dava ve icra takiplerinde anılan hesap özetleriyle ilgili bilirkiĢi incelemesi yapılmaksızın belirtilen miktarları kat’i borcu 

olarak kabul ederler. 

 

14. Faktoring iĢlemleriyle ilgili iĢbu sözleĢme kapsamında düzenlenecek her türlü masraf, komisyon, faiz faturası MÜġTERĠ adına 

düzenlenecektir.  

 

15. MÜġTERĠ’nin taksitli veya mülkiyeti muhafaza kaydı ile satım gibi türlerde satım sözleĢmeleri yapması halinde MÜġTERĠ bu 

sözleĢmelerden kaynaklanan kanuni veya akdi yetkilerini, talep halinde FAKTOR’a devir ve temlik amacıyla bilcümle irade 

beyanlarında bulunmakla, hukuki iĢlemleri yapmakla, gereğinde malın vasıtalı zilyetliğini, mülkiyetini FAKTOR’a devirle yükümlüdür. 

 

16. FAKTOR temellük ettiği alacaklar sebebi ile MÜġTERĠ’ye aĢağıda ve iĢbu sözleĢmenin eklerinde, tadillerinde belirlenecek Ģartlarla 

faktoring hizmeti sağlamayı kabul etmektedir. 

 

17. FAKTOR  temellük ettiği alacakları, yaptığı ön ödemeleri (finansmanı) gerektiğinde her borçlu ve MÜġTERĠ için ayrı ayrı ve 

irtibatlandırarak kayda geçirir. Bu kayıtlardaki hesap hataları MÜġTERĠ için bir hak teĢkil etmez. FAKTOR’un  serbestçe yapabileceği 

ön ödemeler (finansman) MÜġTERĠ tarafından talep halinde ve MÜġTERĠ’nin göstereceği bir banka Ģubesinde açılan hesaba yapılır. 

MÜġTERĠ’ye yapılan ön ödemeler  (finansman),  faiz,  masraf,  komisyon  v.s.  giderler  üzerinden  FAKTOR tarafından belirlenen 

faktoring ücreti tahakkuk ve tahsil edilir. 
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IX.  MÜŞTERİ’NİN FAKTOR’U BİLGİLENDİRME  BORCU  
1. “Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren iĢlemlerde, kendi adına ve fakat baĢkası hesabına hareket 

eden kimse, bu iĢlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir 
yıla kadar hapis veya beĢbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağı” hükmünü düzenleyen 5549 sayılı Kanun’un 
15.maddesine istinaden; MÜġTERĠ, FAKTOR nezdinde yaptığı ve yapacağı her türlü iĢlemde tüzel kiĢiliği adına ve hesabına hareket 
ettiğini, baĢkası nam ve hesabına hareket etmediğini; tuzel kiĢiliği adına ve fakat baĢkası hesabına hareket etmesi halinde ise, 5549 
Sayılı Kanun’un 15. Maddesine uygun olarak kimin hesabına iĢlem yaptığını ve bu kiĢi/kiĢilerin ve kuruluĢu temsile yetkili kiĢi/kiĢilerin 
kimlik bilgilerini derhal FAKTOR’e yazılı olarak bildireceğini kabul ve taahhüt eder.   

 
2. MÜġTERĠ her üç ayda bir ve hesap yılı sonunda ya da bu dönemler dıĢında FAKTOR’un talebi halinde iĢletmesi, satıĢları ve borçları 

hakkında her türlü bilgiyi, hesap özetlerini, mizanı ve FAKTOR’un talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi ona göndermeyi taahhüt 
etmekte, ayrıca FAKTOR’un kendi elemanları ya da bağımsız kuruluĢlar vasıtasıyla bilcümle kayıt belge ve defterleri üzerinde 
inceleme yapmasına, yaptırmasına peĢinen izin vermektedir. MÜġTERĠ, FAKTOR’un gerekli görmesi halinde, kendisi ile ilgili bu 
bilgileri öncelikle diğer  kuruluĢlar ile dilediği 3. kiĢi ve kuruluĢlara vermeye de yetkili olduğunu peĢinen kabul etmiĢtir. MÜġTERĠ, yeni 
yatırımlara giriĢmesi, yeni ortak alması, ortaklık yapısında değiĢikliğe gitmesi ve iĢletmesinin yönetimini etkileyecek geliĢmeler ve 
değiĢiklikler meydana gelmesi, aleyhine üçüncü kiĢiler tarafından davalar açılması ve takiplere giriĢilmesi, kendisinin ve borçlularının 
ödeme gücünü, teminatlarını olumsuz etkileyebilecek geliĢmeler olması hallerinde FAKTOR’u derhal bilgilendirecektir. MÜġTERĠ’nin 
bu madde ya da sözleĢme ile ilgili FAKTOR’e vermekle yükümlü bulunduğu bilgi ve belgeleri vermiĢ olması, FAKTOR tarafından bu 
konuda herhangi bir talepte bulunulmamıĢ veya fikir beyan edilmemiĢ olması FAKTOR’un bunlara onay verdiği anlamına gelmeyeceği 
gibi, MÜġTERĠ’nin iĢbu sözleĢme ile üstlendiği yükümlülükleri ve sorumlulukları da ortadan kaldırmayacak veya hafifletmeyecektir.   

 
3. MÜġTERĠ ana sözleĢmesini, temsil ve ilzam yetkilileri ile bunların imza sirkülerini, temsil ve ilzam yetki ve yetkililerinde oluĢacak 

değiĢiklikleri FAKTOR’a belgeleriyle birlikte zamanında bildirmekle yükümlü bulunduğunu kabul ve beyan eder. Suç Gelirlerinin 
Aklanmasinin Önlenmesi Hakkındaki 5549 sayılı Kanun gereğince MÜġTERĠ, FAKTOR’a vermiĢ bulunduğu kimlik, adres,telefon ve 
ortaklık yapısına iliĢkin bilgilerde herhangi bir değiĢiklik olduğunda, değiĢiklikleri gecikmeksizin, derhal FAKTOR’a bildireceğini beyan 
ve taahhüt etmektedir. Bununla birlikte, MÜġTERĠ, bu maddede belirtilen belgelerde meydana gelecek değiĢikliklerin zamanında yazılı 
olarak FAKTOR’a bildirilmemesinden ve/veya vekaletname ile yapılan iĢlemlerde vekaletmanenin sahte veya tahrif edilmiĢ olmasından 
dolayı FAKTOR’un uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.  

 

4. MÜġTERĠ, temlik konusu alacakların faturaları ile ilgili herhangi bir iptal, iade olması durumunda bu hususu FAKTOR’a derhal 
bildirerek yerine yeni fatura düzenlemesi halinde yeni faturaları göndereceğini ve FAKTOR’un talebi üzerine fatura ve tüm belge 
asılları ile fatura koçanlarını derhal FAKTOR’a ibraz edeceğini, incelemesine hazır bulunduracağını gayrikabilirücu kabul, beyan ve 
taahhüt etmektedir.  

 

5. MüĢteri, "Suç Gelirlerinin Aklanması", "Terörün Finansmanı" ve "Yolsuzluk" ile mücadele konularında gerek ulusal gerekse 
uluslararası mevzuat düzenleme ve kurallarda öngörülen hususlardan hareketle FAKTOR’ün riskli olarak kabul edeceği iĢ iliĢkileri ve 
iĢlemlerden ötürü gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, FAKTOR’ün risk kapsamına giren konulara iliĢkin ulusal mevzuat ve 
uluslararası kuruluĢlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli geliĢtirme/uyarlama çalıĢmaları 
yapabileceğini, bu çerçevede FAKTOR’ün riskli olarak değerlendireceği herhangi bir iĢ ve/veya iĢleme hiçbir suret ve sıfatla taraf 
olmayacağını, iĢbu nedenle riskli addedilen iĢ ve iĢlemler sebebi ile burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile FAKTOR’ün temlik 
aldığı alacağı geri temlik edebileceği bu alacağa iliĢkin herhangi bir faktoring hizmeti sağlamayabileceği, temlik edilen alacağın 
borçlusu tarafından yapılan ödemeleri kabul etmeyebileceğini ve iade edebileceğini kabul ve belirtilen iĢlemler nedeni ile FAKTOR’ü 
ibra eder.  

 

6. MÜġTERĠ borçlusu ile arasındaki temel iliĢkiden doğan haklarını (ihbar, ihtar, dava, fesih) kullanmadan önce FAKTOR’e gerekli bilgi 
ve belgelerin örneğini iĢbu sözleĢmede öngörülmüĢ tebligat usulüne uygun olarak vermekle yükümlüdür. Bunun gibi MÜġTERĠ, 
borçlusunun kendisine karĢı aralarındaki temel iliĢki nedeniyle yönelteceği dava, talep, ihbar, ihtarlardan FAKTOR’u derhal 
sözleĢmede öngörülmüĢ tebligat usulüne uygun olarak haberdar edecektir.  

 

X. MÜŞTERİNİN ALACAĞIN VARLIĞINI VE ÖDENMESİNİ GARANTİ BORCU  
1. MÜġTERĠ, temlik ettiği alacakların, gerçek mal ve/veya hizmet satıĢından doğmuĢ veya doğacak alacak olarak var olduklarını, Ģirket 

muhasebe kayıtlarında yer aldığını, hakkında temlik yasağı bulunmadığını ve sözleĢmenin kapsamı içindeki alacaklar üzerinde 

tasarruf yetkisini haiz bulunduğunu, temlik konusu alacağın Borçlu’sunun (rücu edilemez faktoring iĢlemlerinde mal/hizmet satıĢının 

yapılması anından itibaren) mali açıdan güçlü ve ödeme kabiliyeti olan gerçek/tüzel kiĢilerden olduğunu ve alacakların vadelerinde 

tamamen ve eksiksiz ödenmesini engelleyecek satım konusu mala/sağlanan hizmete iliĢkin herhangi bir ayıp bulunmadığını 

gayrikabilirücu olarak garanti etmektedir. 

 

2. MÜġTERĠ’nin borçlusu ile arasında ortaya çıkan ve temlik edilen alacakların ödenmemesine veya ödenmesinin gecikmesine yol 

açabilecek her türlü uyuĢmazlığın ödeme tarihine kadar çözümlenmemesi ya da uyuĢmazlıkların çözümünün ödeme tarihini 

aĢacağının anlaĢıldığı hallerde vade tarihinde, vadesi gelmemiĢ alacaklar için FAKTOR’un bildirimi ile bu alacaklar için yapılan ön 

ödemeleri, faktoring ücretini faiz ve bilcümle ferîleri ile birlikte ayrıca FAKTOR’un bu nedenle uğradığı zararları herhangi bir ihbar, ihtar 

veya hüküm altına alınmaya gerek olmaksızın derhal FAKTOR’e ödemekle ve FAKTOR’ün talep etmesi durumunda bu alacakları 

FAKTOR’den geri temlik almak ile yükümlüdür. Bununla birlikte, MÜġTERĠ, iĢ bu SözleĢmenin “MüĢterinin Özen Borcunu” 

düzenleyen hükümlerine aykırılık halinde, temlik konusu alacaklar ile ilgili satım konusu mallarda bir ayıp ortaya çıkması ve ihtilafın 

giderilemeyerek, alıcının ayıba karĢı tekeffülünden doğan sözleĢmeden dönme ve bedel iadesi hakkını kullanması Ģartına bağlı olarak 

FAKTOR’ün satım konusu mallar üzerinde rehin hakkına sahip bulunduğunu ve iĢ bu nedenle FAKTOR’ün talebi üzerine satım 

konusu ayıplı malların Borçlu tarafından sadece FAKTOR’e iade edileceğini ve malların FAKTOR’e iadesi hususunda alıcıya gerekli 

bildirimi yapacağını gayrikabilirucü olarak kabul eder. MÜġTERĠ, bu alacak nedeniyle, FAKTOR’e ödemiĢ bulunduğu ya da hesabına 

borç kaydolunmuĢ olan faktoring ücretini faiz, masraf ve komisyonların iadesini talep edemez, ödemekten kaçınamaz, takas ve 

mahsup talebinde bulunamaz. 

 

3. Alacakların MÜġTERĠ’ye geri temliki FAKTOR tarafından tanzim edilmiĢ geri temlik bildirimi ile gerçekleĢtirilecektir 
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4. MÜġTERĠ, borçlu tarafından FAKTOR’e yöneltilen temel alacağa iliĢkin bilcümle defi ve itirazların vaki olması halinde FAKTOR’ün, 

MÜġTERĠ ile Borçlusu ile arasındaki hukuki iliĢkiye taraf olmaması nedeniyle, FAKTOR’ün bildirimi üzerine alacağı geri temlik 

alacaktır. Bu andan itibaren FAKTOR bu defi ve itirazlara iliĢkin tahkik, cevaplandırma ve ikame olunan dava, tedbir gibi talep ve 

iĢlemleri takibe, ihbara mecbur değildir. MÜġTERĠ’nin borçlusunun FAKTOR’e yönelttiği ve iĢbu sözleĢme konusu alacaklardan 

kaynaklanan her türlü dava ya da takibin herhangi bir nedenle FAKTOR aleyhine sonuçlanması halinde, kararın kesinleĢmesi 

beklenmeksizin, kararın gereği, MÜġTERĠ tarafından FAKTOR’un talebini takiben yirmi dört saat içinde nakden ve defaten yerine 

getirilecektir.   

 

5. Temlik edilen alacağın ödenmemesi halinde alacağın yargı organları ve/veya icra yoluyla takibi ve tahsilinin FAKTOR’e ait olabilmesi, 

bu hususun her alacak için ayrıca taraflarca kararlaĢtırılmıĢ olmasına bağlıdır. MÜġTERĠ, alacağın takibi ve tahsiline iliĢkin masrafları, 

alacak miktarı üzerinden tahakkuk ettirilecek ücreti, faizleri ile birlikte FAKTOR’e ödemekle yükümlüdür. Söz konusu ücret ve faizinin 

ödenmesi, takip ve tahsilâtın baĢarıya ulaĢması Ģartına bağlı değildir. ĠĢbu madde hükümleri uyarınca borçluya karĢı dava açılmıĢ, 

takibe geçilmiĢ olması, MÜġTERĠ’ye  yapılmıĢ ön ödemelerin FAKTOR’e iadesi, tahakkuk etmiĢ faktoring ücretinin, faiz, masraf ve 

komisyon alacaklarının FAKTOR’e ödenmesi talebinin, takip ya da dava sonuna ertelenmesine yol açmayacaktır. FAKTOR, söz 

konusu alacaklar için MÜġTERĠ’den derhal talepte bulunabilecektir. Dava ya da takip sonucu, borçludan yapılacak bir tahsilât, 

tamamen ya da kısmen tahsil olunamayan alacaklarda MÜġTERĠ’nin FAKTOR’e olan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. 

Bildirimsiz ve rücu edilemez faktoring iĢlemlerinde, temlik edilen alacağı zamanında ödememesi halinde, FAKTOR, MÜġTERĠ’nin 

onayı ile Borçlu’ya temlik bildiriminde bulunup; ödenmemiĢ alacak için yasal organlar ve icra yoluyla takibe geçecektir. ĠĢ bu halde 

dahi takip sonucunu beklemeksizin, borçlu tarafından borcun yerine getirilmesini engelleyecek herhangi bir defi ya da itiraz ileri 

sürülmesi veya her halukarda çekiĢmenin uzun vadede giderilemeyeceğinin kuvvet ve muhtemel olması halinde, FAKTOR’ün talebi 

üzerine MÜġTERĠ alacağı geri temellük etme, söz konusu temlike istinaden tarafına sağlanan ön ödemeleri, faktoring bedeli, temerrüt 

faizi ve sair masrafları ile birlikte derhal ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. ĠĢ bu halde, Borçlu aleyhine yürütülen yasal takibin 

MÜġTERĠ lehine sonuçlanması ve kesinleĢen ilama göre, Borçlu’nun iĢ bu alacak ile ilgili ödeme yükümlülüğünü ve sair 

yükümlülüklerini aynen yerine getirmesine ve MÜġTERĠ’nin masraflarını ödemeye mahkum edilmesi halinde, noter marifetiyle 

kendisine gönderilen kesinleĢmiĢ ilama istinaden, FAKTOR söz konusu alacağın orjinal fatura alacağı tutarına kadar olan kısmını geri 

temlik alacaktır. Buna karĢılık, MÜġTERĠ, gerekli tüm özeni göstererek karar gereğinin icrası için gerekli takipleri yapacak ve ilam 

gereği Borçlu’dan tahsilatı sağlayacak olup; FAKTOR’ün kesinleĢmiĢ ilama istinaden geri temlik almıĢ olduğu alacak tutarını ve fiili 

ödeme tarihi itibariyle bu alacak tutarı için tahakkuk etmiĢ ve tahsil edilmiĢ temerrüt faizini, tahsilatın sağlandığı gün FAKTOR’e 

ödeyecektir. 

XII.  SON HÜKÜMLER  
1. ĠĢbu  sözleĢmeden  doğacak  ihtilaflarda   Ġstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve Ġstanbul Ġcra Müdürlükleri yetkilidir.  

 

2. TARAFLAR; iĢbu sözleĢmeden kaynaklanan uyuĢmazlıklarda FAKTOR’un belge ve kayıtları, mikrofilm, mikrofiĢ, bilgisayar ve 

elektronik ortam haberleĢme kayıtları, teyit edilmiĢ olsun  ya da  olmasın  HMK.nun 193. maddesi hükmü uyarınca kesin ve münhasır  

delil teĢkil edileceğini kabul ve ikrar ederler.  MÜġTERĠ’nin hesap ekstrelerine iĢbu sözleĢmede yer alan hükümler uyarınca vaki itirazı 

dahi birinci cümle hükmünün uygulanmasına engel teĢkil etmez. MÜġTERĠ ve KEFĠLLER, FAKTOR’un defter ve kayıtlarının usulüne 

uygun tutulduğu hususunda yemin teklif etmek hakkından peĢinen feragat  ettiklerini  kabul ve beyan ederler. 

 

3. TARAFLAR, iĢbu faktoring sözleĢmesinin tamamını okuduklarını, her sayfayı ayrı ayrı imza veya paraf etmeye gerek olmadığını, tüm 

sözleĢme hükümlerinin haklarında geçerli olacağını kabul ve beyan ederler.  

 

SözleĢme  tutarı/limiti.................................................................................................................................. 

(Yalnız......................................................................................................................................................TürkLirası)   

      Ancak FAKTOR bu sözleĢme tutarı kapsamında ki limiti kısmen ya da tamamen kullandırıp kullandırmamakta serbesttir.  

       ĠĢbu,  sözleĢme  ...../...../........ tarihinde,  Ġstanbul’da FAKTOR’un yukarıda yazılı adresinde 1 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiĢ, 

yürürlüğe konulmuĢtur.  

SÖZLEŞMENİN ve EKLERİNİN ÖNCEDEN İNCELENİP, GENEL İŞLEM 

KOŞULLARI DA DAHİL SÖZLEŞMENİN TAM BİR MUTABAKATLA 

MÜZAKERE EDİLİP DÜZENLENDİĞİNE DAİR BEYAN 

ĠĢ bu sözleĢmenin tamamı incelenmek üzere, daha önce SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME FORMU ekinde MÜġTERĠ’ye ve 

MÜTESELSĠL KEFĠLLERE verilmiĢ; SözleĢmenin bir çok hükmünün MÜġTERĠ ve MÜTESELSĠL KEFĠLLER aleyhine hükümler 

içerdiği anlatılmıĢ ve SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠLENDĠRME FORMU’nda da açıklanmıĢ; incelemeleri ve hatta bu konuda HUKUKÇU 

ve FĠNANSAL UZMANLARDAN da yardım alarak incelemeleri; neticeten inceledikten sonra SÖZLEġMENĠN MÜZAKERE EDĠLĠP 

DÜZENLENĠP ĠMZALANMASI aĢamasına geçilmesi izah edilmiĢtir.  

MÜġTERĠ ve MÜTESELSĠL KEFĠLLER; Uzmanlardan da yardım alarak gerekli incelemeyi yaptıklarını SÖZLEġMEYĠ MÜZAKERE 

ETMEYE HAZIR olduklarını bildirdiklerinden SÖZLEġME MÜZAKERE edilip DÜZENLENMĠġ ve TAM BĠR MUTABAKATLA ĠMZA 

ALTINA ALINMIġTIR.  
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MÜġTERĠ  
 

FAKTOR 
 

 

Adı, 
Soyadı 
/Ünvanı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARDES FAKTORĠNG Aġ.  

 

 

Vergi 
No/  

TC. 
Kimlik 
No. 

  

Maslak VD. 745 038 0576 

 

 

Adresi 

 

 

 

 

 

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.  

Ġz Plaza Giz  No:9/71  

34398 Sarıyer-Ġstanbul   

KaĢe-
Ġmza  

  

 

(Bağımsız Müteselsil Kefillerin beyanları ve imzaları devam eden sayfalardadır.) 
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Bağımsız Müteselsil Kefil olarak………….......……..tarih ve ………………..nolu .......... sayfadan oluĢan sözleĢmenin tamamını 

okuduğumu/okuduğumuzu, tüm sözleĢme hükümlerini anladığımı/anladığımızı, kabul ettiğimi/ettiğimizi, sözleĢmenin kefaleti/kefilleri  

ilgilendirmeyen hükümleri dıĢındaki tüm hükümlerinin kendi hakkımda/hakkımızda aynen uygulanmasını, bu hükümlerde yer alan 

hususları aynen kabul ettiğimi/ettiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz. ....../......./........ 

 

Bağımsız Müteselsil Kefil  
 

Bağımsız Müteselsil Kefilin,  

 

Adı Soyadı / Unvanı (KENDĠ EL YAZISI ĠLE) 

 

 

T.C. Kimlik No / Vergi No 

 

 

 

Adresi ve telefon numarası 

 

 

 

 

Kefil Olunan Miktar ( KENDĠ EL YAZISI ĠLE)  

Kefalet Tarihi          ( KENDĠ EL YAZISI ĠLE)  

Kefaletin Türü         ( KENDĠ EL YAZISI ĠLE )  

Kefaletin Kapsamı  

Mevcut ve gelecekte doğacak borçları kapsamaktadır.  

 

Eġ  MUVAFAKATI yönünden ; 

 

       ( ....) ġirket ortağı olduğumdan gerekmiyor 

 

( ....) ġirket müdürü olduğumdan gerekmiyor, 

 

       (.....) Evli Değilim, 

 

       (.....) Hakim tarafından ayrılık kararı verildi, kararı  

                ibraz ediyorum, 

 

       (.....) ġirket ortağı ve müdürü değilim. Evliyim,      

             eĢimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

 

 

 

 

Bağımsız Müteselsil Kefilin Ġmzası 
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Bağımsız Müteselsil Kefil olarak………….......……..tarih ve ………………..nolu .......... sayfadan oluĢan sözleĢmenin tamamını 

okuduğumu/okuduğumuzu, tüm sözleĢme hükümlerini anladığımı/anladığımızı, kabul ettiğimi/ettiğimizi, sözleĢmenin kefaleti/kefilleri  

ilgilendirmeyen hükümleri dıĢındaki tüm hükümlerinin kendi hakkımda/hakkımızda aynen uygulanmasını, bu hükümlerde yer alan 

hususları aynen kabul ettiğimi/ettiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz. ....../......./........ 

 

Bağımsız Müteselsil Kefil  
 

Bağımsız Müteselsil Kefilin,  

 

Adı Soyadı / Unvanı (KENDĠ EL YAZISI ĠLE) 

 

 

T.C. Kimlik No / Vergi No 

 

 

 

Adresi ve telefon numarası 

 

 

 

 

Kefil Olunan Miktar ( KENDĠ EL YAZISI ĠLE)  

Kefalet Tarihi          ( KENDĠ EL YAZISI ĠLE)  

Kefaletin Türü         ( KENDĠ EL YAZISI ĠLE )  

Kefaletin Kapsamı  

Mevcut ve gelecekte doğacak borçları kapsamaktadır.  

 

Eġ  MUVAFAKATI yönünden ; 

 

       ( ....) ġirket ortağı olduğumdan gerekmiyor 

 

( ....) ġirket müdürü olduğumdan gerekmiyor, 

 

       (.....) Evli Değilim, 

 

       (.....) Hakim tarafından ayrılık kararı verildi, kararı  

                ibraz ediyorum, 

 

       (.....) ġirket ortağı ve müdürü değilim. Evliyim,      

               eĢimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

 

 

 

 

Bağımsız Müteselsil Kefilin Ġmzası 
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Bağımsız Müteselsil Kefil olarak………….......……..tarih ve ………………..nolu .......... sayfadan oluĢan sözleĢmenin tamamını 

okuduğumu/okuduğumuzu, tüm sözleĢme hükümlerini anladığımı/anladığımızı, kabul ettiğimi/ettiğimizi, sözleĢmenin kefaleti/kefilleri  

ilgilendirmeyen hükümleri dıĢındaki tüm hükümlerinin kendi hakkımda/hakkımızda aynen uygulanmasını, bu hükümlerde yer alan 

hususları aynen kabul ettiğimi/ettiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz. ....../......./........ 

 

Bağımsız Müteselsil Kefil  
 

Bağımsız Müteselsil Kefilin,  

 

Adı Soyadı / Unvanı (KENDĠ EL YAZISI ĠLE) 

 

 

T.C. Kimlik No / Vergi No 

 

 

 

Adresi ve telefon numarası 

 

 

 

 

Kefil Olunan Miktar ( KENDĠ EL YAZISI ĠLE)  

Kefalet Tarihi          ( KENDĠ EL YAZISI ĠLE)  

Kefaletin Türü         ( KENDĠ EL YAZISI ĠLE )  

Kefaletin Kapsamı  

Mevcut ve gelecekte doğacak borçları kapsamaktadır.  

 

Eġ  MUVAFAKATI yönünden ; 

 

       ( ....) ġirket ortağı olduğumdan gerekmiyor 

 

( ....) ġirket müdürü olduğumdan gerekmiyor, 

 

       (.....) Evli Değilim, 

 

       (.....) Hakim tarafından ayrılık kararı verildi, kararı  

                ibraz ediyorum, 

 

       (.....) ġirket ortağı ve müdürü değilim. Evliyim,      

             eĢimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

 

 

 

 

Bağımsız Müteselsil Kefilin Ġmzası 
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Bağımsız Müteselsil Kefil olarak………….......……..tarih ve ………………..nolu .......... sayfadan oluĢan sözleĢmenin tamamını 

okuduğumu/okuduğumuzu, tüm sözleĢme hükümlerini anladığımı/anladığımızı, kabul ettiğimi/ettiğimizi, sözleĢmenin kefaleti/kefilleri  

ilgilendirmeyen hükümleri dıĢındaki tüm hükümlerinin kendi hakkımda/hakkımızda aynen uygulanmasını, bu hükümlerde yer alan 

hususları aynen kabul ettiğimi/ettiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz. ....../......./........ 

 

Bağımsız Müteselsil Kefil  
 

Bağımsız Müteselsil Kefilin,  

 

Adı Soyadı / Unvanı (KENDĠ EL YAZISI ĠLE) 

 

 

T.C. Kimlik No / Vergi No 

 

 

 

Adresi ve telefon numarası 

 

 

 

 

Kefil Olunan Miktar ( KENDĠ EL YAZISI ĠLE)  

Kefalet Tarihi          ( KENDĠ EL YAZISI ĠLE)  

Kefaletin Türü         ( KENDĠ EL YAZISI ĠLE )  

Kefaletin Kapsamı  

Mevcut ve gelecekte doğacak borçları kapsamaktadır.  

 

Eġ  MUVAFAKATI yönünden ; 

 

       ( ....) ġirket ortağı olduğumdan gerekmiyor 

 

( ....) ġirket müdürü olduğumdan gerekmiyor, 

 

       (.....) Evli Değilim, 

 

       (.....) Hakim tarafından ayrılık kararı verildi, kararı  

                ibraz ediyorum, 

 

       (.....) ġirket ortağı ve müdürü değilim. Evliyim,      

             eĢimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

 

 

 

 

Bağımsız Müteselsil Kefilin Ġmzası 
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Bağımsız Müteselsil Kefil olarak………….......……..tarih ve ………………..nolu .......... sayfadan oluĢan sözleĢmenin tamamını 

okuduğumu/okuduğumuzu, tüm sözleĢme hükümlerini anladığımı/anladığımızı, kabul ettiğimi/ettiğimizi, sözleĢmenin kefaleti/kefilleri  

ilgilendirmeyen hükümleri dıĢındaki tüm hükümlerinin kendi hakkımda/hakkımızda aynen uygulanmasını, bu hükümlerde yer alan 

hususları aynen kabul ettiğimi/ettiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz. ....../......./........ 

 

Bağımsız Müteselsil Kefil  
 

Bağımsız Müteselsil Kefilin,  

 

Adı Soyadı / Unvanı (KENDĠ EL YAZISI ĠLE) 

 

 

T.C. Kimlik No / Vergi No 

 

 

 

Adresi ve telefon numarası 

 

 

 

 

Kefil Olunan Miktar ( KENDĠ EL YAZISI ĠLE)  

Kefalet Tarihi          ( KENDĠ EL YAZISI ĠLE)  

Kefaletin Türü         ( KENDĠ EL YAZISI ĠLE )  

Kefaletin Kapsamı  

Mevcut ve gelecekte doğacak borçları kapsamaktadır.  

 

Eġ  MUVAFAKATI yönünden ; 

 

       ( ....) ġirket ortağı olduğumdan gerekmiyor 

 

( ....) ġirket müdürü olduğumdan gerekmiyor, 

 

       (.....) Evli Değilim, 

 

       (.....) Hakim tarafından ayrılık kararı verildi, kararı  

                ibraz ediyorum, 

 

       (.....) ġirket ortağı ve müdürü değilim. Evliyim,      

             eĢimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

 

 

 

 

Bağımsız Müteselsil Kefilin Ġmzası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


