
 

 

Sayın Müşterimiz, 

 

Şirketimiz’in www.sardesfaktoring.com.tr internet sitesinde yayımlanmış bulunan 

faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve 

faktoring işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla açıklayıcı hükümleri içerdiğini 

önemle bildiririz. 

Şirketimizin internet sitesinden serbestçe elde edebileceğiniz faktoring sözleşmesi ve 

eklerini, gerekli görmeniz halinde hukuk danışmanınız ile birlikte değerlendirmenizi 

duyururuz. 

Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket’imizi 

ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. 

 

 

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 

I- Sözleşmenin konusu, kapsamı ve tanımlar: 

Sözleşmenin bu bölümünde, sözleşme ve eklerinde kullanılan kavramların tanımlarına yer verilmiş 

olup, mal, hizmet satışlarından doğmuş, doğacak bir vadeye bağlanmamış ya da vadeli alacakların 

faktoring işlemlerine konu edilebileceği ve son olarak müşterinin bu sözleşmeden doğabilecek 

haklarını devredemeyeceği belirtilmiştir.  

 

II- Faktoring hizmetlerine ilişkin genel hükümler: 

1. Sözleşmenin bu hükmü, doğmuş ya da doğacak alacakların faktoring işlemlerine konu edilebilmesi 

için izlenmesi gerekli usulü içermekte, Faktora devir olunan ve sözleşmenin özel şartlarında yer alan, 

tanımlanan alacakların faktoring işlemine esas alınabilmesinin esaslarını ve T.C Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu’nun zorunlu kıldığı işlemleri, usulü de kapsamaktadır. Faktor’a devir edilen 

alacakların gerçek bir ticari ilişkiye dayandığının belgelenmesi ilgili mevzuat hükümleri gereği olup, 

aynı alacak için mükerrer finansman sağlanmasını engellemek amacına dayalıdır. 

2. Bu hükümde, müşteriye finansman sağlanması halinde bu finansmanın, devir edilen alacakların, 

ferilerinin borçlu tarafından ancak fiilen ve rızaen ödenmesi suretiyle kapatabileceği, Faktor’un, 

Müşterinin borçlusunu takip, dava, borçluya ihtar, ihbar gibi bildirimlerde bulunma yükümlülüğünün 

olmadığı yolundaki işleyiş, uluslararası faktoring kurallarına da uygun olarak açıklanmakta, 



düzenlenmektedir. Alacakların tahsilinin teminata bağlanmasını öngören hüküm, alacakların tahsilin 

kolaylaştıran, Faktor açısından olduğu kadar Müşteri açısından da yararlı bir hükümdür. 

3. Alacakla ilgili olarak herhangi bir faktoring hizmetinin verilebilmesi için alacak hakkının özünün, 

içerdiği tüm yetkilerle ve kapsamda Faktora devri zorunludur. Bu alacaklarla ilgili olarak, açıklanan 

çerçevede tahsilat hizmeti verebilmesi, özellikle yurt dışı işlemlerde ve/veya faktoring garantisinin 

yürürlüğe girdiği hallerde, devir edilmiş alacakların tahsilinin sağlanabilmesi için alacağın üçüncü 

kişilere devrinin kararlaştırılmış olması zorunludur. 

4. Sözleşmenin bu hükmü yukarıda (2.) madde hükmü ile izlenen amacın gerçekleştirilmesine 

yöneliktir. 

5. Bu madde hükmü, finansman sağlanması hallerinde kullandırılabilecek finansman ve ferileri için 

müşterinin teminat göstermesini öngörmektedir. Müşterinin, faktoring hizmetinin hangi safhasında 

olursa olsun teminat açığının doğması ya da borçlunun borçlarını ödeyemeyeceğinin anlaşılması 

hallerinde ek teminat alınması ve/veya mevcut teminatların yeterliliği için teminatların 

değiştirilmesinin sağlanması yoluna gidilmiştir. Faktoring işlemlerinde esas olan ve Türk Borçlar 

Kanunu hükümleri uyarınca da, alacağın devrinin, alacağın ferilerini, ödeme vasıtalarını da 

kapsamasıdır. T.C Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun düzenlemeleri gereği, özel olarak 

izlenecek usule tabi tutulması sebebi ile ve mükerrer finansmana konu edilememesi amacıyla 

teminata ilişkin kambiyo senetlerinin ödeme vasıtalarından ayırt edilmesi zorunlu bulunmakta, önem 

arz etmektedir. 

6. Türk Borçlar Kanunu’nun alacağın devrine ilişkin ve devredenin garanti borcunu düzenleyen 

hükmün tekrarı, açıklaması niteliğindedir. 

7. Bu madde hükmü ile rizikonun gerçekleşmesi ihtimalinde, Müşteri’nin kullandığı finansman ve 

ferilerinin yükünün sigorta tazminatı ölçüsünde hafifletilmesine, Faktor’un alacaklarını yine 

ödenebilecek sigorta tazminatı ile kapatabilmesine, aşan tutarı Müşteri’den talebe imkan 

tanınmaktadır. 

8. madde hükmü ile faktoring işlemlerine konu alacakların gerçek ticari ilişkiye dayanıp, 

dayanmadığının tespiti amaçlanmakta olup, T.C Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca bu 

konuda faktoring şirketlerine araştırma yükümü getirilmiştir. Hüküm aynı zamanda borçlu ve müşteri 

için belirlenebilecek işlem hacimlerinin, kullandırılabilecek finansman oranının tespitine yardımcı 

olacaktır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu hükmü uyarınca da şirketlerin internet sitelerinde yayınlanması 

zorunlu bilgilerin, belgelerin müşteri tarafından gerçeğe uygunluğu taahhüt edilmekte, bu bilgi ve 

belgeler çerçevesinde işlemlerin doğru yürütülebilmesinin sağlanması amaçlanmakta, aksine 

davranışın sözleşmenin ağır ihlalini teşkil edeceği belirtilmektedir. 

9. Müşterinin faktora bilgi verme yükümlülüğünü öngören diğer bir maddedir.  

10. Müşteri, borçlusu nezdinde temel ilişkinin tarafı olduğundan, alacağın varlığını ve miktarını 

olumsuz etkileyecek işlemlerden, gelişmelerden Faktor’u haberdar etme borcunu üstlenmekte, yine 

bu sebeple ve devir olunmuş alacakların olumsuz etkilendiği hallerde, kullandığı finansmanı ve 

ferilerini kapatmayı taahhüt etmektedir. 



11. Bu hüküm, 10. madde ile aynı amaca dayalı olup, müşterinin devir ettiği alacakları üzerinde 

olumsuz etki yapan işlemlere girmemesi gereğini hatırlatılarak, devir ile alacak üzerinde tasarruf 

yetkisi kalmayan müşteriye açıklayıcı bilgi niteliği taşımaktadır. 

12. ve13. Söz konusu hükümlerde, Faktorun faktoring garantisinin yürürlüğe girip, girmemiş 

bulunmasına bağlı olarak tahsilat hizmetinin sınırları belirlenmekte, Faktorun tarafı olmadığı bir 

hukuki ilişkiden kaynaklanan itiraz ve defilere karşı sağlıklı cevap, savunma imkanı olamayacağından, 

ilgili taraf olan müşterinin savunma haklarını daha iyi kullanabileceği gerekçesine dayalı açıklamalar 

yer almakta ve alacakların müşteriye geri devrinin usulü kararlaştırılmaktadır. Bu hallerde de 

kullanılan finansman ve ferilerinin iadesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

14. Faktorun alacak nedeniyle borçluya karşı herhangi bir ihbar, ihtar gibi yükümlülüğü olmadığını 

kayıt altına alan bir düzenlemedir. İlgili madde müşterinin böyle bir durumda Faktora karşı herhangi 

bir hak iddiasında bulunamayacağını düzenlemektedir.  

15. Faktorun posta yoluyla gönderilen senetlerde herhangi bir sorumluluğu olmayacağına ilişkin bir 

düzenlemedir.  

16,17. Maddelerde  Faktora tevdi edilen kıymetli evraklara ilişkin, faktorun hak ve yükümlülükleri 

düzenlenmiştir.  

18. Faktorun işbu sözleşme hükümleri uyarınca  ödemek zorunda kalacağı herhangi bir gider ortaya 

çıktığı takdirde, bu zararın müşteri tarafından giderileceği öngörülmüştür.  

19. Müşterinin yaptığı satım işlemine ilişkin olarak faktorun herhangi bir talebi olduğu takdirde, 

müşterinin hak ve yetkilerini Faktora devir edeceğine ilişkin irade beyanı düzenlenmiştir.  

20 , 21 ve 22., 23. 24.,25.,26. Maddelerde Faktoring işlemlerinde izlenecek genel kabul görmüş 

usuller açıklanmaktadır. Hüküm, sözleşme ile belirlenen işlem ve faktoring garantisi limitlerinin, 

faktoring kuralları çerçevesinde Faktor tarafından değiştirilebileceğini düzenlemekte, faktoring 

kuralları paralelinde hükümleri açıklamaktadır. Ayrıca borçlunun yükümlülüğünü yerine getirmediği 

durumlarda, müşteriye tanınmış limit olsa dahi Faktorun ödeme yapmayabileceğine ilişkin 

düzeneleme öngörülmüştür.  

27. maddede Müşterinin faktoring uygulamasına ilişkin olarak hakları ve karşılaşacağı kısıtlamalın 

açıklanması sözkonusudur.  

28 ve 29. Maddelerde  Faktor tarafından serbestçe değiştirilebilecek bilgi, belge ve uygulamaların 

neler olduğuna yer verilmiştir.  

30. Borçludan yapılan tahsilatların nasıl değerlendireceği, öncelikli olarak hangi borçlara mahsup 

edileceği kararının Faktora ait olduğu belirtilmiştir.  

31. Faktorun müşteri ve kefillere karşı takas ve mahsuba ilişkin haklarını kayıt altına alan bir 

maddedir.  

32. Söz konusu madde ile Faktorun Sözleşme ifa edilirken kullanılan vasıtalardan dolayı herhangi bir 

sorumluluğu olmadığı kayıt altına alınmıştır.  

  



 

III- Tahsil garantisi hüküm ve şartları 

Bu bölümde yer verilen hükümler, tamamen faktoring kuralları ve uygulamalarına paralel, faktoring 

işlemlerinden garanti fonksiyonunun yürürlüğe girmesi için aranan şartları, faktoring garantisinin 

iptaline ve geçmişe etkili olarak ortadan kalkmasına ilişkin hükümlerdir. Faktoring garantisine ilişkin 

bu hükümler, faktoring işlemlerine özgü bir nitelik taşımaktadır. Faktoring işlemleri ile ilgili olarak 

faktoring garantisi sınırlarını aşan, garanti, kefalet ve teminatlar verilebilmesi, ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde de yasaklanmıştır. Söz konusu hükümlerin, Limit Onay ve Tahsis Bildirimi 

formunun da değerlendirilmesini önerir, bu kurallar dışında faktoringin garanti fonksiyonunun hiçbir 

şekilde uygulanmayacağını önemle hatırlatırız. 

 

 

IV- Kefalet 

1. Söz konusu madde sözleşmeyi kefil olarak imzalayanların kefaletlerinin türü ve kapsamına ilişkin 

bilgi veren bir maddedir.  

2. Kefilin sorumluluk miktarına ilişkin düzenlemeye yer verilmiş, ayrıca faiz ve komisyon gibi ücretlerin 

de kefalet kapsamına gireceği öngörülmüştür.  

3, 4,5,6,7,8,9,10,11  Maddeler kefilin Borçlar Kanunu’nda tanınan bazı haklardan feragat ettiklerine 

ilişkin beyanlar içermektedir. Söz konusu maddeler Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri izin verdiği 

ölçüde uygulama alanı bulacaklardır. 

12. Faktorun kefil olduğu borçlar hakkında hareket serbestisine sahip olduğunu öngören bir 

maddedir. Buna göre kefiller Faktorun borç üzerindeki tasarruflarını herhangi bir iddiaya dayanarak 

engellemeyeceklerini kabul etmişlerdir.  

13. Sözkonusu madde kefillerin sözleşmede belirttikleri adreslerin kendi adresleri olduğunun kabul 

ettiklerini ve bu adreslere yapılacak tebligatların usulüne uygun olduğunu kabul ettiklerini 

düzenleyen bir maddedir.  

14. Kefillerin mevcut ekonomik durumlarını olumsuz yönde etkileyebilecek nitelikte faaliyetlerden 

kaçınmalarını sağlamak için öngörülmüş cezai şart maddesidir.  

15. Sözkonusu sözleşme maddelerinin Asıl borçlu için olduğu gibi, kefil için de aynı şekilde geçerli 

olduğunu öngören bir düzenlemedir.  

16. Sözkonusu madde ile kefaletin geçerlilik süresine ilişkin düzenleme getirilmiştir.   

 

 

 



 

V- Sözleşmenin süresi, sona ermesi ve sonuçları: 

1,2,3. Bu bölümde, sözleşmenin bir ay önce yazılı olarak yapılacak ihbarla sona erdirilebileceği, derhal 

sona erdirme hakkı veren hallerin saklı tutulduğu yer almakta, sona ermenin sonuçları 

düzenlenmektedir. 

4 ve 5. Maddelerde ise müşterinin sözleşme sona erdirildiği takdirde talep hakkının bulunmadığını ve 

kefillerle birlikte mevcut yükümlülüklerinin devam edeceğini öngörmektedir. 

 

VI- Faksla iletilen talimatın uygulanmasına ilişkin hükümler 

Sözkonusu bölümde işbu sözleşme uyarınca yapılacak işlemlere ilişkin olarak faksla talimat iletilmesi 

durumunda bu  işlemlerin kapsamı ile bu şekilde talimat verilmesini kabul eden müşterinin ne tür 

sorumluluklar üstlendiği öngörülmektedir.  

 

VII- Risk Bilgilerinin İncelenmesi 

İşbu sözleşme hükümleri uyarınca Müşterilerin risk bilgilerinin incelenmesine ilişkin işlem ve 

eylemlere rıza gösterdiklerini ortaya koyan hükümlerin yer aldığı bölümdür.  

 

VIII- Çeşitli hükümler: 

1. Söz konusu madde, HMK ilgili  maddeleri  çerçevesinde taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda 

Faktorun belge ve kayıtlarının kesin delil kabul edilmesi ile ilgilidir. Delil anlaşması niteliğindedir. 

2. Müşterinin faktoring sözleşmesi ile üstlendiği yükümlülüklerini  ihlali halinde Faktora sözleşmeyi 

derhal fesih ve Faktor’un alacaklarını tahsil etme imkanını getirmektedir. 

3. Taraflar arasındaki tebligatların Türk Ticaret Kanunu ve Tebligat Kanunu hükümlerine uygun 

yapılması gereğini hatırlatan bir hükümdür.  

4. Sözleşme ve uygulanması ile ilgili tüm harç, vergi ve resimler ile Müşterinin işlemleri nedeniyle 

Faktor adına tahakkuk ettirilebilecek cezaların, faiz ve ferilerinin Müşteriye ait olacağını 

düzenlemektedir. 

5. Sözleşmede yapılacak değişiklikler için de yazılı şekle uyulması zorunluluğunu hatırlatmaktadır. 

6. Bu madde, sözleşmede yer alan bazı hükümlerin geçersiz olması, geçersiz hale gelmesi ihtimalinin 

sonuçlarını düzenlemekte olup, geçerli olan sözleşme hükümlerinin uygulanacağını, sırf bu sebeple 

kısmi kesin hükümsüzlüğe ilişkin düzenlemelerin uygulanmayacağına ilişkin bulunmaktadır. 



7. Madde metninde, Müşterinin finansman ve ferilerini geri ödemede gecikmesi halinde 

kendiliğinden temerrüt hükümlerinin uygulanacağı, temerrüt faizi oranı ve bu oranın arttırılmasına 

ilişkin sınırların neler olduğu yer almaktadır. 

8. Bu madde metninde, sözleşme maddelerinin nasıl yorumlanacağı açıklanmıştır.  

9. Bu maddedede ise Faktorun insiyatifine bırakılan düzenlemelerin, yazılı bildirim yapılması ile 

geçerlilik kazanacağı belirtilmiştir.  

10. Müşterinin başka Faktoring şirketi ile sözleşme imzalamasının Faktora sözleşmeyi feshetme 

yetkisi vereceği belirtilmiştir.  

11,12 maddelerdeMüşterinin Faktora olan borçlarını ödemede temerrüde düşmesi durumunda , bu 

sebeple doğacak masrafların da müşteriden talep edilebileceğine ilişkin düzenlemelere yer 

verilmiştir.  

13. Taraflar arasındaki tebligat usulü düzenlenmektedir. Yurtiçinde tebligat adresi gösterme, 

değişiklikleri bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. 

14. Müşteri ve Kefillerin yetkilerini, belgelenmesi istenmekte, yetki değişikliklerinin derhal bildirilmesi 

öngörülmekte, sahte evrak ile işlem yapılması halinde de Faktorun bir sorumluluğunun 

bulunmayacağı açıklanmaktadır. 

15. Müşteri veya Kefilden birine  gönderilecek bilgilendirme ya da ihbara ilişkin belge ve bilgiler, gerek 

müşteriye, gerekse Kefile gönderilmiş sayılacağını düzenleyen bir hükümdür.  

16. ve 17. Maddeler  masraf ve vergilerin müşteri tarafından ödenmesine ilişkin hükümlerdir. 

18. Düzenlenecek faiz, komisyon, vb. faturalarının müşteri adına düzenleneceği belirtilmiştir. 

19. Bu madde, HMK hükümleri çerçevesinde yetkili mahkemenin, icra müdürlüklerinin belirlenmesine 

ilişkin bir yetki anlaşmasını içeren hükümdür. 

20.Sözkonusu madde müşteri ve kefillerin bu sözleşmeyi okuduklarını ve geçerli olduğunu kabul 

ettklerini beyan eden bir maddedir.  

21. Sözleşmenin nüsha sayısını ve imza tarihini içermektedir. 

22. Sözleşmenin taraflarını, beyanlarını, sözleşmenin biçimsel içeriğini ifade etmektedir. 

 


