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Sayrn Mi.iqterimiz,
$irketimiz'in intemet sitesindeyayrmlanmrqbulunan faktoring stizleqmesive eklerinin aqalrda bilgilerinize
amacrylaagrklayrcr
sunulan genel iElem gartlarrnr ve faktoring iqlemlerinin salhkh yi.iri.iti.ilebilmesi
hiiktimleri, Uluslararasr Faktoring Kurallarrnr (GRIF) igerdigini ijnemle bildiririz.
Faktoring iqlemlerinin yurtigi ve yurtdrqr uygulamalarrnda,uluslararasrfaktoring kurallarr (GRIF) ile
faktorler arasranlaqmalannuygulama alam bulaca[rndan,uyulmasrzorunlu bu kurallann ve anlaqmalann
orjinal metnini de intemet sitemizdebulabilir, inceleyebilirsiniz.
$irketimizin internet sitesindenserbestgeelde edebilece[iniz faktoring sozleqmesive eklerini, GRIF
kurallarrnr ve faktorler arasr anlaqmalarr, gerekli gcirmeniz halinde hukuk danrqmanrntz ile birlikte
delerlendirmenizi, amlan sitedenelde edebileceliniz scizlegmesetinde,eklerinde, grktr tarihinin de yer
almasmr<izelikleduyururuz.
Daha fazla bilgi almak, gtiriiqmek istedi[iniz takdirde, tincedenrandevu alarak $irket'imizi ziyaret
etmenizdenmemnuniyet duyanz.

FAKTORiNCSOZI,E$MESiVE EKLERiNEir,iSriN AQTKLAMALAR:
I- Stizlegmenin
konusu,kapsamrvetanrmlar:
Srizleqmeninbu briliimiinde, scizlegmeve eklerinde kullanrlan kavramlann tammlanna yer verilmig olup,
mal, hizmet satrglarrndandolmuq, dolacak bir vadeye ballanmamrq ya da vadeli alacaklarrn faktoring
iqlemlerine konu edilebilece[i belirtilmiqtir.
Mtiqterinin do!rudan ya da dolayh bir qekildeorta[r bulundulu kiqilere yaprlan satrqlar,verilen hizmetler,
gergekolmayan alacaklarigin faktoring hizmeti verilmesini engellemekamacryla,konsinye satrqlardaise
esasenbir alacak do[mayabilecefinden bu haller, kural olarak kapsam drqr brrakrlmrq, bu alacaklann
faktoring iqleminekonu edilebilmeleri, alacatiann varhlr ve ticari iliqkinin belgelenmesigartrnada ba$i
olarak faktorun <incedenyazrh nzaslna,.onaymaihtiyag duyulmuqtur.
II- Faktoring hizmetlerinin iqleyiqinegenel hiikiimler:
1. Scizleqmeninbu htikmii, dolmug yada dolacak alacaklann faktoring iqlemlerine konu edilebilmesi
igin izlenmesi gerekli usulii igermekte, Faktora devir olunan ve stizleqmenincizel gartlarrndayer alan,
tammlanan alacaklann faktoring iqlemine esasalmabilmesinin esaslarrmve T.C Bankacrhk Diizenleme
ve DenetlemeKurumu'nun zorunlu krldrlr iqlemleri, usulti de kapsamaktadr.
2. Faktor'a devir edilen alacaklann gergekbir ticari iliqkiye dayandr[rnrn belgelenmesi ilgili mevzuat
hiikiimleri gereli olup, aym alacakigin miikerrer finansmansallanmasrnrengellemekamacrnadayahdr.
Bu hiikiimde, mtigteriyefinansmansallanmasrhalindebu finansmamn,devir edilen alacaklann,ferilerinin
borglu tarafindan ancakfiilen ve rrzaentidenmesisuretiyle kapatabileceli, Faktor'un, Mtiqterinin borglusunu
takip, dava,borgluya ihtar, ihbar gibi bildirimlerde bulunma ytikiimlilliiliini.in olmadrlr yolundaki iqleyiq,
uluslararasrfaktoring kurallanna da uygun olarak agrklanmakta,diizenlenmektedir.Alacaklann tahsilinin
teminata baflanmasrm cingcirenhtikiim, alacaklann tahsilinin kolaylaqtuan, Faktor agrsmdanoldulu kadar
Miigterinin de yarannadr.
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Alacakla ilgili olarak herhangi bir faktoring hizmetinin verilebilmesi igin alacak hakkrnrn ciziiniin,

igerdigi ti.im yotkilerle ve kapsamdaFaktora devri zorunludur. Bu alacaklarla ilgili olarak, agrklanan
gergevedetahsilathizmeti verebilmesi,cjzellikleyurt drqriqlemlerdevelveyafaktoringgarantisininyiiriirliile
girdigi hallerde, devir edilmiq alacaklanntahsilinin sallanabilmesi igin alaca[rn tigtincii kiqilere devrinin
kararlaqtrnlmrqolmasr zorunludur.
4.

Sozleqmeninbu hiikmii yukanda (2.) maddehiikmii ile izlenen amacrngergekleqtirilmesineytineliktir.

5.

Bu madde hiikmi.i, finansman sallanmasr hallerinde kullandrrrlabilecek finansman ve ferileri igin

mi.iqterininteminat gcistermesinidngrirmektedir.Miiqterinin, faktoring hizmetinin hangi safhasrndaolursa
olsun teminat agrlrnrn dofmasr ya da borglunun borElanm cideyemeyecelininanlagilmasrhallerinde ek
teminat ahnmasrvelveya mevcut teminatlarrnyeterlilili igin teminatlann deliqtirilmesinin sallanmasr
yoluna gidilmiqtir.
Faktoring iqlemlerinde esas olan ve Tiirk Borglar Kanunu htikiimleri uyarrnca da, alaca[tn devrinin,
alacalrn ferilerini, tideme vasrtalarrnrda kapsamasrdrr..T.CBankacrhk Diizenleme ve Denetleme
Kurumu'nun diizenlemelerigereli, rizel olarak izlenecekusule tabi tutulmasr sebebiile ve mi.ikerrer
finansmanakonu edilememesiamacrylateminata iliqkin kambiyo senetlerinincidemevasrtalanndan
ayrdedilmesi zorunlu bulunmakta,rinem arz etmektedir.
6.

Tiirk Borglat Kanunu'nun alacalrn devrine iliqkin ve devredeningarantiborcunu di.izenleyenhiikmiin

tekran, agrklamasrnitelilindedir.
7.

Hiiktim, Faktora devir ediimig alacaklarlailgili olarak ve alacalm krsmen ya datamamen sona

ermesinin <inlenmesiamacrylagetirilmigtir. Esasendevir olunan alacak tizerinde mtiqterinin tasamrf
yetkisi kalmamakla birlikte, miiqteri ve borglu arasmdamevcut temel borg iliqkisinde alacalrn tahsilini
engelleyebilecekiqlemlerin gergekleqtirilmemesiamaclna dayahdrr. Mi.iqteri, satrcrveya i.iretici srfatrnr
taqlyan alacalr doluran iglemin tarafi bulundufundan, tacir oldufundan, alacalrn konusunu teqkil eden
maltn, hizmetin, alacak iizerinde yaratabileceli olumsuz etkilerine de kendisi katlanmakla yiiktimliidtir.
Bu hiiki.im aynrzamandall/6 htikmii ile paralelbir agftlamadanibarettir.
8.

Stjz konusu madde htikmii ile faktoring iglemlerine konu alacaklann gergek ticari iliqkiye dayamp,

dayanmadrlrnrn tespiti amaglanmaktaolup, T.C Bankacrhk Dtizenleme ve Denetleme Kurumu'nca bu
konuda faktoring qirketlerinearaqtrma yiikiimii getirilmiqtir. Hi.iktim aynrzarnandaborglu ve miiqteri igin
belirlenebilecek iqlem hacimlerinin, kullandrrrlabilecekfinansman oranlnm tespitine yardrmcr olacaktrr.
Aynca Ttirk Ticaret Kanunu hiikmii uyannca da qirketlerin internet sitelerinde yayrnlanmasr zorunlu
bilgilerin, belgelerin miigteri tarafindan gergele uygunlulu taahhi.itedilmekte, bu bilgi ve belgeler
gergevesinde
iqlemlerindogru yiirtitiilebilmesinin sallanmasramaglanmakta,
aksinedavramqrnsozleqmenin
afrr ihlalini teqkil edecefi belirtilmektedir.
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Bu madde hiikmii ile rizikonun gergekleqmesiihtimalinde, Miiqteri'nin kullandrlr finansman ve

ferilerinin yiiktin$n sigorta tazminai dlgi.isiindehafifletilmesine,Faktor'un alacaklanmyine odenebilecek
sigorta tazminafi ile kapatabilmesine, aqan tutarr Miigteri'den talebe imkan tanrnmaktadrr.
10. Miiqteri, borglusunezdindetemel iliqkinin tarafi oldulundanoalacalrn varhlrm ve miktannr olumsuz
etkileyecek iglemlerden,geliqmelerdenFaktor'u haberdaretme borcunu i.istlenmekte,yine bu sebepleve
devir olunmuq alacaklarrn olumsuz etkilendili hallerde, kullandrlr finansmanr ve ferilerini kapatmayr
taahhiit etmektedir. Htikiim faktoring iqlemleri ile ilgili uluslararasrfaktoring kurallarrrun tekranndan
ibarettir.
11. Bu htiktim, 10. maddeile aym amacadayah olup, mi.iqterinindevir ettili alacaklan iizerinde olumsuz
etki yapan iglemleregirmemesi gerelini hatrlatrlarak, devir ile alacakiizerinde tasamrf yetkisi kalmayan
mtiqteriye agrklayrcrbilgi niteligi tagrmaktadrr.
12. 13. S<izkonusu hiiki.imlerde,Faktorun faktoring garantisinin yiiriirliile girip, girmemiq bulunmasma
balh olarak tahsilat hizmetinin srnrrlarr belirlenmekte, Faktorun tarafi olmadrlr bir hukuki iliqkiden
kaynaklanan itiraz ve defilere karqr saflrkh cevap, savunmdimkam oiamayacalrndan, ilgili taraf olan
mtiqterinin savunma haklarrm daha iyi kullanabileceli gerekgesinedayah agrklamalar yer almakta ve
alacaklarrn mtigteriye geri devrinin usulii kararlaqtrnlmaktadrr.Bu hallerde de kullamlan finansman ve
ferilerinin iadesi gerektili vurgulanmaktadrr. Uluslararasr faktoring kurallarrna uygun bir htiktimdtir.
14. Taksitle ve miilkiyeti sakh tutma kaydr ile yaprlan satrmlardave faktoring garantisiningegerli oldulu
hallerde, miiqteriye bu scizleqmelergergevesindesahip bulundulu haklarrnr da Faktora devri suretiyle
rizikonun azaltrlmasramaclanmaktadr.
15. Diirtistli.ik kurahna aykrrr davraqtglarrn,hukukun temel prensipleri uyannca da scizleqmeyealrr
aykrrrhk teqkil edeceli ve scizleqmeninderhal fesih sebebini oluqturacalr agrklanmakta,Mtiqterinin
bilgilerine sunulmaktadrr.
16. 17,I8,19,20,21.Soz konusu htikiimler, faktoring iglemlerinin uygulanmasrnailiqkin, uluslararasr
faktoring kurallanna paralel agrklamalanigermekte,iqlemlerin sonuglanyine uluslararasrfaktoring kurallan
gergevesindeagrkhla kavuqturulmaktadrr.
22. Faktoring iqlemlerinde izlenecek genel kabul g<irmiiq muhasebe usulii agrklanmaktadrr.
23. Htiktim, s<izleqmeile belirlenen iglem ve faktoring garantisi limitlerinin, faktoring kurallan gergevesinde
Faktor tarafindan degigtirilebilecelini di.izenlemekte,uluslararasrfaktoring kurallarrnda da yer alan
htkiimleri agrklamaktadrr.
24. Ancaktaraflarca agrkgakararlaqtrnlmasrhalinde uygulanabilen,finansmamndrivize endeksli olarak
kullandrnlabilmesine vonelik. d<ivizeendeksli finansmam acrklavanbir hiikilmdiir.
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25.Devir edilen alacaklarlailgili gergeklegmiqtahsilatlann,kullandrnlan finansmanve ferilerine mahsubu
usuliini.idiizenlenenbir hi.ikiimdi.ir.
26.Taraflannbirbirleri hakkrndaedindikleri bilgilerin, saklanmasrmringorenve Faktor'a bu bilgileri belli
bir gevre igin agftlama imkam veren hiikiimdiir.
III- Faktoring Garantisi hiikmii:
I,2,3,4,5,6,7.Bu boltimdeyer verilen htikiimler, tamamenuluslararasrfaktoring kurallan ve uygulamalanna
paralel, faktoring iqlemlerinden garanti fonksiyonunun yiiriirlii[e girmesi igin arananqartlan, faktoring
garantisininiptaline ve gegmiqeetkili olarak ortadankalkmasrnailiqkin hiikiimlerdir. Faktoring garantisine
iliqkin bu hiikiimler, faktoring iqlemlerine dzgti bir nitelik taqrmakta,faktoring garantisi banka garanti
mektuplarrndan, garanti sdzleqmelerindenayrrlmaktadrr. Faktoring iqlemleri ile ilgili olarak faktoring
garantisi smfilaflm agan,garanti,kefalet ve teminatlarverilebilmesi,ilgili mevzuathtiktimleri Eergevesinde
de yasaklanmrqtr.Soz konusuhiiki.imlerin,Limit Onay Bildirimi formunun, $irketimizin internet sitesinde
yer alan GRIF kurallanna iliqkin orijinal metin gergevesindede delerlendiriimesini cinerir, bu kurallar
drqrnda faktoringin garanti fonksiyonunun hiEbir qekilde.uygulanmayacalrnr onemle hatnlatnn.
IV- Siizlegmeninsiiresi, sona ermesi ve sonuglarr:
l,2,3.Bubri1iimde, stizleqmeninbir ay dnceyazdr olarakyaprlacakihbarlabir ay sonrasonaerdirilebileceli,
derhal sonaerdirmehakkr verenhallerin sakhtutuldulu yer almakla,sonaermeninsonuglandiizenlenmektedir.
V- ihracaat ve ithalat faktoring'inde uygulanacak difer haller:
1,2,3,4,5,6.Bu bciltimdeyer alan htiktimler tamamenuluslararasrfaktoring kurallarrnrn tekrarr ya da
agrklamalanndanibaret olup, bu kurallann deliqtirilmesi ya da krsmeniptal edilmesi suretiyleihracaat
veya ithalat faktoring iglemi yaprlmasrimkam bulunmamaktadr.Bunun gibi muhabir Faktorun alacaklarla
ilgili serbesttasarruf yetkisi de uluslararasrfaktoring kurallannrn vazgegllmezhtiki.imlerindenolup,
Miiqteri'den bu amaqlamuhabire yetki verdili belirtilmekte, faktoring girketleri bu kurallarla srkr srkrya
bafh ve birbirlerine karqr agftlandrlr gibi uygulanmasmdansorumlu bulunmaktadrr.
VI- QeEitlihtikiimler:
1. Scizkonusu madde, HMK.193. madde hiikmii gergevesindetaraflar arasrndakiuyuqmazhklarda
Faktorun belge ve kayrtlarrnrnkesin delil kabul edilmesi ile ilgilidir. Delil anlagmasrniteliEindedir.
Mtiqterinin faktoring sozleqmesiile tistlendi[i yiiktimliiliiklerini alr ihlali halinde Faktora sozleqmeyi
derhal fesih ve Faktor'un alacaklanm tahsil etme imkarunr getirmektedfu.
2.

3. Taraflar arasrndakitebligatlann Ttirk Ticaret Kanunu ve Tebligat Kanunu hiikiimlerine uygun yaprlmasr
gerelini hatrrlatanbir hiiktimdiir.
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Scizleqmeve uygulanmasrile ilgili ttim harg, vergi ve rtisumlar ile Mtiqterinin iqlemleri nedeniyle

Faktor admatahakkuk ettirilebilecekcezalann,fazve ferilerinin Miigteriye ait olacalrm diizenlemektedir.
5.

Scizleqmedeyaprlacak deliqiklikler igin de yazh qekle uyulmasr zorunlululunu hatrrlatmaktadrr.

6.

Bu madde, srizlegmedeyer alan bazr hi.iki.imleringegersizolmasr, gegersizhale gelmesi ihtimalinin

sonuglanmdiizenlemekte,gegerli olan sozleqmehiikiimlerinin uygulanacalrm, srrf bu sebeplekrsmi kesin
htikiimsiizliile iliqkin dtizenlemelerinuygulanmayacalrnailigkin bulunmaktadr.
7.

Madde metninde, Miiqterinin finansmanve ferilerini geri cidemedegecikmesi halinde kendili[inden

temerriit hiikiimlerinin uygulanacapr,temerrtit faizi orant ve bu oranrn arttrnlmasrnailigkin srnrrlar yer
almaktadrr.
8.

Bu maddemetninde, bildirimlerin uygulamayakonulaca$r zamandiizenlenmektedir.

g.

Scizkonusu maddehiikmii, faktoring garantisinin uygulanmasrmnkararlaqtrnldr$rhallerde, uluslararasr

faktoring kurallanna paralel bir diizenlemeyi igermektedir. Madde metni ile Mi.iqterinin aym borgluya
ilgili Faktoring qirketinin drqrndasatlqlaryaprlmasmmengellenmesi,miigterinin iyi, teminath, k6ti.i,
teminatsrz alacak ayillmr yaparak Faktoru zararau[ratmasr engellenmek, aynr borglu igin faktoring
garantisi talep edilen hallerdekredi yeterlililinin aqilmasrrn engellenmesi,Miigteri ve Faktoring qirketlerinin
zarura ulrama ihtimalinin azaltrlmasr amaglanmakta,madde hiikmtine aykrn davranrqrns<izlegmenin
derhal feshine imkan veren bir a[rr aykrnhk oldulu agrklanmaktadrr.Ancak Faktordan velveya muhabir
Faktordan yazrh izin ahnarak bu maddedg yasaklanan iqlemlerin yaprlmasrna imkan tanrnmaktadrr.
10,1I,12,13,14.S<izkonusu madde'htiktimlerindekefillerin, milteselsil kefil srfatr ile sorumlu olduklan,
yasalarrndngtirdiilii hallerde mtiqteriye ve miiteselsil kefillere birlikle baqvurabileceli, dava, takip ve
sair giderlere sebepolundulu takdirde Mi.iqterinin ridemesigereken gider ve masraflar belirtilmektedir.
l5.Taraflar arasrndaki tebligat usulii d{izenlenmektedir.Yurtiginde tebligat adresi gcisterme,
deliqiklikleri bildirme ytikiimliiliilii getirilmigtir.
16. Miiqteri ve Kefillerin yetkilerini, belgelenmesiistenmekte,yetki deliqikliklerinin derhal bildirilmesi
ongciriilmekte,sahteevrak ile iqlem yaprlmasrhalinde de Faktorun bir sorumlululunun bulunmayacalr
agrklanmaktadrr.
17,18.Masraf ve vergilerin miiqteri tarafindan ridenmesineiliqkin hi.iki.imdtir.
19. Mali Suglarr Araqtrrma Kurulu tarafindan scizlegmelerdezorunlu olarak bulunmasr
ongtiriilen, iqyerinde yazh olarak yer alan duyuruya uygun, agrklayrcrbir hiiktimdi.ir.
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20. Faktoring iqlemlerinde ve faktoring iqlemlerini belirleyici unsurlardanbiri olarak delerlendirildilinden,
Mtigterinin ortqkhk yapnl ve y<inetimdepiqiklikleri Faktor igin son dereceonem arzetmektedir.Bu iqlemleri
gizleme olarak nitelendirilebilecek davramqlarya da Faktor'un, s<izleqmeninimzasrndansonrameydana
gelebilecek, Miiqterinin mali durumunu olumsuz etkileyebilecek bilgilerin verilmemesi hallerinde Faktora,
scizleqmeyibu hakh ve s<izleqmeye
alr aykmhk teqkil edebileceksebeplerlederhal sonaerdirme imkam
tamnmaktadr.
21. Birden fazla Miigterinin mevcudiyeti halinde miigteriye kullandrnlan finansmanve ferilerinin tammrndan
Miiqterilerin miiteselsil borglu olacalr, finansmam hangi mi.iqterininve hangi tutarda kullandrlrnrn bu
agrdantinemi bulunmayacalr, miiteselsil borglulula iligkin bu temel hukuk prensibi agrklanmrqtrr.
22.8a madde, HMK hiikiimleri gergevesindeyetkili mahkemenin,rcra miidtirltiklerinin belirlenmesine
iliqkin bir yetki anlaqmasrmigeren htikiimdtir.
23. Srizlegmeninniisha saylsrruve imza tarihini igermektedir.

ozw- $ARTLAR:

Taraflann faktoring iqlemlerinin yurtigi/yurtdrgr uygulama alanmr, borglulannr
belirleyebileceli, AzarnrFaktoringHacminin yer aldrlr bilgileri igerenhtiktimlerdir.

Tarih: .......1.......1

Unvan/isim-Soyadr:
rmza
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