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GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU 

ÖNEMLİ UYARI :Ekte bir örneği yer alan Genel Faktoring Sözleşmesi’nin (Sözleşme) imzalanması 

suretiyle yapılacak faktoring işlemleri, işlemi yapan ve kefilleri açısından borçlandırıcı nitelikteki 

işlemlerdendir. Ekli  sözleşme,  genel  işlem  şartları  ve  menfaatinize  aykırı  olabilecek  hükümler 

içermekte  olup,  T.B.K.’nun  genel  işlem  şartlarına  ilişkin  hükümleri  dikkate  alınarak, sözleşme 

hakkında bilgi sahibi olmanız, sözleşmeyi mali ve hukuki yönlerden incelemeniz, danışmanlarınıza 

inceletmeniz, menfaatinize aykırı olabilecek hükümleri öğrenmeniz ve anlamanız gerekmektedir. 

 

1-Sözleşmede, Halk Faktoring A.Ş. “FAKTOR”, sözleşme ile faktoring işlemi yaparak alacaklarını temlik eden gerçek veya 

tüzel kişiler “MÜŞTERİ”, sözleşmeye konu işlemler için kefil olan gerçek ve tüzel kişiler kefalet verdikleri türe göre “ADİ 

KEFİL/LER” veya “MÜTESELSİL KEFİL/LER” olarak anılacaktır.  

2-Sözleşmenin konusu, kapsamı ve tanımlar başlığı altında; sözleşme ve eklerinde kullanılan kavramların tanım ve 

anlamlarına yer verilmiş olup, mal ve hizmet satışlarından doğmuş/doğacak vadeli veya bir vadeye bağlanmamış 

alacakların faktoring işlemlerine konu edilebileceği belirtilmiştir.  

3-Faktoring hizmetlerinin işleyişine genel hükümler başlığı altında, mal ve/veya hizmet satışından doğmuş ve/veya 

doğacak alacakların faktoring işlemine konu edilebilmesi için izlenmesi gerekli usul anlatılmakta, Faktora  devir  olunan  

ve  sözleşme  özel  şartlarında  tanımlanan  alacakların  faktoring  işlemine  esas alınabilmesinin şartları ile işlemin 

taraflarının gerek sözleşme, gerekse sözleşme kapsamında yapılan  

işlemler nedeniyle karşılıklı hak ve yükümlükleri ile borçlarının nelerden ibaret olduğu anlatılmakta, işbu sözleşmede 

imzası bulunan tarafların gerek bu sözleşmeden, gerekse asaleten veya kefaleten imzaladıkları diğer sözleşmelerden 

ve/veya iktisap olunan kıymetli evraktan doğan borçları nedeniyle, bu sözleşmeden doğacak  alacaklarının  rehin,  

hapis,takas,  mahsup  yapılabileceği  anlatılmakta,  faktoring  işlemleri  için  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun zorunlu kıldığı usul işlemleri anlatılmaktadır. Bu bölüm altında ifade 

olunan bir kısım maddeler, menfaatinize aykırı olabilecek düzenlemeler içermektedir.  

4-Garanti Hükümleri başlığı altında, uluslararası faktoring kuralları ve uygulamalarına paralel olarak garanti fonksiyonunun 

yürürlüğe girmesi için aranan şartlar ile faktoring garantisinin iptaline ve geçmişe etkili olarak ortadan  kalkmasına  ilişkin  

düzenlemelere  yer  verilmektedir.  Bu  bölüm  altında  ifade  olunan  bir  kısım maddeler, menfaatinize aykırı olabilecek 

düzenlemeler içermektedir.  

5-Sözleşmenin süresi, sona ermesi ve sonuçları başlığı altında, sözleşmenin bir ay önce yazılı olarak yapılacak 

ihbarla bir ay sonra sona erdirilebileceği, derhal sona erdirme hakkı veren hallerin saklı tutulduğu yer almakta, sona 

ermenin hüküm ve sonuçları düzenlenmektedir. Bu bölüm altında ifade olunan bir kısım maddeler, menfaatinize aykırı 

olabilecek düzenlemeler içermektedir.  

6-İhracat-İthalat Faktoringine Uygulanacak Sair Hükümler başlığı altında uluslararası faktoring kuralları açıklanmakta 

olup, bu kuralların değiştirilmesi ya da kısmen iptal edilmesi suretiyle ihracaat veya ithalat faktoring işlemi yapılması 

imkanı bulunmamaktadır. Bu bölüm altında ifade olunan bir kısım maddeler, menfaatinize aykırı olabilecek 

düzenlemeler içermektedir.  
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7-Çeşitli hükümler başlığı altında sözleşmeye aykırılık ve temerrüt halinde dava ve takip usulüne ilişkin hükümler ile 

uygulanacak faize ilişkin hükümler, yetkili mahkemeler, deliller, tarafların yasal ikametgahları, sözleşme kapsamındaki 

ihtar ve tebliğlere ilişkin hükümler, sözleşmeyle ilgili vergi resim ve harçlara ilişkin hükümler, sözleşmenin değiştirilmesine 

ilişkin hükümler ile müşteri ile adi ve/veya müteselsil kefillerin yapma  

veya yapmama tarzındaki sorumluluklarına, yükümlülüklerine, borç ve taahhütlerine yer verilmektedir. Bu bölüm altında 

ifade olunan bir kısım maddeler, menfaatinize aykırı olabilecek düzenlemeler içermektedir. 

 

 

  

Bu ön bilgi formunun bir nüshasını ve ekindeki sözleşmeyi incelemek, gerek duyduğum taktirde mali ve 

hukuki danışmanlarıma inceletmek ve menfaatime/menfaatimize aykırı olabilecek maddeleri  

öğrenmek ve değerlendirmek amacıyla ……/……/………….tarihinde FAKTOR’den teslim aldım/aldık.  

 

Adı-Soyadı- Ünvanı:  

İmza-Yetkili İmzalar:  
 

 

 

 

Faktor lehine hükümler içeren Genel İşlem Koşullarının varlığı hakkında bilgi sahibi 
oldum, içeriğini inceleyerek öğrendim, Kredi Çerçeve Sözleşmesi ile hüküm altına alınan 
tüm genel işlem koşullarının tarafıma uygulanmasını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt 
ederim. 
 
Tarih: …/……/……… 
Müşteri : 
İmza : 

 

 


