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Bir tarafta Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik/İstanbul adresinde mukim  GARANTİ 

FAKTORİNG A.Ş. (FAKTOR) ile diğer tarafta ..................................... adresinde mukim 

..................................... (İTHALATÇI) ve ............................... adresinde mukim 

.............................................  (MÜTESELSİL  KEFİL/KEFİLLER) arasında aşağıdaki şartlarla işbu 
sözleşme tanzim ve imza olunmuştur. 

1. İTHALATÇI, yurtdışında bulunan SATICI/SATICILAR’dan satın aldığı ve alacağı malların  

bedellerinden SATICI/SATICILAR  lehine doğmuş ya da doğacak borçlarından FAKTOR’a 

devir edilmiş alacakları vadelerinde FAKTOR’a ya da bu Şirket tarafından gösterilecek 

yerlere tamamen ödeyeceğini taahhüt ve beyan etmektedir.  

2. Bu sözleşmede kullanılan “SATICI /SATICILAR” ifadeleri; İTHALATÇI’nın yurtdışında 

bulunan mal ve/veya hizmet satın aldığı gerçek ya da tüzel kişiler anlamında kullanılmıştır.  
3. İşbu sözleşmenin akdedilmiş olması İTHALATÇI’ya, SATICI/SATICILAR’ın alacakları için 

faktoring garantisi tanınmasını talep hakkı vermez.  

4. FAKTOR, İTHALATÇI’nın ödemelerini geciktirdiği, ödeme güçlüğü içine düştüğü ya da 

teminat açığının doğduğu, borçların vadelerinde tamamen ödenmeyeceğinin önceden 

anlaşıldığı hallerde, teminat talep edebilir, mevcut teminatların  değiştirilmesini  ve/veya 
yeterli görülebilecek ek teminat verilmesini talep edebilir.  

5. İTHALATÇI, her üç ayda bir ve hesap yılı sonunda, bu dönemler dışında talep halinde 

işletmesi, satışları ve borçluları  hesapları hakkında her türlü bilgiyi, hesap özetlerini, mizanı 

v.s.’yi FAKTOR’a göndermeyi kendisine ait internet sitesinde yayımlanan bilgi ve 

belgelerinin gerçeğe uygun bulunduğunu taahhüt etmektedir.  
6. Satılan malın her türlü sorumluluğu, SATICI/SATICILAR’a ait olmaksızın işletme dışında 

herhangi bir yerde teslimi halinde, İTHALATÇI,  malı bütün rizikolara karşı, masrafları 

kendisine ait olmak üzere sigorta ettirmekle yükümlüdür.İTHALATÇI, sigorta tazminatını 

peşinen FAKTOR’a devir etmektedir. İTHALATÇI, işbu devir keyfiyetini sigorta 
poliçesine kaydettirmeyi taahhüt etmiştir. Sigorta tazminatının FAKTOR’a devir 
edilmiş bulunması, Sigorta tazminatının FAKTOR’a devir edilmiş bulunması, 

İTHALATÇI’nın yükümlülüklerini kaldırmaz. 
7. İTHALATÇI, SATICI/SATICILAR ile arasındaki temel ilişkiden doğan haklarını (ihbar, 

ihtar, dava, fesih vs.) kullanmadan önce FAKTOR’a gerekli bilgi ve belgeleri vermekle 

yükümlüdür. Bunun gibi İTHALATÇI’nın SATICI/SATICILAR’a karşı aralarındaki temel 

ilişki sebebi ile yönelteceği dava, talep, ihbar, ihtarlardan İTHALAÇI, FAKTOR’u derhal 

haberdar edecektir. İTHALATÇI ve SATICI/SATICILAR  arasındaki hukuki işlemde 
meydana gelebilecek her türlü değişiklik, sona erme, devir olunan alacağın kısmen veya 

tamamen ödenmemesine, sona ermesine yol açtığı hallerde İTHALATÇI bu alacak için 

yapılmış masrafı, komisyonu ve faktoring ücretini ödemekle yükümlüdür. İTHALATÇI, bu 

alacak sebebi ile FAKTOR’a ödemiş bulunduğu ya da hesabına borç kaydolunan ücret, masraf 

ve komisyonların iadesini talep edemez, ödemekten kaçınamaz.      

8. İTHALATÇI, ithalat ve ihracat rejimine ilişkin mevzuat ile kambiyo mevzuatına ve bu yasal 
düzenlemelerde meydana gelebilecek değişikliklere uygun hareket etmeyi şimdiden kabul ve 

taahhüt ve garanti etmektedir. Diğer taraftan, İTHALATÇI, yukarıdaki madde hükmü sebebi 

ile tahakkuk ettirilebilecek cezalar ile faizlerinin ve bilcümle fer’ilerinin, hukuki ve cezai 

sorumlulukların tarafına ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir.  

9. İşbu sözleşmede yeralmayan hususlarda ve bu sözleşme hükümleri ile bağdaştığı ölçüde 
FAKTOR’un muhabir faktor ile arasında uluslararası faktoring kuralları çerçevesinde 
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belirlenmiş anlaşma hükümleri ve muhabir faktorun tabi olduğu Uluslararası Faktoring Genel 

Kuralları (GRIF) hükümleri  uygulanır.  

10. İşbu sözleşme imzası tarihinden itibaren geçerlidir. Taraflardan herhangi biri, bir (1) ay önce 

yazılı ihbarda bulunarak sözleşmeyi sona erdirebilir. İşbu sözleşme ile FAKTOR’a sözleşmeyi 
derhal sona erdirme yetkisi veren haller saklıdır. 

11. Bu sözleşmenin akdi, uygulanması ve teminatların alınması nedeni ile ödenmesi gereken 

bilcümle harç, vergi ve resimler ile masraflar İTHALATÇI’ya aittir. Bu sebeple ileride 

tahakkuk ettirilecek farkları her ne nam altında olursa olsun ihdas olunacak ödemeleri 

İTHALATÇI şimdiden kabul ve taahhüt etmektedir. 

12. İşbu sözleşmenin değişikliklerinin de aynı şekilde yapılması zorunludur. Aynı şekilde 
yapılmadıkça değişiklik iddiaları dinlenemez. 

13. İTHALATÇI  FAKTOR’a vadelerinde ödeme yapmadığı veya borç muaccel olduğu takdirde 

İTHALATÇI, bu alacaklar için ayrıca bir ihtara, ihbara, mehil tayinine ihtiyaç olmaksızın 

kendiliğinden temerrüde düşeceğini kabul ile bu alacaklar için vade gününden veya 

muacceliyet tarihinden itibaren, bunları FAKTOR'a bu sözleşme koşullarında tamamen geri 
ödeyeceği tarihlere kadar geçecek günler için, SATICI/SATICILAR’ın FAKTOR nezdindeki 

işlemlerinde uygulanan işlem faiz oranının üç (3) katı seviyesinde temerrüt faizi ve sair 

fer'ilerini ödemeyi, bu temerrüt faizi oranının piyasa ve maliyet unsurları çerçevesinde 

FAKTOR tarafından arttırılabileceğini tacir sıfatıyla beyan ve kabul ve taahhüt eder.  

14. Aşağıda isim, unvan ve adresleri yer alan Müteselsil Kefiller, İTHALATÇI’nın FAKTOR ile 
akdetmiş bulunduğu işbu faktoring sözleşmesi, özel şartları, bilcümle ekleri, yenilemelerinden 

ve sair sebeplerden daha önce doğmuş ve bundan böyle doğacak bilcümle borçlarından işlemiş 

ve işleyecek faizlerin tamamından bu sözleşmede isimleri, unvanlarının yanında yer alan 

tutarda Müteselsil Kefil sıfatı ile sorumlu bulunmaktadırlar. 

15. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda taraflar FAKTOR’un defter, belge ve 

kayıtlarının mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar ve elektronik ortam haberleşme kayıtlarının teyit 
edilmiş olsun olmasın, kesin münhasır yegane geçerli delil teşkil edeceği, H.M.K.’nin 193. 

maddesi hükmü uyarınca MÜŞTERİ tarafından şimdiden kabul ve ikrar edilmektedir.     

İTHALATÇI, aleyhine ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talep edilmesi halinde, bankalardan 

alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyonların kendisi tarafından ödeneceğini kabul 

etmiştir.  
16. İTHALATÇI,  işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve FAKTOR tarafından 

kendisine gerekli tebligatın yapılabilmesi için bu sözleşmede isim ve unvanları yanında 

belirtilmiş adresi kanuni yerleşim yeri ittihaz ettiğini, belirtilen yerde adres yazılmaması 

halinde ticaret sicil dosyasındaki son adresinin veya FAKTOR tarafından son olarak herhangi 

bir bildirim gönderilen adresinin, muhtarlıkta kayıtları bulunmasa bile yasal yerleşim yeri 
olduğunu, ileride diğer bir mahalli kanuni yerleşim yeri ittihaz edecek olurlarsa, bu yeni adresi 

derhal noter aracılığı ile FAKTOR’e bildirmeyi, bildirmediği takdirde bu sözleşmede 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, kendisine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. 
17. İTHALATÇI, FAKTOR ile arasında yapılan ve yapılacak olan tüm işlemlerde, talep 

aşamasında kalmış olsa bile, kendi nam ve hesabına hareket ettiğini ve/veya edeceğini, bir 

başkası hesabına işlem yapılmadığını, yapılmayacağını, FAKTOR tarafından ilgili mevzuatın 

gerekleri hakkında bilgilendirildiğini ve böyle bir durum olması ve/veya 5549 sayılı Kanun’a 

ve/veya bununla ilgili yürürlükteki mevzuata herhangi bir aykırılığın olması halinde ise 

FAKTOR’a yazılı bildirimde bulunacağını beyan ve taahhüt etmektedir.  
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Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki 5549 sayılı Kanun gereğince 

İTHALATÇI, FAKTOR’a vermiş bulunduğu kimlik, adres, telefon ve ortaklık yapısına ilişkin 

bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, değişiklikleri gecikmeksizin, derhal FAKTOR’a 

bildireceğini beyan ve taahhüt etmektedir. 
18. İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul 

(Çağlayan) İcra Müdürlükleri yetkilidir. 

19. İşbu sözleşme ..../.../.... tarihinde, İstanbul’da, 1 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.   

 

 

 FAKTOR                                                                                
 GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 

 

 

 

 
 

 

 

 

MÜTESELSİL KEFİLLER İMZA SAYFASI  

 

MÜTESESİL KEFİL 1 
 

Kefilin Adı Soyadı/Unvanı     :  

Kefilin Adresi     :  

İthalatçı                             :  
Kefalet Tutarı     : ………..(yalnız……..)  

Kefalet Tarihi      :…/…/…….. 

Kefalet önceki borçları kapsıyor mu (Evet/Hayır) :……………..  

Kefilin beyanı          :               

    

    

  

  

 
 

  

   
 

Kefilin imzası          :  
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MÜTESESİL KEFİL2 

Kefilin Adı Soyadı/Unvanı  :  

Kefilin Adresi  :  

İthalatçı                         :  
Kefalet Tutarı            : ………..(yalnız……..)  

Kefalet Tarihi             :…/…/…….. 

Kefalet önceki borçları kapsıyor mu (Evet/Hayır) :……………..  

Kefilin beyanı          :               

  
 

    

  

  

 
 

 

    

    

Kefilin imzası          :  

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 


