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GENELGE
Bilindiği üzere, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve
Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası; “…faktoring
şirketleri kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş veya
doğacak fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilemeyen alacakları satın alamazlar veya tahsilini
üstlenemezler.” hükmünü amirdir.
Bu çerçevede, doğmuş alacaklar açısından faktoring işleminin gerçekleşmesi için alacağın
fatura veya fatura yerine geçen belgeler ile tevsik edilmiş olması, doğacak alacaklar açısından ise
temlik alınan alacakların fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile tevsik edilebilir bir alacak olması
ve alacağın hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başladığı anda bu durumun fatura veya fatura yerine
geçen belgeler ile tevsik edildiğinin faktoring şirketince takip edilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda, mal veya hizmet satışına bağlı olarak doğacak alacağın temlik alınabilmesi için;
-Faktoring şirketi ile faktoring şirketi müşterisi arasında doğacak alacağın temlikine yönelik
bir sözleşme yapılması, söz konusu sözleşmede işin tanımının, alacağın niteliğinin, tutar veya
tutarın hesaplanamaması durumunda, hesaplamaya baz oluşturacak veriler çerçevesinde belirlenen
azami faktoring limiti ile ödeme şartlarının açıkça belirtilmiş olması,
-Bahis konusu sözleşmedeki söz konusu hususların, faktoring şirketi müşterisi ile borçlu
arasında imzalanan sözleşme, sipariş formu, proforma fatura ve/veya akreditif belgeleri ile varsa
bunlara ilave olarak doğacak bir alacak olacağını gösteren diğer belgelerle tevsik edilmesi,
-Mal veya hizmet satışından kaynaklanan bir ticari ilişki bulunduğunu ve temlike konu
alacakların da bu ticari ilişki çerçevesinde doğacağını ispatlayacak şekilde bütün bu belgelerin
doğruluğunun ve tutarlılığının bir bütün halinde kontrol edilerek değerlendirilmesi, bunların
Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılacak denetime hazır bir şekilde dökümante
edilmesi,
-Alacağın doğmasını müteakip düzenlenecek fatura veya fatura benzeri belgelerin mutlak
suretle en kısa süre içerisinde faktoring şirketi tarafından müşteriden temin edilerek işlem dosyasına
eklenmesi
zorunluluk arz etmektedir.
Tebliğ olunur.
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