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ÖZET 
 

 

Global dünya ekonomisinde birbirine her geçen gün daha bağımlı bir hale 

gelen firmalar ticarete ayak uydurabilmek, rekabet güçlerini artırabilmek,  faaliyetlerini 

daha sağlıklı ve uzun ömürlü sürdürebilmek için yeni ve maliyeti düĢük finansman 

kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Bu boyutta firmaların alternatif finansman kaynağı 

olan ihtiyacı faktoring hizmetlerinin ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. 

 

Faktoring, her türlü mal ve hizmet satıĢlarından doğan, fatura veya fatura 

yerine geçen belgelere dayalı, vadeli alacakların faktoring Ģirketine temlik edilmesi 

karĢılığında finansman ve tahsilat  hizmetlerinin  sunulmasıdır. Faktoringin tanımından 

da anlaĢılacağı gibi faktoringin temel fonksiyonu, vadeli alacakları satın alarak onları 

nakde çevirmek olmakla birlikte; faktor, müĢterisine borcun tahsili ve yönetimi, riskin 

üstlenilmesi ve finansman sağlanmasıdır.  

 

Ülkemizde 1980‟li yıllarda bankalar sayesinde uygulamaya konan faktoring 

hizmetleri yıllar itibariyle hızla artıĢ göstermiĢ, günümüzde finans piyasasında özellikle 

KOBĠ‟lerin vazgeçilmez finansman kaynakları arasında yer almıĢtır. 

 

Bu tezin çalıĢma konusu kısa vadeli bir finansman kaynağı olan faktoringin 

incelemesi ve faktoringi muhasebe açısından irdeleyerek faktoring iĢlemlerinin 

muhasebeleĢtirilmesi hakkında bilgi vermektir. 

 Anahtar Kelimeler: Faktoring, Faktoring ĠĢlemlerinin MuhasebeleĢtirilmesi. 
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ABSTRACT 

 

               Becoming even more interdependent in a global economy, companies need 

new and low-cost financing tools in order to adapt to trade conditions, improve 

competitiveness and carry on activities safely for a long period of time. The need of 

such companies for alternative financial resources has led to the rise of faktoring. 

 

               Faktoring is a financial transaction where accounts receivable (i.e., invoice or 

equivalent) brought about by sale of any kind of goods and services is sold to a faktor 

who in return provides financing and collection to the seller. 

 

               As the definition suggests, while the basic function of faktoring is buying the 

future receivables and turning them into cash; the faktor also provides to the client debt 

management, collection and financing by taking risk. 

 

               Initially implemented around 1980‟s thanks to banks, faktoring transactions 

rapidly increased every year and became an indispensable financing tool for especially 

SMEs. 

 

               The subject of this thesis is studying faktoring as a short term financing tool, 

investigating it with respect to accounting and explaining the recognition process. 

 
              Key words: factoring, accounting for factoring transactions 
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GĠRĠġ 

          
               Faktoring, tüm dünyada bankacılıktan sonra en yaygın biçimde kullanılan 

finansman yönetimi olarak görülmektedir. Bu çalıĢmada özellikle KOBĠ‟lerin 

faaliyetlerinin finansmanında önemli rol oynayan faktoring sisteminin tanımı, kapsamı, 

avantajları ve ilgili yasal düzenlemelerin neler olduğu açıklanmıĢ, diğer finansman 

yöntemleri ile faktoringin karĢılaĢtırılması yapılmıĢ ve faktoring iĢlemlerinde muhasebe 

kayıtlarının nasıl olması gerektiğine iliĢkin bilgiler örneklerle açıklanmıĢtır. 

 

               Bu çalıĢmanın birinci bölümünde faktoring hakkında teorik bilgilere yer 

verilmiĢtir. Faktoring sözleĢmesi ele alınarak, faktoring sözleĢmelerinin konuları, 

faktoringte yer alan taraflar, faktoring türleri hakkında detaylı bilgiler sunulmuĢ, 

faktoringin sahip olduğu hizmet, garanti ve finansman fonksiyonları ayrı ayrı ele 

alınmıĢtır. Birinci bölümün son kısmında ise faktoring iĢlemlerinin yurtiçi ve yurtdıĢı 

iĢleyiĢ tarzı Ģekillerle gösterilerek açıklanmıĢtır. 

 

                ÇalıĢmanın ikinci bölümünde faktoring iĢlemlerinin firmalar açısından 

avantajları ve dezavantajları üzerinde durulmuĢ, faktoring kullanımdan kaynaklanan 

maliyet hakkında bilgi verilmiĢtir. Ayrıca faktoring diğer finansman teknikleriyle 

karĢılaĢtırılarak faktoringin bu finansman tekniklerinden farklı yönleri ortaya 

konmuĢtur. 

 

               ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde faktoringin Dünya ve Türkiye‟de uygulaması 

istatistiki veriler de kullanmak suretiyle anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu bölümde Dünya‟da 

ve Türkiye‟de faktoringin tarihçesi ve geliĢimi, uluslararası faktoring kuruluĢları ve 

faktoring hakkında hukuk sistemimizde yapılan yasal düzenlemeler anlatılmıĢtır. 

 

               ÇalıĢmanın dördüncü bölümünde faktoring iĢlemlerinin muhasebeleĢtirilmesi 

üzerinde durulmuĢtur. Faktoring iĢlemlerinin muhasebeleĢtirilmesinde faktor Ģirket ve 

satıcı Ģirket tarafından kullanılacak hesaplar belirtilmiĢ ve bunların kullanıma iliĢkin 

örnekler sunulmuĢtur. Bu çalıĢma son kısımda sonuç ve öneriler aktarılarak çalıĢma 

tamamlanmıĢtır.  
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              Bu çalıĢmamızın amacı, son yıllarda finans sektöründe giderek yaygınlaĢan ve 

iĢletmelerin ticari faaliyetleri sürdürebilmek için gereksinim duyduğu dıĢ kaynak 

ihtiyacını karĢılamada alternatif bir finansman kaynağı olan faktoring sektörünün 

Dünya‟daki ve Türkiye‟deki durumu hakkında istatistiki verilerle bilgi vermek, 

faktoring‟in hukuk sistemimizdeki yeri, faktoring iĢleminin avantaj ve dezavantajları 

hakkında ilgililere bilgi vermektir. Ayrıca çalıĢmada, faktoring sözleĢmesinin içeriğine 

bağlı olarak yapılan faktoring iĢlemlerinin muhasebeleĢtirilmesine iliĢkin olarak  satıcı 

ve faktoring Ģirketi  tarafından yapılması gereken muhasebe kayıtlarına iliĢkin örnek 

uygulamalar sunularak, bu konunun muhasebe literatüründe pek yaygın ele alınmamıĢ 

olmasından dolayı, muhasebe literatürüne  katkıda bulunmak amaçlanmıĢtır.    
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

1. FAKTORĠNG TEORĠSĠ 

 

1.1.FAKTORĠNG KAVRAMI 

 

Faktoring kavramı, “faktör” teriminden türemiĢtir. “Faktor” latince kökenli bir 

kelime olup, sözlük anlamı olarak „etken‟, teknik olarak ise, „aracı, komisyoncu, bir 

baĢkası hesabına davranan veya aracılık yapan kiĢi‟ anlamına gelmektedir. Buna 

göre;“faktoring”, “bir kimsenin bir baĢkası için bir Ģey yapması, bir Ģey icra etmesi” 

olarak tanımlanabilir.
1
 

 

Faktoring, büyük miktarlarda kredili satıĢ yapan iĢletmelerin, bu satıĢlardan 

doğan, alacak haklarının “faktor veya faktoring Ģirketi” olarak adlandırılan kuruluĢlar 

tarafından satın alınması iĢlemidir.
2
 

 

Faktoring en basit tanımıyla, müĢteri alacaklarının faktor tarafından bedeli 

peĢin ödenmek suretiyle satın alınmasıdır. MüĢteri borçlusuyla, arasındaki iĢlem 

iliĢkisinden ileri gelen mevcut ve gelecekteki alacaklarını topluca faktoring Ģirketine 

(faktor‟e) devretmekte, faktoring Ģirketi de alacaklarının bedelini (fatura bedelinin %80-

90‟ı oranında) peĢin olarak, yani vadesinden önce ödemektedir. Faktoring Ģirketi 

alacakların bedelini henüz vadesi gelmeden ödediği için, müĢteriye, ödeme tarihiyle 

vade tarihi (alacağın tahsil tarihi) arasındaki süre için mutat banka cari hesap faizi 

oranında faiz yürütülmektedir. Böylece müĢteri alacağının bedelini vadesinden önce 

nakit olarak almıĢ olunmaktadır.
3
 

 

GeniĢletilmiĢ tanım yapacak olursak faktoring, yurt içi ve yurtdıĢında kredili 

satıĢ yapan firmaların,  her türlü mal ve hizmet satıĢından doğmuĢ ve doğacak hakları 

                                               
1
 Arif B. Kocaman, Faktoring ĠĢleminin Hukuki Niteliği, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku AraĢtırma 

Enstitüsü Yayını, 1992, s.16. 
2
 Ali Ceylan, Finansal Teknikler, 3.Baskı, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 1998, s. 1 

3
 Arif B. Kocaman, Faktoring(Genel Alacak Devir ve Satım ĠĢlemi), Ankara, Türk Bankalar Birliği 

1994, s.5  
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faktor adı verilen bir aracı kuruma temlik etmeleri, aracı kurumun belirli bir oranda 

komisyon karĢılığında satıcı firmaya ön ödemede bulunması, alacaklarla ilgili her türlü 

tahsilât iĢlerini yürütmesi ve alıcı firma borcunu ödeyemediği takdirde faktorün tüm 

ticari riski üstlenmesini de kapsayabilen kısa vadeli bir finansman yöntemidir. 

 

Daha topluca bir ifadeyle faktoring ise; her türlü mal ve hizmet satıĢlarından 

kaynaklanan vadeli ticari ve alacakların faktor adı verilen finans kurumuna temlik 

yoluyla devredilmesi karĢılığı, bu kurumdan alacak takip, tahsilat, muhasebe ve ön 

ödeme Ģeklindeki finansman hizmetlerinden yararlanması hizmetlerine verilen addır.
4
 

 

Faktoring hem bir finansal teknik, hem de yönetsel bir hizmettir. Bu bağlamda 

“faktoring” iĢlemi, bir iĢletmenin pasif varlıklarının ticari büyümenin aktif aracına 

dönüĢtürülmesidir.
5
 

 

Faktoring ekonomik açıdan, gerek iç piyasada ve gerekse ihracatta, satıĢ 

bedelinin vadesinde tahsilini amaçlayan, istenildiği takdirde vadeden önce belirli bir 

oranda komisyon karĢılığı peĢin ödemeyi sağlayan ve tahsilat riskinin faktor denilen 

aracı kuruluĢ tarafından karĢılanmasını sağlayan bir finansman ve/veya tahsilat 

yöntemidir.
6
 

 

Faktoring Ģirketleri ise, müĢterisine vade tanıyarak satıĢ yapan bir kuruluĢun 

kısa vadeli 30-120 ve/veya 60/180 gün vadeli alacakları ile ilgili olarak ticari riski 

üstlenen, alacak tahsilâtı yapan, ilgili muhasebe kayıtlarını tutan, borçlunun kapasitesi 

hakkında bilgi toplayan ve gerektiğinde alacakların peĢin olarak satın alınması 

(finansmanı) gibi hizmetleri sunan kurumlardır.
7
  

 

                                               
4
 Mehmet Melemen, Burak S. ARZOVA, Uluslararası Ticaret Alternatif Finansman Teknikleri ve 

MuhasebeleĢtirilmesi Ticari YazıĢma Örnekleri, Ġstanbul, Türkmen Kitabevi, 2000, s.365 
5
 Hasan Bakır, ĠĢletmelerde Ġhracatın Alternatif Finansman Olanakları, EskiĢehir, Açıköğretim 

Yayınları, 1999, s.138;   
6
 Ahmet Erol Faktoring SözleĢmelerinin Damga Vergisi KarĢısındaki Durumu, Mükellefin Dergisi, Sayı: 

78, Haziran 1999, s.83.  
7
 Serpil CanbaĢ, Hatice Doğukanlı, Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Pazarı 

Analizleri, 3.Baskı, Ġstanbul, Beta,1997, s.166) 
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Bilindiği gibi alacaklar firmaların can damarıdır. Alacakların tahsilâtında 

herhangi bir problemle (alacaklıların borçlular tarafından ödenmemesi veya geç 

ödenmesi gibi) gibi problemle karĢılaĢıldığında bu can damarı da kesilmiĢ olacaktır. Bu 

ise yaĢayan her organizma gibi firmalar için de istenmeyen bir durumdur. Dolayısıyla, 

yurtiçi ve yurtdıĢı satıĢlardan doğan alacakların tahsil edilmesi, yönetilmesi, vadeden 

önce peĢin ödeme, yüzde yüz tahsilat garantisi faktoring‟in temel dayanaklarını 

oluĢturmaktadır.
8
  

 

Faktoring iĢlemi sadece kısa vadeli alacaklar için söz konusu olup, bu iĢlemde 

vadeler genellikle 30 ila 120 gün arasında değiĢmekte, bazen vadeler 180 güne kadar 

uzayabilmektedir.
9
 

 

Faktoring iĢleminin özelliklerini Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür; 

 

 Faktoring iĢleminin konusunu, tüketim malları, kısa vadeli yatırım malları 

ve hizmet edimleri oluĢturur. 

 Faktoring'in konusunu 30-180 gün arasındaki alacaklar oluĢturmaktadır. 

 Faktoring'de genelde kural olarak alacağın % 80-90'ı finanse edilmektedir. 

 Faktoring, faturaya bağlı alacaklar için geçerli bir iĢlemdir. 

 Faktoring iĢlemiyle faktoring Ģirketi; müĢterinin (ihracatçının) hem nakit 

sağlayan finansmancısı, hem borçluların defterini tutan muhasebecisi ve 

hem de alacağını tahsil edememesinin riskini üstlenen teminat verenidir. 

 Faktoring iĢleminin firmaya (ihracatçıya) bir maliyeti vardır. Bu maliyet, 

müĢterinin ödeyeceği faiz, komisyon ve harçlardan oluĢmaktadır.
10

 

                                               
8
  Özcan KaĢlıoğlu, “Türkiye’de Faktoring ve Faktoring Sektörü”, Finans Sisteminde Yeni 

Yönelimler, Birinci Baskı, Ġstanbul, Beta Yayınları, 2001, s.266 
9
 Erkut Onursal, DıĢ Ticaretin Finansmanında Faktoring ve Faktoring’in Hukuki Çerçevesi 

http://www.alomaliye.com/faktoring_dis_ticaretin_finans.htm  (25.10.2011) 
10

Ġhracatta Alternatif Finansman Araçları http://www.oaib.org.tr/tr/ihracatta-alternatif-finansman-araclari  

(25.10.2011) 

http://www.alomaliye.com/faktoring_dis_ticaretin_finans.htm
http://www.oaib.org.tr/tr/ihracatta-alternatif-finansman-araclari
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Yukarıdaki açıklamalarda da görüldüğü gibi faktoring‟in konusunu 30-180 gün 

vadeli alacaklar oluĢturmaktadır.  Alacakların vadesi 180 günü aĢtığında bu hizmetleri 

forfaiting Ģirketleri yerine getirmektedir.
11

 

 

1.2.FAKTORĠNG ĠġLEMĠNĠN TARAFLARI VE FAKTORĠNG              

SÖZLEġMESĠ 

 

Faktoring iĢleminin, yurtiçinde ve yurtdıĢında gerçekleĢmesine göre katılan 

taraf sayısı farklılık gösterir.
12

  Ulusal faktoring iĢleminde alıcı firma, borçlu firma ve 

faktor olmak üzere üç taraf bulunmaktadır.  

 

1.MüĢteri(Satıcı): Mal ve hizmet satımında/sunumunda bulunan faktoring 

hizmetini talep eden ve alacaklarını faktoring Ģirketine devreden kiĢi ya da 

kuruluĢtur. 

 

2.Faktoring Ģirketi: MüĢterinin alacaklarını temlik (devir ve satın) alarak, 

karĢılığını peĢin olarak ödeyen kurumdur. 

               

             3.Borçlu(Alıcı): MüĢterinin alacaklı olduğu kiĢi veya iĢletmedir.
13

 

 

 Yurtiçinde yapılan faktoring aĢağıdaki Ģekilde de görüleceği üzere üç köĢeli 

bir iliĢkiyi ifade eder. 

 

 

 

 

 

 

                                               
11

 CanbaĢ, Doğukanlı, a.g.e., s.167 
12

 Betül Tiryaki, Faktoring ĠĢlemi ve Faktoring ĠĢleminin Hukuki Niteliği, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Ġzmir Cilt:8 Sayı: 2, 2006, s.191 
13 

Melemen, Arzova, a.g.e. s.369 
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     MüĢteri                    Faktoring Söz.                         Faktor 

 

Satım Söz./Hizmet Söz. 

 

 

                          

                      Borçlu 

                     (3.KiĢi) 

ġekil 1: Yurtiçi faktoringin tarafları 

Kaynak: Tiryaki BETÜL Faktoring ĠĢlemi ve Faktoring ĠĢleminin Hukuki Niteliği 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:8 Sayı: 2, 2006, s.191 

          

             Yurt dıĢında yapılan faktoring  (uluslararası faktoring) yurt içi faktoring‟e ek 

olarak ithalatçının ülkesinde bulunan muhabir faktor bulunmakta olup; satıcı firma, alıcı 

firma, faktoring ve muhabir faktoring olmak üzere dört taraf bulunmaktadır. Alıcının 

baĢka bir ülkede olduğu durumda gerçekleĢtirilen faktoring iĢlemidir.  

 

             YurtdıĢında yapılan faktoring ise niteliği itibariyle dört köĢeli bir görünüm arz 

etmektedir. 

 

                   MüĢteri Faktor 

 

 

 

 

                   Borçlu YurtdıĢındaki Faktor 

 

 

ġekil 2: Uluslararası Faktoringin Tarafları 

Kaynak: Tiryaki BETÜL Faktoring ĠĢlemi ve Faktoring ĠĢleminin Hukuki Niteliği 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:8 Sayı: 2, 2006, s.191 

 

             Faktoring sözleĢmeleriyle alacak hakkını satan firma(müĢteri) ile finansman 

kurumu(faktor) arasında bir sözleĢme imzalanarak her iki tarafın hak ve yükümlülükleri 
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ile ne tür hizmetler sunulacağı belirlenmektedir. Bir faktoring sözleĢmesinde genellikle 

Ģu düzenlemeler yer almaktadır.
14

  

 

1. Faktoringin türü, faktor tarafından hangi hizmetlerin sunulacağı, 

2. Faktorün müĢterisine ödeme yapma koĢulları, 

3. Finansman öngörülüyorsa, müĢteriye yapılacak peĢin ödeme oranı, 

4. MüĢteriye tanınan kredi miktarı, bu sınırın tesis ve iptal yolları, 

5. Mala iliĢkin uyuĢmazlıkların ne Ģekilde iĢleme ve çözüme tabi 

tutulacağı, 

6. Faktoring komisyonu ve uygulanacak faiz oranları, 

7. Borcu yerine getirmeye zorlayıcı, yasal uyuĢmazlıklara iliĢkin 

yöntemler(usuller). 

          

             Faktoring sözleĢmesi BK‟nın 184. Maddesinin birinci fıkrasında, alacağın devri 

yazılı Ģekle tabi tutulmuĢtur. Faktoring sözleĢmesinin konusu, mal ve hizmet satan 

Ģirketlerin faaliyetleri sonucu doğmuĢ olan alacaklarının faktore temlik edilmesidir.  

 

             Faktoring sözleĢmesinin genel olarak atipik, karma bir sözleĢme olduğu ve 

çeĢitli fonksiyonları içerebileceği kabul edilmektedir. Bunlardan iĢ görme 

fonksiyonunun varlığı (alacağa iliĢkin ihbar ve ihtarda bulunma ve alacağı tahsil etme) 

akdin zorunlu unsuru olarak görülmekte, diğer finansman ve teminat fonksiyonlarının 

tarafların iradesine göre sözleĢmeye dahil edilebileceği belirtilmektedir.15 Faktoring 

sözleĢmeleri genellikle aynı düzene sahip olmakla birlikte, müĢterinin gereksinimlerine 

göre farklı hükümler de taĢıyabilir, müĢterinin tüm ticari alacaklarının mı yoksa faktor 

tarafından kabul edilecek belirli alacakların mı sözleĢme kapsamına alınacağı 

belirtilebilir. Faktoring sözleĢmesi, sözleĢmenin sona ermesi konusunda tarafların 

karĢılıklı anlaĢması, sözleĢmenin süresinin dolmasıyla, satıcı firmanın veya faktoring 

Ģirketinin iflasıyla ve  imkansızlık hallerinde sona erebilir. 

 

                                               
14

 Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, 8.Baskı, Ġstanbul, Avcıol Basım, 2010, s.553 
15

 Halil Doğru, Faktoring ve Menkul KıymetleĢtirme ĠĢlemlerinin Hukuki Niteliği, Legal Hukuk Dergisi, 

Eylül 2007 s.2858-2859 
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              Bir faktoring sözleĢmesinin yapılabilmesi için faktoring Ģirketi tarafından 

istenilecek belgeleri aĢağıdaki sıralanmıĢtır.  

 

 

Tablo 1: Faktoring SözleĢmesi Ġçin Gerekli Belgeler 

 

TÜZEL KĠġĠLER 
1- Ġmza sirküleri 

2- Ġmza sirkülerinin dayanağı olan ticaret sicil gazetesi 

3- Son vergi levhası 

4- Son sermaye dağılımını gösteren gazete 

5- KuruluĢ gazetesi 

6- Faaliyet belgesi 

7- Son hazirun cetveli (Anonim ġirketlerde) 

8- Ġmza yetkililerinin, %25 ve üzeri hisseye sahip ortakların ve kefalet 

imzası alınan kiĢilerin nüfus cüzdanı fotokopileri 

9- Ġmza yetkililerinin, %25 ve üzeri hisseye sahip ortakların ve kefalet 

imzası alınan kiĢilerin ikametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmiĢ 

abonelik gerektiren fatura bilgileri (elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon) 

10-ġirketi vekaleten temsile yetkili olan kiĢilerin imza beyannameleri, nüfus 

cüzdanı fotokopileri, ikametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmiĢ 

abonelik gerektiren fatura bilgileri  

11- Kefalet imzası alınan grup Ģirketi varsa; imza sirküleri ve dayanak 
gazetesi, son vergi levhası 

12- Son iki yılın bilanço, gelir tablosu ve kurumlar vergisi beyannamesi 

13- Son ayrıntılı mizan 

14- Kapasite raporu ( imalatçı firmalarda ) 

 

GERÇEK KĠġĠLER ĠÇĠN 

1- Ġmza sirküleri veya beyannamesi 

2- Ticaret siciline kayıtlı ise, sicil gazetesi ve faaliyet belgesi 

3- Ticaret siciline kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu meslek grubuna ait belge 

4- Son vergi levhası 

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

6- Ġkametgah belgesi veya adına düzenlenmiĢ abonelik gerektiren fatura 

bilgileri (elektrik, su,doğalgaz, sabit telefon) 

7- Adına vekalet verilmiĢ kiĢiler varsa; bu kiĢilerin imza beyannameleri, 

nüfus cüzdanı fotokopileri, ikametgah belgeleri veya adlarına düzenlenmiĢ 

abonelik gerektiren fatura bilgileri 
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8- Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu 

9- Son ayrıntılı mizan 

 

 Kaynak: Faktoring Ġçin Gerekli Belgeler http://www.liderfaktoring.com.tr/ 

documents/ gerekli_evrak.pdf (25.12.2011) 

 

             Faktoring sözleĢmesinde faktoring Ģirketi tarafından alınan ücretler aĢağıda 

sıralanmıĢtır:
16

 

 

• Komisyon; faktoring Ģirketinin sunmuĢ olduğu hizmetler karĢısında satıcı 

iĢletmeden aldığı ücrettir. 

• Faktoring Ücreti (faiz); faktoring Ģirketinin satıcı iĢletmeye yaptığı ön 

ödemeye karĢılık aldığı faiz tutarıdır.  

• Masraf; faktoring Ģirketinin komisyon ve faktoring ücreti dıĢında aldığı posta, 

havale, EFT gibi bedellerdir. 

• Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV); faktoring Ģirketinin verdiği 

hizmetler karĢılığında sağladığı komisyon, faktoring ücreti ve masraflar gibi 

gelirler BSMV‟ye tabidir.  Ancak, Hazine MüsteĢarlığı tarafından 

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/6 

“Ġhracat, Transit Ticaret, Ġhracat Sayılan SatıĢ ve Teslimleri ile Döviz 

Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç Ġstisnası 

Hakkında Tebliği”nin 4.cü maddesi uyarınca faktoring Ģirketlerinin ihracat 

ve döviz kazandırmaya yönelik verdiği hizmetler damga vergisi ve 

BSMV‟den istisna edilmiĢtir. 

 

        1.3. FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠNĠN FONKSĠYONLARI(ĠġLEVLERĠ) 

 

        Faktoring‟in fonksiyonlarını 3 baĢlık altında inceleyebiliriz. Bunlar; 

 

 Finansman fonksiyonu, 

 Hizmet fonksiyonu, 

                                               
16

 Faktoring iĢleminden alınan ücretler, http://www.faktoringdernegi.org.tr/detail.php?sID=13 23.12.2011 

http://www.liderfaktoring.com.tr/%20documents/%20gerekli_evrak.pdf
http://www.liderfaktoring.com.tr/%20documents/%20gerekli_evrak.pdf
http://www.faktoringdernegi.org.tr/detail.php?sID=13
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 Teminat fonksiyonudur. 

 

             Ancak bu fonksiyonlar içerisinde sadece hizmet fonksiyonu tüm faktoring 

türleri için geçerlidir. Finansman ve teminat fonksiyonu faktoring sözleĢmesine 

eklenebilir. Faktoring sözleĢmesinde hizmet fonksiyonun yer alması zorunludur. 

Faktorün türlerinde de görüleceği üzere teminat fonksiyonu bulunmayan faktoring 

türüne gerçek olmayan faktoring, finansman fonksiyonu bulunmayan faktoring türüne 

ön ödemesiz faktoring adı verilir.  

 

              1.3.1. Finansman (Kredi) Fonksiyonu  

 

             Faktoring yoluyla müĢteri alacaklarının finansmanının sağlanmasında genellikle 

izlenen yol, ön ödeme (avans) yöntemidir. Bu yöntemde müĢteri alacaklarının karĢılığı 

vade gününde veya ödemenin tahsili (borçlunun ödemesi) gününde muaccel (istenebilir) 

olmakta, fakat faktoring Ģirketi (yani faktor) vade gününü beklemeksizin, müĢteri 

tarafından alacağın doğumunun fatura suretlerinin veya malın gönderildiğine dair 

belgelerin ibrazı suretiyle ispatlanması üzerine fatura değerinin %80-90‟ına kadar bir 

meblağı derhal peĢin olarak ödemektedir. Böylece müĢteri borçlusu karĢısındaki 

alacaklarının karĢılığını vadesinden önce avans olarak almakta ve faktoring Ģirketi 

tarafından müĢterinin finansmanı sağlanmaktadır. Bu ön ödeme için faktoring Ģirketi 

tarafından müĢteriye, ön ödeme tarihinden alacağın tahsili zamanına kadar mutat banka 

cari hesap faizi oranında faiz yürütülmektedir.
17

  

 

Ön ödeme yönteminde faktor müĢterisinin kendisine devrettiği alacaklarla ilgili 

olarak her bir borçlu için ayrı bir kredi limiti tayin eder ve bu limitlere göre ön 

ödemelerde bulunur.
18

 

 

             Fatura bedelinin ödenmeyen kısmı (%10-20), faktoring Ģirketinin üstlenmesi 

gerekmeyen mala iliĢkin risklerin (ayıplı malın iadesi, malı kabulden kaçınma, bedelin 

                                               
17

  Arif B. Kocaman, Faktoring (Genel Alacak Devir ve Satım ĠĢlemi), s.11  
18

 Cemal ġanlı, Nuray ġanlı, Uluslararası Ticaret Hukuku, Gözden GeçirilmiĢ ve YenilenmiĢ 4. 

Baskı, Ġstanbul,: Arıkan Basım Yayım Dağıtım, 2005, s. 140. 
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düĢürülmesi) teminatı olarak ve gereğinde hak edilen faiz ve harçlara mahsup edilmek 

üzere bir tasarruf hesabına aktarılır. Mala iliĢkin belirtilen riskler gerçekleĢmezse, 

müĢteri bu %10-20‟luk meblağı, faktoring hizmeti karĢılığında ödenmesi gereken faiz 

ve harçlardan düĢüldükten sonra kalan kısmıyla elde edebilir.
19

 

 

             Faktoring‟de temin edilen finansmana karĢı Ģirketin veya yöneticilerinin ek 

açısından borçluların ödeme güçleri konusuna daha çok önem verir.
20

 

 

              1.3.2. Hizmet Fonksiyonu 

 

             Tüm faktoring türlerinde ortak olan bu fonksiyon, faktoring iĢleminde, 

Ģirketlerin satıcıya verdikleri idari hizmeti ifade etmektedir.
21

 

 

             Faktoring iĢleminin hizmet fonksiyonu satıcı Ģirketin muhasebe kayıtlarının 

(ticari defter kayıtları) tutulması, kredi kontrolü, alacakların tahsil edilmesi, piyasa 

istihbaratları  gibi iĢlevleri kapsamaktadır. 

 

             Faktoring Ģirketi müĢterisi için faturanın düzenlenmesinden baĢlayarak alacağın 

tahsil edilmesine kadar borçlunun muhasebesinin (defterlerinin) tutulmasını 

üstlenmektedir. Böylece müĢteri, borçluların hesabını doğrudan izleme imkânını 

faktoring Ģirketine bırakmaktadır. MüĢteri bundan böyle çok sayıda borçlusunun 

hesabını değil de, sadece faktor tarafından devralınan alacakların karĢılığının 

gösterildiği faktoring Ģirketlerinin(faktor‟ün) hesabını izleyecektir. Ancak faktoring 

Ģirketi, müĢteriye kararlaĢtırılan hesap devrelerinde kendisi tarafından yürütülen 

borçluların hesabı üzerindeki tüm hareketleri (hesap hareketlerini), hesap özetlerinin ve 

tahsil edilen ödemelere ve açık (boĢ) bulunan alacaklara iliĢkin listelerin gönderilmesi 

suretiyle bildirecektir.  Bu yardımcı araçlar vasıtasıyla müĢteri, borçluların 

muhasebesinin faktoring Ģirketi tarafından üstlenilmesi nedeniyle hesaplar üzerinde 

kaybetmiĢ olduğu denetimi dolaylı da olsa sağlayabilmektedir. Görüldüğü gibi, müĢteri 

                                               
19

 Tirkyaki, a.g.m, s.191 
20

 UlaĢ Temur, Alternatif Finansman Teknikleri ve Karapara Aklama ĠliĢkisi, MASAK(M.B. Mali 

Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı) Yayın No: 14, 2009, s.18 
21

 Osman Oy, Seçkin Köse, Süleyman Yahya Alkım, Faktoring, Ġstanbul, Beta, 2008, s.14 
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faktoring iĢlemiyle bir taraftan borçluların muhasebesinin tutulmasından kurtulmakta, 

diğer taraftan da tamamen devre dıĢı bırakılmamakta ve faktoring Ģirketi tarafından 

kendisine hesap özetlerinin ve ödeme listesinin gönderilmesi suretiyle dolaylı bir 

denetim imkanı sürdürmektedir.
22

 

 

             Ayrıca, faktoring Ģirketleri, belirli periyotlarla, müĢterinin alacak hesapları 

üzerindeki hareketler konusunda haberdar etmekte, onlara hesap özetlerini içeren 

bilgiler göndermektedir. Faktoring Ģirketleri müĢteriye içinde bulunduğu sektörle ilgili 

olarak pazarlama, üretim ve reklam politikaları gibi konularda danıĢmanlık hizmeti 

sunmaktadır. 

 

            Bu hizmetler karĢılığında faktoring Ģirketi tarafından talep edilen hizmet 

komisyonunun tutarı tam hizmet için  %0,5 ile %2,5 arasında bir oran olup, satın alınan 

borçlara iliĢkin her bir fatura tutarına uygulanmaktadır. Faturada iskonto (fiyat indirimi) 

söz konusu ise, bu iskonto dikkate alınmamakta,  hesaplamada iskontosuz tutar dikkate 

alınmaktadır.
23

 Finansman fonksiyonu ile müĢterinin sağladığı faydalar aĢağıdaki 

gibidir:  

 

1) Bu fonksiyonun varlığı sayesinde faktoring müĢterisi, vadeli satıĢlardan 

doğacak ilave finansman yüklemini düĢünmeden satıĢlarını artırabilir 

ve/veya satıĢlarda, mevsimsel özelliklerden doğabilecek ilave finansman 

ihtiyacını giderebilir.  

2) Faktoring iĢlemleri, tutucu firmalar açısında tehlikeli bir finansman aracı 

görüntüsünü muhafaza etmektedir. Tutucu firmalara göre, faktoring iĢlemi 

için faktor‟a baĢvuranlar gerçekten likit(akıĢkan) olan alacaklarını 

satmaktadırlar. Bu da finansman alıĢkanlığının azalmasına sebebiyet 

vermekte ve bundan dolayı da faktoring anlaĢması yapan firmalar piyasadan 

vadeli mal temininde güçlükle karĢılaĢmaktadırlar. Oysa bu olayın bir de 

diğer yüzü vardır. Buna göre, faktoring sözleĢmesi ile faktor bir ön ödemede 

bulunacaktır. Bu ön ödeme nakit girdisinde artırım sağlayacağından, müĢteri 

                                               
22

 Arif B. Kocaman, Faktoring (Genel Alacak Devir ve Satım ĠĢlemi), a.g.e., s.12 
23

 Bakır, a.g.e., s.146. 
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piyasadan ilk madde ve malzeme temininde peĢin ödeme yapabilecek ve 

dolayısıyla peĢin ödemenin pazarlık gücünden yararlanarak da girdi 

maliyetlerini ve dolayısıyla toplam maliyetleri düĢürecektir. 

3) Faktoring müĢterisi, bankalar gibi kredi kurumlarına olan yükümlülükleri, 

ön ödeme ile kazandıkları nakit gücü sayesinde daha rahat ve düzenli olarak 

yerine getireceğinden, bu Ģirketler nezdinde kredibilitesini 

artırabileceklerdir. 

4) Faktoring müĢterisi, alıcılarına yapacağı vadeli satıĢların bir kısmını ön 

ödeme Ģeklinde anında tahsil edeceğinden, nakit planlaması doğru, dürüst, 

kolay ve tutarlı olarak yapabileceklerdir. 

5) Ticari alacakların azalması ve elde edilen nakit ile borçların ödenmesi 

dolayısıyla bilançolar daha alıĢkan hale getirilebilmekte ve bu da faktoring 

müĢterisinin değerliliğinin artmasına yardımcı olmaktadır. 

6) Faktoring iĢlemi ile sağlanan finansman maliyeti ticari kredilere göre daha 

ucuz olacağından vadeli satıĢlar dolayısıyla ek kazanç sağlanabilecektir.
24

 

 

              1.3.3. Teminat Fonksiyonu 

 

             Buna delkredere fonksiyonu da denilmektedir. Teminat (delkredere) 

fonksiyonu, faktoring Ģirketinin kendisine devrolunan alacaklar bakımından, borçlunun 

ödememesinin, yani alacağın tahsil edilememesinin riskini üstlenmesidir. Bu risk 

üstlenilmesi durumunda faktoring Ģirketi, borçlunun ödememesi durumu için müĢteriye 

rücu her türlü baĢvuru imkanından vazgeçmektedir.
25

 

 

             Faktoring iĢleminde söz konusu olan risk üstlenme ya da teminat fonksiyonu, 

gerekli bilgi alma(istihbarat) ve araĢtırmaların yapılmasından sonra satıĢlardan doğan 

alacakların faktor Ģirketi tarafından güvence altına alınması, alacağın vadesinde borçlu 

tarafından ödenmemesi halinde, müĢteriye (satıcıya) ödeme garantisinin verilmesi 

                                               
24

 Melemen, Arzova, a.g.e.,s.371-372 
25

 Arif B.Kocaman., Faktoring (Genel Alacak Devir ve Satım ĠĢlemi), a.g.e., s.13 
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olarak ifade edilebilir. BaĢka bir deyiĢle alacaklardan doğan ödenmeme riskini faktor 

Ģirketi üstlenmektedir.
26

 

 

Teminat fonksiyonu, faktoring sözleĢmesinin zorunlu unsuru değildir ve 

sözleĢmede yer alması tarafların isteğine bağlıdır.
27

 Teminat fonksiyonu faktor Ģirket 

tarafından büyük risk taĢımaktadır. Bu yüzden faktoring Ģirketi faktoring sözleĢmesine 

konu olan iĢlemler hakkında gerekli bilgileri toplamakta ve kredi limitlerini 

belirlemektedir. 

 

Faktoring Ģirketlerinin alacağın ödenmemesi riskini üstlenmesi bir çeĢit müĢteri 

alacağının sigortalanmasıdır. Teminat fonksiyonu ile müĢterinin sağladığı faydalar 

aĢağıdaki gibidir: 

 

1) Alacağın tahsil edilmeme riskini faktor‟e devreden müĢteri, yurt içi veya 

yurtdıĢı pazarlarını geniĢletme imkanına kavuĢur. 

2) Güvenilir istihbarat sonuçlarına göre, satıĢlarını ödeme zorluğu çekmeyen 

firmalara yapan müĢteri, firma değerliliği bakımından yüksek değerlere 

sahip olur. Yüksek ödeme gücüne sahip alıcılarını bankalar gibi kredi 

kurumlarına teminat olarak göstererek bunlardan daha kolay kredi temin 

eder ve kredi maliyetlerini düĢürür. 

3) Faktoring müĢterisinin yöneticileri, ödeme günü alacaklarını tahsil edilip 

edilmeyeceği düĢüncesinden kurtularak nakit akıĢı için doğru, dürüst, tutarlı 

ve gerçekli planlama yaparlar. 

4) Borçlu ile olabilecek dil sorunu ortadan kalkacağından, meydana 

gelebilecek sorunlar faktor tarafından çözüme ulaĢtırılır.
28

 

 

             

 

 

                                               
26

 Akgüç, a.g.e., s.553 
27

 Melek Uğur, Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinde Yeni Finansman Yöntemlerinin Uygulanabilirliği:Finansal 

Kiralama-Faktoring, DPT Uzmanlık Tezleri, Yayın No:DPT2346,1994. s.80 
28

 Melemen, Arzova, a.g.e., s.373-374 
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             1.4. FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠNĠN ÇEġĠTLERĠ 

 

             Faktoring, vermiĢ oldukları hizmet niteliği açısından uygulamada çeĢitlilik 

göstermektedir. Burada önemli olan husus faktor ile satıcının karĢılıklı olarak anlaĢması 

ve faktorun satıcının ihtiyaçlarına karĢılık verecek hizmetleri sağlamasıdır. 

 

             Faktoring iĢleminin biçimi, müĢteri ve faktor‟ün ortak isteklerine bağlı olarak 

Ģekillenir. MüĢteri, kendi faaliyet alanında gerekli olan faktoring iĢlevlerinin 

özelliklerini iyi biliyorsa, kendisine uygun olan faktoring iĢlemini de tayin edebilir.
29

 

 

             Faktoring türlerini kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün olmasa da 

gerek coğrafi özellikleri bakımından gerekse iĢlemin özelliklerine göre çeĢitli Ģekillerde 

gruplandırılabilir. Faktoring iĢlemi faktoringin yapıldığı yer, faktoring iĢleminin 

tarafları, satıcının faydalandığı hizmetler, riskin üstlenip üstlenilmemesi, faktorun açık 

veya gizli olması gibi çeĢitli kriterlere göre sınıflandırılmaktadır. Faktoring çeĢitlerini Ģu 

temel baĢlıklar altında inceleyeceğiz: 

 

 Yapıldığı yer durumuna göre faktoring, 

 Rücu edilebilme durumuna göre faktoring, 

 Ödeme zamanına göre faktoring, 

 Bildirim durumuna göre faktoring, 

 Diğer faktoring türleri. 

 

             1.4.1. Yapıldığı Yer Durumuna Göre Faktoring 

 

             Yapıldığı yer durumuna göre faktoringi yurtiçi faktoring ve yurtdıĢı (uluslar 

arası) faktoring olarak ikiye ayırabiliriz: 

 

 

 

                                               
29

 Tiryaki, a.g.m., s.38 
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             1.4.1.1.Yurtiçi Faktoring 

 

             Yurtiçi faktoring, aynı ülkede bulunan alıcı, satıcı ve faktoring Ģirketi arasında 

yapılan faktoring iĢlemidir. 

 

             Herhangi bir satıcı firmanın kredili satıĢından doğan alacağını faktoring 

hizmetinden faydalanmak maksadıyla faktor‟e devretmesi iĢleminin faktoring 

iliĢkisinde bulunan taraflardan her birinin aynı ülkede bulunması durumunda yurtiçi 

faktoring söz konusu olmaktadır. Buradan da anlaĢılacağı üzere yurtiçi faktoring‟in 

temel özelliği faktoring iliĢkisinde bulunan tarafların aynı ülkede yer almasıdır. 

 

             1.4.1.2. YurtdıĢı (Uluslararası) Faktoring 

 

             Uluslararası faktoring‟de sınır ötesi mal teslimlerinden (çok seyrek olarak, 

hizmet edimlerinden) ileri gelen alacaklar satılmaktadır.  

 

             Uluslar arası faktoring‟te dört ilgili kiĢi bulunmaktadır. Bunlar; 

 

• MüĢteri (ithracatçı), 

• Ġhracatçı faktor 

• Ġthalatçı Faktor, 

• Borçlu (Ġthalatçı)‟dır.
30

 

 

             Uluslar arası faktoring kendi içinde ihracat faktoringi ve ithalat faktoringi 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 

             1.4.1.2.1. Ġhracat Faktoring 

 

              Ġhracat faktoring‟i alıcının baĢka bir ülkede olduğu durumlarda gerçekleĢtirilen 

faktoring iĢlemidir. Burada faktoring iĢlemine konu olan alacak ihracat iĢleminden 

                                               
30

  Arif B.Kocaman., Faktoring (Genel Alacak Devir ve Satım ĠĢlemi), s.17 
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kaynaklanmaktadır. Bu yüzden bu tür faktoring‟de alıcı, ithalatçı ve satıcı da ihracatçı 

sıfatlarını üstlenmektedir. Ġhracat faktoring‟inde yurtiçi faktoring‟e oranla daha fazla 

risk unsuru bulunduğundan muhabir bir faktor‟ün hizmetinden yararlanılmaktadır. Bu 

muhabir bazen faktor‟ün Ģubesi veya temsilcisi bazen ithalatçının ülkesindeki bir baĢka 

faktoring Ģirketi olmaktadır. Muhabir faktor ithalatçının ülkesindeki gerekli 

istihbaratları yaparak limit onayını ihracatçının ülkesindeki faktor‟e bildirir.
31

 

 

              1.4.1.2.2. Ġthalat Faktoring 

 

             Ġthalat faktoring‟i faktor‟ün muhabir aracılılığıyla, yurt dıĢındaki ihracatçı 

iĢletmeye, ödeme yapma garantisi verdiği faktoring‟dir. Böylece, ithalatçı iĢletme, 

akreditif açmadan ithalat yapabilme olanağına kavuĢmaktadır.
32

 

 

            BaĢka bir ifadeyle ithalat faktoring‟i herhangi bir firmanın yaptığı ithalatta, yurt 

dıĢında bulunan faktor‟un aynı ülkedeki ihracatçı firmaya faktoring hizmeti sunmasıdır. 

Söz konusu durumda, ithalat faktor‟u ülkesindeki alıcının borcunu ödememe riskini ve 

mal bedelinin vadesinde ödenmesi için takip ve tahsilâtını üstlenir.
33

 

 

             1.4.2. Rücu Edilebilme Durumuna Göre Faktoring 

 

              Rücu edilebilme durumuna göre faktoringi rücu edilemez faktoring(tam servis-

gerçek faktoring), rücu edilebilir faktoring(gerçek olmayan faktoring) olarak ikiye 

ayırabiliriz. 

 

1.4.2.1.Rücu Edilemez Faktoring 

 

             Faktoring iĢleminin gayri kabili rücu olması, yapılan iĢlemin geri dönüĢü 

olmadığını göstermektedir. Faktoring firması alacağın tahsil olmaması durumunda geri 

                                               
31

 Toroslu, Hukuksal ve finansal açıdan faktoring : teorisi, uygulaması, muhasebesi / 2. Bask,ı 

Ġstanbul,Kazancı, 2005 s.9 
32

 Ceylan, a.g.e,  s. 11 
33

  Temur, a.g.e., s.18 
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dönüp müĢterisinden, tahsil etme hakkı yoktur. Bu sisteme göre faktoring Ģirketi 

alacağın ödenmeme riskini tamamen üstlenmektedir. 

 

             Bazı kaynaklara göre gayri kabili rücu faktoring, gerçek faktoring olarak ele 

alınmıĢtır. Buna göre; faktoring Ģirketinin, faktoring iĢleminin sunduğu tüm 

fonksiyonları yerine getirdiği durumlarda, gerçek faktoring veya tam hizmet faktoringi 

söz konusudur. Bugün uygulamada hakim olan ve faktoringin asıl tarzını oluĢturan 

faktoring biçimi budur. Buna Amerikan tipi faktoring de denilmektedir. Bu iĢleme asıl 

damgasını vuran alacağın ödenmemesi riskinin üstlenmektedir. Bu iĢlem tarzı geliĢmiĢ 

ve yaygın olarak faktoring biçimini oluĢturmakla birlikte, gerçek faktoringin 

yapılabilmesinin ön koĢulu faktoring Ģirketinin alıcı ve satıcılar hakkında çok iyi 

istihbarat toplayabilme imkânına sahip olabilmeleridir.
34

  

 

             Tam hizmet faktoring sözleĢmeleri, satıcı iĢletmenin kredi riskinin tümüyle 

faktor kuruluĢa devredildiği, alacakların yönetimi ve müĢterilerine iliĢkin tüm muhasebe 

kayıtlarının tutulması gibi fonksiyonların da faktor Ģirketi tarafından üstlenildiği, satıcı 

iĢletmeye garantili nakit akıĢı sağlayan ve satıcı iĢletme tarafından talep edilirse, peĢin 

ödeme yapılan sözleĢmelerdir. Bu sözleĢmeler sürekli olarak düzenlenmekte, yani 

alacak hesapları doğdukça devam etmektedir.   

 

              Sonuç olarak rücu edilemez faktoring satıcı firma ile faktor arasında düzenli ve 

sürekli bir anlaĢmanın olduğu faktoring türüdür. Satıcı firma bütün vadeli mal ve hizmet 

satıĢlarında alacaklarını faktor Ģirketine devretmekle birlikte borcun ödenmemesi 

durumunda riski faktor Ģirketi üstlenmektedir. 

 

             1.4.2.1.Rücu Edilebilir Faktoring 

 

             Kabili rücu veya rüculu faktoring, yapılan iĢlemin geri dönüĢünün olduğu 

anlamına gelmektedir. Bu tür faktoring satıcıya (faktoring Ģirketi müĢterisine) satıĢ 

                                               
34

  Metin CoĢkun, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar,3.Baskı, EskiĢehir, A.Ü. Açıköğretim 

Fakültesi Yayınları, 2010 s.219 
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kayıtlarının yönetimi, tahsilat hizmeti ve finansman sağlamakta fakat faktorun 

alacağının ödenmemesi riskini üstlenmediği faktoring türüdür. 

 

              Bu faktoring türünde de faktor, satıcı firmanın vadeli alacaklarını satın almakta 

ve ona göre ön ödeme yapmaktadır. Faktor tarafından satın alınan alacakların belirli bir 

süre zarfında (90-120 gün) ödenmemesi durumunda faktoring Ģirketi alacağı müĢterisine 

rücu etmekte ve yaptığı ön ödemeyi geri talep etmektedir. Bu tür faktoring iĢleminde 

faktorun satıcı firmaya yaptığı ön ödeme kredi niteliğini almaktadır. Satıcının faktore 

devir ettiği alacaklar faktoring Ģirketinden kullandığı krediye karĢılık verilen teminat 

niteliğinde olmaktadır. Bu faktoringde faktorun temel iĢlevi tahsilata aracılık yapmak 

Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu tür faktoringe gerçek olmayan (tam olmayan) faktoring 

de denilmektedir.
35

 

 

             Bu tür faktoring‟de alacakların %100‟ünün ciro edilmesi mümkündür. 

Alacakların vade sonundan itibaren, 90 gün içerisinde ödenmemesi durumunda, faktor 

Ģirkete rücu edilebilmektedir. BaĢka bir deyiĢle, borç ödemesinin herhangi bir nedenle 

aksamaması durumunda, faktor, satıcıya dönerek borç tutarı kadar satıcıyı 

borçlandırabilir. Bu nedenle, iĢletme açısından ödenmeyen borçlara karĢı koruma 

bulunmamaktadır. Ancak genel kabul görmüĢ faktoring uygulamalarında ödeme 

vadesini takip eden 30-90 gün arasında, satıcıya rücu edilerek, likidite riskinin, iĢletme 

riskinin finansal dengesini bozucu etkisi önlenir. Bu süre içerisinde, faktorle birlikte, 

Ģirket yönetimi de borcun tahsili çabalarına aktif olarak katılır. Süre sonunda, faktor, 

satıcının hesabını borçlandırarak, Ģüpheli alacak riskini tamamen alıcıya 

devretmektedir.
36

  

 

             Sonuç olarak, rücu edilebilir faktoring‟de faktoring Ģirketi ödememe riskini 

üstlenmemekte, borçlunun borcunu ödememesi (alacağın tahsil edilememesi) riski 

müĢterinin üstünde kalmaktadır. Rücu edilebilir faktoringte faktoring iĢleminin 

finansman ve hizmet fonksiyonu bulunmakta, fakat teminat fonksiyonu 

bulunmamaktadır.  

                                               
35

 CoĢkun, a.g.e, s.219 
36

 Ceylan, a.g.e, s. 9-10 
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             1.4.3. Ödeme Zamanına Göre Faktoring 

 

             Ödeme zamanına göre faktoring‟i ön ödemeli faktoring ve vadede ödemeli 

faktoring olarak ayırabiliriz. 

           

             1.4.3.1. Ön Ödemeli (Avanslı) Faktoring 

 

             Ön ödemeli faktoring, finansman iĢlevini içeren, yani alacağın satın alındığı 

anda ödemenin (ön ödemenin) yapıldığı faktoring çeĢididir. Bu faktoring türünde faktor, 

vade gününü veya ödemenin tahsili gününü beklemeksizin alacağın karĢılığını (satıĢ 

bedelini), alacağın varlığını tespit eder etmez ve borçlunun ödeme kabiliyetini araĢtırır 

araĢtırmaz “avans” olarak ödemektedir.
37

 

 

             Ön ödemeli faktoring‟de faktor satıcının vadeli alacaklarını satın almakta ve 

satıcı firmaya peĢin ödemede bulunmaktadır. Ön ödeme oranı taraflar arasında 

yapılacak faktoring sözleĢmesi ile belirlenmektedir. Bu oran genellikle %80-90 olarak 

uygulanmaktadır. 

 

  1.4.3.2. Vadede Ödemeli Faktoring 

 

Finansman desteğinin verilmediği, sadece vadede tahsil yapılmasının müĢteriye 

garanti edildiği türdür. Faktor, borçlunun hesabı ile ilgili kredi Ģartlarını ve miktarını 

kabul eder. Bunu yaparken kabul edilen kredi miktarı kadar bir kredi riskini de 

kabullenmektedir. MüĢteri alacaklara karĢı avans almaz ancak vade gününde faktor 

tarafından tüm miktarın ödemesi yapılmaktadır.
38

 

 

1.4.4. Bildirim Durumuna Göre Faktoring 

 

             Bildirim durumuna göre faktoring‟i bildirimli(açık) faktoring ve 

bildirimsiz(gizli) faktoring olarak ayırabiliriz. 

                                               
37

 Tiryaki, a.g.m., s.203 
38

 Sudi APAK, Uluslararası Finansal Teknikler, 2.Baskı, EskiĢehir, Bilim Teknik Yayınevi, 1995, s.91 
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1.4.4.1.Bildirimli (Açık) Faktoring 

 

             Açık faktoring‟te müĢteri tarafından borçluya –genellikle bir hesap baĢlığıyla- 

alacağın faktor‟e temlik edildiği ve bundan böyle borçtan kurtulma etkisiyle ancak 

faktor‟e (faktoring Ģirketine) ödemede bulunabileceği bildirilmektedir. Böylece 

borçlunun temlikten habersiz olarak yanlıĢlıkla eski alacaklısına(müĢteriye) ödemede 

bulunması önlenmek istenmektedir. Alacağın faktoring Ģirketine devredildiği (temlik 

edildiği) kendisine ihbar edilen borçlu, iyi niyetle eski alacaklısına (müĢteriye) ödemede 

bulunduğunu ileri sürmeyecektir.
39

 Bu iĢlemde, faturanın üzerine açıkça ödemenin 

faktoring Ģirketine veya onun bankasına yapılacağı belirtilir. Ġthalatçı ödemeyi bu 

kuruma yapmaktadır.
40

 

 

             Açık faktoringde, faktor, ödenmeme riskini kısmen veya tamamen 

üstlenebileceği gibi, riskten tamamen kaçınabilmektedir. Ancak açık faktoringte, faktor 

genellikle riski üstlendiğinden söz konusu yöntem daha çok geleneksel faktoringte 

uygulama alanı bulmaktadır. 

 

             Özetle bildirimli faktoring satıcı firmanın alacağını faktore devrettiğini borçluya 

bildirdiği faktoring çeĢididir. 

 

             1.4.4.2.Bildirimsiz (Gizli) Faktoring 

 

             Bu tür faktoring iĢleminde; satıcı faturaların üzerine ödemelerin faktore 

yapılmasına iliĢkin bir not koyduğu takdirde alıcı ile iliĢkilerinde olumsuz bir etki 

yaratacağını düĢünerek faktorün adını tamamen gizli tutmak istemektedir. Bu iĢlem, 

satıcının kredili olarak satacağı malları peĢin bedelle faktore satması, faktorün de 

                                               
39

 Arif B.Kocaman., Faktoring (Genel Alacak Devir ve Satım ĠĢlemi), s.16 
40

 Prof.Dr.Ġlhan Uludağ, Yrd.Doç.Dr. EriĢah ARICAN, Finansal Hizmetler Ekonomisi,Ġstanbul, Beta, 

2001, s.351 
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satıcıya malların alıcıya teslimi ve bedellerinin sağlanması için vekalet vermesi yoluyla 

yürütülmekte, faktorün mevcudiyeti alıcıya duyurulmamaktadır.
41

  

 

             Örtülü iĢlem tarzında faktoring Ģirketi yeni alacaklı olarak ortaya çıkmadığı 

için, borçlu iyi niyetle müĢteriye (eski alacaklıya) yaptığı ödemeyle borcundan 

kurtulmaktadır. Bu suretle faktoring Ģirketi müĢteriye ödemiĢ olduğu avansı geri 

alamamak tehlikesiyle karĢı karĢıya bulunmaktadır. Bu nedenle kural olarak sadece 

gerçek olmayan faktoringde örtülü iĢlem yapılabilmektedir. 

 

             Bu tür faktoringde tahsilât fonksiyonu yoktur. Faktor esas olarak alacakların 

ödenmemesi riskini üstlenmemektedir.
42

 

 

             1.4.5. Diğer Faktoring ÇeĢitleri 

 

             1.4.5.1. Geleneksel Faktoring  

 

              Faktorün ticari riskleri tamamen üstlendiği ve satıcıya bir avans ödemesi 

yaptığı bir faktoring türüdür. Geleneksel faktoring diğer tüm faktoring türlerinde yer 

alan unsurların bir araya gelmesi ile ortaya çıkmıĢtır. Bu tür faktoring genellikle satıcı 

firma ile faktor arasında düzenli ve sürekli anlaĢma niteliğinde olmaktadır. Satıcı firma 

herhangi bir satıĢ yaptığı zaman ortaya çıkan alacaklarını hemen faktore satmaktadır.
43

 

 

              Bu tür faktoring‟in en önemli üstünlüğü, satıcı firmanın birçok müĢteriden olan 

alacağını faktor‟e devrederek, alacakların hesabını tek bir kaleme indirgemesidir. Bu 

durumda alacaklarının tahsili, ihbarname gönderilmesi, yasal yollara baĢvurma ortadan 

kalkmakta, birçok müĢteriden ortaya çıkan kredi riski de tek bir faktor ile ilgili riske 

dönüĢmektedir.  

 

                                               
41

 Adil Yazıcıoğlu, Faktoring Muhasebesi, 1.Baskı, Ġstanbul, Altan Basım, 2007, s.119 
42

 CoĢkun, a.g.e., 2010 s.220 
43

 CoĢkun, a.g.e., s.221 
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             Faktoring iĢleminin temeli alacakların satın alınmasına dayandığından 

alacakların nasıl ödeneceği önem arz etmektedir. Ödeme anlaĢmaları faktoringden 

faktoringe değiĢmekle birlikte rücu edilemez faktoringlerde ödemenin alacakların satın 

alınmasından belirli bir süre sonra yapılması taahhüt edilmektedir. Bu anlaĢmaya “sabit 

vade” anlaĢması denilmektedir. 

 

             Sabit vadenin hesaplanmasında satıcı firmanın hesapları incelenmekte ve 

ortalama tahsilat süresi hesaplanmaktadır.  Bu hesaplanan ortalama tahsilat süresine 

göre sabit vade belirlenir ve satın alınan alacaklardan masraflar düĢülerek belirlenen 

vadede ödeme yapılır. Sabit vadeli anlaĢmaların iĢletmelerin nakit akıĢlarını 

düzenlemesi bakımından önemi çok büyüktür. 
44

  

 

             1.4.5.2. Acente Faktoring 

 

              Acenta faktoring tahsilat hizmetinin yer almadığı geleneksel faktoring 

iĢlemidir. Faktor, borcun ödenmemesi riskine karĢı koruma ve finansman 

sağlamamaktadır. Acenta faktoring türünde faktor, satın aldığı alacakların tahsilat 

görevini bir baĢka Ģirkete devretmektedir. Borçlar satıcının adına benzer bir firmaya 

devredilmekte ve bu firma faktor için bir acenta gibi davranmaktadır. Böylelikle borcun 

tahsilatı acenta olarak satıcının kendisi tarafından yapılmaktadır. Faktor, fatura üzerine 

düĢen bir kayıtla alıcıya faktoring anlaĢmasının yapıldığını ancak ödemelerin satıcı 

firmaya yapılması gerektiğini bildirir. Satıcı firma tahsilatı yapıldıktan sonra alacak 

tutarını faktor‟ün banka hesabına aktarmakla yükümlüdür. 

 

              Bu sistemin çeĢitli uygulamaları bulunmaktadır. Örneğin faktor kuruluĢun 

sahip olduğu ve müĢterisinin (satıcının) adında benzer ayrı bir Ģirket, faktor adına, 

müĢterisinin alacaklarını sahiplenmekte (temellük etmekte)  ve borçlulara ödeme merci 

olarak da bu Ģirket (acenta) gösterilmektedir. Acentanın yönetimi de, faktor kurumu ile 

                                               
44

 Toroslu, a.g.e., - s.11 
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müĢterinin birlikte vereceği karar doğrultusunda ya faktore ya da satıcı firmaya bağlı 

olmaktadır. Ancak bu yöntem 1960‟dan bu yana uygulamada önemini yitirmiĢtir.
45

  

 

             1.4.5.3. Toptan Faktoring 

 

             Bu faktoring yöntemi çok miktarda, küçük çaplı müĢterisi olan bulunan bir 

satıcının bütün satıĢlardan oluĢan cirosunun tümünü toptan esası ile faktor‟e 

devretmesinden ileri gelmektedir. Uluslar arası finans dilinde bu faktoring çeĢidi “Bulk 

Factoring” olarak bilinmektedir. 

 

             Bu yöntemde faktor satıcıya sadece finansman hizmeti sağlamaktadır. Bu 

faktoring türüyle satıcı firmanın kredili satıĢlarından doğan finansman gereksimi 

karĢılanmıĢ, satıcı firmaya vadeli satıĢ yapma imkanı sağlanmıĢ olacaktır. Alacakların 

yönetimi ve borçların ödenmemesi riski, yönetim gibi hizmetler Toptan Faktoring‟in 

kapsamında yer almamaktadır.
46

 

 

             1.4.5.4. Fatura Ġskontosu 

 

             Bu tür faktoring satıcı firmaya sadece finansman hizmeti sunan, buna karĢılık 

alacak yönetimi ve borçların riskini kapsam dıĢı bırakan faktoring türüdür. MüĢteri 

elinde bulunan kısa vadeli alacaklarını faktore devretmekte ve nakdi imkan 

sağlamaktadır. Borçlulara ödemelerini faktore yapmaları gerektiği bildirilmesine 

karĢılık iĢlemler geri dönülebilir faktoring esasına göre yapılmaktadır. Faktor borç 

tahsilatından ve alıcı riskten sorumlu tutulmamaktadır. Faktoring müĢterisine faktor 

tarafından idari hizmet verilmemektedir. Bu tür faktoring iĢlemi satıcı firmaya 

alacaklarını faktore iskonto ettirerek vadesinden önce finansman imkanı sağlar. Malın 

tesliminden hemen sonra fatura bedelinin %80‟i iskonto faizinden düĢüldükten sonra 

avans Ģeklinde satıcıya ödenmektedir.  

 

                                               
45

 Akgüç, a.g.e., s.560 

46
 Toroslu, a.g.e., - s.12 
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             Bu yöntemde faktor, satıcı firmanın ibraz ettiği faturaları iskonto etmekte ve 

satıcı firmaya ön ödeme yapmaktadır. Fatura iskontosu yönteminin iĢleyiĢ süreci Ģu 

Ģekildedir; 

 

 Satıcı firma ticari alacaklarının ve borçluların ayrıntılı listesini faktor‟e 

verir. Faktor, faturalar toplamından kendi komisyon ve masraflarını 

düĢtükten sonra kalan tutarı satıcı firmanın hesabına alacak kaydeder. 

 Satıcı firma her hafta faktor‟e toplam satıĢları, yapılan tahsilatları, iskonto 

ve iade bilgilerini gönderir. 

 Borçlulardan yapılan tahsilâtların tümü doğrudan faktor‟ün banka hesabına 

havale edilir. Havaleler ile ilgili dekontların bir kopyası bilgi sahibi olması 

için faktor‟e iletilir. 

 Her ayın sonunda satıcı firma faktor‟e güncelleĢtirilmiĢ alacakları vadeleri 

ile birlikte gösteren bir liste gönderir. Faktor, bu listeye göre kendi 

kayıtlarının mutabakatını yapar. 

 

 

      Tablo 2: Faktoring ÇeĢitlerinin Fonksiyonları 

Faktoringin Türü 
Finansman 

Fonksiyonu 

Hizmet 

Fonksiyonu 

Teminat 

Fonksiyonu 

Gerçek Faktoring + + + 

Gerçek Olmayan Faktoring + + - 

Rücu Edilemez Faktoring +/- +/- + 

Rücu Edilebilir Faktoring +/- +/- - 

Ön Ödemeli Faktoring + +/- +/- 

Vadede Ödemeli Faktoring - +/- +/- 

Bildirimli Faktoring +/- + +/- 

Bildirimsiz Faktoring +/- - +/- 

Geleneksel Faktoring +/- + +/- 

Acenta Faktoringi + - + 

Toptan Faktoring + - - 
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Kaynak: Toroslu, M. Vefa Hukuksal ve finansal açıdan faktoring : teorisi, uygulaması, 
muhasebesi / 3. baskı Ġstanbul Vedat Kitapçılık, 2011 s.41 

 

 

             1.5. FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠNĠN ĠġLEYĠġ TARZI 

 

             Faktoring sisteminin iĢleyiĢi yurtiçi (ulusal) faktoring sistemi ve 

yurtdıĢı(uluslararası) faktoring sistemi olarak iki Ģekilde incelenebilir. 

            

              1.5.1 Yurtiçi Faktoring ĠĢlemlerinin ĠĢleyiĢi 

              Yurtiçi faktoring MüĢteri (Satıcı), Borçlu ve Faktor‟ün aynı ülkede olması 

halinde gerçekleĢtirilen faktoring  iĢlemleridir. Yurtiçi faktoringin iĢleyiĢi Ģu 

Ģekildedir:
47

 

 Faktoring hizmetinden yararlanmak isteyen satıcı firma faktoring Ģirketine 

baĢvurarak gerekli bilgi ve belgeleri verir. 

 Faktoring Ģirketi gerekli incelemeleri yaptıktan sonra satıcı firmaya teklifini 

sunar. Bu teklifinde yapacağı hizmetleri, alacağı komisyon ve ücretleri 

bildirir. 

 Faktoring Ģirketi ile satıcı firma arasında sözleĢme imzalanır. 

 MüĢteri, mal veya hizmet satıĢından doğmuĢ /doğacak alacaklarını Faktor‟e 

yazılı bildirir. Fatura ve /veya alacağı gösteren evrakın  bir kopyasını da 

faktoring Ģirketine gönderir. 

 MüĢteri, alacak bildirim yazısı ve alacağı tevsik eden evrakla birlikte, 

ödeme vasıtalarını (çek, senet ve benzeri) faktor‟a usulüne uygun olarak 

devir ve teslime yükümlüdür. Faktor ihtiyaç halinde müĢteriden ek bilgi ve 

belge talep etme hakkına sahiptir. 

 MüĢterinin talebine göre faktoring sözleĢmesi çerçevesinde faktor tarafından 

ön ödeme yapılabilir. 

                                               
47

 Faktoring Derneği http://www.faktoringdernegi.org.tr/detail.php?sID=11 (11.09.2011) 

Fatura Ġskontosu + - - 

Vade Faktoringi _ + + 

http://www.faktoringdernegi.org.tr/detail.php?sID=11
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 Faktoring Ģirketi dilerse, kendisine temlik edilen alacakların tahsilatını 

beklemeksizin kullandırdığı ön ödeme ve ferilerini (faiz, ücret,komisyon)  

geri çağırabilir ya da müĢteri vadeyi beklemeden de alacak tutarını 

ödeyebilir. 

 Temlik konusu alacakların tahsilatı  Ģu Ģekillerde gerçekleĢebilir: 

       i  Alacak, vadesinde  borçlu tarafından faktoring kuruluĢuna nakit veya diğer     

  Ģekillerde(çek, senet, poliçe v.b. )ödenir, 

  ii  MüĢteri tarafından faktore devir ve teslim edilen ödeme vasıtaları    

(çek,senet,poliçe vs.)        tahsilatı ile ödenir,  

 iii  Faktor tarafından müĢteriye tahsilat yetkisi verilmiĢ ise bu yetkiye 

istinaden müĢteri    tarafından borçludan tahsil edilerek faktore ödenir, 

 Faktoring ücreti, komisyonu, masrafları  faktor tarafından, yapılan 

anlaĢmaya göre, müĢteri ve/veya borçludan tahsil edilebilir. 

 Faktor, alacakların tahsilatını  müteakip, müĢteri ile yaptığı anlaĢmaya göre, 

müĢterinin borçları düĢüldükten sonra, faktoring iĢlemlerinden artabilecek 

bakiyeyi müĢteriye ödemektedir. 

 

ġekil 3: Yerel Faktoring‟in ĠĢleyiĢi 
Kaynak: Niyazi Erdoğan, Uluslar arası ĠĢletmelerde Mali Risk ve Yönetimi ÇağdaĢ 

Finansman Teknikleri 2.Baskı 1995 S.142 
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              1.5.1 YurtdıĢı Faktoring ĠĢlemlerinin ĠĢleyiĢi 

 

             Uluslararası faktoring iĢleminde “klasik faktoring”  iĢleminden farklı olarak 

ihracatçı ve onun kendi ülkesindeki faktor, ithalatçı ve onun kendi ülkesindeki muhabir 

faktor olmak üzere dört taraf bulunur.
48

  

 

             Uluslararası faktoring‟de yurtiçi faktoringden farklı olarak alacakların satın 

alınması konusunda kesin kararı verecek olan ithalatçının ülkesindeki muhabir faktor 

kuruluĢudur. Aynı zamanda alıcıyı asıl tanıyan, onun ticari ve mali kapasitesini 

değerlendirecek olan muhabir faktoring Ģirketidir.
49

 Yurt dıĢı faktoring iĢleminin iĢleyiĢi 

Ģu Ģekildedir:
50

 

 

1. Alıcı(ithalatçı) satıcı(ihracatçı)‟ya malları sipariĢ eder. 

2. Satıcı, alıcı hakkında elde ettiği tüm bilgileri ve satıĢla ilgili belgeleri yurtiçi 

faktor‟e (export faktor) verir. 

3. Yurtiçi faktor bu bilgileri muhabirine (import faktor) göndererek alıcı ile 

ilgili limit talebinde bulunur. Muhabir faktor, ithalatçı hakkında gerekli 

araĢtırmaları yapar ve ithalatçının kredibilitesi yüksek ise ihracatçının 

ülkesindeki faktor‟e limiti onaylar. 

4. Gerekli araĢtırmalar sonucu muhabir faktor (import faktor) alıcı ile ilgili 

limitini yurtiçi faktor (export faktor)‟e bildirir. 

5. Yurtiçi faktor alıcı firma hakkında elde edilen bilgileri ve alıcı hakkında 

tahsis edilen limiti satıcıya bildirir. Ġhracatçı nakit isteğine göre isterse kendi 

ülkesindeki faktor‟den ön ödeme alabilir. 

6. SözleĢme ve diğer gerekli belgeler imzalandıktan sonra ihracatını yapan 

satıcı, üzerine temlik etiketi yapılmıĢ fatura ile ihracat belgelerini alıcıya 

                                               
48

 Berna Kocaman, a.g.e., 1992, s. 2 
49

 Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, 4. Baskı, Ġstanbul, Güzem CanYayınları, 2003,s. 435. 
50

 Ġktisadi Arastırmalar Vakfı, “Türkiye‟de Faktoring:Esaslar ve Uygulama III: Seminer Açılıs ve 

Tebliğler”, Türkiye’de Faktoring Semineri, 1996, Ġstanbul: Ġktisadi Arastırmalar Vakfı Yayınları, 

1996, s.91 
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gönderir ve fatura ile diğer belgelerin birer suretini yurtiçi faktor(export 

faktor)‟e verir. 

7. AnlaĢmaya uygun olarak ön ödeme yurtiçi faktor tarafından satıcıya yapılır. 

8. Yurtiçi faktor temlikli fatura ile diğer belgeleri muhabir faktor (import 

faktor)‟e gönderir. 

9. Muhabir faktor (import faktor) vadede parayı tahsil eder ve masrafını 

düĢerek kalan kısmı yurtiçi faktor(export faktor)‟e gönderir. 

10. Yurtiçi faktor (export faktor) gelen bedelden; ön ödeme tutarı, 

komisyon, masraf ve yapılan ön ödeme ile ilgili faizi mahsup ettikten sonra 

bakiyeyi satıcıya öder. 

    

           Uluslararası faktoringin iĢleyiĢi aĢağıda Ģekil üzerinde gösterilmiĢtir: 

 

 

 

ġekil 4: Uluslararası Faktoring‟in ĠĢleyiĢi 

Kaynak: Ġktisadi Arastırmalar Vakfı, “Türkiye‟de Faktoring:Esaslar ve Uygulama III: 

Seminer Açılıs ve Tebliğler”, Türkiye’de Faktoring Semineri, 1996, Ġstanbul: Ġktisadi 

Arastırmalar Vakfı Yayınları,1996, s.92 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

 

2. FAKTORĠNG ĠġLEMĠNĠN AVANTAJLARI, 

DEZAVANTAJLARI VE MALĠYETĠ 
           

             Faktoringin amacı, satıcının faaliyetlerini üretim ve satıĢ konularında 

yoğunlaĢtırabilmesi için satıĢtan sonraki her türlü bürokratik ve mali sorumluluktan 

satıcıyı kurtarmaktır.
51

 ĠĢletmelere finansal çözüm sağlayan faktoring iĢlemlerinin 

sağladıkları büyük katkıların yanında bir takım da dezavantajlar getirdikleri 

görülmektedir. ġimdi bunları sırasıyla ele alalım; 

 

              2.1. FAKTORĠNG ĠġLEMĠNĠN AVANTAJLARI 

 

              Faktoring iĢlemlerinin avantajları aĢağıdaki gibi özetlenebilir; 

 

 Kredili satıĢ yapan firmaları, satıĢa iliĢkin bilgi toplama, kayıt tutma, 

ihbarda bulunma, izleme, tahsilât gibi bürokratik sayılabilecek iĢlemlerden 

kurtararak, kredi riskine karĢı koruyarak, onları esas faaliyet konuları olan 

üretim ve satıĢ üzerinde yoğunlaĢabilmelerine sağlamaktadır. Bu durumda 

firma ana faaliyeti üzerinde yoğunlaĢabilecek ve sektöründeki diğer 

firmalarla rekabet Ģansını artırabilecektir. 

 

 Bu yolla sağlanan finansman kaynağı esnektir. Firmanın faaliyet hacmi 

geniĢledikçe, firmaya adeta kendiliğinden oluĢan bir finansman kaynağı 

sağlar. SatıĢların artmasıyla, faktoring kurumundan sağlanacak kaynak tutarı 

da buna koĢut olarak artmaktadır. 

 

 Alacaklara bağlanan fonların vadesinden önce çözülmesi, fonların baĢka 

alanlarda özellikle hammadde alımında, üretimde kullanılmasına olanak 

vermektedir. Hammadde alımlarında peĢin ödeme olanağı, nakit 

                                               
51

 Niyazi Erdoğan, Uluslar arası ĠĢletmelerde Mali Risk ve Yönetimi ÇağdaĢ Finansman Teknikleri, 

2.Baskı, Ankara,Müka, 1995 s.142 
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iskontosundan yararlanma sağladığı gibi, firmayı vade farkı ödemekten 

kurtarmakta, hammadde satıcıları arasında firmanın kredibilitesini 

yükseltmektedir. 

 

  Faktoring kurumu, kaynak sağlama dıĢında, kapsamlı hizmetler de 

sunmaktadır. Bunlar müĢterilerin kredi değerliliğinin saptanması, alacak 

hakkını satan firmanın muhasebe kayıtlarının tutulması, tahsilât gibi 

hizmetlerdir. Böylece alacak hakkını satan firma, kredili satıĢ yaptığı 

alıcıların kredi değerliliğini saptayacak ayrı bir kredi bölümü oluĢturma 

hatta tahsilât servisi kurma ve bu amaçla personel çalıĢtırma yükünden 

kurtulmakta; alacakların yönetimi ve izlenmesine daha az kaynak ayırarak 

kaynaklarını esas faaliyet konusunu fonlamada kullanabilmektedir. Ayrıca 

hem yurt içi hem de yurtdıĢı iĢlemlerinde periyodik olarak yapılan borçlu 

istihbaratı ile firmaların alıcıları hakkında güncel bilgi almaları 

kolaylaĢmaktadır. 

 

 Malın hatalı, bozuk, sipariĢe uygun olmaması gibi satıcının sorumluluğu 

olan durumlar dıĢında, faktoring kurumu ödenmeme riskini de 

üstlenebildiğinden, satıcı firma, kredili satıĢlarda bu tür satıĢların riskini en 

düĢük düzeye indirmektedir. 

 

 MüĢteriye gönderilecek faturaların bir kopyası, konĢimento ve nakliye 

alıntısının bir kopyası, firmanın alacağı, faktoring için bir güvence 

oluĢturmaktadır. Faktoringe kıyasla bir firmanın aynı koĢullarla aynı 

kolaylıkla baĢka finans kurumlarından kaynak sağlaması zordur. 

 

 Alacak hakkının satıĢının firmanın bilânçosu üzerine etkisi de diğer 

finansman yöntemlerinden farklıdır. Hangi türde olursa olsun firma, 

faktoring iĢleminde finansman kurumuna karĢı borçlu olarak 

gözükmemektedir. Bu görüntü, firmanın kredi değerliliği üzerinde olumlu 

etki yaparak, kredi sağlama olanaklarını geniĢletebilmektedir. 
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 Faktoring yöntemi ile firmalar nakit akıĢ planlarını daha gerçekçi bir Ģekilde 

hazırlayabilmekte, mevsimlik olarak artan satıĢların getirdiği finansman 

gereksinimini daha kolay karĢılayabilmektedirler. 

 

 Faktoring, firmaların alacaklarını tahsil edememe riskiyle karĢılaĢmasına 

engel olur. Günümüzde alıĢveriĢlerin temel unsuru olan kredili satıĢ 

iĢlemlerinde en önemli nokta kredi açılacak alıcı ya da ithalatçıların isabetli 

olarak saptanmasıdır. Özellikle küçük firmalara açılan kredilerin izlenmesi, 

vadelerinde tahsili, satıcılar ve ihracatçılar için son derece önem arz 

etmektedir. ĠĢte faktor firma, kredili satıĢ bedellerinin tahsil edilmemesi 

halinde doğacak tüm zararı üstlenmektedir.
52

 

 

 Faktoring satıcı ve ihracatçıların alacak kalemlerini azaltarak Ģirket 

bilânçosunun sunumunu güçlendirir. Böylelikle hazır değerler oranında artıĢ 

meydana gelir. Bilançonun daha likit hale gelmesinin sonucu olarak da 

iĢletmenin kredi değerliliği artacaktır.
53

 

 

 Bankaların vade faiz farklarına karĢılık, faktoring iĢlemleri maliyetlerinin 

ucuz olması, özellikle KOBĠ‟lerin nakit problemini azaltıcı rol 

oynamaktadır.
54

 

 

 Tahsil edememe riskini faktore devredilmesiyle iĢletme, yurt içi ve yurtdıĢı 

pazarlarını geniĢletebilir. 

 

 Faktorün araya girmesiyle alıcı ile doğabilecek dil problemleri ortadan 

kalkabilir. 
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              2.2. FAKTORĠNG ĠġLEMĠNĠN DEZAVANTAJLARI  

 

   Faktoring iĢlemlerinin dezavantajları aĢağıdaki gibi özetlenebilir. 
 

 

 Alacak hakkının satın alınmasında faktoring Ģirketi, kredilendirmenin yanı 

sıra müĢterilerinin kredi değerliliğini saptama ve risk üstlenme hizmetlerini 

de yerine getirdiğinden, bu Ģekilde sağlanan fonların maliyeti, senet 

iskontosu ve senet karĢılığı avans iĢlemlerine kıyasla daha yüksek 

olmaktadır. Her bir müĢteriye yapılan satıĢların tutarı küçük ve fatura sayısı 

yüksek ise, maliyet daha da artmaktadır. 

 Uluslararası faktoringde, uygun muhabir faktor seçilmeyiĢi ya da 

bulunamayıĢı, faktoringin bir diğer dezavantajıdır. Eğer muhabir faktor, 

kredi limitlerinin belirlenmesinde, alacaklarının tahsilât ve takibinde, alacak 

hakkının korunması için yapılması gereken giriĢimlerde gecikiyorsa, bu tür 

gecikmeler önemli sorunlar doğurmakta, riski artırmaktadır.
55

 

 Alacak satıĢının bazı iĢ kollarına uygulama olanağı olmayabilir. 

 Alacak haklarının satıĢı, piyasada bazı iĢletmelerin güven kaybetmelerine 

neden olabilir. Bu durum diğer firmalar tarafından söz konusu firmanın 

finansman açısından zor durumda oldukları Ģeklinde yorumlanabilir.
56

   

 Faktoring iĢlemi nedeniyle faktor, satıcı firmanın hesaplarını her zaman 

kontrol edebilmekte olup bu da satıcı firma açısında ticari sır nedeniyle 

zafiyet oluĢturmaktadır. 

 Faktoring Ģirketi alacakların tahsili için yüksek miktarda genel giderler 

yüklenebilir.
57

 

 Faktoring Ģirketinin satıcı iĢletmeye yaptığı ödemeler ve sunduğu diğer 

hizmetler için “faktoring harcı” ve alacağın tahsil edilememe riskinin 

üstlenilmesinden dolayı “delkrede harcı” ödenmektedir.
58
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             2.3.FAKTORĠNG ĠġLEMĠNĠN MALĠYETĠ 

 

             Bütün finansal araçlarda olduğu gibi faktoring iĢlemlerinin de kullanıcılar 

açısından bir maliyeti bulunmaktadır. Ortaya çıkan bu maliyet faktoring Ģirketi 

tarafından satıcı firmaya sunulan hizmetin çeĢidine göre farklılık göstermektedir. Satıcı 

firma faktoring‟in hizmet ve teminat fonksiyonlarından faydalanıyor ise faktoring 

komisyonu, eğer satıcı firma faktoring‟in finansman fonksiyonundan faydalanıyor ise 

bu defa finansman faizi de ortaya çıkmaktadır.
59

 

 

             Faktoring Ģirketi, yaptığı faktoring iĢlemiyle satıcı iĢletmeye hem nakit hem de 

hizmet sağladığı için iki ayrı gelir elde eder. Yani faktoring hizmetinden yararlanan 

iĢletme hizmet bedeli olan komisyon maliyeti ve iskonto bedeli olan finansman maliyeti 

olmak üzere iki tür maliyete katlanmak durumundadır.
60

 

 

             Ödenmesi gereken alacaklar ve faktorün bunlar için ödediği miktar arasında 

kalan fark; alacakların kalitesine, faktorün alacakları tahsil etmek için maruz kalmakla 

tahmin ettiği maliyete, alacakların ödenmesi gereken zamana ve yaygın olan kar oranına 

bağlıdır.
61

 

 

             Faktor satıcı firmanın gerçek risk boyutunu ortaya çıkarmak için firmanın 

güncel ve gelecekteki performansını değerlendirmek zorundadır. Faktoring iĢlemlerinde 

fiyatı risk ve iĢ yükü belirlemektedir. Faktor iĢ yükünü belirlerken alıcı sayısı, fatura 

sayısı, fatura tutarları gibi unsurları, risk değerlendirmesinde ise alıcının ödeme gücü, 

alıcının sektördeki yeri, piyasa koĢulları, kredi değerliliği gibi etkenleri analiz etmelidir. 

 

             ġimdi satıcı firmanın katlanmak zorunda olduğu maliyetleri inceleyelim; 
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             2.3.1. Faktoring Komisyonu  

 

             Faktoring komisyonu, faktorun kredi ve piyasa araĢtırması, alacakların tahsil 

edilmesi, her türlü muhasebe kayıtlarının tutulması, alacakların tahsil edilememesi 

halinde oluĢabilecek riskin üstlenilmesi gibi hizmetlerin karĢılığında alınan ücrettir.  

 

             Yurtiçi faktoring komisyonu %0,5 ile %2,5 arasında değiĢmektedir. Bu oran 

faktoring Ģirketi tarafından üstlenilen riske göre değiĢmektedir. YurtdıĢı faktoring‟te ise 

alacağın tahsil edilememe riski ithalat faktor‟e ait olduğundan komisyon oranı muhabir  

faktor tarafından belirlenmektedir.
62

 Bu nedenle faktoring Ģirketinin faktoring 

sözleĢmesini imzalamadan önce üstleneceği riskleri değerlemesi gerekmektedir.  

  

             2.3.2. Finansman Faizi 

 

             Faktoring Ģirketinin satıcı firmaya yaptığı %80 tutarındaki ön ödemeye 

(finansman hizmetine) karĢılık tahsil ettiği faizdir. Bu faiz tutarı alıcının faturayı 

ödemesinden önce verilen avans tutarına uygulanmaktadır.  

 

             Faktoring Ģirketinin, satıcı firmaya sağladığı finansman iki Ģekilde olmaktadır. 

Birincisinde faktor tarafından ön ödeme yapılmakta ve yapılan bu ön ödemenin tasfiyesi 

sırasında kullanım süresine göre faiz hesaplanmaktadır. Uygulamada bu yönteme borçlu 

cari yöntemi  de denilmektedir. Ġkincisi ise iskonto yöntemidir. Bu yöntemde iĢlemin 

baĢında iskonto faizi peĢin olarak hesaplanır ve faktor‟e temlik edilen fatura tutarından 

düĢülerek kalan bakiye satıcı firmaya ödenir.
63

 

 

             Uluslararası faktoring‟de faiz oranı Londra Interbank piyasasında ticari 

bankaların ödünç vermede uyguladıkları faiz oranı olan LIBOR (London Interbank 

Offered Rate) ve buna ilave olarak belirlenen risk marsına (spread) göre hesaplanır. 

Libor‟un iskonto bedelinin uygulanmasında esas alınmasının sebebi, uluslar arası 
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piyasalarda banka kredilerinde kullanılan temel faiz oranı ve 3 aylık oranın 90 günlük 

satıĢ vadelerine uygun gelmesinden kaynaklanmaktadır.
64

 Ġskonto oranı uluslar arası 

faktoringde libor artı %2-3- olarak belirlenmektedir.  MüĢteriden alınan komisyon ve 

iskonto Ģeklindeki finansman ücreti, iĢlem banka bünyesinde yapılıyorsa %5 Banka ve 

Sigorta Muamele Vergisi‟ne (BSMV), faktoring Ģirketi bünyesinde yapılıyorsa, %5 

oranında BSMV‟ne tabidir.
65

 

 

             AĢağıda faktoring Ģirketine iliĢkin yapılan faktoring sözleĢmesi ile  katlandığı  

maliyetleri gösteren örnek verilmiĢtir. 

           

             ÖRNEK: X Ltd.ġti.‟i 200.000-TL tutarındaki alacağını daha önce imzalanan 

faktoring sözleĢmesi hükümlerine istinaden Y  Faktoring Ģirketi firmasına 01.04.2011 

tarihinde  temlik etmiĢtir. Çekin vade tarihi ise 30.04.2011‟dir. SözleĢme hükümlerinde 

yer alan hükümler Ģunlardır; 

 

Ön Ödeme Oranı :                  %80 

Faktoring Komisyonu oranı:   %1.5 

Faiz Oranı:                              %21   

 

 

             Bu verilere göre faktoring iĢleminin maliyetini hesaplayalım. 

 

Temlik Edilen Fatura Tutarı              : 200.000-TL 

Komisyon Tutarı (200.00*%1,5)     :  3.000-TL 

Komisyonun BSMV‟si(%5)             : 150-TL                                   

Ön Ödeme Tutarı (200.000*%80)   : 160.000-TL 

Vade:                                           : 30 gün 
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             30. gün sonra Y Faktor Ģirketi tarafından X Ltd.ġti. Ģirketine tahakkuk 

ettirilecek faiz ise; 

 

               160.0000-TLx30x21 

    Faiz=  --------------------------- 

                    36000 

      

    Faiz= 2.800-TL 

 

   Faizin BSMV‟si=  140 TL    ( 2.800x%5) 

 

             Ay sonunda faktor satıcı firmanın hesabına 2.940-TL borç kayıt eder. Fatura 

tutarının tahsilatını vadesinde yapan Y faktor Ģirketi, bu tutarı satıcı firmanın hesabına 

alacak kaydeder. Tüm bu iĢlemler sonucunda X Ltd.ġti.(Satıcı firma)‟nin katlandığı 

maliyetler Ģunlardır: 

 

Komisyon                    : 3.000-TL 

Komisyon BSMV‟si    :    150-TL 

Faiz                              :2.800-TL 

Faiz BSMV‟si              :   140-TL 

TOPLAM                    :  6.090-TL 

 

  2.4.FAKTORĠNG’ĠN DĠĞER FĠNANSAL TEKNĠKLERLE 

KARġILAġTIRILMASI 

 

             Rekabetin hızla yayıldığı günümüz ekonomisinde iĢletmeler kaynak temin 

etmede optimal olanı tercih etmek durumundadırlar. Burada faktoring, diğer alternatif 

finansman teknikleri mukayese edilerek faktoringin bu finansman teknikleri 

karĢısındaki avantajları, dezavantajları ve maliyetleri ile bilgiler sunulmuĢtur. 
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             2.4.1. Faktoringi ve Leasing 

 

             Bilindiği gibi leasing‟in Türkçedeki karĢılığı finansal kiralamadır. Finansal 

kiralama: kiracının, kiralayanın talebi üzerine üçüncü kiĢiden satın aldığı veya baĢka 

Ģekilde temin ettiği malın kullanım hakkını, belirlenen süre zarfında, her türlü faydayı 

sağlamak üzere belli bir bedel karĢılığında kiracıya bırakılmasını ön gören sözleĢmedir.  

Leasing iĢleminde leasing Ģirketi, satıcı (malın satın alındığı kiĢi ya da kuruluĢ), kiracı 

(leasing firmasından malı kiralayan kiĢi ya da kuruluĢ) olmak üzere üç taraf 

bulunmaktadır.  Kiracı isterse sembolik bedel karĢılığında malın mülkiyetini alabilir. 

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu‟na göre leasing iĢlemlerini leasing Ģirketleri, 

katılım bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları yapabilmektedir. 

 

             Leasing iĢlemi, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarının finansmanı için 

kullanılan orta ve uzun vadeli bir finansman tekniğidir. Faktoring ise, ticari alacakların 

faktore devamlı olarak devrini içeren yatırım, tüketim ve hizmet sektörünün 

finansmanında kullanılan kısa vadeli finansman tekniğidir.
66

 

 

             2.4.2. Faktoring ve Forfaiting 

 

             Forfaiting, kredili mal ve hizmet ihracatından doğan ve gelecekte tahsil 

edilecek, orta vadeli bir alacağın, vadeden önce satılarak, tahsil edilmesidir. Forfaiting 

iĢleminde forfaitist(alacak hakkını satan-ihracatçı), forfaiter(alacak hakkını satın alan), 

ithalatçı ve garantör olmak üzere dört taraf bulunmaktadır. Faktoring ile forfaiting 

arasındaki farklar Ģunlardır; 

 Faktoring 90-180 gün vadeli ihracatın finansmanında kullanılırken forfaiting 

6 ay ile 10 yıl süreli ihracatın finansmanında kullanılır. 

 Faktoring iĢlemine genellikle tüketim mallarının ihracatında kullanılırken 

forfaiting ağırlıklı olarak yatırım mallarının finansmanında kullanılır. 
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 Faktoring her türlü para cinsinden gerçekleĢtirilebilirken forfaiting iĢlemi 

konvertibl para birimi üzerinden gerçekleĢtirilir. 

 Faktoringte ticari riskin karĢılanabilmesi için ihracatçı komisyon öderken, 

forfaiting‟de ihracatçı komisyon ödemez. Alıcı tarafından komisyon 

ödenmektedir. 

   Forfaiting iĢlemlerinde politik, transfer ve ödenmeme riskleri üstlenirken, 

faktoring‟te politik risk dıĢındaki tüm riskler üstlenilmektedir. 

 Forfaitingle ile faktoring arasındaki diğer fark forfaiting‟in genellikle 

uluslar arası iĢlemlerde uygulanırken faktoring hem ulusal hem de 

uluslararası iĢlemlerde uygulanmaktadır. 

 

              2.4.3. Faktoring – Senet Ġskontosu ve Senet ĠĢtirası 

 

             Ġskonto ve iĢtira kredileri vadesi gelmemiĢ bir senedin vadesine kadar olan 

günlere ait faiz ve diğer masrafları düĢülerek vadesinde tahsil edilmek üzere banka 

tarafından satın alınması Ģeklinde uygulanan kredi türüdür. Bahsi geçen senetlerin 

borçlu ve alacaklısı aynı ilde ise senet iskontosundan, farklı ilde ise senet iĢtirasından 

söz edilir. 

 

             Faktoring iĢleminin konusu ticari alacaklardır. Ġskonto iĢleminde ise bir 

kıymetli evrakın temliki söz konusudur. Faktoring iĢleminde alacaklar faktore önceden 

ve toptan devredilebilir. Ġskonto iĢleminde senet cirosunda öngörülen Ģekil Ģartları her 

senet için yerine getirilmek zorundadır.
67

 Ayrıca iskonto iĢleminde, iskonto yüzdesi, 

satıcının itibarına göre belirlenirken faktoring‟te ise verilen avanslarla satıcı itibari 

arasında doğrudan ilgisi yoktur. Esas olan borçlunun güvenirliliğidir. Faktoringte 

maksimum 180 gün vadeli alacaklar iĢlem görürken, iskontoya kabul edilen senetlerin 

vadeleri genel olarak 90 gündür.
68
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             2.4.4. Faktoring ve Ġhracat Kredisi Sigortası  

 

             Ġhracat kredi sigortası, ithalatçının ödeme güçlüğü içine düĢmesi, transfer ve 

politik riskler nedeniyle ödeme yapmama olasılığına karsı geliĢtirilmiĢ bir sigorta 

türüdür.
69

 

 

             Bu sigorta, bankaya temlik edilen alacakların kredi alan tarafından sigorta 

edilmesine dayanır. Bu tür sigortalarda alacağın tamamı değil sadece belli bir yüzdesi 

garanti altına alınmakta geriye kalan risk, ithalatçıya yüklenmektedir. Faktoring 

iĢleminde ise ihracatçıya %100 tahsilat garantisi vermektedir.  

 

              Ġthalatçının ödemeyi yapmaması durumunda, faktor, vade tarihinden itibaren 

en geç 90 gün içerinde ödeme yapmaktadır. Ġhracat kredi sigortasında ise, alacağın 

tahsili, ithalatçının konkordato veya iflasını ilan etmesi, alacağın vadeden itibaren 4 ay 

içinde ödenmemesi gibi Ģartların varlığı bağlıdır.
70

 

              

             2.4.5. Faktoring ve Akreditif 

 

             Akreditif, alıcının bankasına verdiği talimata dayanarak o bankanın yabancı 

ülkedeki muhabiri aracılığı ile lehdara, belirlenen vesaikin saptanan süre içinde ibrazı 

karĢılığında tarif edilen Ģekilde ödeme yapılacağına dair verdiği yazılı bir taahhüttür. 

Akreditifte amir(Ġthalatçı firma), amir banka (akreditif açan banka), lehdar (satıcı firma) 

ihbar/teyit eden banka olmak üzere en az dört taraf bulunmaktadır. 

             Uygulamada görülen akreditif türleri içinde faktoring‟e alternatif olabilecek 

akreditif türleri ise, vadeli ve kabul kredili akreditiftir. Vadeli akreditifte, ihracatçı, 

ithalatçının akreditif sözleĢmesinde belirttiği Ģartları yerine getirerek mal bedelini tahsil 

edebilir. Böylece, ihracatçı sattığı malın bedelini ancak belirlenmiĢ olan vadede 

alacaktır. Bankanın kendisine verdiği taahhütnameyi iskonto ettirme olanağı yoktur.                         

                                               
69
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Kabul kredili akreditifte ise vadeli bir poliçenin ithalatçı veya bankası tarafından, malın 

tesliminden belirli bir vade sonra ödenmesi söz konusudur. Eğer, ithalatçının bankası, 

müĢterisine kredi açmıĢsa poliçeleri kabul eder. Bu durumda ithalatçının bankada kredi 

limiti, poliçe tutarı kadar azalır. Ancak faktoring iĢleminde ithalatçının bankayla olan 

iliĢkisi etkilenmez.
71

 

             2.4.6. Faktoring ve Senet KarĢılığı Kredi  

 

             Firmaların, vadeli mal/hizmet satıĢları nedeniyle elde ettikleri senet ve bonoları, 

daha likit bir değer olan nakde dönüĢtürebilmek amacıyla, talep ettikleri bu kredi 

türünde, teminat olarak alınan bono ve /veya senetlere belirli bir marj uygulanmak 

suretiyle, teminatın belli bir oranına kadar nakit ödeme Ģeklinde sağlanan krediye Senet 

KarĢılığı Kredi denilmektedir.  

 

             Kredi karĢılığı kullanılan kredilerde belli bir limit karĢılığında kredi verilmekte, 

baĢka bir hizmet sunulmamaktadır. Ancak faktoringlerde müĢterilere sadece finansal 

hizmet değil muhasebe hizmeti, piyasa araĢtırması, yönetim gibi bir çok konuda 

yardımcı olunmaktadır.  Faktoring iĢlemleri dıĢında, kredi veren finans kuruluĢunun 

senedin tahsil edilmemesi halinde senet karĢılığı kredi alan satıcıya daima rücu hakkı 

mevcut iken, faktoring de satıcı alacaklarını faktor sözleĢmesi ile faktor'e satmayı 

müteakip alacakların tahsil edilememe riskini de faktor'e devretmektedir.
72

 

  

             2.4.7. Faktoring ve Banka Kredileri 

 

             ĠĢletmelerin finansman kaynağı temin etmede kullandıkları yöntemlerden biri 

de banka kredileridir.  Banka kredisi ile faktoring arasındaki temel fark banka 

kredisinde iĢletme borç altında iken faktoring‟te ise firma alacaklarını satarak kaynak 

temin etmektedir. Ayrıca bankalar kredi verirken faktoringlere göre daha detaylı 

araĢtırma yapmaktadırlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. DÜNYA’DA ve TÜRKĠYE’DE FAKTORĠNG 

 

3.1. DÜNYA’DA FAKTORĠNG’ĠN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ VE 

FAKTORĠNG SEKTÖRÜ   

          

             Faktoring iĢlemlerinin ortaya ilk çıkıĢı Fenikelilere hatta eski Romaya kadar 

uzanmaktadır. Bu dönemde faktor olarak adlandırılan kiĢiler günümüzün satıĢ 

komisyoncusu veya satıĢ acentası özelliklerini göstermiĢlerdir.
73

  Yerine getirdikleri 

baĢlıca iĢlevler ise tüccarların ürünlerini satmak depolamak ve bazı çeĢitli hizmetler 

sunmak Ģeklindedir. M.Ö. 4000 yıllarında ise Mezopotamyalı tacirlerin gelecekteki 

alacakların nakde çevirdikleri, alacakların ödenmesini garanti ettikleri görülmüĢtür. Bu 

iĢlemler alacağın temlikine iliĢkin ilk örnek olmuĢtur.
74

 

 

             Faktoring kavramı ilk defa, denizaĢırı ülkelerde temsilcilik kuran ve bu 

kuruluĢlara “Factorein” kendilerine de “factor” diyen Alman bankerler tarafından 

kullanılmıĢtır.
75

 

 

             Tarihte bilinen ilk “alacağın temliki” iĢlemlerinin M.Ö.4000 yıllarında 

Mezopotamya‟da yapıldığı sanılmaktadır. Mezopotamyalı tüccarlar gelecekteki 

alacaklarını nakde çevirdikleri gibi alacakların ödenmesini de garanti edebiliyorlardı.
76

 

 

             Faktoring kavramı ilk defa Alman bankerler tarafından kullanılmıĢtır. Bu 

Bankerler kendilerini “factor” diye adlandırmıĢlar kurdukları deniz aĢırı temsilciliklere 

de “factorein” ismini vermiĢlerdir.
77

 Fakat Alman bankerlerin kullandığı bu kelimeler 

XIX y.y.‟a kadar bir acentayı anlatmaktan öteye gitmemiĢtir. Zira factorein olarak 
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anılan temsilcilikler tüccar yardımcısı (acenta) anlamını taĢımıĢ ve iĢlevleri de bu 

tanıma uygun oluĢmuĢtur.
78

 

 

             Ġngiltere‟de XVII. yy.‟da “factoring house” lar kurulmuĢ ve bu kuruluĢlar daha 

sonra XVIII. yy.‟da bugünkü faktoring kuruluĢlarını faaliyetlerine benzer faaliyetlerde 

bulunmuĢlardır.
79

 Faktoringin baĢlangıcından 17. yy‟a kadar geçen dönem koloni türü 

faktoring olarak nitelendirilmektedir. HaberleĢme koĢullarının zorluğu, ulaĢım sorunları 

ve güvenilir temsilcilerin bulunmaması dönemin en olumsuz koĢulları olmuĢtur.
80

 Bu 

dönemde faktoring, faktorlerin malların pazarlanmasını ve tahsilâtını yaparak üreticisine 

ödeme yaptığı ticari bir faaliyet olarak geliĢmiĢtir. Koloni türü faktoring  döneminde 

yaĢanan söz konusu olumsuzluklara bir de malların üretim ve satıĢ yerlerinin birbirinden 

çok uzak olması, alıcılarla ilgili güvensizlik ve istihbarat kaynaklarının yetersizliği 

eklenince imalatçılar söz konusu pazarlara yerleĢik ve güvenilir ticari kuruluĢlar yani 

faktor arayıĢına girmiĢlerdir. Bunun sonucu olarak ilk faktorlar, ticari organizasyonu 

olmayan imalatçıların veya yabancı pazarlara girmek isteğinde olan tacirlerin mallarının 

satıĢ ve tahsilatını gerçekleĢtirmiĢlerdir.
81

 

 

             Kimi kaynaklara göre faktoring iĢlemlerinin ilk olarak 14. yy‟da Ġngiltere‟de 

yün sanayinde kullanıldığı ve 15.yy‟da dünya sömürgeciliğinin geliĢmesiyle faktörlerin 

öneminin artarak geliĢim gösterdiği, bunun sonucunda da 18.yy‟da Londra‟da ilk faktor 

Ģirket olan “House of Factor”un kurulduğu belirtilse de genel kabul görmüĢ kanıya göre, 

modern anlamda ilk faktoring iĢlemlerinin baĢlangıcının 1890‟da ABD‟de olduğu kabul 

edilmektedir. 1890 yılında Mc Kinley Gümrük Tarifesi ile ABD‟e tekstil ürünlerinin 

giriĢi engellenmekteydi. Bu tarifenin uygulamaya konulması ile ABD‟de Avrupalı 

tekstil üreticilerinin mallarının satıĢını ve bu satıĢlardan doğan alacaklarının tahsil 

edilmesi iĢlerini üstlenen Amerikalı faktorlar pazarlarını kaybettiler. Bunun üzerine iç 

pazara yönelen faktorlar, ulusal pazarda depolama ve satıĢ faaliyetlerine ihtiyaç 

olmadığını anlayınca hizmet çeĢitlendirmesine gitmek zorunda kaldılar. Bu hizmet 
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çeĢitlendirmesi; alacağın tahsili, alacakların ödenmeme riskinin üstlenilmesi, finansman 

faaliyetlerini kapsamaktaydı. Böylece bu temel hizmetlerin sunumu ile faktoring iĢlemi 

fiilen baĢlamıĢ oldu.
82

 

 

             Faktoring uygulamaları 1929-30 yıllarında görülen ekonomik krize kadar 

geliĢerek sürmüĢtür. Krizle birlikte kar oranları düĢmüĢtür. Bu geliĢme faktoring 

konusundaki iĢlemlerin farklılaĢtırılmasına neden olmuĢ, ilk defa faktoring iĢlemi bir 

Ģirket tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Faktoring iĢlemi 1904 yılında bir ansiklopedi 

satıcısının alacaklarının kredi kuruluĢu tarafından satın alınması Ģeklinde ABD‟de 

gerçekleĢmiĢtir.
83

 

 

             Avrupa‟da ilk faktoring Ģirketinin kurulmasına da “First National Bank of 

Boston” öncülük etmiĢ, 1961 yılında Ġngiltere‟de “International Faktors LTD” adıyla bir 

faktoring Ģirketi kurulmuĢtur. Bu Ģirketi, yine aynı bankanın Avrupa‟nın çeĢitli 

ülkelerinde kendilerine yeni ortaklar bularak kurduğu aynı isimli diğer Ģirketler 

izlemiĢtir. Bu Ģirketler daha sonraları International Faktors Group adıyla anılmaya 

baĢlanmıĢ olup Uluslararası faktoring zincirinin ilkini oluĢturmuĢtur.
84

  

 

             Faktoring faaliyetleri 1973 sonunda dünya‟da ortaya çıkan petrol krizinden 

sonra yeniden büyük bir geliĢme göstermiĢtir.1970‟li yılların ortalarından itibaren 

birçok firmanın satıĢ olanaklarını hızlı geniĢletme çabalarına girmeleri faktoring 

iĢlemlerinin artmasına neden olmuĢtur.
85

   

  

             Faktoring iĢlemi tarihte daha çok tekstil endüstrisinde yaygınlaĢmıĢtır. 

Amerika‟da faktoring iĢlemleri çok yaygın olarak uygulansa da faktoring firmaları daha 

çok Amerika‟nın kuzeydoğusunda yer almaktadır.
86

 Faktoring uygulamaları ile ilgili 
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önemli geliĢmelerin ABD‟de olması ve oradan Avrupa‟ya yayılması günümüz faktoring 

hacmini bu iki kıtada yoğunlaĢmasına neden olmuĢtur. Tablo-3‟de görüleceği üzere, 

toplam dünya faktoring hacminin büyük çoğunluğunu Avrupa kıtası paylaĢmaktadır. 

Asya kıtasında ise yıllara göre giderek artan faktoring hacmine sahip olduğu 

görülmektedir. Asya kıtasında gerçekleĢen faktoring hacmi 2010 yılında bir önceki yıla 

göre yaklaĢık %60 oranında artıĢ göstermiĢtir. 

 

Tablo 3.  Kıtalar Bazında Dünya Faktoring ĠĢlem Hacmi ( Milyon $) 

Kıtalar   /             

Yıllar 

 

2006 2007 2008 

 

2009 

 

2010 

Avrupa 1.065.217 1.357.443 1.252.832 1.253.608 1.389.445 

Amerika 186.046 219.320 217.775 203.078 246.284 

Afrika 11.238 15.629 18.701 21.158 22.171 

Asya 197.993 255.013 333.490 300.287 468.033 

Avustralya 36.766 49.319 49.877 57.357 60.476 

TOPLAM 1.497.260 1.896.724 1.869.677 1.835.488 2.186.408 

Kaynak: Faktoring Derneği,Dünya Faktoring Pazarı Verileri 

(http://www.faktoringdernegi.org.tr/detail.php?sID=9 (12.11.2011) 

 

             Ayrıca, Amerika kıtası ile Asya kıtası yıllık faktoringi iĢlem hacmi açısından 

karĢılaĢtırıldığında yıllara göre Asya kıtasının faktoring iĢlem hacminin daha fazla 

yükseldiği gözlemlenmektedir.  
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ġekil 5: Dünya Faktoring ĠĢlem Hacmi Yıllara Göre ArtıĢı (Milyon EURO) 

Kaynak: http://www.factors-chain.com/ (12.11.2011) 

 

             Yukarıda yer alan ġekil-5‟de görüldüğü üzere yıllara göre faktoring iĢlem 

hacmi artıĢ göstermektedir. Bu artıĢ oranında faktoring sisteminin sektörler tarafından 

giderek daha fazla tanınması,  faktoring açısında hukuksal düzenlemelerin oluĢturulması 

ve dünya ticaret hacminde meydana gelen artıĢla birlikte finansman ihtiyacının da 

artması gibi etmenlerin etkili olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 4 : Bazı Avrupa Ülkelerindeki Faktoring ĠĢlem Hacimleri (  Milyon Euro) 

ÜLKELER 2006 2007 2008 2009 2010 

Avusturya 4.733 5.219 6.350 6.630 8.307 

Belçika 16.700 19.200 22.500 23.921 32.203 

Danimarka 7.685 8.474 5.500 3.760 4.410 

Fransa 100.009 121.660 135.000 128.182 153.252 

Almanya 72.000 89.000 106.000 96.200 129.536 

Yunanistan 5.230 7.420 10.200 12.300 14.715 

Ġtalya 120.435 122.800 128.200 124.250 143.745 

Hollanda 25.500 31.820 30.000 30.000 35.000 

Norveç 11.465 17.000 15.000 15.100 15.075 

Portekiz 16.886 16.888 18.000 17.711 20.756 

Rusya 8.555 13.100 16.150 1.400 1.800 

Slovenya 340 455 650 650 650 
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Ġspanya 66.772 83.699 100.000 104.222 112.909 

Ġsveç 21.700 21.700 16.000 18.760 18.760 

Ġsviçre 2.000 2.513 2.590 5.000 4.000 

Türkiye 14.925 19.625 18.050 20.280 38.988 

Ukrayna 620 890 1.314 530 540 

Kaynak: FCI http://www.factors-chain.com/ (15.12.2011) 

       Tablo-4‟de görüldüğü gibi ülkemizdeki faktoring iĢlem hacminin diğer avrupa 

ülkelerine kıyasla daha iyi konumda olduğu anlaĢılmaktadır. 

 

   3.2. FAKTORĠNG ĠġLEMĠNĠN DÜNYADAKĠ ÖRGÜTLENMESĠ 

 

               Bilindiği gibi, uluslar arası ihracat faktoring hizmetlerinin yurt içi faktoring 

hizmetlerinden farkı, faktoringin taraflarına muhabir faktoringin eklenmesiyle taraf 

sayısının 3‟den 4‟e çıkmasıdır.  

 

       Uluslar arası faktoring iĢleminin geliĢmemesinin önemli bir nedeni kurulması 

gereken muhabirlik iliĢkilerinin zor yapılanmasındandır Yabancı ülkelerde faaliyet 

gösteren alıcıların değerlendirilebilmesi için, muhabir faktor kuruluĢlara gereksinim 

bulunmaktadır. Çünkü yabancı ülkede faaliyet gösteren alıcının istihbaratının 

sağlanması, riskin değerlendirilebilmesi için o ülke mevzuatına hakim muhabir faktore 

ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası faktoring iĢleminin gerçekleĢmesi için bir araya 

gelen faktoring kuruluĢları, ülkeler bazında mevcut  yasal düzenlemelerin sınırlı kalması 

nedeniyle uluslar arası faktoring kuruluĢları Ģeklinde organize olmuĢlardır. Böylece 

yerel faktor ile muhabir faktor kuruluĢlar arasında iĢbirliğini sağlamak amacıyla uluslar 

arası faktor kuruluĢ ağları oluĢturulmuĢtur. Bu kuruluĢlara zincir faktor kuruluĢları 

denilmektedir.
87

 Farklı ülkelerde bulunan faktoring kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini 

sağlayan ve üye faktoring kuruluĢların üst kuruluĢları durumunda olan 4 faktor zincir 

kuruluĢ bulunmaktadır. Bu kuruluĢlar Ģunlardır: 

           

         1.Factors Chain International (FCI) 

         2.International Factors Group, 
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         3.Heller International Gruop, 

         4.Lombard Nat West Commercial Services‟dir. 

 

             3.2.1. Factors Chain International (FCI) 

 

             Factors Chain International (FCI), Svenk Faktoring of Stockholm ve Shield 

Factors London arasında  1964 yılında yapılan iĢbirliği sonucunda Kasım 1968‟de 

kurulmuĢtur. FCI, 69 ülkede 260'den fazla üyesi bulunan önemli bir faktoring 

kuruluĢudur. Dünya faktoring cirosunun %80‟ini elinde bulundurmaktadır. 

 

             FCl, ülkeler arası ticaretin finansmanında faktoringin en çok tercih edilen 

yöntem olarak kabul görmesini sağlamak üzere çalıĢmalarını sürdüren ve bu doğrultuda 

üyelerine, iĢlerini daha verimli ve daha düĢük maliyetle yapma olanağı sunmayı 

amaçlayan bir kuruluĢtur.
88

 

              FCI‟ın kuruluĢunun baĢlıca iki amacı bulunmaktadır: 

 Faktoring hizmetinin tanıtımı. 

 Üyelerin kendi aralarında çalıĢabileceği bir iletiĢim ağı oluĢturmak. 

             FCI‟a üyelik kriterleri arasında, finansal anlamda güçlü bir mali yapıya sahip 

olmak, yüksek standartlarda hizmet vermek ve bu kriterleri üyelik süresince taĢımak 

sayılabilir.
89

 

             FCI‟nın organizasyon yapısı üyeler arasından seçilen bir yönetim kurulu ve bir 

genel müdürden oluĢmakta olup, FCI yapısı içersinde en yetkili organ “FCI 

Konseyi”dir. Konsey bütün üye faktoring Ģirketlerin temsilcilerinden oluĢmakta ve 

Genel Karar organıdır.
90

 2011 yılı FCI  BaĢkanlığına TEB Faktoring Genel Müdürü 

Çağatay Baydar seçilmiĢtir.
91

 Claes-Olof Livijn, FCI'ın kurucularından ve aynı zamanda 
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onursal baĢkanı olup hayatını faktoringe adamıĢ ve faktoring tarihi konusunda otorite 

kabul edilmiĢtir.
92

 

             FCI, diğer uluslar arası faktoring kuruluĢlarından sonra kurulmuĢ olmasına 

rağmen, geliĢtirdiği yeni teknikler sayesinde günümüzde IFG ve Heller International 

Group karĢısında uluslar arası sektörde daha önemli bir kuruluĢ haline gelmiĢtir. 

Özellikle üyeleri arasında kullanılan ortak muhasebe ve iletiĢim ağının “FACT” adı 

verilen sistemle en ileri düzeye ulaĢtırılması, FCI‟nın bu konuma ulaĢmasını 

sağlamıĢtır. Bu sistem, faktörlerin birbirlerine fatura, poliçe, senet gibi belgeleri 

elektronik ortamda transfer etmesine olanak vermektedir. FACT sisteminin bir baĢka 

özelliği, fatura, poliçe ve senet gibi belgelerin tek bir para cinsinden düzenlenmesine 

olanak sağlamasıdır. Böylece, transfer ücretleri ve faiz maliyetleri azalmaktadır.
93
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ġekil 6 :Dünya Faktoring ĠĢlem Hacmi ile FCI Üyelerinin Faktoring ĠĢlem Hacmi 

KarĢılaĢtırılması 

 Kaynak: http://www.factors-chain.com/ (12.11.2011) 

           

             Yukarıdaki grafikte FCI üye olan kuruluĢların toplam faktoring iĢlem hacmi 

dünya faktoring iĢlem hacmi ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Grafikte de görüleceği üzere FCI üye 
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faktoring kuruluĢları yıllar itibariyle toplam dünya faktoring iĢlem hacminin yaklaĢık 

%55-60‟ını elde etmektedir. Grafiği bir baĢka açıdan yorumlarsak FCI kuruluĢunun 

dünya faktoring iĢlem hacminde son yıllarda yaĢanılan önemli artıĢ içersinde aktif rol 

oynadığı anlaĢılmaktadır. 

 

             2010 tarihi itibariyle Türkiye‟den FCI‟ya 16 üye Ģirket bulunmaktadır. Bunlar, 

Akbank T.A.ġ., Demir Faktoring A.ġ., Deniz Faktoring A.ġ., Ekspo Faktoring A.ġ., 

Eurobank Tekfen A.ġ., Fiba Faktoring Hizmetleri A.ġ., Finans Faktoring Hizmetleri 

A.ġ., Fortis Faktoring A.ġ., Garanti Faktoring Hizmetleri A.ġ., HSBC Bank A.ġ., ING 

Faktoring A.ġ., Faktoring Finansman Hizmetleri A.ġ., Strateji Faktoring Hizmetleri 

A.ġ., TEB Faktoring A.ġ., Vakıf Finans Faktoring Hizmetleri A.ġ. ve Yapı Kredi 

Faktoring A.ġ.‟dir.
94

  

 

             3.2.2. International Factors Group 

 

             Uluslararası Factorler Grubu (BAG veya IF-Grup), faktoring Ģirketlerinin ilk 

uluslararası dernek olarak 1963 yılında kurulmuĢtur. BAG 50'den fazla ülkede 160 

üyesi bulunmaktadır.Ülkemizde bu kuruluĢa üye faktoring Ģirketleri C Faktoring A.ġ., 

Garanti Faktoring Hizmetleri A.ġ., Kapital Faktoring Hizmetleri A.ġ. ve Tekstil 

Faktoring Hizmetleri A.ġ.dir. 
95

 

 

             3.2.3. Heller International Gruop 

 

             1920 yılında Chicago‟da kurulan Walter E.Heller&Company‟nin 1964 yılında 

Almanya‟nın Mainz kendinde Heller Faktoring-Bank A.G.‟ı tesis etmesi ile bu uluslar 

arası zincir oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Walter E.Heller&Company, 1984  yılında Fuji 

Bank tarafından satın alınarak adı “Heller International Group” olarak değiĢtirilmiĢtir. 
96
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             Heller International Group Inc, küçük ve orta ölçekli Ģirketlerin faktoring ve 

varlığa dayalı finansman hizmetleri sunmaktadır. ġirketin, Fransa, Hollanda, Portekiz, 

Belçika, Singapur, ġili ve Arjantin gibi ülkelerde 20 yılı aĢkın bir hizmet vermektedir.
97

  

 

              3.2.4. Lombard Nat West Commercial Services 

 

             Uluslar arası son zincir kuruluĢu ise Ġngiltere‟deki National Westminster Bank 

kuruluĢu olan Lombard Nat West Commercial Services‟dir. Bu zincire dahil olan 

kuruluĢlar tespit eden yöntem ve Ģartlara uymak zorundadırlar. Söz konusu yöntem ve 

Ģartlara uymayan yerel faktorler muhabir faktorlere karĢı sorumludurlar.
98

 

 

             3.3.TÜRKĠYE’DE FAKTORĠNG ve GELĠġĠMĠ  

 

             24 Ocak 1980 kararlarından sonra ihracata yönelik kalkınma politikasının 

benimsenmesiyle birlikte uluslararası piyasa ile rekabet Ģartları gereği yeni finansman 

teknikleri, finans politikalarını geliĢtirilmesini zorunlu kılmıĢtır. Bu dönemden sonra 

finans sektörü hızlı bir değiĢim ve dönüĢüm göstermiĢ olup, faktoring uygulamaları yeni 

yeni ortaya çıkmıĢtır. 

 

             Faktoring kavramı bir finans tekniği olarak ülkemiz bankacılık terminolojisine 

ilk kez 1983 yılında “ Ödünç Para Verme ĠĢleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname” ile girmiĢtir. Bu Kararname‟ nin 3üncü maddesi; faktoring‟i “mal ve 

hizmet satıĢlarından doğmuĢ veya doğacak alacakların temellük edilerek, tahsilinin 

üstlenilmesi ve bu alacaklara karĢılık ödemelerde bulunularak finansman sağlanması” 

diye tanımlanmakta, bu iĢle uğraĢmak üzere kurulan Ģirketleri de “ faktoring Ģirketleri” 

olarak adlandırmaktadır.
99

 

              Türkiye‟de uluslararası banka Ģubelerinin açılması banka sektöründe rekabetin 

artmasına, bankacılık sektöründe ihtisaslaĢmaya, bankalar müĢterilerine tüketici kredisi, 

kredi kartları, faktoring, forfaiting, leasing gibi finansman modelleri sunmaya 
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baĢlamıĢlardır. Türkiye'de faktoring ile ilgili çalıĢmaların da 1988 yılında bankalar 

bünyesinde baĢladığı görülmektedir. Daha sonra Türkiye‟de faktoringler bankaların 

iĢbirliği ile bağımsız birer Ģirket haline gelmiĢlerdir. Daha sonralarında ise banka 

ortaklığı olmadan da faktoringlerin ĢirketleĢme örnekleri çoğalmıĢtır.  

             Türkiye'deki ilk faktoring iĢlemleri 1988'de Ġktisat Bankası, bünyesinde 

oluĢturduğu Ġktisat Bankası Faktoring Grubu ile baĢlatmıĢ, 1988-1990 yılları arasında 

faktoring faaliyetlerini banka bünyesinde sürdürmüĢ ve 1990 yılında Facto Finans 

Alacak Alımı A.ġ. adı altında bağımsız bir faktoring Ģirketi kurmuĢtur. Facto Finans 

A.ġ. Türkiye‟de ilk FCI üyesidir.  Türkiye‟de kurulan ikinci faktoring kuruluĢu ise, 

1990 yılında kurulan FCI üyesi olan Aktif Finans A.ġ.‟dir. Daha sonra ise 1991 yılında 

Demirbank‟ın yarı hissesine sahip Devir Faktoring Hizmetleri A.ġ. kurulmuĢtur.
100
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ġekil 7: Türkiye‟de 1990-2000 yılları arası faktoringin geliĢimi 

 Kaynak: Osman Oy, Seçkin Köse, Süleyman Yahya Alkım, Faktoring, Beta, Ġstanbul, 
2008, s.7 

 

           

             ġekil-7‟de görüldüğü 1990 yılında Türkiye‟de faktoring iĢlem hacmi 100 

Milyon  Dolar olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu tarihten sonra faktoring yeni bir finansman 

olmasına rağmen ülkemizde hızlı bir geliĢme göstermiĢtir.  2000‟li yıllara gelindiğinde 
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faktoring iĢlem hacminin 5943 Milyon Dolara yükseldiği görülmektedir. Faktoring 

iĢlem hacmindeki artıĢla birlikte BDDK‟nın verilerine göre Türkiye‟de kurulan 

faktoring Ģirketlerinin sayısı 1992‟de 14 1994‟de 63, 1995‟de 45 ve 1999‟da 93‟e 

yükselmiĢtir. 

 

              2005 ve 2010 yılları arasında her türlü mal ve hizmet satıĢlarından kaynaklanan 

kısa vadeli alacakların faktoring Ģirketine devredilmesi iĢleminin giderek 

yaygınlaĢmakta olduğu görülmektedir. 
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ġekil 8: 2001-2010 yılları arası yurtiçi ve uluslararası faktoring iĢlem hacmi 

karĢılaĢtırılması (Milyon Dolar) 

Kaynak: http://www.faktoringdernegi.org.tr/detail.php?sID=9 (15.12.2011) 

 

 

             Ülkemizde yurtiçi faktoring iĢlem hacminin uluslar arası faktoring iĢlem 

hacminden daha fazla artığı Ģekil 8‟de görülmektedir. Türkiye‟nin  2010 yılında toplam 

faktoring iĢlem hacminin 50.000 Milyon Doları geçmiĢtir.  

 

http://www.faktoringdernegi.org.tr/detail.php?sID=9
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             Faktoring Ģirketlerinin denetim ve gözetimi 1 Ocak 2006 tarihinde itibaren 

BDDK tarafından gerçekleĢtirilmektedir Ülkemizde BDDK‟nın 2011 yılı verilerine 

göre 75 adet kayıtlı faktoring Ģirketi bulunmakta birlikte, 29 adet faaliyet izni BDDK 

tarafından iptal edilmiĢ faktoring Ģirketi vardır.
101

 Çoğunun izni, yeni yönetmeliğe 

intibak edemediği için iptal edilmiĢ, birkaç Ģirket de kendi talebi ile kapanmıĢtır. 

Ülkemizde bulunan faktoring Ģirketlerinden 48‟i Faktoring Derneği'ne üyedir ve üye 

Ģirketlerin ciroları toplamı ülkemiz toplam faktoring cirosunun yaklaĢık % 90'ına 

karĢılık gelmektedir. Faktoring Ģirketlerinin kuruluĢ izni, faaliyetleri ve denetimi 

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından düzenlenmektedir. Faktoring 

Ģirketleriyle ilgili ayrıca bir de minimum ödenmiĢ sermaye tutarı zorunluluğu olup, bu 

tutar Ģu anda 7,5 milyon TL olarak belirlenmiĢtir.
102

  

              

             2008 yılında ülkemizde faktoring hacminden sektörlerin aldığı pay gösterildiği 

Tablo-5‟de de görüldüğü gibi tekstil sanayinde faktoring iĢleminin en yaygın 

kullanıldığı sektör olduğu gözlenmektedir. 

 

 

Tablo 5: 2008 yılı Faktoring Hacminin Sektörel Payları 

Kaynak: Para Dergisi,Yayım Tarihi: 19.04.2009 19-25 Nisan 2009 s.56 
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Sektör Pay(%) 

Tekstil ve tekstil ürünleri sanayi 13.34 

ĠnĢaat 10.77 

UlaĢım araçları sanayi 9.14 

Metal ana sanayi ve iĢlenmiĢ madde üretimi 8.12 

Toptan ve perakende ticaret mot.ar. servis hizmetleri 5.84 

Diğer metal dıĢı maden sanayi 5.55 

Gıda, meĢrubat ve tütün sanayi 5.05 

Kimya ve kimya ürünleri ile sentetik lif. sanayi 4.67 

Elektirikli ve optik aletler sanayi 4.17 

Kağıt ham. ve kağıt ürünleri basım sanayi 3.94 

http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kuruluslar/Faktoring/Faktoring_Iptal.aspx
http://www.tekstilfactoring.com.tr/Pages.jsp?ContentId=TFTurkiyedeFactoring&LanguageCode=TR
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             Ülkemizde faktoring hizmetlerinden en çok yan-sanayi Ģirketleri, küçük ve orta 

ölçekli Ģirketler, sektörler itibariyle de en çok tekstil, demir, çelik, gıda, otomotiv, 

makine ve teçhizat, yedek parça, büro makinaları, ticaret, sağlık ve temizlik sektörleri 

ile yayıncılık sektörleri yararlanmaktadır. AĢağıdaki tabloda 2009-2010 yıllarındaki 

faktoring iĢlem hacminin  sektörel dağılımı gösterilmiĢtir. 

 

 

Tablo 6: Türkiye’de Faktoring(Ciro) Sektörel Dağılımı (Bin TL) 

  Sektörler 2009-Yılı 2010-Yılı 

1 Tarım, Hayvancılık, Ormancılık 250.732 229.060 

2 Balıkçılık 10.223 17.265 

3 Tarım Toplamı (1+2) 260.955 246325 

4 Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması 181.738 77.381 

5 Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması 3.355.734 1.847.775 

6 Gıda, MeĢrubat ve Tütün Sanayi 387.090 572.882 

7 Tekstil ve Tekstil Ürünleri Sanayi 1.402.989 1.589.948 

8 Deri ve Deri Ürünleri Sanayi 48.079 69.678 

9 Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sanayi 178.895 202.336 

10 Kağıt Ham. ve Kağıt Ürünleri Basım Sanayi 507.968 639.063 

11 

Nükleer Yakıt, Petrol Ür., Kömür Ürünleri 

Sanayi 
197.173 6.180.052 

12 

Kimya ve Kimya Ürünleri ile Sentetik Lif. 

Sanayi 
320.091 406.997 

13 Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayi 219.122 290.321 

14 Diğer Metal DıĢı Madenler Sanayi 613.103 528.599 

15 Metal Ana Sanayii ve ĠĢlenmiĢ Madde Üretimi 845.760 1.118.492 

16 Makine ve Techizat Sanayi 573.676 800.602 

17 Elektrikli ve Optik Aletler Sanayi 392.589 530.109 

18 UlaĢım Araçları Sanayi 1.451.763 752.267 

19 

BaĢka Yerlerde SınıflandırılmamıĢ Ġmalat 

Sanayi 
200.810 574.006 

20 Elektrikli Gaz ve Su Kaynakları 478.964 772.780 

21 Ġmalat Sanayi Toplamı (4+…+20) 11.355.544 16.953.288 

22 ĠnĢaat 1.395.279 1.549.918 

23 

Toptan ve Perakende Ticaret Mot. Ar. Servis 

Hizmetleri 
393.126 1.104.461 

24 Otel ve Restorantlar (Turizm) 621.566 260.207 

25 TaĢımacılık, Depolama ve HaberleĢme 443.155 851.392 

26 Finansal Aracılık 220.555 410.533 



 

57 

   Kaynak: BDDK Bülten, ebulten.bddk.org.tr/ (03.01.2012) 

 

             Yukarıdaki Tablo-6 verilerden anlaĢılacağı üzere tekstil ve inĢaat sektörünün 

faktoring iĢleminin en sık kullanıldığı sektörlerin baĢında yer almaktadır. 2009 yılına 

nazaran 2010 yılında tarım sektöründe  düĢüĢ yaĢanırken 2009 yılında Ġmalat Sektörü 

toplamında 11.355.544-TL faktoring iĢlem hacmi gerçekleĢirken bu rakam 2010 yılında 

16.953.288-TL olarak yükseldiği gözlenmektedir. Tablo-6‟deki verilerle elde edilen 

2010 yılı sektör dağılımında toplam 22.513.570.000-TL olan faktoring iĢlem hacminin 

%75‟inin imalat sanayi sektörü, %23‟ünün hizmet sektörü, %1‟nin Tarım Sektörü ve 

Diğer sektörler tarafından paylaĢıldığı görülmektedir. 

 

             Alacakların takibi, tahsili, garanti edilmesi, finansman sağlanması, pazar 

araĢtırması, kredi istihbaratı yapılması, ticari risklerin üstlenilmesi ve muhasebe 

kayıtlarının tutulması, vb. hizmetleri içeren faktoring, firmaların kısa vadeli sermaye 

ihtiyacını karĢılamakta, KOBĠ‟lere finansal destek sağlamaktadır. Ancak KOBĠ‟lerin 

kurumsallaĢmıĢ büyük Ģirketlere kıyasla daha riskli olmaları ve konjonktürel 

geliĢmelerden daha çok etkilenmeleri nedeni ile faktoring sektöründe risk yönetimi çok 

önem kazanmaktadır. 

 

             2006 yılında faktoring sektörünün düzenlenmesi ve denetiminin Hazine 

MüsteĢarlığından alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu‟na (BDDK) 

devredilmesi bu sektörde önemli bir milat teĢkil etmiĢtir. Bu tarihten sonra BDDK‟nın 

27 a) Parasal Kurumlar 197.134 362.767 

28 b) Diğer Finansal Aracılar 23.421 47.766 

29 

Emlak Komisyon, Kiralama ve ĠĢletmecilik 

Faaliyetleri 
119.913 134.193 

30 

Savunma ve Kamu Yönetimi Zorunlu Sosyal 

Güvenlik Kurumları 
3.144 1.866 

31 Eğitim 3.106 14.615 

32 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 128.035 119.706 

33 Diğer Toplumsal Sosyal ve KiĢisel Hizmetler 588.172 736.711 

34 ĠĢçi ÇalıĢtıran Özel KiĢiler 6.250 11.964 

35 Uluslararası Örgüt ve KuruluĢlar 0 15 

36 Hizmet Toplamı (22+…+35) - (27+28) 3.922.301 5.195.581 

37 DĠĞER 237.210 118.376 

38 GENEL TOPLAM (3+21+36+37) 15.776.010 22.513.570 
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yeni düzenlemeleri sektörün yapısını aĢama aĢama değiĢtirerek kayda değer bir disiplin 

getirmiĢtir. 

 

             Finansal hizmetlerin çeĢitlenmesini, geliĢmesini ve derinleĢmesini amaçlayan 

BDDK‟nın, bankaların dıĢındaki finans kuruluĢlarının da büyümelerine ve 

güçlenmelerine destek vermesi ile Türkiye‟de finans sistemi içinde banka dıĢı finansal 

kuruluĢların payı yıldan yıla artıĢ göstermektedir. Son yıllarda bu kuruluĢlar arasında 

faktoring sektörünün payı daha da hızlı büyümüĢtür.
103

 

 

   Tablo 6. Faktoring Sektörü Operasyonel Göstergeleri 

 

Adet Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 

ġube Sayı 26 27 27 27 28 29 33 34 

Temsilcilik 
Sayısı 

116 139 155 163 175 184 199 218 

Personel 

Sayısı 
2.959 3.051 3.229 3.445 3.557 3.678 3.763 3.912 

MüĢteri 

Sayısı 
40.997 46.750 50.869 53.747 57.094 61.602 66.414 67.582 

SözleĢme 

Sayısı 
65.952 72.082 68.732 75.142 89.516 88.259 88.369 93.279 

   Kaynak: BDDK Finansal Piyasalar Raporu Eylül 2011 

 

             Faktoring sektörünün Ģube, temsilcilik ve personel sayısında da artıĢ 

görülmektedir. Faktoring sektörünün 2010 ve 2011 yılları eylül ayına ait Tablo-6‟daki  

verileri kıyaslandığında  Ģube sayısı 7, temsilcilik sayısı 55 ve personel sayısı 467 adet 

artmıĢtır.Ayrıca 2011 yılı eylül ayı itibariyle müĢteri sayısı ve sözleĢme sayısındaki 

artıĢlar sırasıyla  bir önceki yılın aynı dönemine göre  %25,7 ve %24,1 oranında 

gerçekleĢmiĢtir. 
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 : Ġstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.S. (Turkrating) Haziran 2011 s.3 
www.turkrating.com 
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Bankalar

77,20%

Merkez Bankası

9,90% 

Diğerleri(*)

8,30%Factoring

1,10%

Menkul Kıymet 

Yatırım Fonu

2,30%

Leasing

1,20%

 

ġekil 9 : Türkiye‟de 2010 Yılında Finans Sektörünün Dağılımı 

Kaynak: Ġstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.ġ. (Turkrating) Haziran 

2011 S.3 

*Diğerleri: Menkul Kıymetler Aracı Kurumları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, 

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları, GiriĢim Sermayesi, Varlık Yönetim ġirketleridir. 

 

             Yukarıdaki ġekil 9‟da 2010 yılında Türkiye‟deki finans sektörünün payı 

içersinde faktoringin payının %1.10 olduğu görülmektedir.  

 

Tüketici 

Finansman ġti.; 

16%

Varlık Yönetimi 

ġti.; 2% Factoring ġti.;  

39%

Leasing; 43%

  

ġekil 10: 2010 yılı Banka DıĢı Finansal KuruluĢların Dağılımı 

 Kaynak: Faktoring Sektör Raporu, Ġstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri 

A.S. (Turkrating) Haziran 2011 s.3 
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             Yukarıdaki ġekil-10‟da görüldüğü üzere ülkemizde 2010 yılında finans 

sektöründeki banka dıĢı finansal kuruluĢların dağılımındaki payı içersinde faktoring 

Ģirketlerinin %39 olduğu görülmektedir. Bu pay 2006 yılında %32.2, 2007 yılında 

%30.0, 2008 yılında 26.3, 2009 yılında 34.9 ve 2010 yılında ise %39.2 olarak hızlı bir 

artıĢ göstermiĢtir. 
104

 

 
 

             3.4 FAKTORĠNG SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI  

 

            Ülkemizde faktoring sektörü her geçen gün büyürken beraberinde getirdiği bir 

takım sorunlarda bulunmaktadır. 

 

             Bu sorunlardan en önemlisi bu sektörün kendine has bir kanunla 

düzenlenmemiĢ olmasıdır. Yeni bir finansman tekniği olan faktoringin imajının 

bozulmaması ve baĢka faaliyetlerle karıĢtırılmaması için faktoringin mevcut yapısını 

ortaya koyan bir kanuna ihtiyaç duyulmaktadır.      

           

             Sektörün diğer bir sorunu BSMV ile ilgilidir. Faktoring Ģirketleri genelde yüzde 

30 öz kaynak, yüzde 70 yabancı kaynak kullanmaktadır. Mevcut düzenleme ile mevduat 

da kabul edemeyen bu kurumlar yurtiçi bankalardan alınacak kredilerden yüzde 5 

BSMV ödemek durumumdadırlar. MüĢterisine kullandırırken de yine BSMV uygulayan 

faktoring firmalarının finansman maliyeti artmakta, rekabet imkanı azalmaktadır.
105

 

 

             Sektörün diğer bir sorunu da faktoring iĢleminin firmalar tarafından tam olarak 

tanınmamasıdır. Faktoring sektörü halen tefecilik, çek kırdırma gibi yapılan iĢlemlerle 

bir tutulmaktadır.  Oysa ki faktoringin finansman iĢlevinin yanında riskin üstlenilmesi, 

alacağın takibi, piyasa araĢtırması ve muhasebe kayıtlarının tutulması v.b. konularda 

hizmet iĢlevi de bulunmaktadır. 

                                               
104

 Faktoring Derneği, Faktorin Sektör Raporu 2011, Ġstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri 

A.S. (Turkrating) Haziran 2011 s.3 
(http://www.faktoringdernegi.org.tr/images/UF/file/FAKTORING%20SEKT%C3%96R%C3%9C%2020

11.pdf) (16.12.2011) 
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 Askon, Küresel Krizden Kırılgan Büyümeye:2010 Türkiye ve Dünya Ekonomisi, 

Askon Ekonomi Raporu, Ġstanbul 2010 s.101 

http://www.faktoringdernegi.org.tr/images/UF/file/FAKTORING%20SEKT%C3%96R%C3%9C%202011.pdf
http://www.faktoringdernegi.org.tr/images/UF/file/FAKTORING%20SEKT%C3%96R%C3%9C%202011.pdf
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             Dünyada faktoring geliĢmesinin sebeplerinden birisi de kredi sigortasıdır. 

Ülkemizde dünyada da çok yaygın olarak faaliyet gösteren Eular Hermes, Coface gibi 

kredi kuruluĢları bulunmaktadır. Ancak bunların da uygulamada zorlukları nedeniyle 

faktoring Ģirketlerinin bu kredilerden kullanması oldukça zordur. Faktoring Ģirketleri 

tarafından verilen krediler konusunda sigorta mevzuatın yapılacak düzenlemelerle 

verilen krediler sigorta kapsamına alınabilir.  

              

             Faktoring Ģirketlerinin karĢılaĢtığı diğer bir problem ise, kredi riskini 

belirlemede kullanabilecekleri risk merkezlerinin olmaması ve bankaların istihbarat 

kaynaklarından yararlanma olanağının bulunmamasıdır. Sektörde kredi riskinin 

belirlerken FCI kuruluĢunda olduğu gibi sektörel bilgi ağını oluĢturulmalıdır. 

 

             Birçok ülkede kredi veren kurumlara yapılan düzenlemelerle kolay fon 

bulabilme ve borçlanma olanakları sağlanmaktadır. Ancak, Türkiye‟de faktoring 

Ģirketlerinin Ģirket dıĢı yabancı kaynak bulabilmeleri zorlaĢtırılmıĢtır. Avrupa‟da 

faktoring Ģirketleri Interbank piyasalarından kolayca fon bulabilmelerine rağmen, 

Türkiye‟de böyle bir durum yoktur.  

 

             3.5. FAKTORĠNGLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER 

 

             Faktoring iĢlemi için yapılmıĢ bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Hukuki 

açıdan faktoring, ticari bir alıĢ-veriĢten doğan alacak hakkının faktoring Ģirketi denilen 

bir aracı kuruluĢa devri ve alacağın bu kuruluĢ tarafından sağlanmasıdır. Bu meyanda 

düzenlenen kağıtlar ise sözleĢme, temlikname ve teminata konu diğer kağıtlardır.
106

 

 

              Söz konusu yasal düzenlemeleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 
 

 Borçlar Kanunu 

 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

 545 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

 Hazine MüsteĢarlığı Yönetmeliği 

                                               
106

 Ahmet Erol  Faktoring SözleĢmelerinin Damga Vergisi KarĢısındaki Durumu,  Mükellefin Dergisi, 

Sayı: 78, Haziran 1999, s.83 
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 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri‟nin KuruluĢ ve 

ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik 

 Bankalar Kanunu 

 Türk Ticaret Kanunu 

 Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu 

 

             3.5.1. Borçlar Kanunu 

    Faktoring iĢlemlerinde satıcı firma alacaklarını faktoring Ģirketine 

devretmektedir. Bu anlamda alacağın temliki niteliğindedir. Alacağın devri ile hükümler 

Türk Borçlar Kanunu‟nun  183 ile 194 sayılı maddeleri arasında sayılmıĢtır. Türk 

Borçlar Kanunun 183 maddesinde; “Kanun, sözleĢme veya iĢin niteliği engel olmadıkça 

alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını üçüncü bir kiĢiye devredebilir. 

Borçlu, devir yasağı içermeyen yazılı bir borç tanımasına güvenerek alacağı devralmıĢ 

olan üçüncü kiĢiye karĢı, alacağın devredilemeyeceğinin kararlaĢtırılmıĢ bulunduğu 

savunmasını ileri süremez.” denilmektedir.
107

 

    Alacağın temliki, borç iliĢkisinden doğan belli bir talep hakkının devrine 

yönelik olarak, alacaklı ile onu devralan üçüncü kiĢi arasında, borçlunun rızasını 

aramaksızın yapılan ve sadece kazandırıcı bir tasarruf iĢlemi niteliğini taĢıyan Ģekle 

bağlı bir sözleĢmedir. Temlik ile alacaklı değiĢir ve alacak, temlik alan üçüncü kiĢiye 

geçer. Bu andan itibaren, borcun ödenmesini istemek hakkı da yeni alacaklıya geçer. 

Borçlunun rızasının alınmasına veya borçluya bilgi verilmesine gerek olmaksızın 

alacaklı, üçüncü bir Ģahsa alacağını temlik edebilir. Temlik esas itibariyle yeni 

alacaklıya fon aktarımını amaçlayan bir iĢlemdir. Ancak temlik, alacağı devralana bir 

teminat (garanti) sağlama amacına da yönelik olabilir. 
108

 Alacağın temlikinin geçerli 

olabilmesi için;  

 Bir alacağın mevcudiyeti,  

 SözleĢmeye bağlanması,  

 Temlik edenin tasarrufa yetkili olması,  

                                               
107

 04.02.2011 tarih, 27836 sayı ile Resmi Gazete‟de yayımlanan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu  
108

 http://www.hukuk.gen.tr/konular/konular.asp?konugrp=3&konuid=2 (25.12.2011) 
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 Temlikin yasaklanmamıĢ olması,  

gereklidir. 

              Borçlar Kanunu‟nun alacağın temlikine iliĢkin hükümlerinin faktoring iĢlemine 

uygularken göz önünde tutulması gereken bazı farklılıklar bulunmaktadır.
109

 

  Alacağın temliki farklı amaçlarla yapılabilmesine karĢın, faktoring‟in 

sadece tahsil amacıyla yapılan bir temliktir. 

 Alacağın temlikinde alacağın herhangi bir gerçek ya da tüzel kiĢiye temlik 

edilebilmesine karĢın, faktoring‟de alacak sadece banka ya da yasal 

düzenlemelere uygun olarak kurulmuĢ olan faktoring Ģirketlerine temlik 

edilir. 

 Alacağın temlikinin ivazsız olarak yapılabilmesine karĢın, faktoring 

iĢlemlerinde her zaman ivazlı bir temlik iĢlemi yapılır. 

 

              3.5.2.   90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

 

             Faktoring Ģirketlerinin kuruluĢları ve etkinlikte bulunmaları temel olarak 90 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)ye dayanmaktadır.
110

 06.10.1983 tarih ve 

18183 mükerrer sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödünç Para 

Verme ĠĢleri Hakkındaki 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, faktoring Ģirketlerini 

“Mal ve hizmet satıĢlarından doğmuĢ veya doğacak alacakları temellük ederek, tahsilini 

üstlenen, bu alacaklara karĢılık ödemelerde bulunarak, finansman sağlayan Ģirketlerdir.” 

Ģeklinde tanımlamaktadır.
111

 

 

  Faktoring Ģirketlerinin, Hazine MüsteĢarlığı‟nın ön iznine bağlı olarak sadece 

anonim Ģirket statüsünde kurulabilmeleri zorunluluğu yanı sıra bu Ģirketlerin sermaye 

miktarları da yine anılan MüsteĢarlıkça belirlenmektedir. Faktoring Ģirketlerinin 

uygulayacağı faiz oranlarının tespiti veya serbest bırakılmasına Hazine MüsteĢarlığı 

                                               
109

 http://www.turkhukuksitesi.com/makale_923.htm (25.12.2011) 
110

  Ahmet Erol , a.g.e., s.81.  
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 Ödünç Para Verme ĠĢleri Hakkındaki 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
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yetkili olup, bu Ģirketler ana faaliyet konuları dıĢında baĢka bir iĢle uğraĢamazlar, 

teminat mektubu veremezler ve mevduat toplayamazlar, kambiyo senetlerine dayalı olsa 

bile fatura veya alacağın bir mal veya hizmet satıĢından doğmuĢ olduğunu tevsik eden 

belgelerle iliĢkilendirilmeyen alacakları satın alamazlar. Ancak bu Ģirketlerin Sermaye 

Piyasası Kanunu‟na göre menkul kıymet ihraç etmeleri ile uluslar arası piyasalardan 

ödünç para almaları mümkündür.
112

  

 

  Ödünç Para Verme ĠĢleri Hakkındaki 90 Sayılı Kanun Hükmünde 14. 

Maddesine göre;  Hazine MüsteĢarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 

görüĢünü alarak, finansman Ģirketleri ile faktoring Ģirketlerinin kuruluĢ ve faaliyetleri ile 

ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.  Hazine MüsteĢarlığı, Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası'nın görüĢünü alarak bu Kanun Hükmünde   Kararname hükümlerine 

göre faaliyette bulunacak faktoring ve finansman Ģirketlerinin uygulayacakları faiz 

oranları ile alacakları diğer masraf ve gelirlerin azami oranlarını tespite veya serbest 

bırakmaya yetkilidir.  Finansman Ģirketleri ve faktoring Ģirketlerinin ana sözleĢme 

değiĢikliklerine izin verilebilmesi MüsteĢarlıktan uygun görüĢünün alınmasına 

bağlıdır.
113

 

 

              3.5.3.   545 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

 

              Ġkrazatçılık (ödünç para verme) iĢlemlerinin yasal olmaması nedeniyle, ödünç 

para verme iĢleriyle uğraĢmak isteyen kiĢilerin faktoring Ģirketi kurma yoluna gitmeleri 

ve faktoring adı altında ödünç para verme iĢlemleri yapmaları, Ģirket sayısının hızla ve 

yapay bir biçimde artmasına sebep olmuĢtur.
114

 Bu durum da yeni bir finansman 

kaynağı olan faktoring Ģirketlerine itibarının zedelenmesine neden olmuĢtur. Bu durum 

faktoring konusunda yeni bir düzenlemenin yapılması gereksinimini doğurmuĢtur. 

               

             Bu itibarla çıkarılan, 27 Haziran 1994 gün ve 21973 sayılı (Mükerrer) Resmî 

Gazete'de yayımlanan 545 sayılı "Ödünç Para Verme ĠĢleri Hakkında Kanun Hükmünde 

                                               
112

 Oy, Köse ve Alkım,a.g.e., s.14 
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 Ödünç Para Verme ĠĢleri Hakkındaki 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname  
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 Onur  Ergür, “Ġhracat Faktoringi ve Uygulamaları”, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Marmara 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 1997, s. 9. 
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Kararnamenin Bazı Maddelerinin DeğiĢtirilmesine ĠliĢkin Kanun Hükmünde 

Kararname" ile daha önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin bazı maddeleri 

değiĢtirilmiĢtir. 

 

             545 sayılı KHK‟nin amacı; faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz 

karĢılığı veya ipotek almak suretiyle sürekli olarak ödünç para verme iĢleriyle uğraĢan 

gerçek kiĢilerin ve finansman Ģirketleri ile faktoring Ģirketlerinin faaliyetlerinin 

düzenlenmesi ve denetlenmesidir.
115

  

 

              Bu kararname ile faktoring iĢlemleri yeni baĢtan ilk kez düzenlenmiĢtir. Bu ara 

Kararnamenin finansman Ģirketleri ve faktoring Ģirketleri faaliyetleri ile ilgili Ġkinci 

Bölümünde 12, 13, ve 14‟üncü maddelerinde faktoring Ģirketleriyle ilgili düzenlemeler 

yer almaktadır. Bu maddelerde, finansman ve faktoring Ģirketlerinin bir ön izni ile 

kurulacağı, hukuki statülerinin anonim Ģirket Ģeklinde olacağı, Hazine MüsteĢarlığı‟nın 

bu tür Ģirketlerin kuruluĢ ve faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları belirlemeye yetkili 

olduğu, finansman ve faktoring Ģirketlerinin ana faaliyet konuları dıĢında baĢka iĢlerle 

uğraĢamayacakları, teminat mektubu veremeyecekleri, mevduat toplamayacakları 

belirtilmiĢtir.
116

   

 

              3.5.4. Hazine MüsteĢarlığı Yönetmeliği 

 

               Bu Yönetmelik 30.09.1983 tarih ve 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

545 sayılı KHK ile değiĢik 13'üncü maddesine dayanılarak BaĢbakanlık Hazine 

MüsteĢarlığı tarafından hazırlanmıĢ ve Resmî Gazete'de 21 Aralık 1994 tarih ve 22148 

sayı ile yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiĢtir.  

 

             Bu yönetmeliğin amacı  faturaya veya mal veya hizmet satıĢından doğmuĢ 

olduğunu tevsik eden diğer belgelere dayalı mal ve hizmet satıĢlarından doğmuĢ veya 
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 545 sayılı"Ödünç Para Verme ĠĢleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
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doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenen ve bu alacaklara karĢılık 

ödemelerde bulunarak finansman sağlayan faktoring Ģirketlerinin kuruluĢ ve çalıĢma 

esaslarını belirlemektir.
117

 

             

             Yönetmeliğin 1. maddesinden de anlaĢılacağı üzere, bu düzenleme sadece 

faktoring amacı ile kurulan anonim Ģirketler için geçerli olup; bankalar sigorta Ģirketleri 

ile özel kanunlarla kurulan ve ödünç para vermeye yetkili kuruluĢlar hakkında 

uygulanmamaktadır. 

 

             Yönetmeliğin 2‟nci maddesi gereğince, faktoring iĢlemi yapacak olan özel 

Ģirketlerin kurulması için Hazine MüsteĢarlığından ön izin ve kuruluĢtan sonra da 

faaliyet izni alınması zorunludur. Bu koĢulları yerine getirmeyen Ģirketler faktoring 

iĢlemleri ile iĢtigal olamazlar.
118

 

 

             Bu yönetmelikte; faktoring Ģirketlerinin kuruluĢuna izin verilebilmesi için;  

anonim Ģirket statüsü taĢımaları, ödenmiĢ sermayelerin 75 milyar Türk Lirasından az 

olmaması, hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması ve nakit karĢılığı 

çıkartılması Ģartları belirtilmiĢtir. Bu yönetmelikte faktoring Ģirketlerinin 

yapamayacakları iĢ ve iĢlemler ve iĢlemler Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır. 

 

 Faktoring faaliyetleri ile doğrudan ilgisi bulunmayan faaliyet ile iĢtigal 

edemezler. 

 Teminat mektubu veremezler. 

 Mevduat veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karĢılığı para 

toplayamazlar.(Sermaye Piyasası Kanunu‟na göre menkul kıymet ihracı ile 

uluslar arası piyasalardan ödünç para alınması bu hükmün dıĢındadır.) 

 Kambiyo senetlerine dayalı olsa bile fatura veya alacağın bir mal veya 

hizmet satıĢından doğmuĢ olduğunu tevsik eden benzeri belgelerle 

iliĢkilendirilemeyen alacakları satın alamazlar. 
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 Faktoring ġirketlerinin KuruluĢ ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete 21.12.1994  
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             Bu yönetmelikte ayrıca faktoring Ģirketleri öz kaynaklarının 15 katından fazla 

borçlanamayacağı, faktoring Ģirketlerinin faaliyetlerinin Maliye Bakanlığı ile Hazine 

MüsteĢarlığı tarafından denetleneceği belirtilmiĢtir. Yönetmelikte ayrıca faktoring 

Ģirketleri ile ilgili Ģu hükümler de bulunmaktadır: Faktoring Ģirketleri, kuruluĢlarının 

ticaret siciline tescil tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde faaliyet izni almak için 

Hazine MüsteĢarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmek 

zorundadırlar. Müracaat süresi ön izin tarihinden itibaren 12 ayı geçemez ve bu süre 

sonuna kadar kullanılmayan faaliyet izinleri geçersiz sayılır. Faaliyet izni 

bulunmayanlar ve faaliyet izni iptal edilenler faktoring iĢleri ile uğraĢamazlar, ticari 

unvanlarında, ilan ve reklamlarında veya iĢyerlerinde faktoring iĢleri ile uğraĢtıkları 

izlenimi yaratacak hiçbir kelime, deyim veya iĢaret kullanamazlar. 

 

             Sermayenin %10 veya daha fazlasını temsil eden veya bir kiĢiye ait sermaye 

payının bu oranı aĢması sonucunu veren hisse senedi devirlerinde yeni ortakların kurucu 

ortaklarda aranan Ģartları taĢıdıklarına iliĢkin belgeleri Hazineye ibraz etmeleri yeterli 

olmayıp Hazinenin ön iznine bağlanmıĢtır. 

 

             19.08.2001 tarih, 24498 sayı ile Resmi Gazete‟de yayımlanan Faktoring 

ġirketlerinin KuruluĢ ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik‟te DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik‟ ile yeni halini almıĢtır. Bu yönetmelikle faktoring Ģirketi 

kuruluĢu için ödenmiĢ sermaye 3 trilyon Türk Liraya çıkarılmıĢtır.  

 

             31 Aralık 2005 tarihli 26040 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu TeĢkilat Yönetmeliği ile faktoring Ģirketlerinin 

kuruluĢ ve faaliyetlerini, yönetim ve teĢkilat yapısını, birleĢme, bölünme, hisse 

değiĢimini ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, 

uygulamayı izlemek ve denetlemek görevi ve yetkisi Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu‟na verilmiĢtir.
119
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3.5.5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri’nin KuruluĢ   

ve ÇalıĢma Esasları Hakkında Yönetmelik 

 

             Bu yönetmeliğin amacı, finansman Ģirketleri ile birlikte faktoring Ģirketlerinin 

kuruluĢ ve faaliyet izinlerine, ana sözleĢme değiĢiklikleri ve hisse devirlerine,  

yöneticilerin düzenleyecekleri sözleĢmelere, iĢlem sınırlarına, faaliyet izinlerinin 

iptaline, birleĢme, devir, bölünme ve tasfiyelerine, Muhasebe, raporlama ve 

denetimlerine iliĢkin esas ve usulleri düzenlemektir.
120

  

 

             Bu yönetmeliğin kuruluĢ ve faaliyet izinleri bölümünde faktoring Ģirketlerin 

anonim Ģirketler Ģeklinde kurulması, ödenmemiĢ sermayelerinin beĢ milyon yeni türk 

lirasından az olmaması, hisse senetlerinin tamamının nama yazılı ve nakit karĢılığı 

çıkarılması, ticaret unvanında “Faktoring ġirketi” ibaresinin bulunması, ana 

sözleĢmenin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olması, kurucularının tüzel kiĢi olması 

hâlinde Kurumun etkin denetimini engellemeyecek Ģeffaf ve açık bir ortaklık yapısının 

bulunması Ģartları getirilmiĢtir. BDDK tarafından 24.02.2011 tarihinde yapılan 

değiĢiklikle ödenmemiĢ sermaye tutarı asgari 7.5 Milyon tutarına yükseltilmiĢtir. 

 

             Bu yönetmelikle ayrıca faktoring Ģirketlerin yurtiçinde Ģube ve temsilcilik 

açmaları BDDK‟nın  iznine tabi tutulmuĢtur. ġube veya temsilcilik açmak üzere 

BDDK‟ya baĢvuracak Ģirketlerin bu Yönetmelikte yer alan iĢlem sınırlarına uyumlu 

olarak faaliyet göstermeleri ve her bir Ģube veya temsilcilik için bir milyon Yeni Türk 

Lirası tutarında ödenmiĢ sermayeye sahip olmaları gerekmektedir. 

 

             Faktoring ġirketler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu  tarafından 

uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak belirlenecek usûl ve esaslara uygun 

olarak muhasebe sistemlerinde tekdüzeni uygulamak; tüm iĢlemlerini gerçek 

mahiyetlerine uygun surette muhasebeleĢtirmek; finansal raporlarını bilgi edinme 

ihtiyacını karĢılayabilecek biçim ve içerikte, anlaĢılır, güvenilir ve karĢılaĢtırılabilir, 
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denetime, analize ve yorumlamaya elveriĢli, zamanında ve doğru Ģekilde düzenlemek 

zorundadır. 

 

     ġirketler, Ģekil ve kapsamı BDDK tarafından belirlenecek mali tablolar ve 

istatistikî bilgileri istenilen süre ve yöntemlerle BDKK‟ya göndermek zorundadırlar. 

Faktoring Ģirketlerin faaliyetleri, BDDK‟nın yerinde denetim yapmaya yetkili meslek 

personeli tarafından denetlenir.  

     

                 Bu yönetmelikte ayrıca faktoring Ģirketlerinin bağımsız denetimi ile ilgili olarak 

genel kurullarına sunulacak yıllık bilançoları ve gelir tablolarının, BDDK tarafından 

belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme 

Kurulu‟nca uygun görülen bağımsız denetim kuruluĢlarınca denetlenmesi Ģartı 

getirilmiĢtir. ġirketlerin yılsonu bağımsız denetim sözleĢmelerinin ilgili yılın Ekim 

ayının sonuna kadar, bağımsız denetim raporlarının ise takip eden yılın 15 Nisan 

tarihine kadar BDDK‟ya göndermek zorunda oldukları bildirilmiĢtir.  

 

              3.5.6.  Bankalar Kanunu 

 

              5411 sayılı Bankacılık Kanunu‟nun 48. maddesinde; “Bankalarca verilen nakdî 

krediler ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi 

gayrinakdî krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye 

piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir Ģekil ve surette verilen 

ödünçler, varlıkların vadeli satıĢından doğan alacaklar, vadesi geçmis nakdî krediler, 

tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiĢ faizler, gayrinakdî kredilerin nakde tahvil 

olan bedelleri, ters repo iĢlemlerinden alacaklar, vadeli iĢlem ve opsiyon sözleĢmeleri 

ile benzeri diğer sözleĢmeler nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık payları ve Kurulca 

kredi olarak kabul edilen iĢlemler izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun 

uygulamasında kredi sayılır.” denilmektedir.
121

 

 

             Faktoring Ģirketinin müĢterisine verdiği avansın kredi olarak değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği konusunda farklı görüĢler mevcuttur. Bir görüĢe göre; faktoring 
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hizmetlerinin alıcıya açılan bir kredi olması ve satıcıya rücu edilmemesi nedeniyle, 

faktoring Bankalar Kanunu yönünden alıcılar lehine açılmıĢ gayrinakdi bir kredi olarak 

değerlendirilmektedir. Bir diğer görüĢ ise; belli bir alacak karĢılığı olarak verilen 

avansın kredi iĢlemi olarak değerlendirilmesi yönündedir. Söz konusu avansın verilmesi 

için karĢılık gösterilen alacak kredi iĢleminde olduğu gibi teminat amacıyla 

verilmemiĢtir. Bunun sebebi, henüz doğmamıĢ alacaklar için fatura üzerinden avans 

verilmiĢ olmasıdır. Ancak, bu avans üzerine, devralınan alacaklardan alınan komisyona 

ilave olarak faiz yürütülürse bu iĢlemin kredi unsurlarını taĢıyabileceğini de göz önünde 

tutmak gerekir. Diğer taraftan, verilen avans, malını satan müĢteri açısından vadesinden 

önce çekilen parasıdır. Burada da iskonto esasına dayalı kısa vadeli kredi iĢlemine 

benzer bir uygulama ortaya çıkmaktadır.
122

 

 

             Faktoring iĢlemi satım(finansman iĢlemi) olarak nitelendirilirse KDV, buna 

karĢılık kredi olarak nitelendirilirse Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

uygulanacaktır. 

 

             Uygulama Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin oranın düĢük olması ve 

ihracata yönelik iĢletmelerin bundan muaf tutulması nedeniyle, her türlü faktoring 

iĢlemini kredi olarak nitelendirme yönünde bir anlayıĢ bulunmaktadır. Fakat sadece 

gerçek olmayan faktoring iĢleminde kredi olarak kabul edilebilir. Çünkü bu faktoring 

türünde borçlunun borcunu ödememesi durumunda faktoring Ģirketi müĢterisine 

baĢvurmaktadır. 

 

             Gerçek olmayan faktoring'de müĢteriye verilen avansın niteliği kredi (ödünç) 

olarak görüldüğünde, o zaman bu iĢlem Bankalar Kanunu 38.maddesindeki kredilerle 

ilgili hükümlere tabi olacaktır. Fakat 44 ncü maddedeki “kredinin ancak daima açıldığı 

kiĢi tarafından kullanılabileceği” yolundaki hükmün faktoring iĢlemi ile çeliĢtiği, çünkü 

faktoring'de alacağın karĢılığını avans olarak alan kiĢinin müĢteri olmasına karĢılık 

(geri) ödeyen kiĢinin borçlu, yani farklı bir kiĢi olduğu ileri sürülmektedir. Fakat burada 

durumu, borçlunun ödemesi ve ödememesi hallerine göre farklı Ģekilde değerlendirmek 
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gerekir. Gerçek olmayan faktoring'de borçlunun ödememesi durumunda alacağın 

karĢılığı müĢteriye geri yükümlenmekte ve böylece krediyi alan ile geri ödeyen 

(kullanan) zaten aynı kiĢi olmaktadır. Buna karĢılık borçlunun ödemesi durumunda bir 

farklılık ortaya çıkmaktadır. Çünkü krediyi alan müĢteri fakat geri ödeyen (kullanan) ise 

borçludur, yani farklı kiĢilerdir. Durum böyle olmakla beraber Borçlar Hukuku 

çerçevesinde tarafların aralarında böyle normal olmayan bir geri ödeme (kredinin geri 

ödenmesi) anlaĢması yapmalarına hiçbir engel yoktur ve bu durum, aradaki iliĢkinin 

ödünç (kredi) olarak nitelendirilmesini engellemez.
123

 

 

             90 sayılı KHK‟nin 1994 yılında değiĢtirilmesinden sonra Hazine 

MüsteĢarlığınca yayımlanan Bankalar Kanununa iliĢkin 11 no‟lu Tebliğinde
124

; 

bankalarca yapılan faktoring ve forfaiting iĢlemlerinin bir kredi iĢlemi olarak 

değerlendirildiği görülmektedir. 

 

             Her ne kadar faktoring iĢleminin kredi sayılması ve risk sınırlamalarına tabi 

olması söz konusu ise de, faktoring Ģirketleri, bankalar gibi güçlü fon bulabilme 

mekanizmalarına sahip değillerdir. Faktoring Ģirketleri mevduat toplayamazlar. Bu 

Ģirketlerin fon kaynakları yurt içi banka kredileri, yurtdıĢından ve banka kaynaklarından 

sağlanan krediler, SPK‟ya göre menkul kıymet ihracıdır. Bir çok ülkede kredi veren 

kurumlara, yapılan düzenlemelerle kolay fon bulabilme ve borçlanma olanakları 

sağlanmaktadır.
125

 

 

             3.5.7.Türk Ticaret Kanunu 

 

             6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nda faktoring iĢlemlerine doğrudan 

uygulanacak bir hüküm bulunmamaktadır. Faktoring açısından önemli olan faturalı 

alacakların devredilmesi yöntemidir. Faturalar TTK‟da kıymetli evrak olarak kabul 

edilmedikleri için ciro  yoluyla değil, BK‟da düzenlenen alacağın temliki hükümleri 

çerçevesinde devredilmesi söz konusudur. Bu nedenle TTK‟da faktoringle ilgili 
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olabilecek konular Ģirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku kapsamında yer 

almaktadır.
126

 

 

             Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerinin KuruluĢ ve Faaliyet 

Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4. Maddesine göre faktoring Ģirketlerinin anonim 

Ģirket Ģeklinde kurulması gerekmektedir.
127

 Bu nedenle faktoring Ģirketleri TTK‟nın 329 

ve 563. Maddesinde düzenlenen anonim Ģirketlerle ilgili genel hükümlere uymak 

zorundadırlar. Yine faktoring Ģirketleri TTK‟nın 64 ile 88. Maddelerinde arasında 

düzenlenen ticari defterle ilgili hükümlere uymak zorundadır. 

 

             Faktoring Ģirketine temlik olunan alacaklar için ödeme vasıtası olarak çek, 

bono, poliçe gibi kıymetli evraklar düzenlenmiĢse bu evrakların faktoring Ģirketine 

devretmesi zorunludur. Bu nedenle bu tür kıymetlik evraklarla ilgili hükümler  TTK‟nın 

645 ile 849. maddeleri arasında belirtilmiĢ olup,  faktoring Ģirketlerin de bu hükümlere 

bağlı kalması zorunludur. 

 

             3.5.8. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu 

 

             Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve buna iliĢkin 

tebliğlerde, faktoring'i ilgilendiren bazı hükümler bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu'nun 

Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararının 8. maddesinin (a)  

fıkrasında "Ticari amaçla ihraç edilen malların bedelinin bu kararda öngörülen özel 

haller ile Bakanlıkça uygun görülen zorlayıcı sebeplerden kaynaklanan gecikmeler 

hariç, fiili ihraç tarihinden itibaren en geç 180 gün içinde ihracatçılar tarafından yurda 

getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına, Türk parası olması halinde tevsiki, 

döviz ise satılması zorunludur.  Ancak, söz konusu ihracat dövizlerinin en az %70'inin 

fiili ihraç tarihinden itibaren 90 gün içinde getirilerek bankalara veya özel finans 

kurumlarına satılması halinde bakiyenin %30'una tekabül eden kısmı üzerinde ihracatçı 

serbestçe tasarruf edebilir" denilmektedir.
128

 Bu hükmün ihracat faktoringi açısından 
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yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu duruma göre, ihracat bedellerinin 

90 gün içinde Türkiye'ye getirilme zorunluluğu, milletlerarası uygulamada faktoringe 

tanınan 270 günlük süre ile uyumsuzluk göstermektedir.
129

 

             Yine 32 sayılı Karara iliĢkin olarak 91-3275 sayılı tebliğde alacak haklarının 

satın alınması suretiyle ticari riskin faktor Ģirketlerince üstlenilmesi halinde, ihracat 

bedelinin üstlenilen risk oranında yurda getirilmesinden bu Ģirketlerin sorumlu oldukları 

belirtilmektedir.
130
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4.BÖLÜM 

 

4. FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠ MUHASEBESĠ 

 

              Faktoring iĢlemleri faktoring sözleĢmesinin imzalanmasından baĢlayarak 

borçlu firmadan tahsilat yapılması zamanına kadar geçen bir süreci kapsamaktadır. Bu 

nedenle çeĢitli aĢamalardan oluĢan faktoring iĢlemlerinin muhasebe kayıtlarına 

aktarılması önem arz etmektedir. Ancak satıcı firma ve faktoring firması tarafından 

muhasebe kayıtlarının tutulmasında kullanılan hesap planı birbirinden farklıdır.  

 

Faktoring Ģirketlerin muhasebe kayıtlarını 17.05.2007 tarih, 26525 sayılı ile 

Resmi Gazete‟de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince 

uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Ġzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal  

Tabloların Biçim ve Ġçeriği Hakkında Tebliğ‟de belirtilen hesap planına göre yapması 

gerekmektedir. 

 

Satıcı firma açısından muhasebe kayıtlarının ise 26.12.1992 tarih ve 21447 

sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 1. Sıra No‟lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliği ile zorunlu hale getirilen Tekdüzen Muhasebe Uygulamasına göre yapılması 

gerekmektedir. 

 

           4.1. FAKTORĠNG ġĠRKETĠ AÇISINDAN MUHASEBE UYGULAMASI 

 

  4.1.1. Faktoring ĠĢletmesi Ġçin Tek Düzen Muhasebe Sistemi  

            

             17.05.2007 tarih, 26525 sayılı ile Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe 

giren  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince uygulanacak Tekdüzen 

Hesap Planı ve Ġzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal  Tabloların Biçim ve 

Ġçeriği Hakkında Tebliğ  ile birlikte faktoring Ģirketleri tarafından kullanılacak tek 

düzen hesap planı  belirlenmiĢtir. 
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             Bu Tebliğin amacı, tüm finansal kiralama, faktoring ve finansman Ģirketleri için 

muhasebeleĢtirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, tek tip bilanço ve 

gelir tablosunun doğrudan elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin 

doğrulanabilir ve denetlenebilir bir Ģekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi, 

ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu 

bilgilerle, diğer istatistiki bilgilere doğrudan ulaĢılması, finansal analiz, risk analizi, 

verimlilik analizi gibi çeĢitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart 

bir Ģekilde elde edilmesini sağlamak ve kamuya açıklanacak finansal tabloların biçim ve 

içeriklerini belirlemektir.
131

 

             

             Söz konusu Tebliğ‟de Faktoring firmalarının faktoring iĢlemlerin 

muhasebeleĢtirilmesinde kullanması gereken Tekdüzen Hesap Planı aĢağıda belirtilen 

ana hesap gruplarından oluĢmaktadır. 

 

0 DÖNEN DEĞERLER 

1 ANA FAALĠYETLERDEN ALACAKLAR 

2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DĠĞER AKTĠFLER 

3 

BANKALARDAN KULLANILAN KREDĠLER VE DĠĞER 

YABANCI KAYNAKLAR 

4 ÖZKAYNAKLAR 

5 ANA FAALĠYET GELĠRLERĠ 

6 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 

7 FAALĠYET DIġI GELĠRLER 

8 FAALĠYET GĠDERLERĠ VE DĠĞER GĠDERLER 

9  BĠLANÇO DIġI HESAPLAR 

 

             Tebliğin Türk parası ve yabancı para hesaplar baĢlıklı 7.maddesinde her grup 

içerisinde yer alan hesaplar, Türk parası ve yabancı para olarak ikiye ayrıldığı 

belirtilmiĢtir. Türk parası ve yabancı para iĢlemler için çalıĢan hesaplar, 012 Yoldaki 

Paralar – T.P., 013 Yoldaki Paralar – Y.P. örneğinde olduğu gibi, defteri kebir 

seviyesinde ayrılmıĢtır. Defteri kebir hesaplarından son hanesi çift numaralı olanlar 

Türk parası, tek numaralı olanlar ise yabancı para hesaplardır. 
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             Yabancı para olarak belirtilen hesaplar, Ģirketlerin yabancı para iĢlemlerine 

iliĢkin tutarların kaydedildiği hesaplardır. Bu hesaplardaki yabancı para bakiyeler ilgili 

Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde dönem sonlarında değerlemeye 

tabi tutularak değerleme farkları ilgili hesaplara intikal ettirilir. Yabancı para 

hesaplardan ve iĢlemlerden sağlanan yabancı para faiz, komisyon ve gelirler, iĢlem 

tarihindeki kurdan Türk parasına çevrilir ve ilgili yabancı para kâr/zarar hesaplarına 

kaydedilir. Yukarıda belirtilen gelirler, yabancı para yerine Türk parası üzerinden tahsil 

edilse dahi, ilgili yabancı para kâr-zarar hesaplarına kaydedilir. 

 

             Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç altı haneden oluĢmuĢtur. 

Ġstisnai hesaplar ise yedi haneden oluĢmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre 

gösterimi aĢağıda belirtildiği Ģekildedir: 

F - Alt hesap numaralarını tanımlar. 

1 2 3 4 5 6 

A B C D E F 

A - Grup numarasını tanımlar, 

BC - Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar, 

DE - Yardımcı hesap numaralarını tanımlar, 

F - Alt hesap numaralarını tanımlar. 

 

 

             Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince uygulanacak 

Tekdüzen Hesap Planı ve Ġzahnamesi ile Kamuya açıklanacak finansal tabloların biçim 

ve içeriği hakkında tebliğ‟in 5. Maddesinde faktoring Ģirketleri faaliyetlerini Türkiye 

Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 1 sıra Nolu Finansal Tabloların 

Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına ĠliĢkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ 

hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak 

muhasebeleĢtirileceği belirtilmiĢtir.  

 

 

 

 

          1   2   3   4   5   6 

          A  B  C  D   E  F 

          A - Grup numarasını tanımlar, 

           BC - Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,                 

           DE - Yardımcı hesap numaralarını tanımlar. 

           F – Alt hesap grubudur. 
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             4.1.2 Faktoring ĠĢleminde Kullanılan Hesaplar  

 

             Finansal Kiralama, faktoring ve finansman Ģirketlerince uygulanacak tekdüzen 

hesap planı ve izahnamesi ile kamuya açıklanacak finansal tabloların biçim ve içeriği 

hakkında tebliğ‟de faktoringde kullanılacak hesaplar ve hesapların iĢleyiĢi hakkında Ģu 

bilgilere yer verilmiĢtir:  

 

             4.1.2.1.    010. Kasa 

 

              Kasa mevcudu yalnızca Türk parası değerlerden oluĢur. Kasaya giriĢler hesaba 

borç, kasadan çıkıĢlar ise alacak olarak kaydedilir. Bu hesap aktif nitelikli olup, bakiyesi 

Türk parası mevcudunu gösterir. Defteri kebir düzeyinde açılmıĢ olup yardımcı ve alt 

hesapları bulunmayan hesaplar için Ģirketler ihtiyaç duymaları halinde yardımcı, alt ve 

daha tali dereceli hesaplar açabilirler. 

 

              4.1.2.2.    011. Efektif Deposu 

 

              Alım satım konusu yapılan yabancı paraların sabit fiyat üzerinden kaydedildiği 

aktif nitelikli bir hesaptır. Satın alınan veya yatırılan efektifler türlerine göre açılan ilgili 

yardımcı föylere borç, satıĢı yapılan veya çekilen efektifler de türlerine göre açılan ilgili 

yardımcı föylere alacak kaydedilir. Hesap sabit fiyat üzerinden hareket görür ve dönem 

sonlarında değerlemeye tabi tutularak bakiyesi Türk parasına dönüĢtürülür. 

 

              4.1.2.3.    Yurtiçi Bankalar 

 

             ġirketlerin bankalara ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili 

bulunan kuruluĢlara yatırdıkları Türk parası mevduat ile anılan kurum ve kuruluĢlarla 

yapılan iĢlemlerden doğan borç ve alacakların kaydına özgü aktif bir hesaptır. Vadesiz 

ve vadeli oluĢuna göre, ayrı yardımcı hesaplardan oluĢur ve her banka Ģubesinin 

hesapları ayrı yardımcı föylerde izlenir. Niteliği tespit edilemeyen farklar için bakiye 

eĢitliğinin sağlanması amacıyla aracı ve geçici hesaplar kullanılmamalıdır. Hesap 
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bakiyesi, Ģirketlerin bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili 

bulunan kuruluĢlar nezdindeki mevcut Türk parası mevduatının miktarını gösterir. 022 

Yurtiçi Bankalar-T.P. ve 023 Yurtiçi Bankalar- Y.P.  Ģeklinde iki hesap 

kullanılmaktadır. Bu hesaplara ait alt hesap grupları aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

02200 VADESĠZ HESAP 

022000 KAMU MEVDUAT BANKALARI 

022001 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI 

022002 YABANCI MEVDUAT BANKALARI 

022003 ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKĠLĠ KURULUġLAR 

022004 KATILIM BANKALARI 

022005 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI 

02201 VADELĠ HESAP 

022010 KAMU MEVDUAT BANKALARI 

022011 ÖZEL MEVDUAT BANKALARI 

022012 YABANCI MEVDUAT BANKALARI 

022013 ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKĠLĠ KURULUġLAR 

022014 KATILIM BANKALARI 

022015 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI 

 

             4.1.2.4 YurtdıĢı Bankalar  

 

             Hesaba yurtdıĢındaki bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya 

yetkili kuruluĢlar nezdinde Türk parası üzerinden yapılan vadeli ve vadesiz iĢlemler 

kaydedilecektir. Hesabın bakiyesi Ģirketlerin yurtdıĢı bankalar ve özel kanunlarına göre 

mevduat toplamaya yetkili kuruluĢlardaki Türk parası alacağını gösterir. YurtdıĢı 

bankalar ve özel kanunlarına göre mevduat toplamaya yetkili kuruluĢlardaki Türk parası 

mevcutlar, herhangi bir Ģekilde teminata verilmesi, bloke edilmesi ve vade haricinde 

Ģirketin tamamen serbest tasarrufunda bulunması durumuna göre serbest veya serbest 

olmayan hesaplarda izlenir. 024 YurtdıĢı Bankalar-T.P. ve 025 Yurtiçi Bankalar- Y.P.  

Ģeklinde iki hesap kullanılmaktadır. YurtdıĢı Bankalar-T.P. ait alt hesaplar Ģunlardır: 
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02400 VADESĠZ HESAP 

024000 SERBEST HESAP 

024001 SERBEST OLMAYAN HESAP 

02401 VADELĠ HESAP 

024010 SERBEST HESAP 

0240100 KISA VADELĠ 

0240101 ORTA VE UZUN VADELĠ 

024011 SERBEST OLMAYAN HESAP 

0240110 KISA VADELĠ 

0240111 ORTA VE UZUN VADELĠ 

          

 

             4.1.2.5 Faktoring Alacakları  

 

             Faktoring alacaklarının muhasebeleĢtirilmesinde, faktoring iĢleminin iskontolu 

olup, olmamasına, iĢlemin Türk parası veya yabancı para olmasına, kısa vadeli veya 

orta ve uzun vadeli olmasına göre Tebliğ‟de yer alan farklı hesaplar kullanılmaktadır. 

 

             Ġskontolu faktoring alacakları 100, 101 Kısa Vadeli Ġskontolu Faktoring 

Alacakları -T.P., Y.P. ile 102, 103 Orta ve Uzun Vadeli Ġskontolu Faktoring Alacakları -

T.P., Y.P. hesaplarında izlenir. Hesabın bakiyesi iskonto edilen Türk parası ve yabancı 

para faktoring alacaklarından henüz vadesi gelmemiĢ ve tahsil edilmemiĢ olanların 

tutarını gösterir. 

 

             100, 101 Kısa Vadeli Ġskontolu Faktoring Alacakları – T.P., Y.P. ve 102, 103 

Orta ve Uzun Vadeli Ġskontolu Faktoring Alacakları – T.P., Y.P. hesaplarında izlenen 

tutarlar ile müĢteriye yapılan ödeme arasındaki fark 104, 105 Ġskontolu Faktoring 

Alacaklarından KazanılmamıĢ Gelirler – T.P.,Y.P. hesaplarının alacağında izlenir. 

Dönem sonlarında dönemi ilgilendiren gelirler 104, 105 Ġskontolu Faktoring 

Alacaklarından KazanılmamıĢ Gelirler – T.P.,Y.P. hesaplarının borcuna ilgili faiz geliri 

hesabının alacağına kaydedilerek dönem gelirlerine yansıtılır. 
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             Ġskontolu faktoring alacakları dıĢında kalan diğer faktoring alacakları ilgili 

hesaplarda izlenir. Faktoring iĢlemlerinin bilanço içi veya bilanço dıĢı hesaplarda 

izlenmesi ve bilanço dıĢı hesaplarda izlenen faktoring iĢlemlerinin hangi aĢamada 

bilanço içi hesaplarda izleneceği hususlarında, ilgili Türkiye Muhasebe Standartlarında 

belirtilen tahakkuk esası ile muhasebeleĢtirme ve bilanço dıĢı bırakmaya iliĢkin esaslar 

dikkate alınır.  

 

             Ana Faaliyetlerden alacaklar hesap grubuna ait alt hesaplar  17.05.2007 tarih, 

26525 sayılı Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince uygulanacak Tekdüzen 

Hesap Planı ve Ġzahnamesi ile Kamuya açıklanacak finansal tabloların biçim ve içeriği 

hakkında tebliğ‟de ayrıntılı olarak yer verilmiĢtir.  

 

              4.1.2.6 Tasfiye Olunacak ve Zarar Niteliğindeki Alacaklardan Alınan   

Faizler 

 

             Türk parası ve yabancı para tasfiye olunacak alacaklar ve zarar niteliğindeki 

alacaklardan tahsil olunan faizlerin kaydolunduğu bir hesaptır. Bu tür iĢlemler için 548- 

Tasfiye Olunacak ve Zarar Niteliğindeki Alacaklardan Alınan Faizler - T.P., 549- 

Tasfiye Olunacak ve Zarar Niteliğindeki Alacaklardan Alınan Faizler - Y.P.  hesapları 

kullanılabilir. 

 

              4.1.2.7 Özel KarĢılıklar 

 

             170 Tasfiye Olunacak Alacaklar – T.P. ve 176 Zarar Niteliğindeki Alacaklar -

T.P. hesaplarında izlenen alacaklar için ayrılan özel karĢılılar bu hesapta izlenir. 

Hesaplar, Türk parası/yabancı para alacaklar üzerinden bir indirim kalemi olarak 

dikkate alınacak negatif aktif düzenleyici hesaplardır. 

 

             Özel karĢılıklar 180, 181 Özel KarĢılıklar - T.P.,Y.P. hesaplarında izlenir. 

Yabancı para alacaklar için ayrılan özel karĢılıklar tarihi kurlarla değerlenir. 
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             Faktoring Ģirketlerinin sorunlu hale gelen alacaklarına BDDK tarafından 

hazırlanan 20.07.2007 tarih, ve 26588 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe 

giren; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince Alacakları Ġçin 

Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ‟i hükümlerinde 

belirtilen karĢılıklar ayrılması gerekmektedir. Bu tebliğe göre
132

; Faktoring ġirketlerce,  

     a) Anapara, faiz veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken 

tarihlerden itibaren doksan günden fazla geciken ancak yüz seksen günü geçmeyen 

alacakların en az yüzde yirmisi (% 20) oranında, 

     b) Anapara veya faizin ya da her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken 

tarihten itibaren tahsilinin gecikmesi yüz seksen günü geçen, ancak bir yılı geçmeyen 

alacakların en az yüzde ellisi (% 50) oranında, 

     c) Anaparanın veya faizin veya her ikisinin vadesinden veya ödenmesi gereken 

tarihten itibaren tahsili bir yıldan fazla gecikmiĢ olan alacakların yüzde yüzü (% 100) 

oranında özel karĢılık ayrıldığı bildirilmiĢtir. Anapara, faiz veya her ikisinin tahsili 

vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren,  

 Doksan günden fazla geciken ancak bir yılı geçmeyen alacakların "Tasfiye 

Olunacak Alacaklar" hesabına,  

 Bir yıldan fazla gecikmiĢ olan alacakların "Zarar Niteliğindeki Alacaklar" 

hesabına  aktarılması zorunludur. 

   

             "Tasfiye Olunacak Alacaklar" ve "Zarar Niteliğindeki Alacaklar" hesaplarında 

izlenen alacaklar için faiz ve gelir reeskontu yapılamaz. Daha önce yapılmıĢ bulunan ve 

tahsil edilmediği halde gelir yazılan reeskont tutarları, muhasebe kayıtları üzerinde ters 

kayıtla iptal edilmek suretiyle kapatılır. 

 

             Ayrıca söz konusu Tebliğ‟de teminatlarla ilgili olarak Ģu hükümlere yer 

verilmiĢtir.:  

             (1) Teminatlar, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerlemeye tabi tutulur.  

    (2) Teminatların değerlenmiĢ tutarları alacak tutarından, aĢağıda belirtilen 

dikkate alınma oranlarında indirilerek, özel karĢılığa tabi alacak tutarı hesaplanır. Özel 

                                               
132

 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince Alacakları Ġçin Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (20.07.2007 tarih, 26588 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır.) 
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karĢılığa tabi alacak tutarının belirlenmesi iĢlemi, her bir borçlu için Ģirketin münferit 

alacağı ve o borçlunun teminatlarının değerlenmiĢ tutarları esas alınarak yapılır. 

    Birinci grup teminatların dikkate alınma oranı :  Yüzde yüz (% 100) 

    Ġkinci grup teminatların dikkate alınma oranı :  Yüzde yetmiĢ beĢ (% 75) 

    Üçüncü grup teminatların dikkate alınma oranı :  Yüzde elli (% 50) 

     Dördüncü grup teminatların dikkate alınma oranı  :  Yüzde yirmi beĢ (% 25) 

     (3) Özel karĢılıkların hesaplanmasında dikkate alınacak değerlenmiĢ teminat 

tutarı alacak miktarını aĢamaz. DeğerlenmiĢ teminat tutarının alacak tutarını aĢması 

durumunda, bunun sadece alacak tutarına karĢılık gelen kısmına yukarıda belirtilen 

dikkate alınma oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutar, indirilecek tutar olarak 

dikkate alınır. 

     (4) Bir alacak tutarı birden fazla grupta izlenen türde teminatla 

teminatlandırılmıĢ ise;  

         a) Özel karĢılığa tabi olan alacak tutarının belirlenmesinde dikkate alınacak 

teminatların hesaplanmasına, grup sıralamasına göre en likit kabul edilen birinci gruptan 

baĢlanır.  

     b) Her bir teminat türünün ayrı ayrı değerlenmiĢ tutarlarının, alacak tutarını aĢıp 

aĢmadığı kontrol edilir.  

     c) Hesaplamada birinci olarak ele alınan teminat türünün değerlenmiĢ tutarının, 

en fazla, alacak tutarına eĢit olan kısmı, bu teminata ait dikkate alınma oranı ile 

çarpılarak alacak için özel karĢılığın uygulanmayacağı kısım bulunur. Varsa, aynı 

teminat türünden olmaması kaydıyla, önce aynı gruptaki, müteakiben diğer gruplardaki 

teminat türleri için de aynı iĢlem ayrı ayrı ve sırasıyla tekrarlanır.  

     ç) Bu iĢlemlerin sonucunda, alacağa iliĢkin olarak özel karĢılık uygulanacak bir 

tutar kalırsa, bu kalan tutar üzerinden özel karĢılık ayrılır. 

 

              4.1.2.8 Ana Faaliyet Alacakları Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları 

 

             220 Ana Faaliyet Alacakları Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları-T.P hesabı 

finansman kredilerinin ve iskontolu faktoring alacakları dıĢındaki faktoring 

alacaklarının dönem kârını ilgilendirdiği halde henüz tahsil olunmamıĢ faiz ve diğer 
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gelirleri, tahakkuk yöntemiyle ilgili gelir hesaplarının alacağına, bu hesabın borcuna 

kaydedilir. 

 

              Dönem sonları itibarıyla tahakkuk dönemi gelmemiĢ tüm finansman kredisi ve 

iskontolu faktoring alacakları dıĢındaki faktoring alacakları için, o dönemi ilgilendiren 

faizlerin ve diğer gelirlerin reeskontları yapılır ve bu hesaba borç, ilgili gelir hesaplarına 

alacak verilir. 

 

              “Tasfiye Olunacak Alacaklar” ve “Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesaplarında 

izlenen alacaklar için faiz ve gelir tahakkuku ve reeskontu yapılamaz. Daha önce 

yapılmıĢ bulunan ve tahsil edilmediği halde gelir yazılan tahakkuk ve reeskont tutarları, 

ilgili gelir hesabı aynı tutarda borçlandırılarak muhasebe kayıtları üzerinde ters kayıtla 

iptal edilir. 

 

             Dövize endeksli finansman kredileri ve faktoring alacaklarında, değerleme 

kurlarının baĢlangıç kurlarının üzerinde olması neticesinde kredinin anapara tutarında 

meydana gelen artıĢlar tahakkuk yöntemiyle ilgili gelir hesaplarına alacak, bu hesaba 

borç kaydedilir. 

 

             Dönem sonları itibarıyla tahakkuk dönemi gelmemiĢ dövize endeksli finansman 

kredileri ve faktoring alacaklarında, değerleme kurlarının baĢlangıç kurlarının üzerinde 

olması neticesinde kredinin anapara tutarında meydana gelen artıĢlar ilgili gelir 

hesaplarına alacak, bu hesaba borç kaydedilir. 

 

              4.1.2.9    Kur ve AzalıĢ KarĢılıkları 

 

             Dövize endeksli finansman kredileri, finansal kiralama alacakları ve faktoring 

alacaklarının anapara tutarında, kurlarda meydana gelen düĢüĢler dolayısıyla ortaya 

çıkan azalıĢların kaydedilmesine mahsus bir hesaptır. Kur düĢüĢü dolayısıyla ortaya 

çıkan değer azalıĢı bu hesabın alacağına, 861 Kambiyo Zararları - Y.P. hesabının 

borcuna kaydedilmek suretiyle muhasebeleĢtirilir. Ġlgili finansman kredisi, finansal 

kiralama veya faktoring alacağı hesabı, bu hesap ile netleĢtirilmek suretiyle finansal 
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tablolara yansıtılır. Bu hesaba iliĢkin tebliğ‟de alt hesaplar 35005 Dövize Endeksli 

Alacaklar Anapara Kur AzalıĢ KarĢılıkları ve  350052 Faktoring Alacakları‟dır. 

 

              4.1.2.10. Faktoring ĠĢlemlerinden Borçlar 

 

             Faktoring iĢlemlerinden kaynaklanan her türlü borç tutarları ile Ģirket tarafından 

borçludan tahsil edilmiĢ olup alıcıya ödenecek olan tutarlar bu hesapta izlenir. Bu 

hesaba iliĢkin alt hesaplar ise Tebliğ‟de Ģöyledir: 

             

             356 FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR – T.P. 

35600 RÜCU EDĠLEBĠLĠR 

35601 RÜCU EDĠLEMEZ 

357 FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR – Y.P. 

35700 RÜCU EDĠLEBĠLĠR 

35701 RÜCU EDĠLEMEZ 

 

              4.1.2.11 Ödenecek Vergi, Resim, Harç, Prim ve Fonlar 

 

             380 Ödenecek Vergi, Resim, Harç Prim ve Fonlar – T.P. hesabı Ģirketlerin 

kendi tüzel kiĢiliği, personeli ve iliĢkide bulunduğu üçüncü kiĢilere ait iĢlemler 

nedeniyle vergi sorumlusu veya vergi yükümlüsü olması halinde ödeyeceği vergi, 

resim, harç ve primlerin kaydolunduğu hesaptır. 

 

              4.1.2.12 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler  

 

            Faktoring alacaklarından alınan faizler, faktoring alacağının türüne göre ilgili 

hesaplara kaydedilir. 500 Kısa Vadeli Ġskontolu Faktoring Alacaklarından Alınan 

Faizler –T.P. hesabının alt hesapları Tebliğ‟de ayrıntılı olarak belirtilmiĢtir. Bu hesabın 

uygulanıĢıyla ilgili örnek muhasebe kayıtlarına çalıĢmanın son kısmında yer verilmiĢtir. 
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              4.1.2.13 Faktoring ĠĢlemlerinden Borçlara Verilen Faizler  

               

             Faktoring borçlarına verilen Türk parası faizlerin takip edildiği bir hesaptır. Bu 

hesap grubuna ait alt hesaplar 642 Faktoring ĠĢlemlerinden Borçlara Verilen Faizler T.P 

ve 643 Faktoring ĠĢlemlerinden Borçlara Verilen Faizler Y.P.‟dır.  

 

              4.1.2.14 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 

 

             Faktoring alacaklarından alınan ücret ve komisyonlar için aĢağıdaki hesaplar 

kullanılmaktadır. 

 

700 ĠSKONTOLU FAKTORĠNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE 

KOMĠSYONLAR – T.P. 

701 ĠSKONTOLU FAKTORĠNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE 

KOMĠSYONLAR –Y.P. 

702 DĠĞER FAKTORĠNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE 

KOMĠSYONLAR – T.P. 

703 DĠĞER FAKTORĠNG ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET VE 

KOMĠSYONLAR – Y.P. 

 

             4.1.2.15 Nazım Hesaplar 

  

             Nazım hesaplar  bir iĢletmenin alacağı, borcu ve varlıkları ile ilgili olmayan, 

ancak bunların açıklanması için kullanılmak üzere muhasebe planında bulunan ana 

hesaptır.
133

  

 

             Faktoring iĢlemleriyle ilgili nazım hesaplar Tek Düzen Hesap Planında hesap 

gruplarında riski üstlenilen faktoring iĢleminden alacaklar ve riski üstlenilmeyen 

faktoring iĢleminden alacaklar Ģeklinde ikiye ayrılmıĢtır. 

 

                                               
133

 Rüknettin Kumkale, Açıklamalı Muhasebe Terimleri Sözlüğü, Ġstanbul, Literatür Yayınlar,  2002, s.45 
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             Faktoring sözleĢmesi kapsamında alacağın tahsil edilmemesi riski kısmen veya 

tamamen faktoring Ģirketince üstlenilen faktoring iĢlemleri 950 Riski Üstlenilen 

Faktoring ĠĢleminden Alacaklar hesabında izlenir. Hesap, 952 Riski Üstlenilen 

Faktoring ĠĢlemlerinden Borçlar – T.P. hesabı ile karĢılıklı çalıĢır. Faktoring iĢlemine 

konu alacak tutarı bu hesabın borç karakterli “Alacak Tutarı” yardımcı hesabına, ön 

ödeme tutarları ise alacak karakterli “Ön Ödeme Tutarı” yardımcı hesabına kaydedilir. 

SözleĢme kapsamında doğan nakdi alacak tutarları, bilanço içinde ilgili faktoring 

alacağı hesabında izlenir. 

 

             Faktoring sözleĢmesi kapsamında riski tümüyle satıcıya ait olan faktoring 

iĢlemlerine konu alacak tutarları 954 Riski Üstlenilmeyen Faktoring ĠĢlemlerinden 

Alacaklar T.P. hesabında izlenir. Hesap, 956 Riski Üstlenilmeyen Faktoring 

ĠĢlemlerinden Borçlar – T.P. hesabı ile karĢılıklı çalıĢır. ġirket tarafından borçludan 

tahsil edilen tutarlar 356 Faktoring ĠĢlemlerinden Borçlar – T.P. hesabına kaydedilir. 

         

             4.1.2.15 Yabancı Paralı ĠĢlemler Ġle Ġlgili Hesaplar 

 

             Tekdüzen Hesap Planında yer alan Yabancı Paralı ĠĢlemler Ġle Ġlgili Hesaplar 

Ģunlardır: 

 

 292 Efektif Alım/Satım Hesabı- Türk Lirası  

 

             ġirketlerce alınan veya satılan efektiflerin Türk parası karĢılıklarının 

kaydedildiği bir hesaptır. Kambiyo hesaplarından sabit fiyatla hareket gören 293 Efektif 

Vaziyeti - Y.P. hesabı ile karĢılıklı çalıĢır. Alınan efektifin Türk parası karĢılığı 010 

Kasa hesabının alacağı ile bu hesabın borcuna, alınan efektifin cinsine göre miktarı ise 

sabit fiyat üzerinden 293 Efektif Vaziyeti - Y.P. hesabının alacağı ile 011 Efektif 

Deposu hesabının borcuna kaydedilir. Efektif satıĢları ise yukarıdaki iĢlemin tersi 

kayıtlarla gerçekleĢtirilir.  

 

             293 Efektif Vaziyeti - Y.P. hesabının sabit fiyat üzerinden bakiyesi ile 292 

EfektifAlım/Satım - T.P. hesabının Türk parası üzerinden bakiyesinin cari kurlara göre 
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eĢit olması gerekir. Kur değiĢmeleri nedeniyle bozulan denge, değerleme yapılmak 

suretiyle sağlanır. Farklar 292 Efektif Alım/Satım - T.P. hesabının borç veya alacağı ile 

ilgili kâr/zarar hesaplarına intikal ettirilir. 

 

 293 Efektif Vaziyeti- Yabancı Para  

 

              Alınan veya satılan efektiflerin sabit fiyat üzerinden kaydına özgü bir hesaptır. 

Belli dönemlerde yapılan değerleme iĢlemi ile 292 Efektif Alım/Satım – T.P. hesabı ile 

denklik sağlanır. 

 

 294 Döviz Alım/Satım Hesabı – Türk Parası   

 

             ġirketlerce alınan veya satılan dövizlerin Türk parası karĢılıklarının 

kaydedildiği bir hesaptır. Kambiyo hesaplarından sabit fiyatla hareket gören 295 Döviz 

Vaziyeti –Y.P. hesabı ile karĢılıklı çalıĢır. 292 Efektif Alım/Satım – T.P. hesabındaki 

açıklama bu hesap için de geçerlidir. 

 

 295 Döviz Vaziyeti- Yabancı Para  

 

             Alınan veya satılan dövizlerin sabit fiyat üzerinden kaydına özgü bir hesaptır.  

Söz konusu hesap genelde pasif karakterli olmakla beraber, alıĢı yapılmayan dövizin 

satıĢının yapılması durumunda borç bakiye de verebilir. Bu itibarla söz konusu hesap 

çift (borç/alacak) karakterlidir. Belli dönemlerde yapılan değerleme iĢlemi sonucunda 

294 Döviz Alım/Satım hesabı ile denkliği sağlanır. 

 

             Değerleme sonucu oluĢan farklar 294 Döviz Alım/Satım – T.P. hesabının borç 

veya alacağı ile 77101 Efektif ve Döviz Alım/Satım ve Değerleme Kârları hesabının 

alacağına veya 86101 Efektif ve Döviz Alım/Satım ve Değerleme Zararları hesabının 

borcuna kaydedilir.        
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 771 Kambiyo Karları – Y.P. 
 

              Kambiyo hesapları kapsamında efektif, döviz ve kıymetli maden alım-satımı ve 

değerlemesi ile arbitraj iĢleminden elde edilen kârlar gibi çeĢitli kambiyo kârlarının 

Türk parası karĢılıklarının kaydedildiği bir hesaptır. Bu hesaba ait alt hesaplar Ģunlardır: 

77100 ARBĠTRAJ KÂRLARI 

77101 EFEKTĠF VE DÖVĠZ ALIM/SATIM VE DEĞERLEME KÂRLARI 

77110 KIYMETLĠ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME KÂRLARI 

77111 DÖVĠZE ENDEKSLĠ KREDĠLER ANAPARA KUR ARTIġLARI 

77112 FĠNANSAL KĠRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR 

ARTIġLARI 

77113 DÖVĠZE ENDEKSLĠ FAKTORĠNG ALACAKLARI ANAPARA KUR 

ARTIġLARI 

77199 DĠĞER 

 

 861 Kambiyo Zararları Y. P. 

 

             Efektif, döviz ve kıymetli maden alım/satımı ve değerlemesi ile arbitraj 

iĢlemlerinden kaynaklanan zararlar bu hesapta izlenir. Bu hesabın alt hesapları ise 

Ģunlardır: 

86100 ARBĠTRAJ ZARARLARI 

86101 EFEKTĠF VE DÖVĠZ ALIM/SATIM VE DEĞERLEME ZARARLARI 

86110 KIYMETLĠ MADEN ALIM/SATIM DEĞERLEME ZARARLARI 

86111 DÖVĠZE ENDEKSLĠ FĠNANSMAN KREDĠLERĠ ANAPARA KUR 

AZALIġLARI 

86112 FĠNANSAL KĠRALAMA ALACAKLARI ANAPARA KUR 

AZALIġLARI 

86113 DÖVĠZE ENDEKSLĠ FAKTORĠNG ALACAKLARI ANAPARA KUR 

AZALIġLARI 

86199 DĠĞER 
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             4.2. SATICI FĠRMA AÇISINDAN MUHASEBE UYGULAMASI 

            

             Maliye Bakanlığı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun 175 ve mükerrer 257. 

maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 26.12.1992 tarih ve 21447 

sayılı mükerrer Resmi Gazete‟de 1 Sıra No‟lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliği yayımlamıĢtır. Bu tebliğ‟de tek düzen hesap planı ve çerçevesi, muhasebenin 

temel kavramları ile muhasebe politikalarının açıklanması, mali tabloların düzenlenmesi 

ve sunulması ilkeleri düzenlenmiĢtir. Bu çerçevede vadeli alacaklarını faktoring 

kuruluĢuna devreden satıcı firmalar muhasebe iĢlemlerini yürütürken 1 Sıra No‟lu 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği‟ne uymak zorundadırlar.  

 

             4.2.1. Faktoring ĠĢleminde Kullanılan Hesaplar 

 

             4.2.1.1   100 Kasa 

 

             Bu hesap iĢletmedeki para hareketlerini izler. ĠĢletmenin nakit giriĢleri çıkıĢları 

kasa hesabında gösterilir. Hesabın borcuna hangi neden olursa olsun iĢyerine giren 

paralar, alacağına ise çıkan paralar kayıt edilir. Hesabın borç kalanı kasa mevcudunu 

gösterir. Ġki tarafın birbirine eĢit olması kasada para olmadığı gösterir.
134

 Kasa 

hesabında ihtiyaca göre çeĢitli alt hesaplar açılabilir. 

 

             4.2.1.2   101 Alınan Çekler 

 

             Bu hesap gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından iĢletmeye verilmiĢ olup, henüz tahsil 

için bankaya verilmemiĢ veya ciro edilmemiĢ olan çeklerin izlendiği hesaptır. ĠĢletme 

çeki alıyorsa burada alınan çekler hesabı kullanılır. Alınan çeklerin üzerindeki yazılı 

değerleri ile borçlu tarafa kayıt edilir, bankadan tahsil veya ciro edildiğinde alacak 

tarafa kaydedilir. Hesap daima borç bakiyesi verir veya hiç bakiye vermez. Hiçbir 

Ģekilde alınan çekler hesabı alacak bakiyesi vermez.
135

 

                                               
134

 Aydemir Candan, Genel Muhasebe, 3.Baskı, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi Matbaası,1998, s.75  
135

 http://muhasebedersleri.com/hesaplar/101-alinan-cekler.html  (02.11.2011) 

 

http://muhasebedersleri.com/hesaplar/101-alinan-cekler.html
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             4.2.1.3   102 Bankalar 

 

             Bu hesap, iĢletme tarafından yurtiçi ve yurt dıĢı banka ve benzeri finans 

kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini kapsar. Bankalara para olarak 

veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kiĢilerce tahsil edildiği 

anlaĢılan çek ve ödeme emirleri alacak olarak kaydedilir. 

 

             4.2.1.4   120 Alıcılar 

 

             ĠĢletmenin faaliyet konusunu oluĢturan mal ve hizmet satıĢlarından kaynaklanan 

senetsiz alacakların takip edildiği hesaptır. Alıcılar hesabı iĢleyiĢinde iĢletmenin 

senetsiz olarak sattığı  mal ve hizmet bedeli bu hesabın borcuna, müĢteriden yapılan 

ödemeler ise bu hesabın alacağı yazılır.
136

 

 

             4.2.1.5   121 Alacak Senetleri 

             Senede bağlı  mal  veya  hizmet  satıĢlarından  doğan  ve  vadesi  bir  yılın 

 altında olan senetli alacakların izlendiği hesaptır. Alacak senetleri hesabında, senede 

bağlı yapılan satıĢlardan doğan kısa vadeli alacaklar izlenir.  Senetli  mal  veya  hizmet 

 satıldığında  bu  hesabın borcuna  kaydedilir.  Alacak  nakden  veya  hesaben 

 alındığında  ise  bu  hesabın  alacağına kaydedilir.
137

 

             4.2.1.6   320 Satıcılar 

 

             ĠĢletmenin faaliyet konusunu oluĢturan her türlü mal ve hizmet alımlarından 

kaynaklanan senetsiz ticari borçların izlendiği hesaptır. Satıcılar hesabında iĢletmeye 

açık hesap Ģeklinde yapılan satıĢlara iliĢkin değer hareketleri izlenmektedir.
138

 

 

                                               
136

 Nalan Akdoğan, Orhan Sevilengül, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, 11.Baskı, Ankara, Gazi 

Kitabevi,2003,s.86 
137

 http://www.muhasebeuygulama.com/hesaplar/121-alacak-senetleri-hesabi-niteligi-isleyisi.html 

(02.01.2012) 
138

 Candan, a.g.e., s.250 

http://www.muhasebeuygulama.com/hesaplar/121-alacak-senetleri-hesabi-niteligi-isleyisi.html
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             4.2.1.7   373 Maliyet Gideri KarĢılığı  

 

             Aylık maliyetlerin belirlenmesinde, gelecek aylarda veya yılsonunda kesin 

tahakkuku yapılacak giderlerle, aylık maliyetlere pay verilmesinde, tamir-bakım, 

ikramiyeler, finansman giderleri vb giderlere iliĢkin tahmini gider karĢılıklarının 

izlendiği hesaptır. Aylık maliyetlere yüklenen tahmini gider karĢılıkları bu hesaba 

alacak bu giderlerin kesin tutarları belli olduğunda ise bu hesaba borç kayıt edilir.
139

 

 

             4.2.1.8   780 Finansman Gideri 

 

             ĠĢletme faaliyetlerini aksatmadan yürütebilmesi için borçlanılan tutarla ilgili 

olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine eklenmemiĢ bulunan faiz, kur farkları, 

komisyon v.b. giderler bu hesaba borç kayıt edilir. 

     

             ĠĢletme faaliyetlerini aksamadan yürütülebilmesi amacıyla borçlanılan tutarlarla 

ilgili, faiz, kur farkları, komisyon ve benzeri giderler bu hesaba borç kaydedilir.
140

 

 

             4.2.1.9   Nazım Hesaplar 

 

             Nazım hesaplar  bir iĢletmenin alacağı, borcu ve varlıkları ile ilgili olmayan, 

ancak bunların açıklanması için kullanılmak üzere muhasebe planında bulunan ana 

hesaptır. 

 

             4.2.2 Satıcı Firmanın YurtdıĢı Faktoring Alacaklarını Değerlemesi 

 

 Faktoring Ģirketine temlik edilen ihracat alacakları her dönem sonunda T.C. 

Merkez Bankası döviz kuru ile değerleme iĢlemine tabi tutulur. Kur değerlemesi 

iĢleminin muhasebeleĢtirilmesi, değerleme iĢleminin satıĢının yapıldığı yıl içersinde 

                                               
139

 Murat Erdoğan, Finansal Muhasebe, 1.Baskı, Ġstanbul, Beta Basım , 2002, s.373 

http://muhasebedersleri.com/hesaplar/373-maliyet--giderleri-karsiligi.html (05.12.2011) 
140

 Akdoğan ve  Sevilengül, a.ge. ,s.641 

http://muhasebedersleri.com/hesaplar/373-maliyet--giderleri-karsiligi.html
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olup olmamasına ve değerleme sonucunda oluĢan kur farkına göre lehte veya aleyhte 

olmasına göre farklılık göstermektedir. 
141

 

 

a) Dönem Ġçerisinde Lehte Kur Farkları 

 

             Değerleme gününde T.C. Merkez Bankası döviz alıĢ kurunun alacak kaydının 

yapıldığı kurdan veya bir önceki değerleme kurundan yüksek olması durumunda lehte 

kur farkı oluĢmaktadır. Bu durumda yapılması gereken muhasebe kaydı aĢağıdaki 

gibidir. 

 

__________       /    /      ______________________ 
120  ALICILAR                                               XXX 
120.03 Faktoring ġirk. Alacaklar 

120.03.04 Ġhracat Faktoring Alacakları 

120.03.04.01 X Faktoring ġirketi 

    601. YURTDIġI SATIġLAR        XXX 
 601.99.001 Ġhracattan Doğan Kur Farkı 

Dönem sonu kur değerlemesi 

_________________________________________ 

 

 

b) Dönem Ġçerisinde Aleyhte Kur Farkları 

 

             Değerleme gününde T.C. Merkez Bankası döviz alıĢ kurunun alacak kaydının 

yapıldığı kurdan veya bir önceki değerleme kurundan düĢük olması durumunda aleyhte 

kur farkı oluĢmaktadır. Bu durumda yapılması gereken muhasebe kaydı aĢağıdaki 

gibidir. 

 

__________    /    /      ____________ 

601. YURTDIġI SATIġLAR                 XXX 
601.99.001 Ġhracattan Doğan Kur Farkı 

 

    120  ALICILAR                                               XXX 
              120.03 Faktoring ġirk. Alacaklar 

              120.03.04 Ġhracat Faktoring Alacakları 

              120.03.04.01 X Faktoring ġirketi 

 

Dönem sonu kur değerlemesi 

_________________________________________ 

 

                                               
141

 Toroslu, a.g.e. -s.13 
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c) Dönem Sonrası Lehte Kur Farkı 

 

             Değerleme gününde T.C. Merkez Bankası döviz alıĢ kurunun bir önceki yıl 

sonu  kurundan veya bir önceki değerleme kurundan yüksek olması durumunda lehte 

kur farkı oluĢmaktadır. Bu durumda yapılması gereken muhasebe kaydı aĢağıdaki 

gibidir. 

 

__________       /    /      ______________________ 

120  ALICILAR                                               XXX 
120.03 Faktoring ġirk. Alacaklar 

120.03.04 Ġhracat Faktoring Alacakları 

120.03.04.01 X Faktoring ġirketi 

    646 KAMBĠYO KARLARI          XXX 

 
Dönem sonu kur değerlemesi 

_________________________________________ 

 

 

d) Dönem sonrasında Aleyhte Kur Farkları 

 

              Değerleme gününde T.C. Merkez Bankası döviz alıĢ kurunun bir önceki yıl 

sonu kurundan veya bir önceki değerleme kurundan düĢük olması durumunda lehte kur 

farkı oluĢmaktadır. Bu durumda yapılması gereken muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir. 

 

 

__________       /    /      ______________________ 

656 KAMBĠYO ZARARLARI         XXX 

    120  ALICILAR                                               XXX 
              120.03 Faktoring ġirk. Alacaklar 

              120.03.04 Ġhracat Faktoring Alacakları 

              120.03.04.01 X Faktoring ġirketi 

 
Dönem sonu kur değerlemesi 

_________________________________________ 
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4.3 FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠNĠN MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠNE 

ĠLĠġKĠN ÖRNEKLER 

 

             Yukarıda verilen hesapların iĢleyiĢi ile ilgili olarak faktoring Ģirketi ve satıcı 

iĢletme açısından iskontulu ve iskontosuz faktoring iĢlemlerinde yapılacak muhasebe 

kayıtlarını örnekler üzerinde inceleyelim. 

 

4.3.1 Ġskontolu Faktoring ĠĢlemleri Ġle Ġlgili Örnek Uygulama (Rücu 

Edilemez)  

 

             ÖRNEK-1.  Ölmez Ticaret A.ġ. 07.03.2011 tarihinde ABC Faktoring 

Hizmetleri A.ġ. ile geri dönülemez (rücu edilemez) nitelikte bir faktoring sözleĢmesi 

imzalamıĢtır. Ölmez Ticaret A.ġ. 10.03.2011 tarihinde müĢterisi olan Reklam Tekstil 

A.ġ.‟ne KDV hariç (%18) 40.000-TL bedel ile 45 gün vadeli mal satmıĢ ve fatura 

düzenlemiĢtir. Faturanın üzerine alacak tutarının ABC Faktoring Hizmetleri A.ġ.‟ne 

temlik edildiğine dair bilgi notu konulmuĢtur. Ölmez Ticaret A.ġ. aynı gün 

müĢterisinden fatura bedelinin karĢılığı olarak 07.04.2011 vadeli 20.000-TL ve 

24.04.2011 vadeli 27.200-TL 2 adet müĢteri çeki almıĢtır. Ölmez Ticaret A.ġ. aynı gün 

faturanın bir suretini alınan müĢteri çeklerini alacak bildirim formu ekinde ABC 

Faktoring Hizmetleri A.ġ.‟ne göndermiĢ ve çekleri iskonto ettirmiĢtir. Ölmez Ticaret 

A.ġ. ile ABC Faktoring Hizmetleri A.ġ. arasında faktoring iĢleminin iskonto oranı %8 

olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca iĢlemin baĢlangıcında %1 hizmet komisyonu, %2 garanti 

komisyonu  ve çek baĢına 25-TL masraf alınması; iĢlemde bir gün valör uygulanması, 

damga vergisinin faktoring Ģirketi tarafından ödenmesi  konusunda anlaĢılmıĢtır. 
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Veriler: 

ĠĢlem Tarihi      : 10.03.2011 

Temlik Tutarı    : 47.200-TL 

Faiz Oranı         : %8 

Hizmet Komisyon Oranı:  %1 

Garanti Komisyon Oranı: %2 

 

Çek Tutarları 

07.04.2011 vadeli 20.000-TL 

24.04.2011  vadeli 27.200-TL 

 

             a)Ġskonto Tutarının Hesaplanması 

 

              Önce çeklerin ortalama vadesini çeklere uygulanacak valör gün sayısını dikkate 

alarak hesaplayalım: 

ĠĢlem Tarihi Vade Tarihi  Gün  Çek Tutarı Gün x Çek Tutarı 

10.03.2011 08.04.2011 30 20.000 600.000 

10.03.2011 25.04.2011 47 27.200 1.278.400 

TOPLAM 47.200 1.878.400 

 

 

                            1.878.400 

Ortalama Vade: ----------------------=40 Gün (yaklaĢık) 

                              47.200 

 

 

Hesaplanan ortalama gün sayısına göre iskonto iĢlemini yapalım: 

 

 

               47.200x8x40    

Faiz=: --------------------------=420-TL (yaklaĢık tutardır) 

                     36.000 
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             b)Komisyon  Tutarının Hesaplanması 

 

Hizmet Komisyon Tutarı: 47.200x%1 = 472-TL 

Garanti Komisyon Tutarı: 47.200x%2= 944-TL 

 

             c)Yapılacak Ödeme Tutarının Hesaplanması 

 

Ġskonto Tutarı                                   :    420-TL 

Komisyon Tutarları ( 472-TL+944) : 1.416-TL 

Çek Masrafı         :50-TL       

Toplam Tutar =1.886-TL 

BSMV                     :94,30-TL  (1.886-TLx0,05) 

Kesintiler Toplamı  : 1980,30-TL (1.886+94.30) 

Ödenecek Tutar      : 45.219,70-TL 

Damga Vergisi        : 47.200-TL x %08,25= 389,40-TL 

 

            

             Faktoring Ģirketi faktoring iĢlemi gerçekleĢtiği anda iskonto tutarı, komisyon 

tutarı, çek masrafı ve bunların BSMV‟sini satıcı firmaya fatura eder. 
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 ABC Faktoring Hizmetleri A.ġ.’nin (Faktoring ġirketi) Yapacağı Muhasebe 

Kayıtları 

 

             1)Alacağın faktoring Ģirketi tarafından temlik alınması 

 

              Faktoring iĢlemi için ilk baĢta taraflar arasında sözleĢme imzalanır. Daha sonra 

satıcı firma sahip olduğu vadeli alacağı faktoring Ģirketine temlik eder. Bu durumda 

yapılması gereken muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir: 

 

10.03.2011   

1 

100 KISA VADELĠ ĠSKONTOLU FAKTORĠNG 

ALACAKLARI T.P. 
47.200   

  10003 YURTĠÇĠ TEMĠNATLI FAKTORĠNG ALACAKLARI     

  

100031 RÜCU EDĠLEMEZ 

1000314.01 Reklam Tekstil  A.ġ.   
    

    

356 FAKTORĠNG 

ĠġLEMLERĠNDEN  BORÇLAR-
T.P. 
35601 RÜCU EDĠLEMEZ 

35601.01 Ölmez Ticaret A.ġ. 

  45.219,70 

         

            

    

104 ĠSKONTOLU FAKTORĠNG 

ALACAKLARINDAN 

KAZANILMAMIġ GELĠRLER T.P. 

  420 

    

104003 YURTĠÇĠ TEMĠNATLI FAKTORĠNG 

ALACAKLARI  

104003.01 Ölmez Ticaret A.ġ. 
    

            

    

700 ĠSKONTOLU FAKTORĠNG 

ALACAKLARINDAN ALINAN 

ÜCRET VE KOMĠSYONLAR T.P. 

  1.466 

            

    

380 ÖDENECEK VERGĠ,RESĠM 

HARÇ PRĠM VE FONLAR H. 
  94,30 

    
380102 ÖDENECEK BSMV 

      

  Alacağın temlik alınması ve müĢteriye fatura kesilmesi     
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           2)Alacağın Nazım Hesaplara Kayıt Edilmesi 

 

             Faktoring Ģirketi tarafından temlik alınan alacakların nazım hesaplara da kayıt 

edilmesi gerekmektedir. Bu durumda yapılacak kayıt Ģöyledir: 

10.03.2011   

2 

950 RĠSKĠ ÜSTLENĠLEN FAKTORĠNG 

ĠġLEMLERĠNDEN  ALACAKLAR – T.P. 
950003 YURT ĠÇĠ TEMĠNATLI FAKTORĠNG ALACAKLARI 

9500030 ALACAK TUTARI 

9500030.01 Ölmez Ticaret A.ġ. 

47.200   

         

        

    

950 RĠSKĠ ÜSTLENĠLEN 

FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠNDEN  

ALACAKLAR – T.P. 
952003 YURT ĠÇĠ TEMĠNATLI FAKTORĠNG 

ALACAKLARI 

9520031 ÖN ÖDEME TUTARI(-) 

9520031.01 Ölmez Ticaret A.ġ. 

   45.219,70  

    

952 RĠSKĠ ÜSTLENĠLMEYEN 

FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠNDEN 

BORÇLAR– T.P. 
 952.01 Ölmez Ticaret A.ġ. 

  1.980,30 

         

            

  Nazım Hesap Kaydı       

       

 

             3)ĠĢlem için  alınan çek ve senetlerin muhasebeleĢtirilmesi 

           

             Faktoring Ģirketi tarafından temlik alınan faturalı alacağı karĢılığında çek 

alındığından bu durumda yapılması gereken kayıtlar aĢağıdaki gibidir:  

10.03.2011   

3 982 EMANET KIYMETLER T.P. 47.200   

  

98200 TAHSĠLE ALINAN ÇEKLER   

982001 PORTFÖYDEKĠ ÇEKLER     

    

984 EMANET BIRAKILANLAR 

T.P. 
  47.200 

           

            

  Alınan temlik ile ilgili çeklerin kayıt edilmesi     
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             4)Satıcı firmaya ön ödeme yapılması  

 

             Temlik alınan alacağa iskonto iĢlemi yapıldıktan sonra satıcı firmaya ödeme 

yapılır. Ancak ödenecek tutar temlik alınan alacaktan iskonto, komisyon ve BSMV 

düĢüldükten sonra geri kalan tutardır. Bu iĢlemin muhasebeleĢtirilmesi ise Ģöyle 

olmalıdır: 

 

10.03.2011   

4 356 FAKTORĠNG ĠġLEMĠNDEN BORÇLAR - T.P. 45.219,70   

  

35601 RÜCU EDĠLEMEZ 

35600.01 Ölmez Ticaret A.ġ.   
    

    022YURTĠÇĠ BANKALAR- T.P.   45.219,70 

    02200 VADESĠZ HESAP       

    02200.01 X Bankası       

  Satıcı firmaya ön ödeme yapılması     

 

          

             5)Dönem Sonu Faiz ĠĢlemleri 

 

             Muhasebede dönemsellik kavramı gereği temlik alınan alacak tutarı üzerinden 

hesaplanan iskonto tutarının ilgili döneme isabet eden gelir hesabına kayıt edilmektedir. 

(*)40 günlük iskonto iĢlemi için 420 TL faiz iskontosu yapılmıĢtır. Mart ayına isabet 

eden faiz tutarı ise 231-TL‟dir.(420/40x22=231) Yapılacak muhasebe kaydı Ģu 

Ģekildedir: 

 

 

31.03.2011   

5 

104 ĠSKONTOLU FAKTORĠNG ALACAKLARINDAN  

KAZANILMAMIġGELĠRLER(-) – T.P.(*) 
231   

  

104003 YURT ĠÇĠ TEMĠNATLI FAKTORĠNG ALACAKLARI 

104003.01 Ölmez Ticaret A.ġ.   
    

    

500 KISA VADELĠ ĠSKONTOLU 
FAKTORĠNG  

ALACAKLARINDAN ALINAN 

FAĠZLER - T.P. 
50003 YURT ĠÇĠ TEMĠNATLI FAKTORĠNG 
ALACAKLARI 

  231 

  Ġlgili dönem faiz gelirlerinin gelir hesaplarına intikali     
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              6)Çek Tahsilinin Yapılması 

         

             Vade sonunda yapılan çek tahsilatı ile ilgili muhasebe kaydı aĢağıdaki gibidir: 

 

07.04.2011 
  

6 022 YURTĠÇĠ BANKALAR – T.P. 20.000   

  

02200 VADESĠZ HESAP 

02200.01 X Bankası     
    

   

100 KISA VADELĠ ĠSKONTOLU 

FAKTORĠNG  ALACAKLARI – 
T.P. 

  20.000 

    

10003 YURTĠÇĠ TEMĠNATLI FAKTORĠNG 

ALACAKLARI                                                                          

100031 RÜCU EDĠLEMEZ                                      

1000304.01 Reklam Tekstil A.ġ. 

    

  MüĢteri çeki tahsili       

       

         

              7)MüĢteri çeki tahsili durumunda yapılacak nazım hesap kaydı 

 

                                                          07.04.2011   

7 984 EMANET BIRAKILANLAR- T.P. 20.000   

  

  

    
    

    
982 EMANET KIYMETLER T.P.   20.000 

    
98200 TAHSĠLE ALINAN ÇEKLER       

    
982001 PORTFOYDEKĠ ÇEKLER       

  MüĢteri çek tahsilinin nazım kaydı     

 

           

              8)BSMV‟nin ödenmesi 

15.04.2011   

8 

380 ÖDENECEK VERGĠ,RESĠM HARÇ PRĠM VE 
FONLAR H.                                                                                  
380102 ÖDENECEK BSMV 

94,30   

            

    022 YURTĠÇĠ BANKALAR- T.P.   94,30 

    

02200 VADESĠZ 

HESAP 02200.01 X 

Bankası    

    

  BSMV ödenmesi       
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             9)Çek Tahsilinin Yapılması  

             Örnekte yer alan diğer çekin tahsil edilmesi neticesinde yapılacak muhasebe 

kaydı Ģu Ģekildedir: 

 

24.04.2011   

9 022 YURTĠÇĠ BANKALAR- T.P. 27.200   

  

 02200 VADESĠZ HESAP 

02200.01 X Bankası     
    

    

100 KISA VADELĠ ĠSKONTOLU 

FAKTORĠNG  ALACAKLARI - 

T.P.                                                        

10003 YURTĠÇĠ TEMĠNATLI FAKTORĠNG 

ALACAKLARI                                                                     

100031 RÜCU EDĠLEMEZ                                     

1000304.01 Reklam Tekstil A.ġ. 

 

  27.200 

         

            

  MüĢteri çeki tahsili       

              

 

 

 
 

              10)MüĢteri çeki tahsili durumunda yapılacak nazım hesap kaydı 

 

24.04.2011 vadeli çekin tahsili sonrası yapılacak nazım hesap kaydı Ģu Ģekildedir: 

 

 

 

24.04.2011 

  

10 984 EMANET BIRAKILANLAR- T.P. 27.200   

            

    982 EMANET KIYMETLER T.P.   27.200 

    
98200 TAHSĠLE ALINAN ÇEKLER       

    
982001 PORTFOYDEKĠ ÇEKLER 

      

  MüĢteri çek tahsilinin nazım kaydı     
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              11)Dönem Sonu Faiz ĠĢlemleri 

               Çekin Mart ayına isabet eden faiz kısmı 231 TL olarak hesaplanmıĢtı. Çekin 

vade sonu faiz geliri 189-TL dir. 

24.04.2011   

11 

104 ĠSKONTOLU FAKTORĠNG ALACAKLARINDAN  

KAZANILMAMIġGELĠRLER(-) – T.P.                             

104003 YURT ĠÇĠ TEMĠNATLI FAKTORĠNG ALACAKLARI                                     

104003.01 Ölmez Ticaret A.ġ 

 

189   

  .       

    

500 KISA VADELĠ ĠSKONTOLU 

FAKTORĠNG  

ALACAKLARINDAN ALINAN 

FAĠZLER - T.P.                                             
50003 YURT ĠÇĠ TEMĠNATLI FAKTORĠNG 
ALACAKLARI 

  189 

  Ġlgili dönem faiz gelirlerinin gelir hesaplarına intikali     

        

              12) Nazım Hesapların Kapatılması 

              Faktoring Ģirketi tarafından temlik alınan alacak tahsil edildikten sonra faktoring 

iĢleminin baĢında yapılan nazım hesap kayıtları ters kayıtla kapatılır. 

 

24.04.2011 
  

12 

950 RĠSKĠ ÜSTLENĠLEN FAKTORĠNG 

ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR – T.P.   
950003 YURT ĠÇĠ TEMĠNATLI FAKTORĠNG ALACAKLARI 

9500031 ÖN ÖDEME TUTARI (-)                                                                                              

9500031.01 Ölmez Ticaret A.ġ. 

45.219,70 

 

        

  

952 RĠSKĠ ÜSTLENĠLMEYEN FAKTORĠNG 

ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR– T.P. 
1.980,30 

  

   956.01 Ölmez Ticaret A.ġ.     

    

950 RĠSKĠ ÜSTLENĠLEN 
FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠNDEN   

ALACAKLAR – T.P.     47.200 

    

950003 YURT ĠÇĠ TEMĠNATLI FAKTORĠNG 

ALACAKLARI 

9500031  ALACAK TUTARI                                   

9500030.01 Ölmez Ticaret A.ġ.     

            

  Nazım Hesap Kapatılması     
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             13) Damga Vergi‟nin ödenmesi 

             

             Faktoring Ģirketi tarafından damga vergisinin ödenmesi durumunda faktoring 

Ģirketi tarafından yapılacak muhasebe kaydı Ģu Ģekildedir:  

 

                                        26.04.2011 

13 

830 VERGĠ,RESĠM,HARÇLARVE FONLAR  
 83000 ÖDENECEK VERGĠLER 

389,40   

         

    010 KASA      389,40 

         

         

  Damga vergisinin ödenmesi 
    

 

 

 

 Ölmez Ticaret A.ġ.’nin  (Satıcı Firma)  Yapacağı Muhasebe Kayıtları  

 

1) Yapılan Vadeli SatıĢ  

 

             Satıcı firma tarafından vadeli satıĢ yapılmıĢtır. Bu durumda yapılması gereken 

muhasebe kaydı Ģu Ģekildedir. 

 

10.03.2011   

1 120 ALICILAR   
47.200   

  120.01Yurtiçi Alıcılar        

  120.01.01 Reklam Tekstil A.ġ.         

    600 YURTĠÇĠ SATIġLAR   40.000 

    391 HESAPLANAN KDV   7.200 

            

  Vadeli SatıĢ Yapılması       

 

        

 



 

104 

              2) Vadeli satıĢ karĢılığında çek alınması 

                

              Yapılan vadeli satıĢ iĢlemi karĢılığında müĢterisinden çek alınmıĢ 

olup; muhasebe kaydı Ģöyle yapılmıĢtır. 

 

 

 
10.03.2011 

  

2 101 ALINAN ÇEKLER   47.200   

  101.01 Portföydeki Çekler       

    120 ALICILAR     47.200 

    
120.01 Yurtiçi Alıcılar                                  

 120.01.01 Reklam Tekstil A.ġ. 
    

         

  MüĢteriden vadeli çek alınması 
    

 

 

 

             3) Alacağın Faktoring ġirketine Temlik Edilmesi 

 

            Taraflar arasında faktoring sözleĢmesinin imzalanmasını müteakip 

iĢletmenin sahip olduğu vadeli alacağı faktoring Ģirketine temlik edilmesi 

durumunda yapılacak kayıt Ģöyledir:  

 
 

 

10.03.2011   

3 101 ALINAN ÇEKLER   47.200   

  101.04 Temlik Edilen Vadeli Çekler     

  101.04.01 ABC Faktoring Hiz.A.ġ.     

    101 ALINAN ÇEKLER   47.200 

    101.01 Portföydeki Çekler     

            

  Alacağın faktoring Ģirketine temlik edilmesi      
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              4) Faktoring ġirketinden Tahsilat Yapılması 
 

              ĠĢletme faktoring Ģirketinden ödeme  tahsil edildiğinde yapılacak 

muhasebe kaydı Ģu Ģekildedir: 

 

 

10.03.2011   

4 102 BANKALAR   45.219,70   

    320SATICILAR     45.219,70 

    320.03 Faktoring ġirket Borçlar     

    320.03.01 Yurtiçi Faktoring Borçları     

    320.03.01.01  ABC Faktoring Hiz.A.ġ.     

  Faktoring Ģirketinden ön ödeme alınması     

 

 

 

             5) Faktoring ġirketinin Komisyon Tahakkuk Ettirmesi  
 

             Faktoring Ģirketi, faktoring iĢlemi gerçekleĢtiğinde satıcı firmaya 

komisyon tahakkuk ettirir ve bu tutarı BSMV‟si ile birlikte fatura eder. Bu 

tutar satıcı firma tarafından ya peĢin olarak ödenir veya faktoring Ģirketi 

tarafında ön ödeme bakiyesine eklenmektedir. Bu durumda yapılacak kayıt 

Ģu Ģekildedir: 

 

 

10.03.2011 

  

5 780 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 1.560,30   

  780.04 Faktoring Giderleri       

  780.04.02 Faktoring Komisyon Gideri 1.416TL     

  
780.04.09 Diğer Faktoring Giderleri 144,30-TL 

(Çek Masrafı 50+BSMV +94,30) 
    

  180 GELECEK AYLARA AĠT GĠDERLER   420   

    320SATICILAR      1.980,30 

    320.03 Faktoring ġirket Borçlar     

    320.03.01 Yurtiçi Faktoring Borçları     

    320.03.01.01  ABC Faktoring Hiz.A.ġ.     

  Faktoring Ģirketinden faiz ve komisyon faturası     
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    6) Satıcı Firmanın Faiz Reeskontu Gideri Yapması 

 

 

          Satıcı firmanın ay sonunda kullandığı ön ödeme tutarı ile ilgili olarak 

faiz reeskontu gider kaydı yapar. 

 

 

 

 
 

31.03.2011 

 

6 780 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 231   

  780.04 Faktoring Giderleri       

  780.04.01. Faktoring Faiz Gideri     

    

180 GELECEK AYLARA AĠT 

GĠDERLER 
  231 

    180.01 Faktoring Faiz Gideri     

  Faiz Tutarının Gider Kaydedilmesi 
    

             7) Cari Hesabın Kapatılması 

 

 

              Faktoring Ģirketi tarafından 07.04.2011 vadeli çek tahsil edildiğinde 

yapılacak  kayıt Ģöyledir. 

 
 

                                             07.04.2011 

7 320 SATICILAR   20.000   

 320.03 Faktoring ġirket Borçlar     

 320.03.01 Yurtiçi Faktoring Borçları     

 320.03.01.01  ABC Faktoring Hiz.A.ġ.     

    101 ALINAN ÇEKLER   20.000 

    101.04 Temlik Edilen Vadeli Çekler     

    101.04.01 ABC Faktoring Hiz.A.ġ.     

 Çek Tahsil Edilmesi 
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       8) Faktoring Ģirketi tarafından çekil tahsili 

 

               Faktoring Ģirketi tarafından 24.04.2011 vadeli çek tahsil edildiğinde 

yapılacak  kayıt Ģöyledir. 

 

 

 

                                              24.04.2011 

8 320 SATICILAR   27.200   

 320.03 Faktoring ġirket Borçlar     

 320.03.01 Yurtiçi Faktoring Borçları     

 320.03.01.01  ABC Faktoring Hiz.A.ġ.     

    101 ALINAN ÇEKLER   27.200 

    101.04 Temlik Edilen Vadeli Çekler     

    101.04.01 ABC Faktoring Hiz.A.ġ.     

 Çek Tahsil Edilmesi     

 

 

              9) Satıcı Firmanın Faiz Reeskontu Gideri Yapması 

  

               Muhasebede dönemsellik kavramı gereği yapılan vade sonu faiz 

gideri 189-TL‟dir. 

 

 24.04.2011  

9 780 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 189   

  780.04 Faktoring Giderleri       

  780.04.01. Faktoring Faiz Gideri     

    

180 GELECEK AYLARA AĠT 

GĠDERLER 
  189 

    180.01 Faktoring Faiz Gideri     

  Faiz Tutarının Gider Kayıt Edilmesi     

 

VARSAYIM: 

 

             Yukarıdaki örnekte ABC Faktoring Hizmetleri A.ġ. ile Ölmez Ticaret A.ġ. 

arasında yapılan rücu edilemez faktoring sözleĢmesinde alacağın vade tarihi  olarak 

24.03.2011 belirlenmiĢti. Faktoring Ģirketi olan ABC Faktoring Hizmetleri A.ġ. 

tarafından vade sonunda alacaklarını müĢteri iĢletme Reklam Ticaret A.ġ.‟den tahsil 

edilemediğini varsayarsak bu durumunda söz konusu faktoring Ģirketi ABC Faktoring 
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Hizmetleri A.ġ. ve satıcı iĢletme Ölmez Ticaret A.ġ. tarafından yapılması gereken 

muhasebe kayıtları Ģu Ģekilde olmalıdır: 

 

a) ABC Faktoring Hizmetleri A.ġ.’nin  (Faktoring ġirketi) Vade Sonu 

Kayıtları 

 

                       23.07.2011 

1 

170 TASFĠYE OLUNACAK 

ALACAKLAR T.P.    47.200   

  

17000 DOKSAN- YÜZSEKSEN GÜN ARASI 

170000 TEMĠNATSIZ OLANLAR 

1700000 FAKTORĠNG ALACAKLARI 

100 KISA VADELĠ ĠSKONTOLU      

FAKTORĠNG      ALACAKLARI  

10000 YURTĠÇĠ FAKTORĠNG ALACAKLARI         

100001 RÜCU EDĠLEMEZ 

 

 

 

 

      

    47.200 

                  

  

 

 
Alacağın tasfiye olunacak alacaklar hesabına devri  

    

 

 

 

 

23.07.2011  

2 

820 KARġILIK VE DEĞER 

DÜġME GĠDERLERĠ T.P.   9.440   

  
82000 ÖZEL KARġILIK GĠDERLERĠ  

     

    

 

180 ÖZEL KARġILIKLAR(-) T.P. (*) 
 18000 TASFĠYE OLUNACAK ALACAKLAR   9.440 

  KarĢılık ayrılması     

(*KarĢılık Gideri 47.200x%20=9.440-TL) 

 

b) Satıcı Firma Ölmez Ticaret A.ġ.’nin Yapması Gereken Vade Sonu Kayıtları 

 

              Faktoring sözleĢmesi rücu edilemez Ģeklinde düzenlendiği için vade sonunda 

müĢteri iĢletme Reklam Ticaret A.ġ.‟nin borcu ödememesi durumunda tüm risk ABC 

Faktoring Hizmetleri A.ġ.‟ye ait olup, satıcı firma Ölmez Ticaret A.ġ. tarafından 

yapılacak herhangi bir iĢlem bulunmamaktadır. 
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4.3.2 Ġskontosuz Faktoring ĠĢlemleri Ġle Ġlgili Örnek Uygulama(Rücu 

Edilebilir) 

 

ÖRNEK:2  Yılmaz Ticaret A.ġ. 05.05.2011 tarihinde MYZ Faktoring Hizmetleri A.ġ. 

ile geri dönülebilir (rücu edilebilir) nitelikte bir faktoring sözleĢmesi imzalamıĢtır. 

SözleĢmede %80 oranında ön ödemede bulunulması, %1 oranında iĢlem komisyonu 

alınması, %8 faktoring iĢleminin faiz oranı olarak belirlenmiĢtir. Yılmaz Ticaret A.ġ. 

10.05.2011 tarihinde müĢterisi olan KLM Turizm A.ġ.‟ne KDV hariç 100.000-TL‟ye 45 

gün vadeli ticari mal satmıĢ ve fatura düzenlemiĢtir. Faturanın üzerine alacak tutarının 

MYZ Faktoring Hizmetleri A.ġ.‟ne temlik edildiğine dair bilgi notu konulmuĢtur. 

Yılmaz Ticaret A.ġ. aynı gün faturanın bir suretini alacak formu bildirim ekinde MYZ 

Faktoring Hizmetleri A.ġ‟ne göndermiĢtir. Ayrıca söz konusu iĢleminde 1 gün valör 

uygulanacaktır. 

  

 

Veriler: 

ĠĢlem Tarihi             : 10.05.2011 

Vade Tarihi             : 23.06.2011 

Vade                      : 45 gün 

Valör                     : 1 gün 

Temlik Tutarı         : 118.000-TL 

Ön Ödeme Tutarı    :94.400-TL (118.000-TLx0,80) 

Ön Ödeme Oranı     : %80 

Faiz Oranı              : %8 

Komisyon Oranı     : %1 

 

              a)Komisyon  Tutarının Hesaplanması 

Komisyon Tutarı         :   118.000 x  %1  = 1.180-TL 

Komisyonun BSMV‟si:   1.180 x %5       = 59-TL 
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               Hesaplanan komisyon ve BSMV‟si satıcı firmaya fatura edilir.  Komisyon 

tutarı ve komisyonun BSMV‟si  ön ödeme miktarına eklenmektedir. 31.05.2011 

tarihinde faiz reeskontuna esas olacak tutar 95.639-TL‟dir. 

 

              b)31.05.2011Tarihinde Yapılacak Faiz Reeskontu 

 

Reeskont Matrahı: 95.639-TL 

Gün                   : 22 gün 

 

               95.639x8x22   

Faiz=: --------------------------=467,57-TL 

                      36.000 

 

467,57-TL tutarındaki alacak bakiyesine eklenmektedir. Alacağın vadesi olan 

23.06.2011 tarihinde faiz reeskontuna esas olacak tutar 96.106,57-TL‟dir. 

 

              c)22.06.2011 Tarihinde Yapılacak Faiz Reeskontu 

 

Reeskont Matrahı: 96.106,57-TL 

Valör                 :1 gün 

Gün                   : 24 gün 

 

               96.106,57x8x24   

Faiz=: --------------------------=512,57-TL 

                      36000 

 

 

              d)Satıcı Firmaya Ödenecek Bakiye Tutarının Hesaplanması 

               Borçludan fatura bedeli tahsil edildikten sonra faiz reeskont tutarları 

hesaplanacak BSMV‟si ile birlikte satıcı firmaya fatura edilir. Yapılan tahsilat 

tutarından daha önce yapılan ön ödeme tutarı, komisyon tutarı, faiz reeskont tutarı ve 

hesaplanan BSMV tutarı düĢülerek, kalan bakiye satıcı firmaya ödenir. 
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Faiz Reeskontları Toplamı                            : 980,14-TL 

Faizin BSMV‟si(980,14x0,05)                      : 49-TL 

 Tahsilat Toplamı                               : 118.000-TL 

 Kesintiler Toplamı                             :96.668,14 –TL(96.106,57+512,57+49) 

         Ön Ödeme Tutarı    : 94.400-TL 

         Komisyon Tutarı     :   1.180-TL 

         Komisyon BSMV‟si:        59-TL 

         Faiz Reeskontları:         980,14-TL  

         Faizin BSMV‟si :               49-TL 

 Satıcı Firmaya Ödenecek Bakiye Tutarı :21.331,86-TL(23.600-2.268,14) 

 Damga Vergisi : 118.000-TL x %08,25= 973,50-TL 

 

 

 

 MYZ Faktoring Hizmetleri A.ġ’nin (Faktoring 

ġirketi) Yapacağı Muhasebe Kayıtları   

 

 
 

10.05.2011  

 

 

 
 

 

1 110 KISA VADELĠ  FAKTORĠNG ALACAKLARI T.P.  118.000   

  

11000 YURTĠÇĠ FAKTORĠNG ALACAKLARI                                                                 

110000 RÜCU EDĠLEBĠLĠR                                                                                              

110000. 04.01 KLM Turizm A.ġ.     

            

    

356 FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠNDEN  

BORÇLAR-T.P.   118.000 

    

35600 RÜCU EDĠLEBĠLĠR                                                     

35600.01 Yılmaz Ticaret A.ġ.     

            

            

  Alacağın temlik alınması       
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10.05.2011 

2 

954 RĠSKĠ ÜSTLENĠLMEYEN FAKTORĠNG 

ĠġLEMLERĠNDEN  ALACAKLAR – T.P. 118.000   

  

954100 YURTĠÇĠ FAKTORĠN ALACAKLARI                                                     

9541000  ALACAK TUTARLARI                                                                      

9541000.01 Yılmaz Ticaret A.ġ.     

    

954 RĠSKĠ ÜSTLENĠLEN FAKTORĠNG 

ĠġLEMLERĠNDEN  ALACAKLAR – 

T.P.   94.400 

    

954100 YURTĠÇĠ FAKTORĠN ALACAKLARI                                                     

9541001 ÖN ÖDEME TUTARI                                                                      

9541001.01  Yılmaz Ticaret A.ġ.     

    

956 RĠSKĠ ÜSTLENĠLEN FAKTORĠNG 

ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR– T.P.   23.600 

    956.01  Yılmaz Ticaret A.ġ.      

            

  Nazım Hesap Kaydı       

       

10.05.2011   

3 356 FAKTORĠNG ĠġLEMĠNDEN BORÇLAR - T.P. 94.400   

  

35600 RÜCU EDĠLEBĠLĠR                                        

35600.01  Yılmaz Ticaret A.ġ.       

    010 KASA   94.400 

    
 

    

            

  Satıcı firmaya ön ödeme yapılması     

       

 

10.05.2011   

4 

220 ANA FAALĠYET ALACAKLARI FAĠZ VE GELĠR 

TAHAKKUK VE REESKONTLARI - T.P. 1.239   

  

2200 FAKTORĠNG ALACAKLARI                                                                                

220012 KOMĠSYON VE DĠĞER GELĠR TAHAKKUKLARI     

  220012.01 Yılmaz Ticaret A.ġ.     

           

    

702 DĠĞER FAKTORĠNG 
ALACAKLARINDAN ALINAN ÜCRET 

VE KOMĠSYONLAR - T.P.   1.180 

    

380 ÖDENECEK VERGĠ,RESĠM HARÇ 

PRĠM VE FONLAR H.                                
380102 ÖDENECEK BSMV     59 

  Komisyon faturası kesilmesi     
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31.05.2011 

5 

220 ANA FAALĠYET ALACAKLARI FAĠZ VE GELĠR 

TAHAKKUK VE REESKONTLARI - T.P. 467,57   

  

2200 FAKTORĠNG ALACAKLARI                                                                                

220011 FAĠZ REESKONTLARI                                          

220011.01 Yılmaz Ticaret A.ġ.       

       

    

510 KISA VADELĠ FAKTORĠNG 

ALACAKLARINDAN ALINAN 

FAĠZLER -T.P.   467,57 

    
51000 YURT ĠÇĠ AÇIK FAKTORĠNG ALACAKLARI 
      

  Faiz reeskontu yapılması       

 

 

 

 

 

 

     

15.06.2011   

6 

380 ÖDENECEK VERGĠ,RESĠM HARÇ PRĠM VE 

FONLAR H.                                                                        
380102 ÖDENECEK BSMV 59   

            

    022 KASA   59 

            

  BSMV ödenmesi       

 

 

 

 

 

22.06.2011   

7 010 KASA 118.000   

            

    

110 KISA VADELĠ FAKTORĠNG 

ALACAKLARI - T.P.   118.000 

    

11000 YURTĠÇĠ FAKTORĠNG ALACAKLARI                                                                 

110000 RÜCU EDĠLEBĠLĠR                                                                                              

1100004.01 KLM Tekstil A.ġ.     

  Alacağın tahsil edilmesi       
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22.06.2011   

8 

220 ANA FAALĠYET ALACAKLARI FAĠZ VE GELĠR 

TAHAKKUK VE REESKONTLARI - T.P. 512,57   

  

2200 FAKTORĠNG ALACAKLARI                                                                                

220011 FAĠZ REESKONTLARI                                          

220011.01 Yılmaz Ticaret A.ġ.       

       

    

510 KISA VADELĠ FAKTORĠNG 

ALACAKLARINDAN ALINAN 

FAĠZLER -T.P.   512,57 

    
51000 YURT ĠÇĠ AÇIK FAKTORĠNG ALACAKLARI 

      

  Faiz reeskontu yapılması       

  

 

 

 

     

22.06.2011   

9 356 FAKTORĠNG ĠġLEMĠNDEN BORÇLAR - T.P. 2.268,14   

  
35600 RÜCU EDĠLEBĠLĠR 

35600.01  Yılmaz Ticaret A.ġ.      

    

220 ANA FAALĠYET ALACAKLARI 

FAĠZ VE GELĠR TAHAKKUK VE 

REESKONTLARI - T.P.   2.219,14 

    

2200 FAKTORĠNG ALACAKLARI                                                                                

220011 FAĠZ REESKONTLARI                  

(467,57+512,57=980,14)                                                      

220011.01 Yılmaz Ticaret A.ġ.                                                 

220012 KOMĠSYON ve DĠĞER GELĠRLER TAHAKKUKLRI 

(1180+59=1239)                                                                       

220012.01 Yılmaz Ticaret A.ġ                                                           

380 ÖDENECEK VERGĠ,RESĠM HARÇ 

PRĠM VE FONLAR H.                            

380102 ÖDENECEK BMSV                                                 49 

         

    .     

         

              

  Faiz faturası kesilmesi ve reeskontların kapatılması     
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22.06.2011   

10 356 FAKTORĠNG ĠġLEMĠNDEN BORÇLAR - T.P. 21.331,86   

  

35600 RÜCU EDĠLEBĠLĠR  

35600.01  Yılmaz Ticaret A.ġ.       

    010KASA   21.331,86 

  Satıcı firmaya bakiye tutarının ödenmesi     

   

 

    

22.06.2011   

11 

954 RĠSKĠ ÜSTLENĠLMEYEN FAKTORĠNG 

ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR – T.P. 94.400   

  

954100 YURTĠÇĠ FAKTORĠN ALACAKLARI                                                            

9541001 ÖN ÖDEME TUTARLARI (-)                                                                                                               

9541001.01 Yılmaz Ticaret A.ġ.     

  

956 RĠSKĠ ÜSTLENĠLEN FAKTORĠNG 

ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR– T.P. 23.600   

  950.01 Yılmaz Ticaret A.ġ.       

    

954 RĠSKĠ ÜSTLENĠLMEYEN 

FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠNDEN   

ALACAKLAR – T.P.   118.000 

    

954100 YURTĠÇĠ FAKTORĠN ALACAKLARI                        

9541000  ALACAK TUTARLARI                                                                      

9541000.01 Yılmaz Ticaret A.ġ.     

            

  Nazım hesap kaydının kapatılması     

       

 

 

 

 

15.07.2011   

12 

380 ÖDENECEK VERGĠ,RESĠM HARÇ PRĠM VE 

FONLAR H.  
380102 ÖDENECEK BSMV   49   

  

 830 VERGĠ, RESĠM, HARÇ VE FONLAR H.                     

 83000 ÖDENECEK VERGĠ  973,50   

    

 

010 KASA   1.022,50 

            

  BSMV ve Damga Vergisi Ödenmesi       
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 Yılmaz Ticaret A.ġ.’nin (Satıcı ġirket) Yapacağı Muhasebe Kayıtları 

 

 

 

       

10.05.2011   

1 120 ALICILAR   118.000   

  120.01Yurtiçi Alıcılar        

  120.01.01 KLM Turizm A.ġ.       

    600 YURTĠÇĠ SATIġLAR   100.000 

    391 HESAPLANAN KDV     18.000 

            

  Vadeli SatıĢ Yapılması       

  

 

 

 
 

 

    

 

 
 

 

 

10.05.2011   

2 120 ALICILAR   118.000   

  120.03 Faktoring ġirketinden Alacaklar     

  120.03.01 Yurtiçi Faktoring Alacakları     

  120.03.01.01 MYZ Faktoring Hizmetleri A.ġ.     

    120 ALICILAR     118.000 

    120.01 Yurtiçi Alıcılar       

    120.01.01 KLM Turizm A.ġ.     

  Alacağın faktoring Ģirketine temlik edilmesi      

       

10.05.2011   

3 102 BANKALAR   94.400   

    320 SATICILAR     94.400 

    320.03 Faktoring ġirket Borçlar     

    320.03.01 Yurtiçi Faktoring Borçları     

    320.03.01.01 MYZ Faktoring Hizmetleri A.ġ.     

  Faktoring Ģirketinden ön ödeme alınması     
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10.05.2011 

4 780 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 1.239   

  780.04 Faktoring Giderleri       

  780.04.02 Faktoring Komisyon Gideri      

    320 SATICILAR     1.239 

    320.03 Faktoring ġirket Borçlar     

    320.03.01 Yurtiçi Faktoring Borçları     

    320.03.01.01 MYZ Faktoring Hizmetleri A.ġ.     

  Faktoring Ģirketinden komisyon faturası     

   

 
 

    

 31.05.2011  

5 780 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 467,57   

  780.04 Faktoring Giderleri       

  780.04.01. Faktoring Faiz Gideri     

    373 MALĠYET GĠDERĠ KARġILIĞI    467,57 

    373.07 Finansman gideri karĢılığı     

    373.07.01 Faktoring faiz reeskontları     

    373.01.01.01 MYZ Faktoring Hiz. A.ġ.     

  Faiz reeskontu iĢleminin yapılması     

 

 

 
 

 

 22.06.2011  

6 780 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ 561,57   

  780.04 Faktoring Giderleri (512,47+49)     

  780.04.01. Faktoring Faiz Gideri     

  373 MALĠYET GĠDERĠ KARġILIĞI  467,57   

  373.07 Finansman gideri karĢılığı     

  373.07.01 Faktoring faiz reeskontları     

  373.01.01.01 MYZ Faktoring Hiz. A.ġ.     

     320 SATICILAR   1.029,14 

     320.03 Faktoring ġirket Borçlar     

     
320.03.01 Yurtiçi Faktoring 

Borçları     

     
320.03.01.01 MYZ Faktoring 

Hiz.A.ġ.     

  Faktoring Ģirketinin faiz faturası     
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           22.06.2011  

7 102 BANKALAR    21.331,86   

     120 ALICILAR    21.331,86 

     120.03 Faktoring ġirket.Alacaklar     

     
120.03.01. Yurtiçi Faktoring 

Alacaklar     

     
120.03.01.01 MYZ Faktoring 

Hiz. A.ġ.     

  Faktoring Ģirketinden bakiye tutarının tahsil edilmesi     

   

 

 

 
    

 

 

 
22.06.2011  

8 320 SATICILAR   96.668,14   

  320.03 Faktoring ġirket Borçlar     

  320.03.01 Yurtiçi Faktoring Borçları     

  320.03.01.01  MYZ Faktoring Hiz.A.ġ.     

    120 ALICILAR      96.668,14 

    120.03 Faktoring ġirket.Alacaklar     

    120.03.01. Yurtiçi Faktoring Alacaklar     

    120.03.01.01 MYZ Faktoring Hiz. A.ġ.     

  Cari hesapların kapatılması     

 

 

VARSAYIM: 

 

             Yukarıdaki örnekte MYZ Faktoring Hizmetleri A.ġ. ile Yılmaz Ticaret A.ġ. 

arasında yapılan rücu edilebilir faktoring sözleĢmesinde alacağın vade tarihi  olarak 

23.06.2011 belirlenmiĢti. Faktoring Ģirketi MYZ Faktoring Hizmetleri A.ġ. tarafından 

vade sonunda alacaklarını müĢteri iĢletme KLM Turizm A.ġ.‟den tahsil edilemediğini 

varsayarsak bu durumunda söz konusu faktoring Ģirketi MYZ Faktoring Hizmetleri A.ġ. 

ve satıcı iĢletme Yılmaz Ticaret A.ġ. tarafından yapılması gereken muhasebe kayıtları 

Ģu Ģekilde olmalıdır: 
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a) MYZ Faktoring Hizmetleri A.ġ. tarafından yapılacak muhasebe kaydı; 

Yapılan sözleĢme rücu edilebilir nitelikte olduğu için faktoring Ģirketi vade 

sonunda müĢteri iĢletmeden alacağı tahsil edemediğinde müĢteriye yaptığı ödeme ve 

masraflarını  geri alabilir. Bu durumda faktoring Ģirketine borcun ödenmemesi 

nedeniyle faktoring Ģirketi alacaklı olarak hem müĢterisi olan satıcı firma Yılmaz 

Ticaret A.ġ.‟ye hem de borcu vaktinde ödemeyen KLM Turizm A.ġ.‟ye baĢvuru yapma 

hakkı bulunmaktadır. Ancak uygulamada genellikle faktoring Ģirketinin borcun tahsili 

için satıcı firma ile birlikte hareket ederek müĢteri iĢletmeden tahsil yoluna gittikleri 

görülmektedir.     Yapılan ödeme ve masrafların  geri alınması neticesinde yapılacak 

muhasebe kaydı Ģu Ģekildedir:  

 

  

 23.06.2011  

 010 KASA HS. 96.668,14   

  
356 FAKTORĠNG ĠġLEMĠNDEN BORÇLAR 
35600 RÜCU EDĠLEBĠLĠR 23.600   

                                      

    

110 KISA VADELĠ FAKTORĠNG 

ALACAKLARI 
  120.268,14 

    

11000 YURTĠÇĠ FAKTORĠNG ALACAKLARI                 
1100000 110000 RÜCU EDĠLEBĠLĠR                                                                                              
110000. 04.02  Yılmaz Ticaret A.ġ.     

  Faktoring alacağının satıcı firmadan tahsili     

                    

 

b) Satıcı firma Yılmaz Ticaret A.ġ. tarafından yapılacak muhasebe kaydı; 

 

            MüĢteri iĢletme KLM Turizm A.ġ. vade sonunda ödemeyi MYZ Faktoring 

Hizmetleri A.ġ.‟ye yapmadığı takdirde, faktoring sözleĢmenin rücu edilebilir olarak 

düzenlenmesinden dolayı, satıcı iĢletme Yılmaz Ticaret A.ġ.  devrettiği alacağı 

faktoring Ģirketinden geri alır. Alacağını devir alırken daha önce almıĢ olduğu ön ödeme 

ve faktoring iĢlemlerine ait katlanılan maliyetleri faktoring Ģirketine geri öder ve tekrar 

bütün bunları müĢteri iĢlemeden olan alacağa kayıt eder. Bu durumda yapılması gereken 

kayıt aĢağıdaki gibidir: 
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23.06.2011 
 

 120 ALICILAR . 118.000   

  120.01 KLM Turizm A.ġ.    

                                      

    100  KASA    115.731,86 

    
120 ALICILAR. 
120.03.01.01 MYZ Faktoring Hizmetleri A.ġ.                                                                                                     2.268,14 

  MüĢteri çek iadesinin nazım hesap kaydı     

 

 

                Bu aĢamadan sonra satıcı firma Ölmez Ticaret A.ġ. vadesinde tahsil 

edilemeyen alacaklarını dava yolunu takip ederek alacaklarını tahsil etme yoluna 

gidebilir. Bu aĢamada müĢteriden olan alacaklarını 128 ġüpheli Ticari Alacaklar 

Hesabı‟nda izler. Bu alacağa dönem sonunda 129 ġüpheli Ticari Alacaklar KarĢılığı 

Hesabını kullanarak karĢılık ayırabilir. 

 

 

 

4.3.3 Teminatsız Sorunlu Hale Gelen Faktoring Alacaklarının 

MuhasebeleĢtirilmesine ĠliĢkin Örnek 

 

ÖRNEK- 3: KLM Faktoring ġirketi tarafından 01.01.2011 tarihinde 60 gün vadeli 

200.000 TL tutarındaki faturaya dayalı alacak %12 iskonto oranı ile faktoring iĢlemi 

için ABC Ģirketi ile sözleĢme imzalamıĢtır. KLM Faktoring Ģirketi vade tarihi olan 

02.03.2011 tarihinde alacağın tahsil edilememesi nedeniyle, XYZ firmasına alacağın 

tahsili için noterden ihbarname çekmiĢ ve 450-TL‟lik noter masrafını ödemiĢtir.  

 

 

1.Yapılan 450-TL‟lik noter masrafı yapılacak muhasebe kaydı; 
 

02.03.2011  

1 278 MUHTELĠF ALACAKLAR    450   

  27803 Protesto ve Komisyon Masrafından Alacaklar     

    

 

010 KASA  

     450 

  Noter Masrafı     
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              2. Faktoring iĢlemindeki alacağın vade tarihi olan 02.03.2011 tarihinden 90 gün 

geçtiği halde tahsil edilememiĢtir. Bu durumda yapılması gereken muhasebe kaydı 

Ģöyledir: 

 

 

31.05.2011  

2 

170 TASFĠYE OLUNACAK 

ALACAKLAR T.P.    196.450   

  

17000 Doksan-Yüzseksen Gün arası 

170000 Teminatsız Olanlar 

1700000 Faktoring Alacakları 

104 ĠSKONTOLU FAKTORĠNG ALACAK. 

KAZANILMAMIġ GELĠRLER(*) 
104.003.01. ABC ġti 

100 KISA VADELĠ ĠSKONTOLU      

FAKTORĠNG      ALACAKLARI 

 

 

 

 

     4.000 

 

    200.000 

    278 MUHTELĠF ALACAKLAR                450 

  

27803 Protesto ve Komisyon Masr. Alacaklar 

 
Alacağın tasfiye olunacak alacaklar hesabına devri  

    

(*)Faiz Geliri (200.000x60x12)/36000 =4.000-TL 

             

             3. Vadesinden itibaren 90 gün geçtiği halde tahsil edilemeyen ve Tasfiye 

Olunacak Alacaklar hesabına aktarılan alacak için 20.07.2007 tarih, ve 26588 sayılı 

Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren; Finansal Kiralama, Faktoring ve 

Finansman ġirketlerince Alacakları Ġçin Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ  hükümlerine göre %20 karĢılık ayrılması gerekmekte olup, yapılması 

gereken muhasebe kaydı Ģu Ģekildedir: 

 
 31.05.2011  

820 KARġILIK VE DEĞER DÜġME 

GĠDERLERĠ T.P.    39.290   

820 Özel KarĢılık Giderleri  

                       180 ÖZEL KARġILIKLAR (-) T.P. (*)   

           

39.290 
 18000 Tasfiye Olunacak Alacaklar  

 
Sorunlu alacağa karĢılık ayrılması  

    

(*)KarĢılık Tutarı ( 196.450x%20) =39.290-TL‟dir. 
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              4.Eğer söz konusu alacağa özel karĢılık ayrıldıktan sonra 07.06.2011 tarihinde 

100.000-TL tahsilat yapıldığını varsayalım. Bu durumda yapılması gereken muhasebe 

kaydı Ģu Ģekildedir:  

 

              Daha önce 39.290-TL karĢılık ayrılmıĢtı. Tahsilat sonrası karĢılık ayrılacak 

tutar 19.290-TL‟dir. (96.450x%20=19.290) Daha önce 39.290 karĢılık ayrıldığı için 

tahsilat nedeniyle 20.000 TL tutarındaki karĢılığın iptal edilmesi gerekir. 

 

07.06.2011  

010 KASA    100.000   

  

170 TASFĠYE OLUNACAK   

ALACAKLAR T.P.   

           

100.000 
  17000 Doksan-Yüzseksen gün arası 

  170000 Teminatsız olanlar 

  1700000 Faktoring Alacakları  
 

Sorunlu alacaktan tahsilat yapılması 

    

 

 

 

30.06.2011  

180 ÖZEL KARġILIKLAR    20.000   

 18000 Tasfiye Olunacak Alacaklar 

820 KARġILIK VE DEĞER DÜġME 

GĠDERLERĠ         20.000       
   82000 Özel KarĢılık Giderleri 

 

KarĢılık tutarından kısmi iptal yapılması 
    

 

 

5. Örnek 3‟te belirtilen alacağın vadesinin üzerinden 180 gün geçmesi 

durumunda yapılacak muhasebe kaydı Ģu Ģekilde olmalıdır: 

 

Vade üzerinden 180 gün geçtiği için Tebliğ gereği %50 özel  karĢılık ayrılması 

gerekmektedir. Ayrılacak karĢılık tutarı 196.450x%50= 98.225-TL‟dir Ancak  

31.05.2011 tarihinde 39.290-TL karĢılık ayrıldığından kalan kısım için 58.935-TL 

tutarında karĢılık ayrılması gerekir. 
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31.08.2011  

170 TASFĠYE OLUNACAK 

ALACAKLAR T.P.     196.450   
17000 Yüzseksen gün-Bir yıl arası 

170000 Teminatsız olanlar 

1700000 Faktoring Alacakları  

 

170 TASFĠYE OLUNACAK   

ALACAKLAR T.P.   

           

196.450 
  17000 Doksan-Yüzseksen gün arası 

  170000 Teminatsız olanlar 

  1700000 Faktoring Alacakları  
 

 Hesap Devri    

 
 

  

 
31.08.2011  

820 KARġILIK VE DEĞER DÜġME 

GĠDERLERĠ T.P.    58.935   

820 Özel KarĢılık Giderleri  

                       180 ÖZEL KARġILIKLAR (-) T.P.    
           
58.935 

 18000 Tasfiye Olunacak Alacaklar  

 
Sorunlu alacağa karĢılık ayrılması  

    

 

 

             6.Söz konusu alacak vade tarihi olan 02.03.2011 tarihinden itibaren bir yıl 

içinde tahsil edilmediği takdirde yapılacak kayıt Ģu Ģekildedir:  

 

KarĢılık Tutarı (196.450x%100)= 196.450 

 

             31.05.2006 tarihinde %20 oranında 39.290-TL, 31.08.2011 tarihinde kalan 

kısım için 58.935-TL oranında karĢılık ayrıldığından geri kalan bakiye 98.225-TL‟dir. 
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31.03.2012 

176 ZARAR NĠTELĠĞĠNDEKĠ 

ALACAKLAR T.P.    196.450   
17600 Teminatsız olanlar 

176000 Faktoring alacakları 

170 TASFĠYE OLUNACAK   

ALACAKLAR T.P.   

           

196.450 
  17000 Yüzseksen gün-bir yıl arası 

  170000 Teminatsız olanlar 

  1700000 Faktoring Alacakları  
 

Sorunlu alacağın zarar niteliğindeki alacaklar hesabına devri 
    

 

 
 31.03.2012  

820 KARġILIK VE DEĞER DÜġME 

GĠDERLERĠ T.P.    98.225   

820 Özel KarĢılık Giderleri  

                       180 ÖZEL KARġILIKLAR (-) T.P.    
           
98.225 

 18000 Tasfiye Olunacak Alacaklar  

Sorunlu alacağa karĢılık ayrılması    

 

 

              7.Eğer söz konusu alacak %100 oranında karĢılık ayrıldıktan sonra 07.04.2011 

tarihinde tamamı tahsil edilirse yapılacak muhasebe kaydı Ģu Ģekildedir:  

05.04.2012  

100 KASA     196.450   

 

176 ZARAR NĠTELĠĞĠNDEKĠ 

ALACAKLAR  T.P.   

           

196.450 
   

 

Tahsilat yapılması 

    

 

              

             2011 yılında daha önce alacak için %50 oranında karĢılık ayrıldığından, 

dönemsellik kavramı gereği geçen döneme ait kısım “GeçmiĢ Yıllar Giderlerine 

Ait Düzeltme Hesabı”na gelir kaydedilmesi ve 2012 yılı karĢılık giderinin ise 

ters kayıtla kapatılması gerekmektedir. 
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                                  30.04.2012 

180 ÖZEL KARġILIKLAR    196.450   

18000 Tasfiye Olunacak Alacaklar 

                       790 DĠĞER FAĠZ DIġI GELĠRLER    

           

98.225 
 79003 GeçmiĢ yıllar giderlerine ait düzeltme hs.  

                       820 KARġILIK  VE DEĞER DÜġME  

                       GĠDERLERĠ                            

                       82000 Özel KarĢılık Giderleri                                                                                98.225 
 

KarĢılık tutarının iptal edilmesi    

 

 

 

4.3.4  Teminatlı Ġskontosuz  Sorunlu Hale Gelen Faktoring 

Alacaklarının MuhasebeleĢtirilmesine ĠliĢkin Örnek 

 

 

ÖRNEK-4: KLM Faktoring ġirketi tarafından 05.01.2011 tarihinde 75 gün vadeli 

200.000 TL tutarındaki faturaya dayalı alacak  satın alınmıĢtır. ĠĢlem tarihinde fatura 

bedeli olan ve faktoring  iĢlemine konu alacağın tamamı müĢteriye ödenmiĢtir. Alacağın 

vadesine kadar geçen sürede söz konusu alacağa %24 faiz yürütüleceği belirtilmiĢtir. 

Söz konusu iĢlemde firmadan 250.000-TL tutarında 20.07.2011 vadeli çek teminat 

olarak alınmıĢtır. Faktoring iĢleminin vadesi olan 21.03.2011 tarihinde alacağın tahsil 

edilememesi nedeniyle, alacağın tahsili için noterden ihtarname çekilmiĢ ve 500-TL 

tutarında masraf yapılmıĢtır. 

 

 

             1)-500-TL‟lik noter masrafı yapılacak muhasebe kaydı Ģu Ģekildedir: 
 
                                          

                                               21.03.2011 

278 MUHTELĠF ALACAKLAR    500   

27803 Protesto ve Komisyon Masrafından Alacaklar     

  

 

010 KASA  

     500 

Noter Masrafı     
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               2)  Faktoring Ģirketi alacağın vadesi olan 21.03.2011 tarihinde 90 gün geçtiği 

halde alacağını tahsil edememiĢtir.  

 
 

30.06.2011  

2 

170 TASFĠYE OLUNACAK 

ALACAKLAR T.P.    200.500   

  

17001 Doksan-Yüzseksen Gün arası 

170001 Teminatlı  Olanlar 

1700001 Faktoring Alacakları 

510 KISA VADELĠ FAKTORĠNG ALACAK. 

ALINAN FAĠZLER T.P. (*) 

110 KISA VADELĠ  FAKTORĠNG      
ALACAKLARI 

 
 

 

    10.000 

 

    200.000 

    

11003 Yurtiçi Teminatlı Fak. Alacakları                                                
220 ANA FAALĠYET ALACAKLARI 

FAĠZ VE GELĠR TAHAKKUK VE 

REESKONTLARI                                                              

             

10.000 

  

                       22001 Faktoring Alacakları 

                         220010 Faiz Tahakkukları                                                

278 MUHTELĠF ALACAKLAR  27803 

27803Protesto ve Komisyon Masr. Alacaklar     

.                                                             
Alacağın tasfiye olunacak alacaklar hesabına devri   

      

  500 

(*) Faiz (200.000x24x75)/36000 =10.000-TL 

 

              3)Vadesinden itibaren 90 gün geçtiği halde tahsil edilmeyen alacaklar için %20 

oranında karĢılık ayrılması gerekir.  Ayrıca, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

ġirketlerince Alacakları Ġçin Ayrılacak KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ  hükümlerine karĢılık ayrılmasında teminat dikkate alınacaktır. Teminat olan çek 

alacak tutarını aĢtığı için alacak tutarının tamamı dikkate alınacaktır. Teminat olarak 

alınan çek Tebliğ‟de II.Grup‟ta yer almakta olup uygulanacak oran %75‟dir. 

 

Alacak Tutarı: 200.500 

Çekin Teminat Olarak Dikkate Alınan Kısmı (200.500x%75)=150.375 

Teminat DüĢüldükten Sonra Kalan Alacak Tutarı= 50.125 

KarĢılık Tutarı ise = 50.125x%20= 10.025-TL 
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 31.06.2011 

820 KARġILIK VE DEĞER DÜġME 

GĠDERLERĠ T.P.    10.025   

820 Özel KarĢılık Giderleri  

                       180 ÖZEL KARġILIKLAR (-) T.P.    

           

10.025 
 18000 Tasfiye Olunacak Alacaklar  

 

Sorunlu alacağa karĢılık ayrılması  

    

                 

              4)Eğer söz konusu alacağın teminatı olan 250.000-TL‟lik 20.07.2011 vadeli 

çekin vadesinde 120.000-TL‟lik kısmı tahsil edilirse; 

 

20.07.2011  

022 YURTĠÇĠ BANKALAR    120.000   

  

170 TASFĠYE OLUNACAK   

ALACAKLAR T.P.   

           

120.000 
  17001 Doksan-Yüzseksen gün arası 

  170001 Teminatlı olanlar 

  1700001 Faktoring Alacakları  
 

Sorunlu alacaktan tahsilat yapılması 
    

              

             Alacağın teminatı olan çekte kısmi tahsilat nedeniyle alacağın teminatının 

kalmaması nedeniyle 200.500-TL alacak tutarından geriye kalan 80.500-TL için karĢılık 

ayrılması gerekmektedir. 

   

Ayrılması gereken karĢılık tutarı : 80.500x%20= 16.100-TL  

Daha Önce Ayrılması Gereken KarĢılık: 10.025-TL 

Ġlave Ayrılması Gereken KarĢılık (16.100-10.025) =6.075-TL‟dir. 

  

 
 31.07.2012  

820 KARġILIK VE DEĞER DÜġME 

GĠDERLERĠ T.P.    6.075   

820 Özel KarĢılık Giderleri  

                       180 ÖZEL KARġILIKLAR (-) T.P.    
           
6.075 

 18000 Tasfiye Olunacak Alacaklar  

Sorunlu alacağa karĢılık ayrılması    
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             5)Söz konusu alacak vadesi olan 21.03.2011 tarihinden itibaren, 30.09.2011 

tarihine kadar 180 gün geçtiği halde tahsil edilememiĢtir. Bu durumda tahsil edilemeyen 

tutar için %50 oranında karĢılık ayrılması gerekmektedir. 

 

Tahsil edilemeyen tutar: 80.500 

Daha önce ayrılan karĢılık tutarı: 16.100-TL idi. 

Ayrılması gereken karĢılık tutarı: ((80.500x%50)-16.100)=24.150-TL‟dir. 

 
31.03.2012  

170 TASFĠYE OLUNACAK 

ALACAKLAR T.P    80.500   
17002 Yüzseksen gün-bir yıl arası 

170002 Teminatlı olanlar 

170 TASFĠYE OLUNACAK   

ALACAKLAR T.P.   

           

80.500 
  17001 Doksan gün-Yüzseksen gün arası 

  170001 Teminatlı olanlar 

 

Hesap Devri 
    

 

31.03.2012  

820 KARġILIK VE DEĞER DÜġME 

GĠDERLERĠ T.P.    24.150   

820 Özel KarĢılık Giderleri  

                       180 ÖZEL KARġILIKLAR (-) T.P.    

           

24.150 
 18000 Tasfiye Olunacak Alacaklar  

Sorunlu alacağa karĢılık ayrılması    

 

                6)Söz konusu alacak bir yıl içersinde tahsil edilmediği takdirde yapılması 

gereken muhasebe kayıtları aĢağıdaki gibidir. 

Bu alacak için %100 oranında karĢılık ayrılmaktadır. Daha önce 40.250-TL tutarında 

karĢılık ayrıldığında geri kalan 40.250-TL karĢılık ayrılması gerekmektedir.   
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31.03.2012 

176 ZARAR NĠTELĠĞĠNDEKĠ 

ALACAKLAR T.P.    80.500   
17600 Teminatsız olanlar 

176000 Faktoring alacakları 

170 TASFĠYE OLUNACAK   

ALACAKLAR T.P.   

           

80.500 
  17010 Yüzseksen gün-bir yıl arası 

  170100 Teminatsız olanlar 

  1701000 Faktoring Alacakları  
 

Sorunlu alacağın zarar niteliğindeki alacaklar hesabına devri 
    

 

 
 31.03.2012  

820 KARġILIK VE DEĞER DÜġME 

GĠDERLERĠ T.P.    40.250   

820 Özel KarĢılık Giderleri  

                       180 ÖZEL KARġILIKLAR (-) T.P.    
           
40.250 

 18000 Tasfiye Olunacak Alacaklar  

Sorunlu alacağa karĢılık ayrılması    
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SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

             Faktoring, en genel anlamı ile mal ve hizmet satıĢlarından doğan vadeli 

alacakların temlik yolu ile bir faktoring kuruluĢuna devredilmesi ve bu alacakların 

faktoring Ģirketi tarafından yönetilmesidir. Tüm dünyada bankacılıktan sonra en yaygın 

biçimde kullanılan finansman yönetimi olan faktoring sistemi, ticaretinin finanse 

edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Faktoring sistemi, Ģirketler için finansman 

kaynağı olmanın dıĢında, alacakların garanti altına alınmasını, böylece tahsilat 

operasyonu gibi önemli bir yükten kurtulmalarını sağlamaktadır.  Faktoring, firmalar 

için yurt içinde veya dıĢında Ģirketlerin tanımadıkları ülkelere ve müĢterilere satıĢ 

olanağı yaratmakta, alıcılar hakkında istihbarat sağlayarak Ģirketlerin riskini minimum 

seviyeye indirmektedir. Kredili satıĢ yapan firmaları, satıĢa iliĢkin bilgi toplama, kayıt 

tutma, ihbarda bulunma, izleme, tahsilât gibi bürokratik sayılabilecek iĢlemlerden 

kurtararak, kredi riskine karĢı koruyarak, onları esas faaliyet konuları olan üretim ve 

satıĢ üzerinde yoğunlaĢabilmelerine sağlamaktadır. Bu tür avantajları sağlayan faktoring 

Ģirketi; müĢterisinin hem nakit sağlayan finansmancısı, hem borçlularının defterlerini 

tutan muhasebecisi ve hem de alacağı tahsil edememesinin riskini üstenen teminat 

vereni konumundadır. 

 

             Ülkemizde 24 Ocak 1980 kararlarından sonra ihracata yönelik kalkınma 

politikasının benimsenmesiyle faktoring Ģirketleri ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır. 

Türkiye'deki ilk faktoring iĢlemleri 1988'de Ġktisat Bankası, bünyesinde oluĢturduğu 

Ġktisat Bankası Faktoring Grubu ile baĢlatmıĢ, 1988-1990 yılları arasında faktoring 

faaliyetlerini banka bünyesinde sürdürmüĢ ve 1990 yılında Facto Finans Alacak Alımı 

A.ġ. adı altında bağımsız bir faktoring Ģirketi olarak faaliyetlerine devam etmiĢtir. 

Ülkemizde Ģuanda 75 adet faktoring firması gösterirken, bu firmaların 2006 yılında 

sektördeki düzenleme ve denetimi Hazine MüĢteĢarlığı‟ndan BDDK‟ya geçmiĢ 

bulunmaktadır. 

 

             Ülkemiz ekonomisinde KOBĠ‟lerin önemli bir ağırlığı bulunmaktadır. 

KOBĠ‟lerin fona olan ihtiyacında da faktoringin önemli bir etkisi bulunmaktadır.  

KOBĠ‟lerin ülke ekonomisin yarattığı katma değer ve istihdam oranı dikkate alındığında 
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KOBĠ‟ler için alternatif finansman kaynağı olan faktoring sektörünün önemi büyüktür. 

Ancak KOBĠ‟lerin kurumsallaĢmıĢ büyük Ģirketlere kıyasla daha riskli olmaları ve 

konjonktürel geliĢmelerden daha çok etkilenmeleri nedeni ile faktoring sektöründe risk 

yönetimi çok önem kazanmaktadır. Ancak risk yönetimi konusunda Ģirketlerin oldukça 

esnek politikalar izledikleri kanaati oluĢturmaktadır. 

 

             Ülkemiz finans piyasalarının son yıllarda vazgeçilmez enstrümanı olmaya 

baĢlayan faktoring, yaĢanan bir takım sıkıntılar nedeniyle niteliksel olarak henüz 

yeterince geliĢim gösterememiĢtir. Bu sektörün önemli eksikliklerinden biri faktoring 

yönteminin halen özel bir düzenlemeye sahip olmaması nedeniyle oluĢan hukuki altyapı 

eksikliğidir. Bu konuda Meclis‟te Finansal kiralama, faktoring ve finansman Ģirketleri 

kanun tasarısı taslak halinde bulunmakta olup henüz yasalaĢmamıĢtır.  

 

             Faktoring konusunda yapılan mevcut düzenlemelerde faktoringin finansman 

yönü ağırlıklı olarak yer aldığından faktoring iĢlemi sadece bir kredi iĢlemi olarak 

algılanmaktadır. Bu yanlıĢ algılama faktoringin sektörde imajının zedelenmesine, bir 

zamanlar yasal statü bünyesinde faaliyet gerçekleĢtirmek isteyip faktoring ismiyle 

sektörde yer alan tefecilerle karıĢtırılmasına, faktoringin toplumda bilinen çek kırdırma 

gibi faaliyetlerle eĢdeğer tutulmasına neden olmaktadır. Oysa ki faktoringin sağladığı 

finansmanın yanında hizmet iĢlevi yani alacağın risk değerlemesi, alacağın tahsil 

edilmesi, alacağın garanti edilmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması gibi hizmetler 

faktoring iĢlemini bir paket halinde sunumunu sağlamaktadır. Yapılacak yeni 

düzenlemede bu durumun da dikkate alınması gerekmektedir.  

 

             Faktoring Ģirketlerinin müĢterilerine kredi sağlarken karĢılaĢtıkları en zor 

durumdan bir tanesi de piyasa araĢtırması neticesinde müĢteriye sağlanan kredi riskinin 

belirlenmesidir. Bu konuda faktoring Ģirketleri bankaların istihbarat kaynaklarından 

yararlanma olanağı bulunmamakta ve yetersiz istihbarat kaynaklarına sahip olmaktadır. 

Faktoring Ģirketleri, ilgili kanunlarda yalnız “bankalar” kelimesinin bulunması nedeni 

ile, Merkez Bankası'nın karĢılıksız çek ve protestolu senetlerinin yer aldığı sorgulama 

ekranlarını kullanamamaktadır. Bu yüzden faktoring Ģirketleri arasında koordinasyon 

sağlanarak istihbarat konusunda iĢbirliğine gidilmeli,  istihbarat konusunda gerekli alt 



 

132 

yapı sağlanmalı ve bankaların istihbarat kaynaklarından faktoring Ģirketlerinin de 

istifade edilebilmesinin yolu açılmalıdır.  

 

             Dünyada faktoring geliĢmesinin sebeplerinden birisi de kredi sigortasıdır. 

Ülkemizde dünyada da çok yaygın olarak faaliyet gösteren Eular Hermes, Coface, gibi 

kredi kuruluĢları bulunmaktadır. Ancak bunların da uygulamada zorlukları nedeniyle 

faktoring Ģirketlerinin bu kredilerden kullanması oldukça zordur. Faktoring Ģirketleri 

tarafından verilen krediler konusunda sigorta mevzuatın yapılacak düzenlemelerle 

verilen krediler sigorta kapsamına alınabilir. Bu durum faktoring sektörünün 

geliĢmesine ve büyümesine katkı sağlayacağı kuĢkusuzdur.  

 

             Faktoringin sektörünün geliĢmesine diğer engel faturanın TTK‟da kıymetli 

evrak statüsünde bulunmaması nedeniyle alacaklar için çek ya da senet alma 

zorunluluğunun olmasıdır. Faturanın kıymetli evrak sayılması ile hem faktoring 

iĢleminin daha fazla yaygınlaĢması sağlanacak hem de kayıtdıĢı ekonominin kayıt altına 

alınması faktoring iĢlemleri ile gerçekleĢtirilebilecektir. KayıtdıĢılığın önleme 

konusunda faktoring ve satıcı firmanın muhasebe kayıtları da büyük önem arz 

etmektedir.  

 

             2010 yılı içinde sektörün karĢılaĢtığı sorunlardan biri de BDDK ve Maliye 

Bakanlığı‟nın, Ģüpheli alacaklara iliĢkin karĢılıkların giderleĢtirilmesi konusunda farklı 

yaklaĢımlarından kaynaklanan muhasebeleĢtirme uyumsuzlukları ve ilgili vergi 

cezalarıdır. Faktoring Ģirketleri mali tablolarında faktoring iĢlemlerinden kaynaklanan 

alacaklarından doğmuĢ veya doğabilecek zararları için BDDK tarafından belirlenen usul 

ve esaslara göre karĢılık ayırmaktadırlar. Söz konusu karĢılıklar ticari kârın 

hesaplanmasında düĢülmektedir. Öte yandan faktoring Ģirketleri kurumlar vergisi 

mükellefi olarak hesapladıkları mali kâr üzerinden vergi vermektedirler. Faktoring 

Ģirketlerinin kârlılığını etkileyen, faktoring iĢlemlerinden doğan ve doğabilecek 

zararlara ayırdıkları karĢılıkların gider yazılmasını, Maliye Bakanlığı kabul 

etmemektedir. Vergi Usul Kanunu‟nun 323. Maddesine göre Ģüpheli alacaklar için 

karĢılık ayrılabilmesi için, Ģüpheli hale gelen alacağın ticari kazancın elde edilmesi ve 

idame ettirilmesi ile ilgili olması,  dava ve icra aĢamasında bulunması gerekmektedir. 
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Bu yüzden karĢılıklar gider olarak gösterilememektedir. Faktoring Ģirketlerinin bu 

konudaki mağduriyeti giderilmelidir. 

 

             2006 yılında BDDK tarafından çıkarılan Finansal Kiralama, Faktoring ve 

Finansman Ģirketlerinin KuruluĢ ve Faaliyet Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre; 

faktoring Ģirketleri kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satıĢından 

doğmuĢ veya doğacak fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilemeyen alacakları satın 

alamazlar veya tahsilini üstlenemezler denilmektedir. Faktoring iĢleminin temel 

dayanağını bir mal ve hizmet satıĢından doğmuĢ veya doğacak fatura veya benzeri 

belgeler oluĢturduğundan, faktoring Ģirketlerinin bu iĢlemin dayanağını oluĢturan 

faturanın gerçekliğinden emin olması gerekmektedir. Bu iĢlemlere istinaden alınan çek 

veya senetlerin ise teminat unsuru olarak değerlendirilmesi gerekir.  

 

            Satıcı firmanın faktoring Ģirketine baĢvurması ile ortaya çıkan faktoring 

iĢlemleri faktoring Ģirketi tarafından alacağın tahsil edilmesi ile son bulmaktadır. Bu 

süreçte yer alan aĢamanın özellikle muhasebe kayıtlarının faktoring Ģirketi ve satıcı 

firma tarafından mevcut düzenlemelerde belirtilen farklı hesap planlarının kullanılarak 

kayıt edilmesi önem arz etmektedir. Faktoring Ģirketleri için çıkarılan  17.05.2007 tarih, 

26525 sayılı ile Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren  Finansal Kiralama, 

Faktoring ve Finansman ġirketlerince uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve 

Ġzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal  Tabloların Biçim ve Ġçeriği Hakkında 

Tebliğ  ile çıkarılan farklı hesap planının literatürde pek yaygın olarak kullanılmadığı 

görülmektedir. ÇalıĢmada faktoring iskontolu rücu edilebilir faktoring sözleĢmesi ve 

iskontosuz rücu edilemez faktoring sözleĢmesi hakkında örnek uygulamaya yer 

verilerek satıcı firma ve faktoring Ģirketi tarafından yapılacak muhasebe kayıtlarına 

iliĢkin bilgiler sunulmuĢtur. Ayrıca söz konusu faktoring türlerinde müĢteri iĢletmenin 

ödeme yapmaması durumunda yapılması gereken kayıtlara iliĢkin bilgiler sunulmuĢtur. 

             

             Sonuç olarak; günümüzde ekonomik sistemleri geliĢen, finansal enstrümanları 

çeĢitlendirilen ülkelerin ekonomilerinin  ciddi bir ivme kazandığı  görülmektedir. Bu 

bağlamda faktoring sektörüne,  sektörün yaĢadığı sorunların ele alınarak gereken önem 

verilmeli, gerek hukuksal açıdan gerek ekonomik açıdan sektöre gerekli teĢvikler 
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sağlanmalıdır. Faktoring Ģirketlerinin de kendilerine çizilen yasal çerçevede iĢlemlerini 

yürütmeleri, özellikle yanıltıcı belge ve sahte faturacılığın önüne geçebilmek için  

gerekli istihbarat kaynaklarını güçlendirmeleri, iç kontrol sistemine güçlendirmeleri ve 

muhasebe kayıtlarına gereken önemi vermeleri gerekmektedir.  
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