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GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASININ KABUL BEYANI, GENEL KREDİ 

SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU VE TEMİNATLARA İLİŞKİN 

BİLGİLENDİRME 

A) GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI 

MUHATAP: Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. 

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No.127 B/17  

Şişli/İstanbul 

KONU : Sözleşmede Genel İşlem Koşulu Kullanılmasının Kabulü. 

Bir örneği https://goldenglobalbank.com.tr/tr/sozlesme-ve-bilgilendirme-formlari adresinde bulunan 

bilgilendirme formu ile yine aynı web sitesinde yer alan Sözleşme tarafımızca ayrıntılı olarak incelenmiş; 

ayrıca Bankanızca yapılan bilgilendirmede de genel işlem koşulları ve kullanımı hakkında yeterli bilgi 

edinilmiş; sözleşmedeki genel işlem koşullarının içerinin öğrenilmesi için de tarafımıza zaman ve imkân 

sağlanmıştır. 

Bankanız ile akdedeceğimiz Sözleşmede, aleyhimize olsa dahi genel işlem koşulları kullanılmasını 

gayrikabili rücu kabul ve beyan ederiz. 

 

B) GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU 

Ekli Genel Kredi Sözleşmesi (GKS) Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. tarafından tek taraflı olarak 

önceden hazırlanmış tip sözleşme niteliğinde olup, genel işlem koşulları içermektedir. Genel işlem 

koşulları bir sözleşme yapılırken düzenleyenin ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla 

önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. Karşı tarafın menfaatine 

aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında 

düzenleyenin karşı tarafa, bu koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme 

imkânı sağlamasına ve karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine bağlıdır. Bu nedenle aşağıda Bankamızla 

imzalamayı düşündüğünüz GKS içeriğinde yer alan genel işlem koşulları hakkında bilgi verilmektedir.  

Ayrıntılı bilgi için https://goldenglobalbank.com.tr/tr/sozlesme-ve-bilgilendirme-formlari adresinden web 

sitesini ziyaret edip, sözleşme hükümlerini inceleyebilirsiniz. 

 

BİLGİLENDİRME KONULARI: 

1- GKS hükümleri, Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. ile Müşteri arasında gerçekleşecek tüm kredi ve 

mevzuatın kredi saydığı işlemler ile ilişkiler için geçerlidir. 

2- Sözleşmenin uygulama ve yorumunda Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin kredi/finansman 

sağlayan bir Banka olduğu öncelikle dikkate alınır. Bu nedenle Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin 

çalışma prensipleri nedeniyle, herhangi bir işlemin özelliği icabı sözleşmeye eklenen hüküm (örneğin bazı 

işlemlerde Müşterinin, bazı işlemlerde Bankanın vekil kabul edilmesi gibi) sadece o işlem bakımından 

dikkate alınıp, genelleştirilmez. 

3- Golden Global Yatırım Bankası A.Ş., GKS’deki hak ve yetkilerini dilediği zaman kullanabilir. Bu hakları 

kullanıp, kullanmaması Banka’ya bir sorumluluk yüklemez. 

4- Golden Global Yatırım Bankası A.Ş., kredi limitini TL veya herhangi bir yabancı para cinsinden 
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kullandırabilir. Banka limiti ve kredinin kullanım koşul ve konusunu değiştirebilir, kullanımını belirli 

biçimlerde sınırlandırabilir. Müşteriye limit tahsis edilmiş olması limitin mutlaka kullandırılacağı anlamına 

gelmez. 

5- Grup kredi ve limitlerinde, limitin gruba dâhil olanlardan biri veya birkaçı veya tamamı tarafından ve ne 

miktarda kullanıldığına bakılmaksızın, gruba dâhil olan ve Sözleşmede imzası bulunanların hepsi doğmuş 

ve doğacak borçların tamamından Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’ye karşı müştereken ve 

müteselsilen sorumludurlar. 

6- Kredi, kural olarak belirli bir vade ve belirli bir kâr payı üzerinden kullanılmış olduğundan Golden Global 

Yatırım Bankası A.Ş.’nin yazılı kabulü olmadıkça kısmen veya tamamen erkenden kapatılamaz. 

7- Döviz veya dövize endeksli kredi kullandırılması halinde, finansman tutarının TL karşılığının 

hesaplanmasında kredi kullandırma tarihindeki Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. döviz alış kuru, geri 

ödemelerde ödeme tarihindeki Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. döviz satış kuru kullanılacaktır. Bu tür 

kredilerde kur riski mevcut olup, döviz kurunun artması durumunda taksit tutarının TL karşılığı artacaktır. 

8- Garanti taahhütlerinde süre, miktar veya sair şartlarının değiştirilmesi, taahhütlerin yenilenmesi yeni 

veya ek taahhüt verilmesi, süreli garanti taahhütlerinin süresiz hale getirilmesi, başka yere nakli, 

garantilerin devri ve sair tüm değişikliklere ilişkin talepleri karşılayıp karşılamamakta Golden Global 

Yatırım Bankası A.Ş. serbesttir. Müşterinin bu konularda bir talep, muvafakat, onay ve/veya izninin 

olmaması halinde dahi Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. bu işlemleri yapmaya ve dilerse talepleri 

karşılamaya yetkilidir. 

Müşterinin kurumsal kredi kartları GKS hükümlerine tabidir. Golden Global Yatırım Bankası   A.Ş., son 

kullanma tarihinden önce kartın kötüye kullanımı, limit aşımı, borçların son ödeme tarihinde ödenmemesi 

veya Müşterinin sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymaması nedenleriyle veya neden göstermeksizin 

kartın kullanımını durdurabilir veya kartı iptal ve sözleşmeyi feshedebilir. 

9- GKS’de, mevzuatta yer alan ve kesinlikle bunlarla sınırlı olmayan bazı şartların gerçekleşmesi halinde 

Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’ye olan borçların tamamı muaccel hale gelir. Borcun muaccel olması 

halinde bir ihtar, ihbar, protesto keşidesine ve başkaca hiçbir kanuni takip işlemi yapılmasına gerek 

olmaksızın Müşteri temerrüde düşmüş olur. 

10- Muaccel olan borçların ödenmemesi halinde ayrıca bir ihtar, ihbar veya sair işleme gerek olmaksızın 

Müşteri temerrüde düşmüş olur ve hakkında kanun ile GKS’ deki temerrüdün sonuçlarına ilişkin tüm 

hükümler uygulanabilir. 

11- Golden Global Yatırım Bankası A.Ş., nedenlerin doğması ile dilediği zaman bildirimde bulunup, hesapları 

kısmen veya tamamen keserek (kat ederek) borçları muaccel kılmaya, sözleşmeyi feshetmeye, alacaklarını 

talep ve tahsile, teminat mektubu ve sair garanti taahhütlerinin iadesini veya bedellerinin bloke edilmesini 

istemeye ve sözleşmedeki tüm haklarını kullanmaya yetkilidir. 

12- Golden Global Yatırım Bankası A.Ş., alacakları için rehin, ipotek, kefalet ve sair teminatlar verilmiş 

olması, başlanmış icra takibi ve davalar olması hallerinde dahi mükerrer tahsilât yapmamak kaydı ile 

alacakları için tüm yasal yollara başvurmaya yetkilidir. 
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13- Teminatlar: Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. teminat olarak ipotek, menkul rehni, hesap rehni, alacak 

temliki, kefalet, garanti, kambiyo senedi vb. GKS’de yazan veya yazmayan bilcümle teminatı isteyebilir. 

Ayrıca gerekli hallerde ek teminat da talep edebilir. Kredinin kullandırılmasını bunların teminine bağlayabilir; 

bunların verilmemesini muacceliyet nedeni yapabilir. 

14- Teminatların tesis ve fekki ile ilgili tüm masraflar Müşteriye aittir. Bunlar ödenmedikçe Golden Global 

Yatırım Bankası A.Ş. kendi edimini ifadan kaçınabilir. 

15- Golden Global Yatırım Bankası A.Ş., teminatların sigortalanmasını talep edebilir; tüm prim ve masraflar 

Müşteriye aittir. 

16- Müşterinin, Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. uhdesinde her ne sebeple olursa olsun 

bulunan/bulunacak vadesi gelmiş veya gelecek bilcümle alacak, döviz ve TL cari/katılma hesapları ve kâr 

payları ve sair ferileri, bloke hesaplar, nakit hesaplar, kiralık kasalar, lehlerine gelmiş ve gelecek havaleler ile 

gönderilecek havaleler, tahsile verilmiş olsalar dahi poliçe, bono, çek, konişmento, emtiayı temsil eden 

senetler dâhil bilcümle kıymetli evrak ve bedelleri, tahviller, hisse senetleri ve bunların kâr payları ve 

kuponları, altın ve her türlü eşya (mal) üzerinde Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’nin rehin, hapis, virman 

ve takas hakkı vardır. 

17- GKS’ye istinaden Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. ile Müşteri arasındaki asli ve/veya feri tüm alacak, 

borç, iş, işlem, ilişkilere ait olarak, ilgili mevzuat gereği doğacak ve ödenmesi gerekebilecek her türlü vergi,  

resim, harç, fon, masraf ve sair mali yükümlülükler ile bunlara gelecek zamlar, ihdas veya ekler, bunların 

cezaları, gecikme hallerindeki ferileri Müşteriye aittir. 

Giderler: Kredi nedeniyle peşinen Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’ye ödenmesi gereken masraf ve   

ücretlerdir.  

Dosya Masrafı: İşlem tutarına göre değişiklik gösterir. Kredi tutarına göre oransal hesaplanır. Teminat olarak 

kabul edilecek şeylerin kıymet takdirinin yapılması için gerekli ekspertiz masrafı ve teminat değerlemesi için 

ödenecek ekspertiz masrafı Müşteri tarafından peşin ödenir. Kredi ve kredi sayılan işlemler dolayısıyla 

Müşteriden alınacak normal masraflar ile teminat ve senet alımı, bunların fek, terkin ve iadeleri, borçların 

tahsili başta olmak üzere bu Sözleşmede belirtilen tüm işler ve ilişkiler nedeni ile gerek sözleşme ve gerekse 

mevzuat gereği Müşteriye ait olduğu hüküm altına alınmış her türlü teminat, tescil ve fek masrafları, sigorta 

primleri, komisyon, protesto, tebliğ, haberleşme, borsa veya diğer bir yerlere kayıt, tescil, terkin, fek, nakliye, 

depo, ardiye ve muhafaza, tahlil, ekspertiz masrafları yanında, tespit, teslim, tahliye, ihtiyati haciz, ihtiyati 

tedbir, icra takibi, haciz, muhafaza, satış, dava masrafları; dava ve takip işlemleri için resmi olarak yapılacak 

ödemeler dışında ayrıca bu işlemlerin yapılması için Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. tarafından yurt içi 

veya dışında ödenecek konaklama, seyahat masrafları, yine yönetim gideri ile sair bilcümle masraflar 

Müşteriye aittir. 

18- Takip, dava ve sair kanuni işlemler için ödenecek başvuru harcı, tahsil harcı, karar harcı, feragat harcı, 

harici tahsil harcı, temyiz harcı ve hangi ad altında olursa olsun ödenmesi gerekecek bilcümle harç, vergi, 

resim ve fonlar Müşteriye aittir. 

19- Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’ye herhangi bir sebeple bildirilmiş adresler, bildirilmiş bir adresin 

olmaması halinde ise Ticaret Sicilindeki (gerçek kişiler için MERNİS) son adresler kanuni ikametgah sayılır; 
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adres değişiklikleri derhal yazılı olarak Bankaya bildirilmezse, Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. nezdinde 

müşteri ve kefillere ait birden çok adres bulunsa dahi Banka nezdindeki adreslerden herhangi birine yahut 

ticaret sicilindeki (gerçek kişiler için MERNİS) kayıtlı adrese gönderilmiş olması kaydıyla tebligat 

muhatabına ulaşmasa dahi tebligatın adrese ulaştığı tarihte muhatabına yapıldığı kabul olunur. 

20- GKS’den doğacak anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu 

anlaşma genel mahkemelerin ve icra dairelerinin yetkisini ortadan kaldırmaz.  

21- GKS ve içeriği işlemler nedeniyle çıkacak her türlü anlaşmazlıkta, Golden Global Yatırım Bankası’nın 

yetkilileri ile Müşteri’nin kendisi veya yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmeler tahtında Banka tarafından 

tutulan yazılı kayıtlar, Müşteri’nin Banka’ya bildirdiği faks numarasından, e-posta adresinden, KEP 

adresinden, telefon numaralarından göndermiş olduğu iletiler hakkında Banka bilgisayarından ulaşılan hali 

dahil Banka tarafından tutulmuş olan ses ve görüntü kayıtlarının ve buna dair bilgisayar kayıtlarının, 

mikrofilm ve mikro fişler, işlem logları ile benzeri kayıtlar bağlayıcı olup, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 

193. maddesi uyarınca kesin delil teşkil eder. 

22- GKS, Müşterinin daha önce Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.’ye vermiş olduğu, genel veya özel 

nitelikteki tüm taahhüt ve sözleşmeler ile Müşteri ile Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. arasında 

akdedilmiş olan tüm fon/finansman/kredi sözleşmelerinin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, bu Sözleşmede 

yer alan yeni ve farklı hükümler daha önce imzalanmış tüm sözleşmeler ve bu sözleşmelerle ilgili olarak yapılan 

limit artışları ve ek sözleşmeler ve yine bundan sonraki krediler ve kredi sayılan işlemler için de aynen 

geçerlidir. 

C) TEMİNATLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 

Bankamızca, tarafınıza ya da kefalet, aval ve/veya garantiniz tahtında ilişkili olduğunuz gerçek veya tüzel 

kişilerle (bundan sonra birlikte veya ayrı ayrı “Müşteri” olarak anılacaktır) gerçekleştirilecek bankacılık 

işlemleri nedeniyle, Bankamıza karşı doğmuş ve doğacak olan borçlar için Bankamız lehine, aşağıda I no.lu 

başlık altında ayrıntıları yer alan teminatlar tarafınızca tesis edilmiş/edilebilecek olup; bu teminatların hangi 

borçlar için ne süre ile teminat teşkil edeceği ve bunların aleyhinize doğurabileceği riskler aşağıda açık, net 

ve ayrıntılı biçimde belirtilmiştir. 

I. Tesis Edilen/Edilecek Teminatlar ile Aleyhinize Doğurabileceği Yükümlülük ve Riskler: 

İPOTEKLER: Maliki olduğunuz taşınmaz/taşınmazlar üzerinde Bankamız lehine tesis edilen/edilecek 

ipotek/ipotekler. İpotek sözleşmesinde belirtilen borçluların, yine ipotek sözleşmesinde belirtilen borçları için 

teminat teşkil eder. Borçların kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde ipoteğin paraya çevrilmesi cihetine 

gidilebilir ve ipotek konusu taşınmaz satılarak elde edilecek bedelden borcun tahsili sağlanır. 

KEFALETLER: Kredi sözleşmesini/sözleşmelerini müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalamanız 

ile tesis edilen kefaletleriniz. Kefalet sözleşmesinde belirtilen borçluların, yine kefalet sözleşmesinde 

belirtilen borçları için teminat teşkil eder. Tarafınız, anılan borçların tamamından aynen borçlu gibi müşterek 

borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu bulunmaktadır. Yani borçlu borcunu ödemediğinde Bankamız 

aleyhinize aynen borçlu gibi takibat yaparak, alacaklarını tahsil edebilir. Bankaya karşı, kefalet azami 

miktarınca ve tüm malvarlığınızla sorumlu olursunuz. Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü 

kefalet, sözleşmenin kurulmasından başlayarak 10 (on) yıl geçmesiyle sona erer; bu süre tüzel kişiler için 

uygulanmaz. Tüketici işlemlerinde, tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan kefaletler, adi kefalettir. 
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AVAL VE/VEYA GARANTİLER: Tarafınızca, kambiyo taahhütlerine verilen/verilecek avaller. Yine 

sözleşmeleri garantör sıfatıyla imzalamış/imzalayacak olmanız nedeniyle oluşan garantörlükler. Garanti 

sözleşmesinde belirtilen borçluların, yine garanti sözleşmesinde belirtilen borçları için; avalde ise avalist 

olarak imzalanan kambiyo senedinde yer alan bir veya birden çok borçlunun senet miktarınca veya azami 

miktar kadar borcu için teminat teşkil eder. Bankaya karşı, aval veya garanti miktarınca ve tüm malvarlığınızla 

sorumlu olursunuz. Aval ve garantiler dolayısıyla Bankamız, tüketici işlemleri hariç olmak kaydıyla, diğer 

işlemlerden kaynaklanan alacaklarını tahsil için, borçluların borçlarını ödeyip ödemediğine bakmaksızın 

tarafınıza aynen borçlu gibi müracaat ederek alacaklarını takip ve tahsil edebilir. Tüketici işlemlerinde, 

tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun adi kefalet  

sayılır. 

ALACAK TEMLİKİ: Alacaklarınızın teminat amacıyla Bankamıza devrine dair alacak devri 

sözleşmesi/sözleşmeleri. Alacağın devri sözleşmesinde belirtilen borçluların, yine alacağın devri 

sözleşmesinde belirtilen borçları için teminat teşkil eder. Borçların kısmen veya tamamen ödenmemesi 

halinde doğrudan mahsup yoluna başvurulabilir. 

BANKA GARANTİLERİ: Banka teminat mektupları, banka avalli poliçeler ya da banka keşideli/blokeli 

çekler. Kredi sözleşmesinde belirtilen borçluların, yine kredi sözleşmesinde belirtilen borçları için teminat 

teşkil eder. Borçların kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde paraya çevrilmesi cihetine gidilebilir; 

lüzumu halinde bu amaçla icra takipleri yapılabilir. 

MENKUL KIYMET REHNİ: Tarafınıza ait bulunan hisse senetleri üzerine ya da yetkili şirketler 

tarafından ihraç edilmiş kira sertifikaları ve tarafınıza ait diğer sermaye piyasası araçları üzerine Bankamız 

lehine tesis edilen/edilecek rehinler. Rehin sözleşmesinde belirtilen borçluların, yine rehin sözleşmesinde 

belirtilen borçları için teminat teşkil eder. Borçların kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde rehnin 

paraya çevrilmesi yoluna başvurulabilir. 

TİCARİ TAŞINIR (MENKUL) REHNİ: Ticari işlerle sınırlı olmak kaydıyla, mülkiyeti tarafınıza ait 

olup, özel bir sicile tescilli olmayan menkuller1 üzerinde, teslime bağlı veya teslime bağlı olmaksızın 

Bankamız lehine tesis edilen/edilecek menkul rehni ve işletme rehinleri. Rehin sözleşmesinde belirtilen 

borçluların, yine rehin sözleşmesinde belirtilen borçları için teminat teşkil eder. Borçların kısmen veya 

tamamen ödenmemesi halinde rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurulabilir. 

ARAÇ VE/VEYA ÖZEL SİCİLE KAYITLI SAİR TAŞINIRLARIN REHNİ: Mülkiyeti tarafınıza ait 

bulunan araç ve/veya özel sicile kayıtlı sair taşınırlar üzerinde Bankamız lehine tesis edilen/edilecek 

rehinler. Rehin sözleşmesinde belirtilen borçluların, yine rehin sözleşmesinde belirtilen borçları için 

teminat teşkil eder. Borçların kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde rehnin paraya çevrilmesi yoluna 

başvurulabilir. 

HESAP REHNİ: Bankamızdaki ve/veya diğer bankalardaki hesaplarınız üzerine Bankamız lehine tesis 

edilen/edilecek hesap rehinleri. Rehin sözleşmesinde belirtilen borçluların, yine rehin sözleşmesinde 

belirtilen borçları için teminat teşkil eder. Borçların kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde doğrudan 

                                                
1Alacaklar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, hammadde, hayvan, her türlü kazanç ve 

iratlar, başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsatlar, kira 

gelirleri, kiracılık hakkı, makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme cihazları dâhil her 

türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı, sarf malzemesi, stoklar, tarımsal ürün, ticaret unvanı ve/veya işletme 
adı, ticari işletme veya esnaf işletmesi, ticari plaka ve ticari hat, ticari proje, vagon ile bunlardan üçüncü kişiler 

zilyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları. 
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alacağa mahsup edilmesi yoluna başvurulabilir. 

GEMİ VE/VEYA HAVA ARACI İPOTEĞİ: Mülkiyeti tarafınıza ait bulunan ve ilgili sicillerde adınıza 

kayıtlı bulunan gemi ve/veya hava aracı üzerinde Bankamız lehine tesis edilen/edilecek ipotekler. İpotek 

sözleşmesinde belirtilen borçluların, yine ipotek sözleşmesinde belirtilen borçları için teminat teşkil eder. 

Borçların kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluna başvurulabilir ve 

ipotek konusu mallar satılarak elde edilecek bedelden borcun tahsili sağlanır. 

HAK/ALACAK REHNİ: Ticari olmayan işler bakımından, üçüncü kişilerle akdettiğiniz sözleşmelerden 

kaynaklanan hak ve alacaklarınız üzerine Bankamız lehine tesis edilen/edilecek rehinler. Rehin 

sözleşmesinde belirtilen borçluların, yine rehin sözleşmesinde belirtilen borçları için teminat teşkil eder. 

Borçların kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurulabilir. 

KIYMETLİ EVRAK VE BENZERİ SENETLER: Banka teminat mektupları, banka avalli poliçeler ya 

da banka keşideli/blokeli çekler. Kredi sözleşmesinde belirtilen borçluların, yine kredi sözleşmesinde 

belirtilen bankamız nezdindeki kredi borçları için teminat teşkil eder. Borçların kısmen veya tamamen 

ödenmemesi halinde paraya çevrilmesi yoluna gidilebilir; lüzumu halinde bu amaçla icra takipleri 

yapılabilir. 

II. Teminatların Hangi Vadelerde Kullanılabileceği: 

Yukarıda I no.lu başlık altında ayrıca bir vade belirtilmemiş ise söz konusu teminatlar Bankamızca fekki 

yazılı olarak bildirilinceye kadar geçerlidir. Bankamızca teminatın fekki açıkça ve yazılı olarak 

bildirilmedikçe Bankamız ile Müşteri arasındaki ilişkiler/borçlar zaman zaman sona erse, araya zaman 

girdikten sonra tekrar yenilense veya farklı sözleşmelerle, ayrı ayrı zamanlarda, değişik para cinsinden veya 

kredi türünden ya da Müşteri limitinden ve talimat/muvafakat ile üçüncü kişilere yeni krediler kullandırılsa 

dahi, tesis edilen teminatlar, hangi sebepten dolayı veya her ne ad altında olursa olsun, her nevi ve cins, 

doğmuş ve doğacak bütün borçların teminatını teşkil edecektir. 

Müşterinin, Bankamıza asli ve/veya fer’i hiçbir borcunun kalmaması ve teminat fekki için gerekli masraf, 

ücret ve sair bedellerin ödenmesi halinde teminatlar, ilgili teminata ilişkin mevzuat hükümlerinde yazılı usul 

ve süreler içinde fek ve/veya tarafınıza iade edilecektir. 

 

GOLDEN GLOBAL  

YATIRIM BANKASI A.Ş. 

MÜŞTERİ 

  Ad – Soyad /Unvan: 

 Tarih: 

 İmza: 

 

 

 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, GKS’ye ve Teminatlara ilişkin bilgilendirme metinlerini okudum, 

anladım, kabul ettim ve formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 
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1. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, GKS’ye ve Teminatlara ilişkin bilgilendirme metinlerini okudum, 

anladım, kabul ettim ve formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 

 

 

 

 

2. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, GKS’ye ve Teminatlara ilişkin bilgilendirme metinlerini okudum, 

anladım, kabul ettim ve formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 

 

 

 

 

3. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, GKS’ye ve Teminatlara ilişkin bilgilendirme metinlerini okudum, 

anladım, kabul ettim ve formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 
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5. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, GKS’ye ve Teminatlara ilişkin bilgilendirme metinlerini okudum, 

anladım, kabul ettim ve formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 

 

 

 

 

6. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, GKS’ye ve Teminatlara ilişkin bilgilendirme metinlerini okudum, 

anladım, kabul ettim ve formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 

 

 

 

  4. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, GKS’ye ve Teminatlara ilişkin bilgilendirme metinlerini okudum, 

anladım, kabul ettim ve formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 
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  7. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, GKS’ye ve Teminatlara ilişkin bilgilendirme metinlerini okudum, 

anladım, kabul ettim ve formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 

 

 

 

 

8. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, GKS’ye ve Teminatlara ilişkin bilgilendirme metinlerini okudum, 

anladım, kabul ettim ve formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 

 

 

 

 

9. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, GKS’ye ve Teminatlara ilişkin bilgilendirme metinlerini okudum, 

anladım, kabul ettim ve formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 

 

mailto:goldenglobal@hs02.kep.tr
http://www.goldenglobalbank.com.tr/


 
                                                                      GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ                                                    Sayfa 10/65 

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 127 B/17 Şişli /İstanbul 

Mersis No: 0396123319100001 | goldenglobal@hs02.kep.tr | www.goldenglobalbank.com.tr |Tel:(212) 215 26 41 

GKS.2023.V1.0001.TR                                         
  

  

SÖZLEŞME ÖNCESİ KEFİL BİLGİLENDİRME FORMU 

Sözleşme içerisinde yer alan kefalete ilişkin hükümler, Bankamız tarafından tek taraflı olarak 

önceden hazırlanmış tip sözleşme niteliğinde olup, genel işlem koşulları içermektedir.  

Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer 

sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme 

hükümleridir. Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına 

girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu koşulların varlığı 

hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme imkânı sağlamasına ve karşı tarafın da bu 

koşulları kabul etmesine bağlıdır. Bu nedenle aşağıda kefalete ilişkin genel işlem koşulları 

hakkında bilgi verilmektedir.  

BİLGİLENDİRME KONULARI: 

1. Müşterinin borcu muaccel hale geldiğinde Kefilin borcu da muaccel hale gelir. Sözleşmenin 

temerrüt hükümleri başta olmak üzere, kefaletin niteliğine aykırı olmayan tüm hükümleri kefalet 

için de geçerli ve bağlayıcıdır. 

2. Kefilin sorumluluğu, mevcut borçlar bakımından Sözleşmenin imzalanması anı itibariyle; 

doğacak borçlar bakımında ise Müşterinin Bankaya borçlanması anı itibariyle başlar. 

3. Kefil, Müşteri ve diğer kefillerle birlikte, müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatıyla sorumludur. 

4. Kefilin sorumluluk ve yükümlülükleri diğer müşterek borçlu ve müteselsil kefillerden bağımsız 

olup, Borçlar Kanunu m.587/4 te tanımlanan bağımsız birlikte kefalet niteliğindedir; Bankanın 

Müşteri, Kefil ve sıfatı ne olursa olsun borçluların tümüne birden veya dilediğine veya 

dilediklerine, borcun tamamı için başvurma hakkı bulunmaktadır. 

5. Bankanın Müşterinin borçlarını taksitlendirmesi, teminatları tamamen ve kısmen geri vermesi, 

fek veya terkin etmesi, teminatların zamanaşımına uğraması, Müşteri, diğer Kefil, avalist, 

garantör ve sair borçluları veya mirasçılarını ibra etmesi veya bunlarla ilgili hakkından 

vazgeçmesi, feragat etmesi, sulh olması ve benzeri Müşteri yararına olan ve fakat açıkça/kasten 

Kefil aleyhine olmayan iş ve işlemlerde Bankanın açıkça/kasten Kefil aleyhine hareket ettiği 

kanıtlanmadıkça Bankanın Kefile karşı hiçbir sorumluluğu olmaz. 

6. Borcun kısmen veya tamamen Kefil tarafından ödenmesi durumunda; Kefilin en geç bir ay içinde 

yazılı talepte bulunması kaydı ile Banka alacaklarının tamamen tahsilinden sonra Kefilin yaptığı 

ödemeyle sınırlı miktardaki teminatları Kefile verebilir. Teminatların Kefile verilmesine dair tüm 

masraf, vergi, harç ve sorumluluklar Kefile aittir. Kefilin ödeme yaptığı tarihten itibaren en geç 

bir ay içinde teminatları talep etmemesi halinde Banka, Kefile ayrıca bir bildirimde bulunmadan 

teminatları Müşteri, diğer Kefil veya ilgilisine iade edebilir. 

7. Bankanın diğer rehin, ipotek, garanti taahhüdü, kefalet, kabul, aval sair ayni ve şahsi 

teminatlardan dilediklerine başvurma hakkı bulunmakta olup; Banka, bunları bir veya birden çok 

kere değiştirme, temdit etme, bunlardan vazgeçme (terkin, fek, iade vs.) veya ibra etme, borcu 

taksitlendirme ve sair biçimde yeniden yapılandırma biçiminde tam bir serbestiye sahiptir. 

8. Kefalet sözleşmesi süresiz akdedilmekte olup, gerçek kişiler bakımından 10 (on) yıl süre ile 

geçerli olacaktır. Borç devam ettikçe, kefaletten dönme mümkün değildir. 
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9. Kefil, müşteri ile banka arasındaki tüm krediler, kredi sayılan işlemler veya sebeplerden dolayı 

müşterinin bankaya karşı doğmuş ve/veya bundan sonra işbu sözleşme veya sair sözleşmelere 

istinaden doğacak tüm borçlarından sorumludur. 

 

  1. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, ilişkin bilgilendirme formunu okudum, anladım, kabul ettim ve formun 

imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 

 

 

 

 

2. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, ilişkin bilgilendirme formunu okudum, anladım, kabul ettim ve 

formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:goldenglobal@hs02.kep.tr
http://www.goldenglobalbank.com.tr/


 
                                                                      GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ                                                    Sayfa 12/65 

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 127 B/17 Şişli /İstanbul 

Mersis No: 0396123319100001 | goldenglobal@hs02.kep.tr | www.goldenglobalbank.com.tr |Tel:(212) 215 26 41 

GKS.2023.V1.0001.TR                                         
  

  

3. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, ilişkin bilgilendirme formunu okudum, anladım, kabul ettim ve 

formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 

 

 

 

  4. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, ilişkin bilgilendirme formunu okudum, anladım, kabul ettim ve formun 

imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 

 

 

 

5. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, ilişkin bilgilendirme formunu okudum, anladım, kabul ettim ve 

formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 
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6. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, ilişkin bilgilendirme formunu okudum, anladım, kabul ettim ve 

formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 

 

 

 

  7. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, ilişkin bilgilendirme formunu okudum, anladım, kabul ettim ve formun 

imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 

 

 

 

8. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, ilişkin bilgilendirme formunu okudum, anladım, kabul ettim ve 

formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 
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9. Kefil 

Ad – Soyad/Unvan : 

Tarih                              : 

İmza : 

“Yukarıdaki Genel İşlem Koşullarına, ilişkin bilgilendirme formunu okudum, anladım, kabul ettim ve 

formun imzalı bir nüshasını fiziki olarak teslim aldım.” 
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1. TARAFLAR  

1.1. Bir taraftan “Banka” olarak adlandırılan Ticaret Sicil Numarası: 213202-5, Merkezi: Büyükdere Cad. 

No:127 Esentepe Şişli/İSTANBUL, İnternet Sitesi adresi www.goldenglobalbank.com.tr olan GOLDEN 

GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş., diğer taraftan “Müşteri” olarak adlandırılan 

……………………………………..…………………………………………….arasında aşağıda yazılı ve 

Taraflarca kabul edilen maddeler, koşullar kapsamında  Banka, Müşteri’ye aşağıda miktarı yazılı limitli bir 

kredi kullandırabilecektir: 

………………………………………………… (Yalnız...................................................................................)  

 

Bu limit doğrultusunda karşılıklı müzakere edilerek “Sözleşme” olarak adlandırılan iş bu Genel Kredi 

Sözleşmesi ve ekleri imzalanmış olup, imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

1.2. Kefil; Müşteri’nin, Yatırım Bankası’na karşı iş bu Sözleşmeden doğan edimlerinin ifa edilmemesinden 

kaynaklı tüm sonuçlarından Müşteri’den farksız olarak müştereken ve müteselsilen sorumlu olmayı kabul 

etmiş sayılan gerçek ya da tüzel kişiyi ifade eder. 

Sözleşmeyi imza eden her bir muhatap ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU 

Banka tarafından Müşteri’ye kullandırılacak olan ve Mevzuatın kredi olarak saydığı faizsiz finans ilke ve 

standartlarına uygun Yatırım Bankacılığı çerçevesindeki işlemler sebebi ile taraflar ve diğer imza sahipleri 

arasında doğmuş ya da doğacak alacak-borç ilişkisinin kurulması, ifası, yapılandırılması ya da itfasına ilişkin 

usul ve esaslar Sözleşme’nin konusunu oluşturmaktadır. 

3. SÖZLEŞME’NİN KAPSAMI 

3.1. Sözleşme’nin uygulamasında Banka’nın Mevzuat’ta düzenlenmiş olan niteliğine ve faizsiz finans ilke 

ve standartlarına uygun finansman sağlayan bir kuruluş olması dikkate alınacak olup bu husus Sözleşme’nin 

uygulanması ve yorumlanmasında her zaman temel ilke olarak kabul edilecektir. 

3.2. Sözleşme, Taraflar arasında doğmuş ya da doğacak her türlü kredi ilişkisini, Mevzuat’ın kredi saydığı 

diğer iş ve işlemleri, finansman ve fon sağlama işlemlerini, teminatları, karşılıklı hak ve yükümlülükleri içerir.  

3.3. Sözleşme tüm maddeleri ile bir bütün olup, herhangi bir maddede belirtilen iş ve işlemlerin farklı 

şekillerde adlandırılması, nitelendirilmesi ya da farklı yerde düzenlenmesi Sözleşme’nin diğer maddelerinden 

ayrı ve dar biçimde yorumlanamaz. 

3.4. Banka tarafından Müşteri’ye tahsis edilmiş ve edilecek, kullandırılmış ve kullandırılacak Kredi’lerde 

öncelikle var ise Taraflar arasında imzalanmış özel sözleşme hükümleri uygulanır. Özel sözleşme yoksa işbu 

Sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Sözleşme’de hüküm bulunmaması halinde, Banka’nın uygulamadaki iç 

Mevzuat hükümleri bunlarda da hüküm bulunmaması halinde ilgili teamüller ve Mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

4. KREDİ LİMİTİ 

4.1. Belirlenen kredi miktarı, Banka’yı bağlayan kesin bir limit ve taahhüt olmayıp, Müşteri’ye Sözleşme şartları 

ve hükümleri çerçevesinde kullandırılabilecek üst limit miktarıdır. Banka, tahsis edilen kredi limitinin 

tamamını kullandırmak zorunda olmayıp, Sözleşme’de yer alan hükümlere göre ya da bunlara bağlı 

kalmaksızın (sebep göstermeksizin) limiti iptal edebilir, miktarı azaltabilir veya uygun göreceği miktara kadar 

artırabilir, limitin kullanımını sürekli veya geçici durdurabilir, kullanım ve teminat şartlarını değiştirebilir. 
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Banka, bu hallerde Müşteri’yi yazılı veya sözlü olarak bilgilendirecektir. Müşteri, bu konularla ilgili bilcümle 

talep, itiraz ve sair haklarından peşinen feragat ettiğini gayrikabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.2. Müşteri’ye tahsis olunan kredi limiti hangi para cinsinden olursa olsun, Banka söz konusu kredi 

limitini TL veya herhangi bir yabancı para cinsi üzerinden kullandırabilir. Müşteri’ye Sözleşme’de belirlenen 

yabancı para cinsi dışında bir yabancı para veya kıymetli maden-metal olarak kredi kullandırılması halinde, 

kullandırım tarihindeki yabancı para veya kıymetli maden-metal paritesinin kredi limitinin saptanmasında 

esas alınacaktır. Taraflar, Sözleşme yabancı para olarak veya kıymetli maden-metal olarak tanzim olunmasına 

rağmen Müşteri’ye TL bazında kredi kullandırıldığında; kredi limitinin tespitinde Kredi’nin yabancı para 

olarak veya kıymetli maden-metal olarak kullandırıldığı tarihindeki TCMB Döviz Satış Kuru çarpımı sonucu 

bulunacak TL karşılığının esas alınacağını, kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

5. TANIMLAR 

Alım Satım: Yürürlükteki Mevzuat gereği, finansman yöntemi olarak malın/hizmetin/hakkın/menkul 

kıymetin sağlanmasına (alım-satımına) ilişkin hukuki ilişkileri ifade eder. 

BSMV: 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nda tanımlanan Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi veya 

bunun yerine geçebilecek vergileri ifade eder. 

Finansman/Kredi: Bankacılık Mevzuatı uyarınca sadece Banka tarafından sağlanabileceği belirtilen faizsiz 

finans ilkelerine uygun finansman yöntem ve işlemlerini ifade eder. 

Gecikme Cezası: Müşteri’nin vadesinde ödemesi gereken borcunu ödemede gecikmesi durumunda, tarafların 

mutabakatıyla belirlenen veya Sözleşme ya da eklerine istinaden belirlenecek oran esas alınarak hesaplanıp, 

anaparaya ilave edilecek tutarı ifade eder. 

Kâr Payı: Her bir kredi veya Mevzuat’ın kredi saydığı işlemde, Banka’nın işlem kârı olarak, tarafların 

serbestçe belirleyecekleri veya Sözleşme ya da eklerine istinaden belirlenecek oran esas alınarak hesaplanıp 

anaparaya ilave edilen tutarı ifade eder. 

Kefil: Sözleşme’de yetki ve sorumlulukları belirtilen ve Sözleşme’yi müştereken ve müteselsil kefil sıfatıyla 

imzalayan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 

Kıymetli Maden-Metal: Altın ve gümüş dışında kıymetli maden-metal borsalarında işlem görebilecek 

standarttaki Mevzuat’ın izin verdiği madenleri-metalleri ifade eder. 

KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’nu ifade eder. 

Mal: Krediye konu olabilecek menkul ve gayrimenkulleri, hak ve hizmetleri ifade eder. 

Mevzuat: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemeler. 

Müşteri: Sözleşme’de adı-soyadı/unvanı belirtilen ve Sözleşme’yi Müşteri sıfatıyla imzalayan kişi/kişileri 

ifade eder. Müşteri’nin birden fazla olması halinde Sözleşme’de Müşteri kelimesi tekil olarak ifade edilmiş 

olsa dahi çoğul olarak Sözleşme’deki birden fazla olan tüm Müşteriler’i ifade eder. 

Satıcı: Krediye konu olabilecek menkul ve gayrimenkulleri, hak ve hizmetleri sunan, satan, sağlayan, 

devreden, kullandıran vaat eden, ithalatçı, imalatçı veya sair biçim ve sıfatla hukuki ilişkinin bir tarafını 

oluşturarak, taahhüt ve yükümlülük altına giren gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 

TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.’yi ifade eder. 

Risk Grubu: Bir gerçek kişi ile eşi ve çocukları, bunların yönetim kurulu üyesi veya genel müdürü oldukları 

veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri 

ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıkları ifade eder. 

6. KREDİNİN KULLANDIRIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 

6.1. Kredi, başta kurumsal finansman desteği, finansal kiralama, kâr-zarar ortaklığı yatırımı, ortak yatırımlar, mal 

mailto:goldenglobal@hs02.kep.tr
http://www.goldenglobalbank.com.tr/


 
                                                                      GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ                                                    Sayfa 17/65 

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 127 B/17 Şişli /İstanbul 

Mersis No: 0396123319100001 | goldenglobal@hs02.kep.tr | www.goldenglobalbank.com.tr |Tel:(212) 215 26 41 

GKS.2023.V1.0001.TR                                         
  

  

karşılığı vesaikin finansmanı, Müşteri için emtia ve sair taşınır mal veya taşınmaz temini, Akreditif, ithalat- 

ihracat ile ilgili kredi, aval, teyit, temsilci, mutemet ve sair sıfatlar ile Müşteri adına veya Müşteri talimatı ile 

başka kişi veya kişiler adına ithalat yapılması, kıymetli maden-metal ve sair piyasalarda işlem yapılması, 

teminat mektubu, kontrgaranti, kefalet, kabul-aval, ciro ve diğer tüm garantilerin verilmesi, kredi kartı, çek 

defteri verilmesi, ödünç verilmesi, varlıklarının satışı, fiziki kıymetli maden-metal ve sair yöntemlerle nakdi 

ve gayrinakdi Kredi’ler şeklinde kullandırabilecektir. 

6.2. Kredi, Sözleşme’de yer almasa da gerek mevcut ve gerekse daha sonra yürürlüğe girecek Mevzuat 

hükümleri ile Bankacılık Kanunu esaslarına uygun olarak kredi ve kredi sayılan tüm işlemler için 

kullandırılabilecektir. TL veya yabancı para cinsinden kredi kullandırılabilir, borçlanma ise farklı para 

cinsinden yapılabilir. Kredi ipotek, kefalet, rehin ve sair ayni veya şahsi teminatlar karşılığı veya teminatsız 

olarak kullandırılabilir. Banka, krediyi kısa, orta, uzun vadeli veya vadesiz olarak kullandırabilir. 

6.3. Banka, Müşteri’ye tahsis etmiş/edecek olduğu Kredi’yi işbu Sözleşme’de öngörülen limit dahilinde 

bir veya birden fazla seferde, limit tahsisinin hangi para cinsinden yapılmış olduğuna bağlı olmaksızın Türk 

Lirası veya herhangi bir döviz cinsinden kullandırabilir, borçlanma ise farklı para cinsinden yapılabilir.   

6.4. Banka’nın vekalet verme işlemini tamamlaması ve ilgili formların karşılıklı olarak imzalanmasından 

sonra finansman konusunun Müşteri tarafından teslim alınıp alınmadığına bakılmaksızın Müşteri’nin 

başvurusuna istinaden Banka tarafından Müşteri için Satıcı, imalatçı, ihracatçı, ithalatçı ve sair kişilere veya 

Müşteri’ye, temsilcisine, vekiline ödeme yapılması veya ödeme yapacağına dair beyan, bildirim veya 

taahhütte bulunması ile birlikte Müşteri derhal borçlanmış olur. Bu bakımdan satıcı/imalatçı ve sair kişilerin 

malı teslim veya hizmeti ifa edip etmemesine veya taahhüt konusu işlemin, gerçekleşip gerçekleşmemesine, 

hakkın teslim edilip edilmemesine bakılmaksızın tahsis edilen limit kullanılmış ve bu suretle Müşteri hesabı 

borçlandırılmış olacaktır. Banka ile Müşteri arasında işbu Sözleşme’nin imzalanmasını müteakip, Müşteri’nin 

borçlandırılma işlemi tamamlanmış olur. Kredi tahsisi birden çok Müşteri’ye grup şeklinde yapıldığı takdirde, 

Müşteri’lerden sadece birisine, birkaçına veya tamamına Kredi kullandırılabilir. Müşteri’lerden birine 

yapılacak ödeme tamamı nam ve hesabına yapılmış sayılacak ve her bir Müşteri ayrı ayrı Banka’ya karşı 

kullandırılan Kredi miktarı ile sınırlı olmaksızın borcun tamamından müştereken ve müteselsilen sorumlu 

olacaktır. 

6.5. Müşteri anapara ile buna kâr payı, vergi, harç, resim, fon, masraf ve sair maliyetlerin eklenmesi sureti 

ile doğacak tüm borçlarını belirlenecek vade ve miktarlara ve Banka kayıtlarına göre geri ödeyecektir. Kredi, 

kural olarak belirli bir vade ve belirli bir kâr payı üzerinden kullanılmış olduğundan, Banka’nın yazılı kabulü 

olmadıkça kısmen veya tamamen erken kapatma ve sair gerekçelerle anapara, kâr payı ve diğer tüm feriler 

dahil hiçbir indirim talebinde bulunulamaz. Müşteri’nin Banka nezdindeki kredi hesabına yatıracağı paralar 

erken ödemenin yapıldığı ve kabul edildiği anlamına gelmez. Taraflar bu hususta gayrikabili rücu mutabık 

olup, Müşteri Kredi’yi kısmen veya tamamen erken ödeme/kapatma talebinde bulunmayacağını ve Kredi’yi 

erken ödese/kapatsa dahi hiçbir ad altında ve hiçbir surette indirim talebinde bulunmayacağını gayrikabili 

rücu kabul beyan ve taahhüt eder. 

6.6. Müşteri’ye limit tahsis edilmiş olması, limitin mutlaka kullandırılacağı anlamında olmadığı gib i 

Banka, Sözleşme imzalanmış, senetler tevdi edilmiş, rehin tesis edilmiş, ipotekler tescil edilmiş, kefalet-

garanti gerçekleşmiş, maddi veya şahsi sair teminatlar verilmiş olsa dahi, yasal hükümler, Sözleşme 

hükümleri, bankacılık uygulaması gereği Müşteri’ye veya Banka’ya ilişkin subjektif veya objektif sebepler 

dolayısıyla Kredi’yi kullandırmayabilir veya kısmen kullandırabilir, kullanım şartlarını değiştirebilir, 

kullanımı geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bu durumda Müşteri’nin Banka’ya hiçbir borcu yoksa yazılı 

talep halinde Banka verilen teminatları iade ile yükümlüdür. Müşteri, bu maddede zikredilen ve kullanılan 

Banka yetkileri ile ilgili olarak, bilcümle talep, itiraz ve sair haklarından peşinen ve dönülmez biçimde feragat 
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ettiğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri’ye limit tahsisi kredinin mutlaka kullandıracağı şeklinde 

yorumlanamaz ve Banka herhangi bir sübjektif sebeple Kredi kullanımı ile ilgili şartları istediği gibi 

değiştirebilir.  

6.7. Banka Kredi’yi tamamen veya kısmen, nakit, havale, virman veya peşin, avans, vadeli veya Akreditif, 

vesaik-mal mukabili, poliçe, bono veya çek ile veya kendi belirleyeceği sair uygun yöntemlerle ödeyebilir. 

Ödemeye ilişkin aksine yasal bir düzenleme ve yazılı bir mutabakat olmadıkça, Banka ödeme yöntemini 

belirlemeye yetkilidir. Sözleşme aynı zamanda ödeme yönteminin belirlenip icrası için Banka’ya verilmiş 

dönülemez bir yetki ve talimat hükmündedir.  

6.8. Kredi hangi yöntemle kullandırılırsa kullandırılsın, Banka’nın bir ödemede bulunması veya ödeme 

talebiyle karşılaşması halinde, yapılan ödemeler derhal Müşteri hesaplarına borç kaydedilecek ve Müşteri bu 

borçları, Sözleşme şartları dahilinde Banka’ya itirazsız ödemekle yükümlü olacaktır. 

6.9. Müşteri’nin talebi ile tahsis edilen ve kullanılmaya hazır hale getirilen Kredi’nin, 1 yıl içerisinde 

kullanılmaması veya hiç kullanılmaması halinde, Müşteri, ilgili Kredi’nin dosyalama ve ekspertiz masrafları 

dahil Banka’nın tüm masraflarını ve fiili zararlarını yapılacak olan yazılı bildirimden sonra ödemeyi de kabul 

ve taahhüt eder. Müşteri, Banka’nın yazılı onayını almadan hiçbir biçimde Banka adına veya bedelin Banka 

tarafından ödeneceği taahhüdü ile siparişte ve beyanda bulunmamayı taahhüt etmektedir. 

 

 

6.10. Kredi’nin Geri Ödenmesi, Vadeden Önce Ödeme ve Kredi’nin Erken Kapatılması 

6.10.1. Müşteri anapara ile buna kâr payı, vergi, harç, resim, fon, masraf ve sair maliyetlerin eklenmesi sureti 

ile doğacak tüm borçlarını belirlenecek vade ve miktarlara göre geri ödeyecektir. Borcun ödeme vade ve 

miktarları ve sair hususlarda Müşteri’nin, Banka tarafından yazılı olarak kabul edilen bir talimatı veya 

düzenleme olmaması halinde Banka kayıtlarında (geri ödeme tablosunda) yer alan vade ve miktarlarda geri 

ödemeler yapılacaktır. 

6.10.2. Müşteri, kredi ya da kredi taksitlerini vade tarihinden önce ödediği iddiası ile Banka’ya karşı hiçbir 

surette kâr payı indirimi talebinde bulunamaz. Müşteri’nin ödemeyi Banka’daki kendi kredi hesabına yapmış 

olması da erken ödeme/kapama anlamına gelmez. 

 

7. KÂR PAYI VE GECİKME CEZASI 

7.1. Kâr Payı Oranları: Kâr payı oranları her bir kredi işleminde taraflar arasında vadelere göre serbestçe 

belirlenecek olup, belirlenen kâr payı oranları kâr payı/akdi kâr payı oranı olarak uygulanacaktır. Kâr payı 

oranının yazılı olarak belirlenmediği durumlarda, Banka tarafından aynı cins Kredi’lere uygulanan en yüksek 

oranlarını geçmemek kaydıyla kâr payı oranı uygulanır. 

 

7.2. Gecikme Cezası: Müşteri’nin herhangi bir kredi borcunu kısmen veya tamamen vade tarihinde 

ödemede gecikmesi veya kredi borcunun Sözleşme veya Mevzuat’ta belirtilen nedenlerle muaccel hale 

gelmesi durumlarında, alacağın muaccel hale geldiği tarihten itibaren; tarafların mutabakatı ile işbu sözleşme 

ya da eklerinde belirlenen oran esas alınarak hesaplanan tutar anaparaya ilave edilecektir.  

 

7.3. Kâr Payı Tahakkuku: Krediden kaynaklanan borçlar, kural olarak her bir kredi için aylık, yıllık ve 

sair biçimde belirlenen akdi kâr payları ile vergi, fon, masraf, komisyon, ücret, prim ve sair ferilerin eklenmesi 

suretiyle belirlenmiş olduğundan, kredi kullanımı ile birlikte kâr payı ve yukarıdaki feriler (vergi, harç, resim, 

fon, komisyon ve sair) tahakkuk ettirilerek Müşteri hesabına borç kaydedilir. Banka’nın niteliği ve mevzuatı 
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gereği akdi kâr payları Kredi’nin kullandırılması anında tahakkuk eder; bu nedenle kâr paylarının ileride 

tahakkuk edeceği iddiasında bulunulamaz. Yine aynı nedenle, muacceliyet söz konusu olduğunda anapara ile 

birlikte kâr paylarının, gecikme cezasının ve ferilerinin tamamı da muaccel hale gelir; yasal zorunluluklar 

saklı kalmak kaydıyla Müşteri kâr paylarının indirilmesi talebinde bulunamaz.  

7.3.1. Müşteri, yabancı para cinsi (döviz/dövize endeksli) üzerinden açılan Kredi’lerle ilgili her türlü kâr 

payı tutarını aynı cins döviz tutarı olarak Sözleşme’de yer alan hükümlere göre ödeyecektir. Yabancı para 

borcunun ödenmemesi halinde de gecikme cezası ve diğer sonuçları ile birlikte ödenecektir. Banka vadesinde 

ödenmeyen yabancı para cinsinden kaynaklanan alacağını, dilerse takip ve dava tarihindeki Banka döviz satış 

kuru üzerinden hesaplanmış Türk Lirası karşılığını talebe yetkilidir ve bu takdirde aynı  tür Kredi’ler için  

geçerli en yüksek cari akdi kâr payı oranının %50  fazlası oranında  gecikme cezası uygulanacaktır. 

8.    DÖVİZ KREDİLERİ 
 

8.1. Kredi’nin Döviz Olarak Kullandırılması 

8.1.1.  Müşteri’ye tanınan limit yasal Mevzuat çerçevesinde kısmen veya tamamen Döviz Kredisi olarak 

kullandırabilir.  

8.1.2.  Döviz Kredisi, Banka’nın yurt içindeki veya yurt dışındaki kaynaklardan kullandırılmasına aracılık 

edilmesi şeklinde de kullandırılabilir.  

8.1.3.  Aksine yasal bir düzenleme ve Banka’nın kabulü olmadıkça, Döviz Kredi’leri’nden dolayı doğacak 

olan ana borç, kâr payı, BSMV, KKDF, gecikme cezası, komisyon, masraf ve sair her türlü vergi, harç, resim, 

fon ve sair borçlar vadelerinde aynı döviz cinsinden ödenecektir. 

8.1.4.  Döviz Kredisi’nin geri ödenmesinin TL olarak yapılması zorunluluğunun doğması veya Banka’nın 

kabul etmesi halinde ilgili Mevzuat’ın öngördüğü tüm yaptırımların Müşteri hakkında uygulanması dışında 

döviz borcu, her halükarda Banka’nın fiilen tahsil tarihindeki döviz satış kuru üzerinden TL karşılığı olarak 

tahsil edilir. Ancak Müşteri tarafından yapılacak ödeme tarihlerindeki kur, hiçbir zaman borçların ödenmesi 

gerekecek vade tarihlerindeki kurdan ve/veya yine Kredi’nin kullanım tarihindeki kurdan daha düşük olarak 

uygulanmayacak ve ödeme tarihindeki TL karşılığı da hiçbir şekilde vade tarihindeki kura göre hesaplanacak 

TL karşılığından ve ferilerinden ve/veya Kredi kullanım tarihindeki TL karşılığından daha düşük 

olmayacaktır. Vadesi gelmemiş olmakla birlikte Sözleşme’nin muacceliyet ve temerrüt maddesi başta olmak 

üzere ilgili hükümler gereği muaccel olan borçlarda vade tarihi, muacceliyet tarihi olup, uygulanacak kur ve 

TL karşılığı muacceliyet tarihindeki kur ve TL karşılığından az olmayacaktır. Bu durum Banka’nın fiili ödeme 

tarihindeki kuru uygulama hak ve yetkisini ortadan kaldırmaz. 

8.1.5.  Bir döviz borcunun başka bir cins dövizle ödenmesi halinde ise alacak Banka’nın fiili ödeme 

tarihindeki satış kurları üzerinden hesap ve tahsil edilir. Para cinsinin değiştirilmesinden doğacak arbitraj 

parite farkı, BSMV, KKDF ve sair vergi ve masraflar Müşteri’ye aittir. Borçlu olunan döviz kuru ile tahsil 

edilen döviz kuru arasındaki kur farkı fazlalığı Banka’ya ait olup, Müşteri bu nedenlerden dolayı hiçbir talepte 

bulunmayacaktır. 

8.1.6.  Sözleşme’nin tüm hükümleri (Kredi’nin miktarı, limiti, akdi kâr payı oranları, gecikme cezası, hesap 

katı gibi) Döviz Kredi’leri için de geçerlidir. 

8.1.7.  Müşteri, Banka tarafından Müşteri lehine döviz üzerinden kefil veya aval olunması, teminat mektubu 

veya kontrgaranti verilmesi ve sair bir yöntem ile taahhütler ve/veya Mevzuat hükümleri gereği döviz 

taahhüdü altına girilmesi halinde, Sözleşme ile limitin TL olarak tanınması halinde dahi Müşteri’nin tüm 

yükümlülüklerinin garanti edilen döviz cinsinden olacağı, ödemelerin aynı döviz cinsinden yapılacağı, ancak 

Banka’nın kabul etmesi halinde ödeme yükümlülüğünün ödeme gününde Banka döviz satış kuru üzerinden, 

Mevzuat gereği kurun TCMB tarafından belirlenmesi halinde ise TCMB satış kuru üzerinden TL’ye 
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dönüşeceğini kabul ve taahhüt eder. 

 

8.2. Döviz Kredi’lerine İlişkin Genel Hükümler 

8.2.1. Yabancı para cinsinden tanınan Kredi limiti, konvertibl olan yabancı para cinsinden kullandırabilir. 

Döviz ve dövize endeksli Kredi’lerde, kullandırmada esas alınacak kur, Banka döviz alış kuru; ödemede ise 

Banka döviz satış kurudur. 

8.2.2.  Banka, Müşteri’ye tahsis etmiş olduğu Kredi limitini hangi para cinsinden tahsis etmiş olduğuna bağlı 

olmaksızın, limit dahilinde olmak kaydıyla kısmen veya tamamen herhangi bir döviz cinsinden veya TL 

olarak kullandırabilir. 

8.2.3. Yabancı para esasına dayalı Kredi’lerde, Kredi yabancı para (döviz) üzerinden veya yabancı para 

ölçüsü ile (döviz endeksli) kullandırılırken, Banka tarafından Müşteri’ye veya Müşteri için Satıcı, imalatçı, 

ithalatçı, ihracatçı ve sair kişilere yapılacak ödemeler TL olsa dahi Müşteri’nin yükümlülüğü Banka’nın 

Müşteri için garanti ettiği veya kullandırdığı yabancı para cinsinden olacaktır.  

8.2.4. Yürürlükteki veya ileride yürürlüğe girebilecek Mevzuat kapsamında dövize endeksli kredi vb. 

uygulamaların söz konusu olduğu durumlarda Banka Mevzuat hükümlerine aykırı olmadığı sürece Müşteri’ye 

yabancı para cinsinden endeksleme vb. uygulamaları gerçekleştirebilecektir.  

8.2.5.  Gerek döviz esasına dayalı Kredi kullanımlarında ve gerekse Sözleşme gereği yapılacak yabancı para 

(döviz) işlemlerinde aksine yasal bir hüküm ya da düzenleme bulunmadıkça Banka döviz kurları uygulanır.  

9. KREDİNİN KURUMSAL FİNANSMAN DESTEĞİ ŞEKLİNDE KULLANDIRILMASI 

9.1. Kredi’nin Kullandırılması, Ödemenin Gerçekleşmesi ve Müşteri’nin Borçlandırılması 

9.1.1.  Müşteri’nin ihtiyaç duyduğu her türlü emtia, taşınır-taşınmaz mal, menkul kıymet, hak ve hizmet 

bedelinin Banka tarafından kısmen veya tamamen satıcılara doğrudan ödenmesi (veya Müşteri tarafından 

Satıcı’ya ödenmek koşuluyla Müşteri’nin hesabına aktarılması) ve maliyet unsurları ile birlikte Banka ve 

Müşteri’nin mutabık kaldığı kârın ilavesi suretiyle bulunacak satış fiyatı üzerinden Müşteri’nin vadeli olarak 

borçlandırılması şeklinde kullandırılır ve Müşteri’nin borçlanması işlemi tamamlanmış olur. 

9.1.2.  Kurumsal Finansman Desteği, Banka’nın Satıcı’ya ilettiği sipariş yazısı karşılığında Satıcı’nın açık 

veya örtülü kabulü üzerine, mal bedeli veya Müşteri peşinatı ile birlikte finansman bedeli Banka’ca satıcılara 

doğrudan ödenir (veya Satıcı’ya ödenmek koşuluyla Müşteri’nin hesabına aktarılır). Banka, bu şekilde peşin 

bedelini (finansman tutarını) ödediği ve hükmen tesellüm ettiği finansmana konu malın faturasını, Müşteri 

adına tanzim ve kendisi adına Müşteri’ye teslim etmesi için Satıcı’yı yetkilendirir. Böylece finansmana konu 

malın Banka’ca alımı ve tesellümü tamamlanmış olur. 

9.1.3.  Banka, bu yöntemle kullandırılacak Kredi’lerin ödemesini yapmadan, alım satıma ilişkin proforma 

fatura, Satıcı ile yapılan ön sözleşme, satım sözleşmesi ve sair belgelerin suret veya asıllarını; Kredi konusu 

malın değerlemesine ilişkin ekspertiz raporu ve sair belgeleri; Satıcı ile mal bedelinin ödenmesine ilişkin 

bilgileri, sipariş formu, Kredi talep formu, Mevzuat veya iç düzenlemelerinin gerektirdiği sair belgeleri talep 

etme ve bunlar kendisine ibraz edilmedikçe Kredi’yi kullandırmama hakkını saklı tutar. 

9.1.4.  Borç miktarı; anaparaya kâr payı, vergi, harç, resim, masraf, komisyon, ücret ve sair maliyetler de 

eklenmek sureti ile tespit edilir. Kredi kullanımından sonra Mevzuat değişikliği ve temerrüt nedeni ile 

doğacak yeni/ek vergi, harç, resim, fon, masraf ve sair feriler de borca ilave edilecektir. Temerrüt, vergi, fon 

ve masrafa ilişkin Sözleşme’de yer alan özel hükümler saklıdır. 

9.1.5.  Müşteri başvurusunun Banka’ca kabul edilmesi halinde, Banka, Kredi tutarının (mal bedelinin 

Müşteri peşinatı dışındaki kısmının) ödenmesi için Satıcı nezdinde gerekli müracaatta bulunma ve 

gerektiğinde ödemeler yapma hak ve yetkisine sahip olmuş olur. Müşteri, Banka’nın bu yetkisini kabul eder 
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ve konuya ilişkin haklarından peşinen feragat etmiştir.  

9.1.6.  Vekalet verme işleminin tamamlanması ve ilgili formların karşılıklı olarak imzalanmasından sonra 

Banka’nın sorumluluğu, Kredi tutarının Sözleşme’de belirtilen şekilde Satıcı’ya ödenmesinden ibaret olup, 

malın teslim edilmemesi veya belirtilen miktar, cins ve nitelikte olmaması, süresinde teslim edilmemesi gibi 

mala ilişkin sorunlarda Banka’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. 

 

9.2. Kredi İşlemine İlişkin Belgelerin Müşteri Tarafından Banka’ya Teslimi 

Müşteri, Kredi konusu işlemin belgelerinin birer suretini derhal Banka’ya teslim edecektir. Aksi halde, 

Mevzuatı gereği Banka’nın Kredi’yi kullandırmaktan vazgeçme, Kredi kullandırılmışsa hesabı kat ile 

alacaklarını talep etme hakları saklıdır. Müşteri satın aldığı malı/hizmeti iade etmeyeceğini, zorunlu nedenle 

iade edilmesi halinde ise konu ile ilgili olarak derhal Banka’ya bilgi vereceğini taahhüt etmektedir. 

10. KREDİNİN MÜŞTERİYE MAL VEYA HİZMET SATILMASI SURETİ İLE 

KULLANDIRILMASI 

10.1. Satılacak Mallar 

Banka’nın, Müşteri’ye tanınan Kredi limiti, Bankacılık Kanunu’nda yer alan taşınır ve taşınmaz temini için 

sağlayacağı finansman ile satın aldığı ve alacağı mallar yine mevcut ve ileride kabul edilecek Mevzuat 

hükümleri çerçevesinde olmak üzere; Banka’nın herhangi bir surette maliki bulunduğu veya bulunacağı 

taşınır (menkul) veya taşınmaz (gayrimenkul) malların veya Müşteri’nin ihtiyaç duyduğu taşınır veya 

taşınmaz malların yurt içinden veya yurt dışındaki üçüncü kişilerden alınarak Müşteri’ye satılması veya 

Banka tarafından hizmet sunulması sureti ile kullandırılabilir. 

 

10.2. Mala İlişkin Tüm Sorumlulukların Müşteri’ye Ait Olması 

10.2.1. Malın araştırılması, bulunması, beğenilmesi, seçilmesi, teklif alınması, izne tabi mallarda gerekli 

izinlerin alınması, kalite uygunluk belgesi, bakım onarım ve servis yeterlilik belgesi, teşvik belgesi, kontrol 

belgesi, ilgili bakanlık, müsteşarlık, resmi ve hususi merciler tarafından istenilen sair belgelerin bulunması ve 

tevdi edilmesi gibi mala ilişkin tüm işlemler Müşteri tarafından yapılacaktır. Banka tarafından siparişi verilen 

mallar, Banka’nın aksi bir talimatı olmadıkça bulundukları yerde (satıcı, üretici veya ithalatçının fabrikasında, 

deposunda, mağazasında, gümrüklerde ve bulunabilecekleri sair yerlerde) Müşteri tarafından teslim alınacak, 

teslim, tahliye, tahmil ve sair bütün masraflar ile teslim işlemlerinin fiilen yürütülmesi yükümlülüğü 

Müşteri’ye ait olacaktır. 

10.2.2. Yurt içinde veya yurt dışında taşınır veya taşınmaz temini sureti ile Kredi kullanımında da mal 

bedeline Müşteri ile mutabık kalınan kârı ilave ederek Müşteri’ye satış belgesi düzenlenecek veya toplam 

satış bedelini veya toplam alacağını tespit edecektir. Ancak maddi hatalar nedeni ile malın maliyetine dahil 

edilmeyen unsurların bilahare bulunması veya yeni vergi, harç, resim, fon ve masrafların çıkması halinde 

bunlar da ayrıca borca ilave edilecektir. 

10.2.3. Banka’nın sorumluluğu Müşteri’nin talep ettiği malın temini için mal bedelinin ödenmesinden ibaret 

olması nedeni ile Banka’nın mal bedelini ödemesinden sonra malla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacaktır ve 

Sözleşme’nin tatbik ve yorumunda Banka’nın malın üreticisi, imalatçısı olmadığı, sadece Müşteri’nin 

bulduğu, beğendiği malları yine Müşteri’nin talep ve seçimi ile Sözleşme’ye göre devrini Müşteri’ye tanınan 

Kredi limiti ile üstlenilen yükümlülüklerden dolayı temin eden finansman şirketi olduğu esas alınacaktır. Buna 

göre; malların menşei, cins, kalite, nitelik ve miktarları, hiç teslim edilmemesi, geç veya eksik teslim edilmesi, 

maddi ve hukuki ayıpları, malların çevreye ve üçüncü şahıslara verdiği zararlara ilişkin yükümlülükler, 

ezcümle mala ve mala ilişkin işlemlerle ilgili tüm hukuki, cezai ve mali sorumluluklar Müşteri’ye ait olup, 
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Müşteri bu sebeplerden dolayı Banka’dan hiçbir talepte bulunmayacaktır. Banka’nın bu sebeplerden dolayı 

bir taleple karşılaşması veya bir ödemede bulunması halinde bunlar Müşteri hesabına resen borç 

kaydedilecektir.  

10.2.4. Müşteri, Banka’nın mallar için yapacağı bu ödemeleri ve vereceği taahhütlerin bedellerini Banka’ya 

karşı garanti eder. Banka’nın ödeme yapmasına veya ödeme yapmak zorunda kalacak borç ve taahhüt altına 

girmesine rağmen malın ithalatçı, imalatçı, Satıcı veya temsilcileri tarafından teslim edilmemesi veya Müşteri 

tarafından teslim alınmaması hallerinde Banka tarafından yapılacak ödeme Müşteri için yapılmış olacağından 

keza Satıcı, imalatçı, ithalatçı ve sair kişilerin fiilleri Müşteri tarafından garanti edildiğinden Banka’nın 

yapacağı tüm ödemeleri zararları ile birlikte ödeyecek, Müşteri, Banka’dan mal ve sair hiçbir talepte 

bulunamayacak, mal tamamen Müşteri’ye teslim edilmiş gibi tüm borçlarını ödeyecek, verilecek tüm senet 

ve teminatlar bu haller için de aynen geçerli olacaktır. 

 

10.3. Satıma İlişkin Özel Sözleşme Hükümleri İlişkisi 

10.3.1. Müşteri’ye mal satımı ile ilgili olarak özel sözleşme yapılması halinde öncelikle özel sözleşme 

hükümleri uygulanacak olmakla birlikte, özel sözleşmede yer almayan hususlara ilişkin olarak Sözleşme 

hükümleri aynen uygulanacaktır. 

10.3.2. Mal, Satıcı gibi kavramlar, Banka’nın ödemede bulunması ve Müşteri’nin borçlandırılması, Müşteri 

talebi, belge ibrazı ve sair diğer tüm hususlarda “Kredi’nin Kurumsal Finansman Desteği Şeklinde 

Kullandırılması” ile ilgili hükümlerin tamamı, niteliğine aykırı olmadıkça “Kredi’nin Müşteri’ye Mal veya 

Hizmet Satılması Sureti ile Kullandırılması” sureti ile kullandırılacak Kredi’ler için de geçerlidir. 

11. KREDİNİN TEMİNAT MEKTUBU VE SAİR GARANTİ TAAHHÜTLERİ ŞEKLİNDE 

KULLANDIRILMASI 

11.1. Kapsam ve Bu Kredi’lerin Tümünün Garanti Taahhütleri Olarak Nitelendirilmesi 

Kredi’nin kısmen veya tamamen, teminat mektubu, garanti, kontrgaranti, harici garanti, kefalet, kefalet 

mektubu, aval, kabul, garanti mektubu, sair garanti taahhütleri başta olmak üzere gayrinakdi Kredi’ler 

şeklinde kullandırılması ile herhangi bir garanti taahhüdü düzenlenmiş olmasa da gerçekleşmesi şarta bağlı 

yükümlülükler ve bunlara ait kanuni ve cezai müeyyideleri (çek defteri verilmesi gibi) Sözleşme kapsamında 

Müşteri’ye açılmış Kredi’dir. İşbu maddede yer alan Kredi’ler, adı ve niteliği ne olursa olsun bundan sonra 

“garanti taahhüdü” olarak anılacak ve nitelendirilecektir. 

 

11.2. Garanti Taahhütlerinin Düzenlenmesi, Verilmesi, Değiştirilmesi 

11.2.1. Müşteri, her bir garanti taahhüdü talebini kural olarak yazılı veya acil ve özel durumlarda sözlü olarak 

ve garanti taahhüdü metni için gerekli bilgi vesaikle birlikte Banka’ya iletecektir. Müşteri’nin garanti 

taahhütlerinden doğan sorumluluğu Banka’ya olan talep tarihinden itibaren başlayacaktır.  

11.2.2. Garanti taahhüdü, Müşteri lehine veya Müşteri’nin talep ve talimatı ile üçüncü kişiler lehine 

düzenlenebilir, kontrgaranti olarak verilebilir veya Müşteri’nin kullanacağı finansal kiralama, kâr-zarar 

ortaklığı yatırımı ve sair Kredi’ler için doğrudan doğruya Banka tarafından veya Müşteri talep veya işlemleri 

ile ilgili olmak üzere Banka lehine olmak üzere üçüncü bir banka ve sair kuruluşlar tarafından verilebilir. 

11.2.3. Süre, miktar veya sair şartlarının değiştirilmesi, taahhütlerin yenilenmesi, yeni taahhüt verilmesi, 

süreli garanti taahhütlerinin süresiz hale getirilmesi, başka yere nakli, garantilerin devri ve sair tüm 

değişikliklere ilişkin Müşteri taleplerini karşılayıp karşılamamakta Banka serbest olup; Müşteri’nin bu yönde 

bir talep, muvafakat, onay ve izninin olmaması halinde dahi Banka bu işlemleri yapmaya, Müşteri dışındaki 

talepleri karşılamaya yetkilidir.  
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11.3. Komisyonlar, Masraflar, Vergi ve Diğer Yükümlülükler 

11.3.1. Müşteri lehine veya Müşteri talebi ile üçüncü şahıs lehine Banka tarafından verilen veya Müşteri’ye 

kullandırılacak Kredi’ler için Banka lehine olmak üzere veya Banka kontrgarantisi ile yurt içi veya yurt dışı 

başka bankalar/kuruluşlar tarafından verilen garanti taahhütlerinin komisyon, vergi, harç, resim, fon, 

masrafları ile bunların tazmin edilmiş olması halinde bedellerinin ödenmesi sorumluluğu da Müşteri’ye aittir.  

11.3.2. Ticari ve mali şartlardaki değişiklikler, bankacılık uygulamaları, Banka Kredi tahsis ve 

kullanımlarındaki maliyetlerin değişmesi gibi durumlarda Banka komisyon oranlarını Müşteri’ye bildirerek 

veya ilan ederek değiştirebilir. 

11.3.3. Mevcut ya da ileride yapılacak yasal düzenlemeler gereği garanti taahhütleri ile ilgili olarak ödenmesi 

gerekecek her türlü vergi, harç, resim ve sair mali yükümlülükler ile bunlara gelecek ilaveler ve ek 

yükümlülükler Müşteri’ye aittir 

11.3.4. Komisyon devre başında peşin olarak; vergi, harç, resim, fon ve sair feriler doğdukları tarihte derhal 

ödenecektir. Her devre başında Müşteri hesabına borç kaydedilen ve/veya tahsil edilen devre komisyonu, 

garanti taahhüdünün devre bitmeden daha önce iadesi, iptali veya sair sebeplerle hükümsüz kalması, kısmen 

veya tamamen tazmini halinde dahi Müşteri’ye iade veya hesaba borç kaydedilen komisyonlar ve ferilerin 

iade veya iptalleri istenemez ve bunlar iptal edilmez.  

 

11.4. Banka’nın Garanti Taahhütleri Sebebi ile Ödeme Yapması 

11.4.1. Banka tarafından verilen şarta bağlı olanlar dahil her türlü garanti taahhütlerinin bütün sonuçlarından 

Müşteri sorumlu olup, Banka verdiği garanti taahhütlerinden dolayı kısmen veya tamamen tazmin talebi ile 

karşılaşması halinde, Müşteri’nin izin ve muvafakatini almaksızın, protesto, ihbar ve ihtar keşidesi ve 

mahkeme kararı aramaksızın, keza tazmin talebinin haklılığını, garanti edilen riskin gerçekleşip 

gerçekleşmediğini, lehtar ile muhatap arasındaki sözleşme hükümlerini ve bunların feshedilip edilmediğini, 

Müşteri’ye önceden ihbar, tebligat yapılıp yapılmadığını, garanti taahhütleri müstenidi inşaat, satım, ithalat, 

ihracat, bayilik ve sair işlemlerin hangi sebep ve suretle olursa olsun gerçekleşip gerçekleşmediğini 

araştırmaksızın, Müşteri’nin bu yöndeki iddialarının sonuçlarını beklemeksizin, garanti taahhüdünde 

belirtilen tazmin talebine uygun ilk yazılı talep üzerine ödeme yapmaya yetkili olacaktır. Bu hükümler, 

Banka’nın yasal yollara başvurmasına engel değildir. 

11.4.2. Kredi’nin nakit karşılığı verilmiş olması veya Kredi’nin teminatı olarak nakit depo edilmiş bulunması 

hallerinde, garanti taahhüdü bedelinin ödenmesinin gerekmesi halinde Banka nezdinde bulunan nakit karşılığı 

muhataba ödeyip; nezdinde herhangi bir nakit bulunmasa dahi Müşteri hesabına resen borç kaydederek kendi 

bünyesinden muhataba ödemede bulunup, verdiği mektupları, kontrgarantileri, garantileri, kefaletleri geri 

almak hakkını haizdir. 

11.4.3. Banka, muhatabın tazmin, süre uzatım veya her ikisini birden ihtiva edebilecek seçimlik talepleri 

karşısında, Müşteri’den izin almaya veya Müşteri’ye ihbarda bulunmaya gerek olmadan; garanti taahhüdünde 

yazılı olan şartın tahakkuk edip etmediğine; garanti taahhüdü meblağının hangi sebeple ve hangi borç için 

istenildiği hususlarına; lehtar ile muhatap arasındaki Sözleşme’nin feshedilip edilmediğine; borcun muaccel 

olup olmadığına; riskin gerçekleşip gerçekleşmediğine; taahhüdün ifa edilememesindeki mücbir sebep 

iddialarına; vadenin gelip gelmediğine bakmaksızın, keza Müşteri’nin itiraz, ödememe sebep ve sair 

iddialarını dikkate almaya veya bu iddialarının neticelerini beklemeye mecbur olmaksızın, ilgili garanti 

taahhüdünün süresini uzatma veya muhatabın tazmin talebini yerine getirme, hasılı bu konuda kendisine 

tanınan seçimlik hakkı dilediği gibi kullanma hak ve yetkisine kayıtsız ve şartsız sahiptir.  
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11.5. Garanti Taahhütlerinin İadesinin ve Banka’nın İbrasının Sağlanması, Teminat Verilmesi veya 

Bedellerinin Bloke Edilmesi 

11.5.1. Müşteri, Banka tarafından verilen her türlü garanti taahhütleri ile ilgili olarak Banka’nın yapacağı 

yazılı ihbar üzerine garanti taahhütlerinin derhal iadesini ve iptali ile Banka’nın ibrasını temin etmeyi; 

iade/iptal veya ibranın mümkün olmaması halinde ise, garanti edilen meblağı masraf ve komisyonları ile 

birlikte derhal Banka’ya nakden yatırmayı/depo etmeyi dönülmez biçimde kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin 

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde Banka, garanti taahhütleri tazmin edilmemiş olsa dahi, garanti 

taahhüt bedelinin depo edilmesi için takas-mahsup, virman ve sair haklarını kullanabilir, teminatların paraya 

çevrilmesi dahil her türlü icra takibi yapabilir, dava açabilir, bilcümle yasal yollara müracaat ederek tahsilat 

yapabilir.  

11.5.2. Banka, Sözleşme’nin teminat maddesindeki hükümler çerçevesinde garanti taahhüdündeki meblağ 

kadar nakit dahil teminatı gösterilmesini, mevcut teminatların artırılmasını isteyebilir. Daha evvel teminat 

talep edilmemiş olunması veya başkaca teminatlar verilmiş olması bu hakkın kullanılmasına engel teşkil 

etmez.  

11.5.3. Sözleşme’deki muacceliyet ve temerrüt hallerinden herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde, garanti 

taahhüdü tazmin edilmemiş olsa dahi Banka verdiği garanti taahhütlerindeki meblağın tamamının ödenmesini 

veya bloke edilmesini isteyebilir.  

 

11.6. Müşteri’nin Kontrgaranti Taahhüdü ve Garanti Taahhüdü Borçlarının Müşteri Tarafından 

Ödenmesi 

11.6.1. Müşteri, talebi üzerine Banka tarafından verilen garanti taahhütlerinin tazmin edilmesi halinde, 

Banka’nın ödediği garanti taahhüdü tutarını ve her türlü ferilerini ve bunlarla birlikte komisyon, vergi, harç, 

resim ve masrafları, Banka’nın ilk talebinde, herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın nakden ve 

defaten ödemeyi, işbu taahhüdün Banka’ya karşı verdiği kontrgaranti taahhütnamesi hükmünde olduğunu, 

Banka’nın söz konusu alacakları hesaplarına resen borç kaydetmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. 

Borçların Sözleşme’de belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, ihtara, ihbara veya başkaca bir işleme gerek 

olmaksızın borcun tamamı kendiliğinden muaccel olacak; Sözleşme’nin temerrüde ilişkin hükümleri 

uygulanacaktır. Banka’nın mahsuba ilişkin hakları saklıdır.  

11.6.2. Yabancı para üzerinden verilen garanti taahhütlerinin tazmini halinde uygulanması gereken bir kur 

olması halinde Banka’nın transfer anındaki cari döviz satış kurunun esas alınacağını Müşteri kabul eder. Bu 

husus, Müşteri’nin yabancı para garanti taahhüdü borçlarını yabancı para üzerinden ödeme yükümlülüğünü 

ortadan kaldırmaz. 

 

12. AKREDİTİF KREDİLERİ 

12.1. Tüm Akreditifler İçin Geçerli Olan Hükümler 

12.1.1. Banka, bu Sözleşme’ye dayalı olarak Müşteri lehine açılmış/açılacak olan Kredi’yi, kısmen veya 

tamamen (vadeli ve sair Akreditifler dahil) Akreditif Kredisi olarak kullandırabilir. Bu halde meydana gelecek 

tüm akreditif ilişkilerine de bu Sözleşme’nin diğer tüm hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümler 

uygulanacaktır. 

12.1.2. Müşteri teklifi üzerine yeni bir Akreditifin açılmasına muvafakat edilmesi, Akreditifin temdit, nakil 

edilmesi veya vade, mal, yükleme ve sair şartlardaki değişiklik halleri ile iptal hallerinde de Sözleşme 

hükümleri uygulanacak olup, bunlara ilişkin her türlü vecibelerin yerine getirilmesi, bütün masrafların 

ödenmesi ve tüm sorumluluklar Müşteri’ye aittir. 
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12.1.3. Açılacak Akreditiflerin şartları, miktarları, lehtarı, yerleri, vadeleri ve gerekli diğer tüm hususları 

içeren yazılı bir Akreditif teklifi Müşteri tarafından Banka’ya verilecektir. Müşteri, ayrıca Banka’nın 

isteyebileceği diğer bilgileri de bildirecektir. 

12.1.4. Banka, Akreditif tekliflerini kabul edip etmemekte, gayrinakdi Akreditif Kredisinin 

kullandırılmasının, komisyon, masraf karşılıkları ile nakit teminatın kısmen veya tamamen peşin ödenmesi 

gibi bazı şartlarla kabul etmekte tamamen serbest olacaktır. 

 

12.2. Akreditif Bedellerinin Banka Tarafından Ödenmesi 

12.2.1. Akreditif bedeli, Banka’ca istenen/istenecek tüm belgelerin Banka’ca veya Banka’nın bilgisi dahilinde 

muhabirine teslimi halinde ödenir.  

12.2.2. Akreditifin (Kredi tutarı kadar) bedeli Banka tarafından transfer edilecektir. Bu takdirde Akreditif 

bedelinin Banka döviz satış kuru üzerinden TL karşılığını teşkil eden meblağ, buna Banka’nın eklenmesini 

lüzum göreceği her türlü ilaveler (vergi, fon, komisyon, kâr) ve masraflar ve icabında prim vs. gibi ilavesi 

zaruri görülecek paralarla birlikte Banka’ca Müşteri hesaplarına resen borç kaydedilecektir. 

12.2.3. Müşteri, Akreditif işlemlerinin hiçbir safhasında Banka’nın uygulayacağı rayiç döviz kurlarına itiraz 

etmeyeceğini peşinen ve gayrikabili rücu kabul eder. Buna göre, Akreditif bedeline Banka tarafından 

uygulanacak rayiç döviz kurlarını uygulamasından dolayı tahakkuk edecek farklar Müşteri hesabına borç 

kaydedilecektir.  

 

 

12.3. Akreditif Konusu Mal ve Belgelerine İlişkin Hükümler 

12.3.1. Açılacak Akreditif’lerle ilgili olarak, emtiayı temsil eden ve Banka’nın uygun göreceği diğer belgeler 

Banka adına tanzim veya ciro veya temlik edilecektir. Bu belgelerin Banka adına düzenlenmesi veya 

Banka’ya ciro veya temlik edilmesi, teminat ya da finansman amacıyla olup, bu Sözleşme’de teminatla ilgili 

olarak Banka lehine tesis edilmiş olan bütün haklar Akreditif konusu mallar hakkında da uygulanır.  

12.3.2. Müşteri tarafından Banka’ca muhabire verilecek belgelerin konusu olan malları Banka, muayene 

etmeye ve ettirmeye mecbur değildir. Belgelerin sahteliğinden veya tahrife uğramış olmasından, usulüne 

uygun olmamasından, belgeler üzerindeki genel ve özel kayıt ve şartlardan ve ihtirazi kayıtlardan, belgelerin 

şekli, yeterliliği ve kapsamı, malların ölçüsü, miktarı, türü, değeri, ambalajı ve sair hususlardan, keza malların 

halinden, kusurlarından, miktarının eksik çıkmasından veya Satıcı’ya Müşteri tarafından verilen siparişteki 

şartlara uygunsuz olmasından, yükleyici veya üçüncü şahısların kötü hareketlerinden ve fiillerinden, 

nakliyecilerin ve sigortacıların ödeme kabiliyetinden, Müşteri ve üçüncü kişilere karşı Banka sorumlu 

olmayacaktır. Müşteri ile Satıcı, yükleyici veya üçüncü kişiler arasında olabilecek ihtilaflarda Banka’ya hiçbir 

sorumluluk terettüp etmeyecek olup; ederse Müşteri Banka’yı bundan kurtarmayı, aksi halde tüm sonuçları 

üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

12.4. Komisyon, Vergi, Masraf ve Sair Yükümlülükler  

12.4.1. Müşteri, Akreditif’in niteliği ve Banka’nın yükümlülüğü ne olursa olsun, Banka’nın Akreditif nedeni 

ile yapacağı ödemeler ve bu ödemeler nedeni ile tahakkuk eden kâr paylarından kaynaklanan alacaklar dışında 

ayrıca mutabık kalınan (ayrıca yazılı mutabakat yoksa cari oranlar üzerinden) komisyonları ve yapılacak 

masrafları da ödemekle yükümlüdür. Banka tarafından açılacak Akreditif’le muhabire garanti verilmiş ve 

taraflar arasında gayrinakdi Kredi ilişkisi doğmuş olacağından, ithal edilecek malların karşılığı tesis edilsin 

veya edilmesin, Akreditif sebebiyle Müşteri, Banka’ya bir garanti komisyonu ödemek ile yükümlü olacaktır.  

12.4.2. Akreditif’lerden dolayı Banka’nın muhabirlerine ödeyeceği masraf, komisyon ve sair feriler ile 
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ödemelerden de Müşteri sorumlu olacak ve bunlar Müşteri hesabına borç kaydedilecektir. Burada 

uygulanacak kur, bunlara ilişkin döviz satış tarihindeki Banka döviz satış kuru olacaktır. Ancak, tahakkuk 

tarihindeki kurun döviz satış tarihindeki kurdan yüksek olması halinde, döviz satış işlemine tahakkuk 

tarihindeki kurun uygulanmasını Müşteri kabul etmektedir. 

12.4.3. Müşteri teklifi üzerine yeni bir Akreditif’in açılmasına muvafakat edilmesi, Akreditif’in temdit veya 

nakil edilmesi hallerinde de yeniden aynı nispette komisyon uygulanır. 

12.4.4. Akreditif’lerden dolayı ödenmesi gerekecek gümrük ve sair vergi, resim, harç, fon ve bunların cezaları 

ile Banka için bir zorunluluk anlamında olmamak kaydı ile malların Banka tarafından sigorta edilmesi dahil 

tüm sigorta prim ve masrafları ile her türlü mali yükümlülükler Müşteri’ye aittir.  

12.4.5. Malların gümrüklerde, depo ve sair yerlerde kalma kira ve ücretleri, nakliye, sigorta, prim, bilirkişi, 

ücret, muayene, tahlil, ekspertiz ve sair masraflar, tazminatlar, cezalar, Akreditif ile ilgili yurt içi veya yurt 

dışında yapılacak yasal işlemler ile Müşteri hakkında yapılacak tüm yasal işlemlere ait masraflar Müşteri’ye 

ait olup, Müşteri bunları nakden, defaten ödemeyi taahhüt etmektedir. 

12.4.6. Dövizlerin fiilen satış veya yurt dışına transferi tarihine kadar geçecek süredeki kur değişikliğinden 

doğan farklar ile döviz cinsinin değiştirilmesi hakkında Müşteri’nin yazılı muvafakati veya talimatı olup 

olmadığına bakılmaksızın, iki yabancı paranın değiştirilmesinden (arbitrajdan) doğacak zararlar Müşteri’ye 

ait olup, söz konusu zararlar Banka tarafından Müşteri hesabına borç kaydedilecektir. 

12.4.7. Sözleşme’nin vergi, harç, resim, fon, masraf, komisyon, sigorta ve sair hususlara ilişkin tüm hükümler 

Akreditif’ler için de aynen geçerlidir. 

 

12.5. Akreditif’ten Doğan Borçların Müşteri Tarafından Ödenmesi 

12.5.1. Müşteri, uygun vesaikler karşılığında ödeme yapan muhabirin ödeme ihbarının Banka’ca gelmesi 

üzerine Banka’nın ilk davetinde, belgeler ve/veya mallar gelmiş olsun veya olmasın Akreditiften doğan asıl 

alacak, yapılacak ödemeler, kâr payları, komisyonlar, masraflar, vergiler ve sair borçların tamamını ödeyerek 

belgeleri Banka’dan teslim alacaktır. 

12.5.2. Banka’ya karşı Akreditif’ten doğan borçlar vadesizdir. Banka, herhangi bir sebep göstermeye veya 

herhangi bir resmi işlem yapmaya gerek olmaksızın her an Akreditif Kredisi’ne son verebilecek, Kredi’nin 

geri ödenmesini isteyebilecektir.  

12.5.3. Müşteri’nin hesapları, Banka muhabirlerinin Banka hesaplarını borçlandırdığı tarihten itibaren 

borçlandırılmış olacak ve bu tarihten sonra Müşteri’nin temerrüdünün sonuçları doğmuş olacaktır. Banka’nın 

isteği üzerine Akreditif’ten doğan borçları (tüm ferileriyle) tamamen ve derhal ödemeyi Müşteri taahhüt 

etmektedir. 

 

12.6. Banka’nın Akreditif Konusu Mal ve Belgeler Üzerinde Rehin ve Diğer Hakları 

12.6.1. Müşteri nam ve hesabına yapılacak ödemeler, Akreditif konusu olan konşimento, hamule senedi, 

nakliyeci makbuzu ve sair vesikalar ve mallar üzerinde Banka her türlü imtiyaz ve hapis ve rehin hakkına 

sahiptir.  

12.6.2. Banka’nın talebi halinde Akreditif konusu vesaikler Banka adına düzenlenecek veya Banka’ca ciro 

edilecek olup, emtia, vesaikler, sigorta bedelleri ve sair haklar hangi sebeple olursa olsun doğmuş ve doğacak 

Banka alacaklarının tamamının ödenmesi anına kadar Banka lehine rehinli olacaktır. Banka borcun 

ödenmemesi halinde rehinli malları, yasal Mevzuat ve Sözleşme’deki hükümler doğrultusunda paraya 

çevirmeye ve borca mahsup etmeye yetkilidir. 

12.6.3. Müşteri’nin açılmasını talep edeceği Akreditif’lerin teminatı olarak, Banka nezdindeki Kredi 

hesabından, Banka tarafından talep edilen bir miktarı Akreditif’ten dolayı doğmuş ve doğacak, vadesi gelmiş 
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ve gelecek borç ve yükümlülüklerinin teminatı olarak bloke bir hesaba nakledilebileceğini ve bu paranın 

herhangi bir alacağı olduğu sürece, sözü geçen parayı Banka nezdindeki bloke bir hesapta muhafaza etmeyi, 

yine Mevzuat hükümleri gereği TCMB veya Banka’ya yatırılan veya yatırılacak depozitolar (nakdi 

teminatlar) üzerinde Banka’nın herhangi bir yasal yola başvurmadan veya herhangi bir ihbar yapmadan rehin 

ve bloke edilen bu parayı vadesi gelmiş veya gelebilecek, doğmuş veya doğabilecek alacaklarına mahsup 

etmeye ve bu hakkını dilediği herhangi bir zamanda kullanmaya yetkili olduğunu Müşteri peşinen kabul ve 

taahhüt etmektedir. Bloke hesapta muhafaza edilecek paraya kâr payı ve sair herhangi ad altında bir gelir 

işlemeyecektir. Banka gerekli gördüğü takdirde başlangıçta bloke edilen miktarın artırılmasını talep edebilir 

ve bu takdirde Müşteri, Banka’nın bu isteğini derhal yerine getirecektir. 

12.6.4. Akreditif konusu mallar üzerinde Banka’nın rehin hakkı olup, Banka bu malları gümrükten çekmeye 

(zorunlu olmamakla birlikte) yetkilidir. Müşteri’nin taahhütlerinden herhangi birini yerine getirmemesi 

halinde, Sözleşme’deki diğer hakları saklı kalmak keza kesinlikle Banka için bir zorunluluk olmamak kaydı 

ile Akreditif konusu malları, yurt içi veya yurt dışında, mallara ait piyasada, pazarlık sureti, açık artırma ve 

sair suretlerde satmaya Banka yetkili olacaktır. 

12.6.5. Banka için hiçbir zorunluluk anlamında olmamak kaydı ile dilerse Müşteri adına Akreditif’le ilgili her 

türlü işlemleri yapmaya ve gümrüğe gelmiş olan Akreditif konusu malları Müşteri namına vekaleten çekmeye 

yetkilidir. Vekil sıfatıyla hareket etmesinden dolayı Banka’nın herhangi bir sorumluluğu söz konusu 

olmayacaktır. 

12.6.6. Vekalet verme işleminin tamamlanması ve ilgili formların karşılıklı olarak imzalanmasından sonra 

Banka, malların Türkiye’ye sokulmamasından dolayı sorumlu olmayacak, bu takdirde dahi, tüm sonuçları 

Müşteri’ye ait olmak üzere malları memleket dışında satmaya yetkili olacaktır. Akreditif’e konu malların; 

yol, gümrük, depo ve sair yerlerde bozulma, çürüme, kırılma, çalınma, kaybolma ve sair şekillerde hasara 

veya zarara uğraması halinde bunların tüm sonuç ve masrafları Müşteri’ye ait olacaktır.  

12.6.7. Banka’nın yazılı izin, onay veya muvafakati olmadan Akreditif’ler ve bunlarla ilgili mallar başkasına 

devir ve temlik edilmeyecektir. Banka’nın izin, onay ve muvafakati olmasına karşın Akreditif’ten doğmuş ve 

ileride doğacak olan bütün borçlardan dolayı Müşteri müteselsilen borçlu olacaktır. 

 

12.7. Akreditif ile İlgili Düzenleme ve Usullere Uyma Zorunluluğu 

12.7.1. Akreditif işlemleri için gereken bütün belgeler Müşteri tarafından alınarak Banka’ya verilecek, resmi 

daireler ve diğer müesseselere karşı lüzumlu bütün işlemler Müşteri tarafından takip ve sonuçlandırılacaktır. 

12.7.2. Akreditif işlemleri ile ilgili olarak doğabilecek her türlü ihtilaf, öncelikle Sözleşme hükümlerine göre; 

Sözleşme’de hüküm yoksa Türk Hukuku ve Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yayımlanan “Akreditife 

İlişkin Bir Örnek Usuller ve Uygulama Kuralları-UCP 600” adlı broşür ile “Tahsiller İçin Yeknesak Kurallar-

URC 522” adlı broşüre ve “Akreditiflere İlişkin Bankalararası Rambursamanlar için Bir Örnek Kurallar – 

URR725” ve “Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamaları – ISBP681” ile söz konusu uygulama ve 

kuralların ileride yürürlüğe girebilecek revizyonlarına tabi olacağını, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından 

belirlenen kuralarda yer alan hükümlere göre çözümlenecektir. 

12.7.3. Akreditifin her safhasında Banka’nın ve/veya TCMB’nin uygulayacağı koşulları ve döviz kurları 

uygulanacak olup, döviz kurlarındaki vaki olacak değişikliklerden doğacak farkları da Müşteri tarafından 

resmi makamlar, TCMB ve/veya Banka’nın vereceği süre içinde Banka’ya ödenecektir.  

13. KREDİNİN MAL KARŞILIĞI VESAİKİN FİNANSMANI OLARAK KULLANDIRILMASI 

13.1. Mal Karşılığı Vesaik ve İlgili Belgelerin Düzenlenmesi ve Teslimi 

13.1.1. Müşteri, yürürlükteki ihracat rejimi, ilgili yönetmelik ve sair tüm yasal düzenlemeler ile Akreditif 
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şartlarına ve diğer esaslara uygun malların mülkiyetini ve niteliğini gösteren konşimento, fatura, menşe 

belgesi, çeki listesi, paketleme listesi veya bunun gibi mal karşılığı vesaiki Banka’ya tevdi etmeyi, özellikle 

mallara ait her türlü konşimento ve hamule senetlerini gereğine göre doğrudan doğruya Banka adına 

düzenlemeyi veya Banka’ya ciro yoluyla temlik etmeyi taahhüt eder. 

13.1.2. Müşteri, muhabir bankayı tespit ve tayin yetkisini Banka’ya tanımıştır. 

13.1.3. Mallara ve mallara ilişkin vesaiklere, muhabir bankalarının işlemlerinden, davranışlarından ve bu 

ilişkiye ait tüm iş ve işlemler ile ilgili hukuki, mali, idari ve cezai tüm sorumluluk Müşteri’ye ait olup, 

Banka’nın uğrayacağı her türlü zarar Müşteri tarafından derhal nakden ve defaten ödenecektir. 

 

13.2. Vesaikler ile İlgili Olarak Banka Tarafından Yapılacak Ödemeler 

13.2.1. Banka, Sözleşme ile tanıdığı Kredi’nin tamamını veya bir kısmını Müşteri’nin ihraç ettiği mal karşılığı 

vesaikin finansmanı yoluyla kullandırması halinde, vesaik fatura değerinden, tarafların anlaşacağı vade ve kâr 

marjına göre tespit edilecek kârın ve muhabir bankanın komisyon ve masraflarının düşülmesinden sonra kalan 

meblağ Kredi olarak kullandırılacaktır. 

13.2.2. Yurt içi veya yurt dışı bankaların/finans kuruluşlarının Banka’dan talep edecekleri her türlü komisyon, 

masraf, vergi ve sair tüm yükümlülükler Müşteri tarafından nakden ödenecektir. Yukarıdaki yükümlülüklerin 

Banka tarafından ödenmesi halinde Müşteri’nin hesabına resen borç kaydedilecektir. 

 

13.3. Vesaik Bedellerinin Banka’ya Ödenmemesi veya Geç Ödenmesi 

13.3.1. İhracat ile ilgili vesaiklerin her ne şekilde olursa olsun muhabir banka tarafından iade edilmesi veya 

ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve sair hukuki sebeplerle veya mücbir sebepler dahil her ne sebepten dolayı olursa 

olsun amir banka veya alıcı firma tarafından vesaik bedelinin ödenmemesi veya muhabir banka tarafından 

gönderilmemesi ve sair nedenle vesaik bedelinin hangi nedenle olursa olsun Banka’ya gönderilmemesi ve 

Banka tarafından tahsil edilememesi veya geç ödenmesine ilişkin tüm sorumluluk ve sonuçlar Müşteri’ye 

aittir. 

13.3.2. Vesaik bedellerinin ödenmemesi halinde Müşteri; Banka’dan mal karşılığı vesaikin finansmanı 

yoluyla almış bulunduğu Kredi’yi, Kredi’nin kullanım tarihinden bu bedelin Müşteri tarafından Banka’na 

iade tarihine kadar geçen sürelere ilişkin olan gecikme cezası ile birlikte derhal ödemeyi gayrikabili rücu 

kabul ve taahhüt etmiştir. 

13.3.3. Vadesinde ödenmeyen vesaik/ihracat bedelleri için de yukarıdaki hükümler ile Sözleşme’deki 

hükümlere göre ayrıca gecikme cezası tahakkuk ettirileceğini Müşteri peşinen kabul etmiştir. 

14. AVAL – KABUL KREDİLERİ 

14.1. Verilecek Aval ve Kabuller 

14.1.1. Kredi, Müşteri’nin yurt dışından gönderilen malların bedellerinin ödenmesi/ithalat işlemleri için 

Banka tarafından vadeli Akreditif açılması, yurt dışı ihracatçılar tarafından Müşteri üzerine çekilen ve kabul 

edilen poliçe ve sair kıymetli evraka aval verilmesi, kabulü veya diğer nedenle keşide edilen kıymetli 

evraklara Müşteri için aval verilmesi veya kabul edilmesi sureti ile kullandırılabilir.  

14.1.2. Aval veya kabul işlemleri doğrudan doğruya Banka tarafından yapılabileceği gibi, Banka talimatı 

uyarınca, Banka’nın muhabiri tarafından da yapılabilir. 

 

14.2. Yazılı Bilgi Verilmesi, Belgelerin Teslimi ve Diğer Yükümlülükler 

14.2.1. Müşteri, her defasında açılmasını ve/veya temdidini istediği vadeli Akreditif işlemleri ile ilgili 

bilgileri, aval verilmesini veya kabul edilmesini istediği poliçelerin keşidecisini, para cinsini, vadesini ve sair 
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hususları içeren yazılı bir belgeyi ve konu ile alakalı her türlü belgeyi Bankanın talebiyle Banka’ya verecektir.  

14.2.2. Tahakkuk edecek her türlü komisyon (Banka’nın muhabirine ödeyeceği komisyon, diğer her türlü 

ödemeler dahil) fon, vergi, harç ve benzeri her çeşit masraflar ve herhangi bir nedenle olursa olsun kur 

değişikliklerinden veya iki yabancı paranın değiştirilmesinden doğacak fark ve zararlar Müşteri’ye aittir. 

14.2.3. Kabul edilen veya aval verilen kıymetli evrakta yer alan miktarın tamamı Banka tarafından 

belirlenecek bir tarihte ve her halükarda kıymetli evrak veya Akreditif vadesinden en az 10 gün önce Banka 

nezdinde ki bloke hesaba Müşteri tarafından yatırılacaktır. Döviz üzerine olan kabul ve avallerde, ödeme 

aynen döviz olarak veya ödeme anındaki Banka cari döviz satış kurunun karşılığı Türk Lirası olarak 

yapılacaktır. 

 

14.3. Komisyon Ödenmesi 

14.3.1. Bu işlemlerin yapıldığı tarihten itibaren, kıymetli evrakın ödenerek iadesine kadar, her 3 aylık devreler 

için, yetkili mercilerce veya Banka tarafından resen belirlenecek ve ileride tek taraflı olarak değiştirilebilecek 

olan en yüksek oranı aşmamak üzere komisyon ve bunun her türlü vergi ve sair mali yükümlülüklerini peşinen 

ve nakden Müşteri ödeyecektir. 

14.3.2. Tahakkuk ettirilen komisyonlar, hiçbir surette, kısmen veya tamamen Müşteri’ye geri verilmez. Bu 

fıkra hükmünce tahakkuk ettirilen aval-kabul komisyonları, işlemin Akreditif’li veya mal mukabili olması 

hallerinde Banka bu işlemler için ayrıca alacağı komisyonların dışındadır. 

 

14.4. Banka’nın İthalat Konusu Mallara İlişkin Yetkisi ve Rehin Hakkı 

14.4.1. Banka, bu Kredi ile ithal edilen malları, Müşteri namına gümrükten peşinen çekmeye yetkili olup, 

Banka bu yetkiyi kullanıp kullanmamakta serbesttir. Banka’nın vekaleten hareket etmesinden dolayı 

Müşteri’ye karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

14.4.2. Gümrükten çekilen mallar üzerinde Banka’nın rehin hakkı olacak, ancak malların gümrükten çekilme 

sorumluluğu hiçbir şekilde Banka’ya ait olmayacaktır. 

 

14.5. İthalatın Gerçekleşmemesi, Bedellerin Ödenmemesi 

14.5.1. Transferin, her ne sebeple olursa olsun, poliçe ve sair kıymetli evrakın vadesi tarihinden veya 

Akreditifin vadesinden sonra gerçekleşmesi halinde, keşidecinin isteyebileceği ferileri (döviz olarak veya 

transfer tarihinde cari döviz satış kuru üzerinden TL olarak) Müşteri tarafından Banka’ya ödenecektir. 

14.5.2. Herhangi bir nedenle ithalatın gerçekleşmemesi veya transferin sağlanamaması hallerinde, Banka 

veya muhabiri tarafından aval verilen veya kabul edilen kıymetli evrak ile açılan vadeli Akreditiflerden 

doğabilecek tüm borç ve yükümlülükler Müşteri’ye aittir. 

15. İHRACAT KREDİLERİ 

15.1. Kullandırılacak İhracat Kredileri 

15.1.1. Banka, Sözleşme’ye dayalı olarak açtığı veya açacağı Kredi’nin tamamını veya bir kısmını ihracat 

ve/veya ihracat sayılan tüm ihracat Kredi’lerine ilişkin olarak TL veya Döviz Kredi’si, gerek Banka 

kaynağından gerekse diğer bir başka kaynaktan kullandırabilir. 

15.1.2. İhracat Kredi’leri, Banka tarafından fazisiz finans ilkelerine doğrultusunda yatırım bankalarına ilişkin 

Kredi yöntemleri olan kurumsal finansman desteği ve sair yöntemler ile kullandırılabilir. 

 

15.2. Banka’nın İhracat İşlem ve Belgeleri Üzerindeki Rehin ve Diğer Hakları 

15.2.1. Müşteri, yapacağı ihracatlar ile ilgili olarak, Akreditif’i Banka’nın nezdinde açtırmayı sağlamayı, 
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ihracat bedellerini Banka’da bozdurmayı taahhüt etmektedir. 

15.2.2. Müşteri, yürürlükteki ihracat mevzuatına uygun olarak ihraç olunan mal ile ilgili ihraç vesaikini 

Banka’ya tevdi etmeyi, mallara ait her türlü konşimento, hamiline senedini ve diğer taşıma senetlerini, 

gereğine göre doğrudan doğruya Banka adına düzenlemeyi veya Banka’ya ciro etmeyi, ancak gerek belgeler, 

gerekse belgelerin temsil ettiği mallarla ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, ayrıca 

vesaiklerin belirli şartları taşımaması dolayısıyla Banka’nın uğrayacağı her türlü zararı derhal ve defaten 

ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. 

15.2.3. İhracat Kredi’si ile ilgili olarak Kredi’nin anapara, kâr payı, komisyon ve diğer her türlü masrafları 

toplamından oluşan FOB (ihracat veya döviz kazandırıcı işlemlerden sağlanacak) ihracat taahhüdü belirlenen 

Kredi vadesi içinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu ihracat taahhüdünün Kredi vadesi içinde ve fiili ihraç 

tarihinden itibaren (veya döviz kazandırıcı işlemi takip eden) mevzuatın tanıdığı süre, esas ve usuller 

içerisinde yurda getirilecek ve Banka’nın döviz pozisyonuna intikal ettirilecek ve Kredi riskine mahsup 

edilecektir. 

15.2.4. Müşteri tarafından istenilmesi ve Banka tarafından kabul edilmesi kaydıyla, gelen ihracat bedeli 

dövizlerin Kredi riskine mahsup edilmeksizin veya TL karşılıklarının Banka tarafından ödenmesi halinde, 

Kredi borcu, kâr payı, masraflar, komisyon, vergi ve diğer borçlar Banka tarafından uygun görülecek kur 

üzerinden hesaplama yapılmak suretiyle, TL olarak Müşteri tarafından ödenecektir. 

15.2.5. Müşteri’nin Sözleşme hükümlerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği, ihracat taahhüdünü 

kısmen veya tamamen realize etmediği, Kredi borcunu ihracat dövizi ile kapatmadığı, ilgili belgeleri hiç veya 

süresinde ibraz etmediği takdirde, herhangi bir ihbar ve ikaza gerek kalmaksızın; ihracat taahhüdünün 

gerçekleşmeyen kısım ile ilgili olarak; BSMV, KKDF, vergi, resim ve harçlar ile sair mükellefiyetler için 

Müşteri’ye ve Banka’ya tanınmış bulunan istisnaları ve teşvikleri, tahakkuk ettirilecek gecikme cezası ile 

birlikte, keza, Banka tarafından ilave olarak alınan gecikme cezası ve komisyonların tahakkuk ettirilecek 

BSMV, KKDF, vergi ve sair ferilerinin de yatırılma tarihlerine kadar ilgili mercilere hesaplanacak ferileri ile 

birlikte, ilgili mercilere ve/veya ilgili mercilerden bir talep gelmesi veya bu konularda Banka’nın yetkili 

kılınması halinde ya da ilgili mercilerden yatırılmaları yönünde talep gelmese dahi Banka tarafından talep 

edilmesi halinde bu tutarın Banka tarafından bloke edilmesini teminen, Banka tarafından hiçbir kovuşturmaya 

gerek kalmaksızın derhal ve defaten ödemeyi, ayrıca kullandırılan bu Kredi ile ilgili olarak TCMB veya ileride 

Banka’dan talep olunacak her türlü ceza ve müeyyideyi de Banka’nın ilk ihbarında derhal ve defaten 

Banka’ya ödemeyi Müşteri kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

15.2.6. İhracat Kredisinden doğan borç, ihracat bedeli dövizlerle ödenecek olup, bu dövizlere Banka’nın 

ödeme günündeki cari döviz alış kurlarının veya Kredi kullandırma tarihinde işlemlere başka kurların baz 

alınacağı belirlenmiş ve Sözleşme’ye ayrı bir madde halinde yazılmış ise, açılışta baz alınacağı belirlenen kur 

uygulanacak, Kredi ihracat bedeli dövizle kapatılmazsa Kredi’nin kullandırıldığı tarihten itibaren işbu 

Kredi’ye; Banka’nın kısa vadeli Kredi’lere uygulamakta olduğu kâr payı oranı uygulanacaktır. 

15.2.7. Vekalet verme işleminin tamamlanması ve ilgili formların karşılıklı olarak imzalanmasından sonra 

ihracatlara ilişkin belgeler ve belgelerin temsil ettiği mallarla ilgili tüm sorumluluklar Müşteri’ye aittir. İhracat 

vesikalarının konusunu oluşturan malların alıcı ülkeye sevk edilme külfet ve masrafları, vesaiklerin tahsili 

nedeniyle Banka’nın yapacağı tüm masraf ve komisyonlar ile muhabirlerince talep edilecek bütün masraflar 

Müşteri’ye ait olup, Müşteri bunları nakden ve defaten ödeyeceğini kabul etmektedir.  

15.2.8. İhracat vesaiki ile ilgili belgeler karşılığı tahsil edilecek dövizler veya Türk Liraları, ihracat belgeleri 

ve bu belgelere ilişkin tüm hak ve alacaklar Banka lehine rehinli olup, Banka’nın talebi halinde ayrıca 

Banka’ya temlik edilecektir. 

15.2.9. Müşteri, Kredi’nin ihracat vesaiki karşılığı kullanılması halinde, Banka’ya tevdi edilecek vesaik 
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tutarı kadar konvertibl ihracat dövizinin belirtilen süreler içinde ve esaslar paralelinde Banka’ya getirileceğini, 

konşimento, nakliyeci makbuzu ve hamule senedi gibi taşıma belgelerini ve gerekli belgeleri, Banka’nın 

muteber muhabirlerinin adına düzenleneceğini ve mutlaka orijinal nüshasının tam takım halinde Banka’ya 

ibraz edileceğini, vesaik bedelleri tahsil edilmeden malların teslim edilmesi ile ilgili Banka’nın 

sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir sebeple ihracat bedelinin ödenmemesi durumunda, gerekli 

müeyyidelerin uygulanmasını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

16. KREDİNİN, MADEN-METAL ALIM SATIMI YÖNTEMİYLE KULLANDIRILMASI 

16.1. Kredi’nin kısmen veya tamamen, kıymetli maden-metal alım satımı yöntemiyle kullandırılması halinde, 

Sözleşme’nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını Müşteri kabul 

eder. 

16.2. Kredi’nin, Maden-Metal Alım Satımı Yöntemiyle Kullandırılması halinde, Banka, Londra Metal 

Borsası’ndan bedelini peşin ödeyerek satın alacağı maden-metali, maliyet ve mutabık kalınan kârı eklemek 

suretiyle vadeli olarak Müşteri’ye satacaktır. Bu işlem sonrası oluşan satış bedelini Müşteri, belirlenen vadede 

Banka’ya ödeyecektir 

 

16.3. Banka’nın Yetkilendirilmesi/Vekalet Hükümleri  

16.3.1. Müşteri, işbu madde ve buna bağlı olarak verilen/verilecek talep formunda/talimatta belirtilen her tür 

maden-metal alım satım işlemi ile bu işlemlerin gerektirdiği sözleşme, yazışma, alım satım bedellerini 

belirleme veya benzeri muameleleri kendi (Müşteri) nam ve hesabına gerçekleştirmek ve/veya gerektiğinde 

başkalarını tevkile de yetkili olmak üzere Banka’yı vekaleten yetkili kılmıştır.  

16.3.2. Söz konusu bu işlemlerde Banka, sadece ve münhasıran bu maddede zikredilen ilişki bakımından ve 

zorunlu olarak Müşteri adına işlem yapmaktadır. Normalde Müşteri kendi adına hareket eden Broker’i kendisi 

tayin etmelidir. Ancak, bunun mümkün olamadığı durumlarda Banka yukarıda da belirtildiği şekilde Müşteri 

adına hareket ederek işlemler yapmaktadır. Taraflar arasındaki bu ilişkiye Türk Borçlar Kanunu’ndaki vekalet 

hükümleri uygulanmaz.  

16.3.3. Taraflar gerektiğinde bu konuda özel sözleşme imzalayabilecek olup, imzalanacak özel sözleşmede 

hüküm olmayan tüm konularda Sözleşme hükümleri aynen geçerli olacaktır. 

16.4. Banka’nın Yetkileri ve Müşteri Yükümlülükleri 

16.4.1. Müşteri, bu maddede zikredilen yöntemle kullandığı Kredi tutarlarını ve bununla ilgili komisyon 

ve/veya diğer masrafları, taahhüt ettiği ödeme planına göre ve ayrıca hiçbir ihtar veya ihbar keşidesine lüzum 

olmaksızın derhal, tam ve eksiksiz olarak Banka’ya ödeyeceğini; aksi takdirde temerrüde düşmüş sayılacağını 

ve Banka’ya olan tüm borçlarının sözleşme hükümleri tahtında muacceliyet kesbedeceğini gayrikabili rücu 

kabul ve taahhüt eder.  

16.4.2. Müşteri, alım satımı yapılacak madeni-metali, Banka’nın aracılığı ve Banka ile mutabık kalınan esas 

ve koşullar dışında satamaz, hiçbir şekilde rehin, temlik, devir ve sair tasarrufi işleme konu yapamaz. Müşteri 

adına alınacak maden-metal Banka lehine rehinlidir. 

17. ÇEK KREDİLERİ 

17.1. Müşteri’ye teslim edilen çek defterindeki her bir çek yaprağı için Banka’nın ilgili Mevzuat kapsamında 

ödemekle sorumlu olduğu tutarlar nedeni ile Müşteri hesabına gayrinakdi Kredi risk girişi yapılır. Çek 

sorumluluk bedelinin ödenerek, riskin nakde dönüşmesi, çek asıllarının iadesi, çeklerin hükümsüz kaldığına 

dair kesinleşmiş mahkeme kararının ibrazı veya ilgili Mevzuat kapsamında gayrinakdi risk sona erene kadar 
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işbu gayrinakdi risk kaydı Müşteri hesabında devam eder. 

17.2. Müşteri, çek defterini hamiline düzenleyecek ise bununla ilgili ayrı bir çek hesabı açılacağını, hamiline 

çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlemeyeceğini, düzenlediği takdirde Banka’nın hiçbir 

sorumluluğu olmayacağını, bu konuda Banka’nın uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin edeceğini kabul 

ve taahhüt eder. 

17.3. Müşteri’nin; çek hesabının her ne sebeple ve suretle olursa olsun kapatılması, Banka’nın veya diğer 

banka/finans kuruluşlarınca kendisine teslim edilen çeklerinin karşılıksız işlemine tabi tutulması, hakkında 

çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı verilmesi,  Kredi değerliliğinin bozulması, diğer Kredi’lerinin 

muaccel hale gelmesi durumlarından herhangi birinin vuku bulması durumunda Banka Müşteri’ye teslim 

edilmiş tüm çek yapraklarının iadesini isteme hakkına sahiptir. Müşteri, çek karnelerini ve yapraklarını iade 

etmediği takdirde; Banka’nın ödemekle yükümlü olduğu tutarı, Banka’nın ilk talebinde nakden ve defaten 

Banka’ya derhal depo edeceğini kabul ve taahhüt eder. 

17.4. Müşteri’nin düzenlediği çeklerin karşılığının bulunmaması halinde, Banka’nın Müşteri nezdindeki 

diğer hesaplarından virman yaparak çek karşılığını ödeme hakkı saklıdır.  

17.5. Müşteri, çeklerin kaybolması, çalınması ya da yetkisiz kimselerce kullanılması gibi durumlarda, 

Banka’ya bildirim yapmak ve yargı mercilerine başvurarak gerekli tedbirleri almak/aldırmakla yükümlüdür. 

18. KREDİNİN MÜŞTERİ’YE NAKİT ÖDEME YAPILARAK (KARZ) KULLANDIRILMASI 

18.1. Banka, Müşteri’ye tanınan Kredi limitini, Müşteri hesaplarında para olmamasına karşın: Müşteri’nin aldığı 

veya alacağı mal ve hizmet bedellerinin nakden ödenmesi, Müşteri’nin keşide ettiği çek bedellerinin veya 

Kredi kartı, banka kartı ve sair kartlarla nakit çekilmesi veya Müşteri’nin vermiş olduğu havale veya EFT 

talimatlarının kısmen veya tamamen ödenmesi, bloke çek verilmesi ve bloke çek bedelinin ödenmesi için 

kullandırabilecektir. Buna göre Banka; Müşteri’nin talep ettiği tutarı, nakden Müşteri hesabına aktaracak ve 

bu tutarı mutabık kalınan süre için Müşteri’nin istifadesine sunacaktır. 

18.2. Müşteri, faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yatırım bankacılığı uygulamasında bu şekilde Kredi 

kullanımının istisnai olduğunu, Banka tarafından limit tahsis edilmiş olsa veya daha önce taahhüt edilmiş olsa 

da bu maddede zikredilen Kredi’lerin kullandırılmasının münhasıran Banka’nın ihtiyarında olduğunu, daha 

önce kabul edilen kullandırma biçimlerinde kullandırmamaya, bu şekillerdeki kullandırmaları durdurmaya, 

iptal etmeye, değiştirmeye ve sair tüm yetkilere sahip olduğunu peşinen kabul etmiştir. Banka’nın tanınan 

Kredi limitini, ödemelerin yapılması sureti ile kullandırması halinde, kullanılacak Kredi’nin miktarı, Kredi 

için ödenecek masraflar ve sair mali yükümlülüklerin miktarı, Kredi’nin geri ödeme vadesi gibi tüm şartları 

Banka’nın tek taraflı olarak belirlemeye yetkili olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. 

18.3. Bu Kredi’lerin kullandırılması için Banka tarafından talep edilecek teminatların tesis edilmiş olması 

şarttır. Banka teminatların nitelik ve niceliği hususunda tamamen serbest olup, her bir Kredi’de farklı 

uygulama yapabilir.  

18.4. Müşteri, Kredi talebini işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan müracaat 

formunda, geri ödeme süresi ve şeklini de belirtecektir. Müşteri’nin imzalayarak Banka’ya vereceği müracaat 

formu, imzalanmış olarak Banka’ya verilen müracaat formundaki talep ve taahhütler Müşteri bakımından 

geçerli ve bağlayıcıdır, ancak Banka için bağlayıcı olmayıp, Banka Kredi’yi yukarıda belirtilen şartlarda 

kullandırıp kullandırmamakta serbesttir. Herhangi bir sebeple, müracaat formunda geri ödeme vadesi 

belirtilmemiş ve geri ödeme konusunda Banka’ya yazılı bir taahhütte bulunulmamış ise, Müşteri; Banka’nın 

tek taraflı olarak belirleyecek olduğu vade ve şartlarda herhangi bir iletişim vasıtasıyla kendisine bildirilecek 

ilk talep üzerine geri ödeme yapacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. 

18.5. Kredi’nin dövize endeksli olarak kullandırılması halinde, endekslemede (yapılacak ödeme miktarının 
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tespitinde) esas alınacak kur, endeksleme anındaki Banka döviz alış kuru, geri ödemede ise Banka satış 

kurudur.  

18.6. Kredi’nin geri ödemeleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 

18.6.1. Banka, kullandırdığı bu tür Kredi’ler için herhangi bir kâr payı almayabilir, ancak teminatın niteliği 

ve niceliğini nazara alarak Müşteri’den kâr payı almadan sadece masraf ve/veya enflasyon farkı kadar bir 

tutarı talep edebilir. Ödenmesi gerekecek masraf, enflasyon farkı vb. konularda Banka ve Müşteri arasında 

ayrıca yazılı bir mutabakat bulunmaması halinde benzer uygulamalardaki miktar ve oranlar tatbik edilmiş 

olunacaktır.  

18.6.2. Geri ödeme vadesi tarafların mutabakatıyla belirlenir ve geri ödeme planına yazılır; ayrıca bu 

konudaki ayrıntılar da müracaat formunda/geri ödeme planında yer alır. Herhangi bir sebeple, müracaat 

formunda geri ödeme vadesi belirtilmemiş ise, Müşteri; Banka’nın tek taraflı olarak belirleyecek olduğu vade 

ve şartlarda herhangi bir iletişim vasıtasıyla kendisine bildirilecek ilk talep üzerine geri ödeme yapacağını 

peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. 

18.6.3. Kredi’nin dövize endeksli olarak kullandırılması halinde Müşteri yapacağı geri ödemeleri, yukarıdaki 

esaslar dahilinde Banka’nın döviz satış kuru karşılığı TL olarak ödeyecek olup, herhangi bir nedenle aynen 

döviz olarak ödeyemez. Ödeme tarihindeki kur, endeksleme tarihindeki kurun altında olursa, Müşteri borcunu 

endeksleme tarihindeki kurdan ödeyeceğini; konuyla ilgili herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve 

taahhüt eder. 

18.6.4. Müşteri, bu maddede düzenlenen Kredi’ye ilişkin Kredi tutarları ve ferilerini geri ödeme tarihinde 

ayrıca bir ihtar veya ihbar keşidesine lüzum olmaksızın ödemediği takdirde temerrüde düşmüş sayılacağını 

ve Banka’ca olan tüm borçlarının bu Sözleşme hükümleri tahtında muacceliyet kesbedeceğini gayrikabili rücu 

kabul ve taahhüt eder. 

18.6.5. Temerrüt halinde Sözleşme’nin temerrüde ilişkin hükümlerine ilaveten gecikme cezası oranı olarak 

müracaat formu ve/veya geri ödeme planında belirlenmiş gecikme cezası oranları esas alınır. Taraflar arasında 

uygulanacak gecikme cezası oranı konusunda yazılı bir kayıt yoksa bu takdirde, geciken alacağın ödenmesine 

kadar geçecek süre için hesaplamanın yapıldığı tarihte Banka’nın benzer nitelikteki Kredi’lere uyguladığı en 

yüksek cari kâr payı oranlarının %50 fazlası gecikme cezası oranı olarak esas alınır.  

18.6.6. Kredi’nin, yukarıdaki şekilde kullandırılması kâr paysız fon (Karz-ı Hasen) hükümleri çerçevesinde 

söz konusu olup bu madde hükmü hiçbir surette diğer Kredi türlerine teşmil edilemez. Ancak Sözleşme’de 

yer alan ve bu Kredi’nin niteliklerine aykırı olmayan tüm hükümleri cari hesap finansmanı desteği şeklindeki 

Kredi’ler için de aynen geçerlidir. 

19. KREDİNİN TEŞVİK DÜZENLEMELERİNE UYGUN ŞEKİLDE KULLANILMASI 

19.1. Müşteri, teşvikli işlemlerle ilgili olarak yapılması gereken tüm başvuruları, verilmesi gereken tüm belgeleri 

tam ve süresinde ilgili yerlere vermeyi, yapılması gereken tüm işlemler zamanında ve eksiksiz yapmayı kabul 

ve beyan eder.  

19.2. Müşteri, teşvikli işlemlere uygulanan düşük vergi, harç, resim, fon, prim, masraf ve sair imkanlar ile 

tanınan istisna, muafiyet veya indirimlerin gerekli kıldığı amaç, süre, şart ve tüm hükümlere uymayı, aksi 

halde teşvikli işlemlerin gereklerini yapmamanın tüm hukuki, cezai, mali, idari sonuçlarından ve 

müeyyidelerinden sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.  

19.3. Müşteri, Mevzuat’ın ve/veya işbu sözleşme hükümlerinin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine 

getirmemesi nedeniyle Banka’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, bu talep ve ödemeleri derhal 

karşılamayı ve zararları gidermeyi kabul ve beyan eder.  

19.4. Müşteri, bu maddede belirtilen borçlarını tam ve eksiksiz olarak Banka’ya ödemediği takdirde, Banka 
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bu tutarları Müşteri hesabına borç kaydetmeye ve Müşteri’nin mevcut teminat veya hesaplarından cebri icra 

yoluyla tahsil etmeye yetkilidir.  

19.5. Müşteri’nin imalatçı-ihracatçı olduğu ve Banka’nın By-pass ihracatçı olduğu hallerde, ihracat 

bedellerinin süresi içerisinde yurda getirilerek kambiyo hesaplarının kapatılması yükümlülüğü tamamen 

Müşteri’ye aittir. Banka bu nedenle uğradığı her türlü zarar, ziyan, tazminat ve ceza dolayısıyla Müşteri’ye 

rücu edeceği gibi, ödemek zorunda kalacağı bedelleri hiçbir ihtar ve ihbara ve hüküm tahsiline gerek 

olmaksızın, Müşteri hesabına borç kaydederek Müşteri’den tahsil etmeye yetkilidir. 

20. DİĞER KREDİLER 

20.1. İşbu Sözleşme hükümleri Müşteri’ye kullandırılan adı, türü, cinsi, namı ve kullanış biçimi ne olursa olsun 

aksine özel bir düzenleme olmadıkça tüm Kredi’ler ve Mevzuat gereği Kredi sayılan işlemler için de geçerli 

olup Banka ve Müşteri arasında akdedilmiş Kredi Sözleşmesi hükmündedir. 

 

20.2. Kredi’nin, Finansal Kiralama, Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırımı, Vadeli İşlemler veya Sair Şekilde 

Kullandırılması  

Taraflar, Kredi’nin kısmen veya tamamen Finansal Kiralama, Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırımı, Vadeli İşlemler 

veya sair bir yöntemle kullandırılması halinde, bu kullandırım türlerinin kendine has özel sözleşmelerinin, 

işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir cüz’ü olarak ayrıca tanzim edileceğini kabul ve beyan ederler. Bu 

kullandırımlar hakkında öncelikle kendi özel sözleşmeleri, bu sözleşmelerde hüküm bulunmaz ise, işbu 

Sözleşme’nin başta teminat, muacceliyet, temerrüt, sigorta, adres, yetki, delil hükümleri olmak üzere ilgili 

hükümleri uygulanacaktır. 

 

20.3. Kredi’nin Ortak Yatırımlar Olarak Kullandırılması 

20.3.1. Müşteri’ye tanınan limitin, kısmen veya tamamen kâr-zarar ortaklığı yatırımı içermeyen ortak 

yatırımlar şeklinde kullandırılması ve bu konuda özel bir sözleşme imzalanması halinde öncelikle bu konuda 

imzalanacak ortak yatırım sözleşmesinin özel sözleşme hükümleri uygulanacaktır. 

20.3.2. Ortak Yatırım Sözleşmesi’nin imzalanmaması veya Ortak Yatırım Sözleşmesi imzalanmadan önceki 

ilişkiler ve bu özel sözleşmede hüküm olmayan durumlarda Sözleşme’nin niteliğine uygun hükümleri bu 

ilişkiler için de aynen uygulanacaktır. 

 

20.4.  Kredi’nin Benzer Yöntemlerle Sağlanan Finansman Olarak Kullandırılması 

20.4.1. Banka, Müşteri’ye tanınan limiti, yukarıdaki Kredi yöntemlerine benzer yöntemlerle kullandırılması 

ve bu konuda özel bir sözleşme imzalanması halinde öncelikle bu konuda imzalanacak sözleşmesinin özel 

sözleşme hükümleri uygulanacaktır. 

20.4.2. Benzer yöntemlerle sağlanan finansmanlar için özel sözleşme imzalanmaması veya özel sözleşme 

imzalanmadan önceki ilişkiler ve bu özel sözleşmede hüküm olmayan durumlarda Sözleşme’nin niteliğine 

uygun hükümleri bu ilişkiler için de aynen uygulanacaktır. 

 

20.5. Müşteri’nin Garanti Taahhütleri ile Kullandırılan Kredi’ler 

20.5.1. Kredi limitinin tümü veya bir kısmı, Müşteri’nin yönlendirilmesi ile ve Müşteri tarafından verilen 

garanti taahhütlerine dayalı olarak üçüncü kişilere Kredi kullandırılması nedeni ile doğan borçların ödenmesi 

veya başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) hükümleri dahilinde konut ve sair mal veya 

hizmetlerdeki ayıp veya TKHK’da belirtilen diğer yükümlülükler nedeni ile Müşteri ile birlikte Banka’nın 

karşılaşabileceği riskler için kullandırılabilir. 
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20.5.2. Müşteri’nin garanti taahhüdü ile ilgili olarak gerekirse ayrıca bir garanti taahhüdü alınması veya 

garanti sözleşmesi imzalanması sureti ile garanti taahhüdü kapsamında yapılacak işbirliğinin tüm koşulları, 

iş akışları, tarafların sorumlulukları ile Müşteri tarafından Banka’ya yönlendirilen Kredi talepleri ile ilgili 

detaylar düzenlenebilir. 

20.5.3. Banka, Müşteri’nin garantisi kapsamında Kredi (kurumsal finansman desteği, garanti taahhüdü 

verilmesi, konut, araç ve sair Kredi’ler dahil) kullanmak üzere Banka’ya yönlendirilecek Kredi taleplerini, 

değerlendirerek yönlendirilen kişilere Kredi kullandırıp kullandırmamakta serbesttir. 

20.5.4. Bu şekilde tahsis edilen Kredi’nin gayrinakdi risk oluşturması nedeniyle, Müşteri hesaplarına 

gayrinakdi risk girişi yapılır. Müşteri risk ve sorumluluğu, yönlendirilen Kredi borçlarının tüm ferileri ile 

ödenmesi ve başta TKHK olmak üzere ilgili Mevzuat hükümleri gereği tüm mal ve hizmet lerin her türlü 

ayıptan ari olarak yüzde yüz tamamlanması ve bu hususun Banka tarafından teyidi ve Banka’nın ibrasına 

kadar devam eder. 

20.5.5. Bu Kredi nedeni ile Müşteri’nin sorumluluğu, Banka’ya yönlendirdiği Kredi’ler nedeni ile doğacak 

borçlar (anapara, kâr payı, vergi, harç, resim, fon, gecikme cezası gibi feriler dahil) TKHK ve sair ilgili 

düzenlemeler gereği doğacak riskleri de kapsadığı için TKHK ve ilgili diğer Mevzuat hükümleri dahilinde 

mal veya hizmete ilişkin ayıplar başta olmak üzere doğacak diğer tüm yükümlülükler nedeni ile Banka’nın 

bir talebe maruz kalması ve ödeme ile yükümlü kılınması halinde, Banka’nın kendisine rücu hakkının 

olduğunu, Banka’nın ödemekle yükümlü tutulduğu tutarı ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul 

eder. 

20.5.6. Müşteri, yönlendirdiği Kredi konusu borçların ödenmesi ve yönlendirdiği Kredi konusu mal ve 

hizmetlerin tüm unsurları ile tamamlanmasını sağlamayı da garanti ettiğinden, kullanılan Kredi’nin 

ödenmemesi veya yönlendirilen Kredi konusu mal veya hizmetlerden oluşabilecek ayıplarla ilgili olarak 

Banka’nın herhangi bir taleple karşılaşmaması, mal veya hizmeti satın alma ve sair surette elde eden kişilerin 

herhangi bir şikayet, iddia ve taleplerine meydan vermemesi ve bu konularda gerekli tedbirleri almayı da 

garanti ve taahhüt etmektedir. 

20.5.7. Banka’nın Müşteri’nin yönlendirdiği kişilere Kredi kullandırması, Banka’nın bu kişilerin kullandığı 

Kredi konusu mal veya hizmetle Banka’nın bir ilişkisinin olduğu anlamında kesinlikle yorumlanamaz.  

20.5.8. Müşteri tarafından verilen benzer garanti limitleri için de bu hükümler uygulanacaktır. 

 

20.6. Sözleşme ile Açılan Kredi’nin Kısmen veya Tamamen “Kredi Kartı” Olarak Kullandırılması 

Sözleşme’nin ilgili hükümleri ile birlikte başta kurumsal finansman desteği Kredi’si hükümlerinin, niteliğine 

aykırı düşmediği ölçüde Kredi Kartı hakkında da uygulanacağı, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 

emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Kredi kartları hakkında Banka tarafından yapılacak 

düzenlemelerin esas ve geçerli olacağı ve Kredi kartı limitinin de Sözleşme limiti dahilinde olacağı hususunda 

taraflar karşılıklı olarak mutabakata varmışlardır. 

 

20.7. Kredi’nin Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ve Sair Sistemler ile Kullandırılması 

20.7.1. Kredi limitinin tamamının veya bir kısmının; DBS ve benzeri sistemlerle kullandırılması hususunda 

mutabık kalmaları halinde söz konusu sistemlere ait tüm detayların yer aldığı sözleşme, taahhüt ve sair 

belgelerde yer alan esas ve usullere göre kullandırılacaktır. Müşteri anılan işlemler için gerekli sözleşme, 

dekont ve sair tüm belgeleri Banka ile imzalayacağını taahhüt etmektedir. 

20.7.2. Müşteri tarafından DBS ve sair sistemler için ayrıca bir taahhüt, sözleşme ve sair belge 

imzalanmaması veya imzalanmadan önceki ilişkiler ve bu özel sözleşme veya taahhütlerde hüküm olmayan 

durumlarda Sözleşme’nin hükümleri bu ilişkiler için de aynen uygulanacaktır. 
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20.8. Kredi’nin Mevzuat Gereği Kredi Kabul Edilen ve Daha Sonra Kabul Edilecek Kredi’ler Olarak 

Kullandırılması 

20.8.1. Kredi, satın alınan sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve 

surette verilen ödünçler, varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, gayrinakdi Kredi’lerin nakde tahvil 

olan bedelleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık payları olarak 

kullandırılabilir. 

20.8.2. Bankacılık Kanunu başta olmak üzere mevcut Mevzuat’a göre Kredi kabul edilen ve ileride yapılacak 

değişiklikler ile ilgili Mevzuat hükümlerinin kabul ettiği veya edeceği Kredi’ler, Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurulu tarafından Kredi olarak kabul edilen işlemler, Kredi kartı, çek defteri verilmesi, bankacılık 

hizmetleri ve müşteri işlemleri nedeni ile doğacak bilcümle ilişkiler ile bu Kredi’lerin isimlerinin 

değiştirilmesi şeklindeki Kredi’ler için de kullandırılabilir ve bu Sözleşme hükümleri Müşteri’ye kullandırılan 

ad, nam ve kullanış biçimi ne olursa olsun aksine özel bir düzenleme olmadıkça tüm Kredi’ler ve Mevzuat 

gereği Kredi sayılan işlemler için de geçerlidir. 

 

20.9. Özel Sözleşmeler ile Bu Sözleşme Arasındaki Bağlantı, Teminatlar ve Uygulanacak Hükümler 

20.9.1. Kredi’nin, kısmen veya tamamen özel sözleşmeleri olan Kredi’ler için kullandırılması halinde özel 

Kredi sözleşmeleri Sözleşme’nin eki olarak ayrıca tanzim edilecek olup, bu Kredi’ler hakkında kendi özel 

sözleşmeleri ve Sözleşme’nin tüm hükümlerinin birlikte geçerli olacağını; verilmiş ve verilecek tüm 

teminatların bu işlemlerin de teminatı olacağını Müşteri ve Kefil, dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

20.9.2. Sözleşme’deki muacceliyet, temerrüt, sigorta, teminat, senetler, adres, yetki ve delil anlaşmalarına 

ilişkin genel hükümler saklı kalmak ve aynen ek sözleşmelere de uygulanmak kaydıyla, imzalanacak özel 

sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Ancak Sözleşmeler arasında farklılık, çelişki bulunması halinde ise işin 

niteliğine uygun düşen düzenlemeye itibar olunur. 

20.9.3. Sözleşme’nin imzalanmış olması, yukarıda zikredilen Kredi’ler ile Mevzuat gereği Kredi sayılan 

işlemler dolayısıyla Banka ve Müşteri arasında akdedilmiş Kredi sözleşmesi sayılır; taraflar için bütünüyle 

geçerli ve bağlayıcıdır. 

21. MUACCELİYET VE SONUÇLARI 

21.1. Muacceliyet 

21.1.1. Sözleşme ve Mevzua’taki yazılı şartlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde Müşteri, Kefil, 

Rehin Veren ve sair tüm ilgililerin Banka’ya karşı olan sorumluluk ve borçlarının tamamı muaccel hale gelir.  

21.1.2. Muacceliyet nedenlerinin oluşması halinde, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek 

olmaksızın Banka alacaklarının tamamı kendiliğinden muaccel hale gelecek olup bu hususu Müşteri, kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 

 

21.2. Muacceliyet Nedenleri 

21.2.1. Banka’nın, Sözleşme’de ve diğer ödeme takvimlerinde belirtilen alacaklarından herhangi birisinin 

kısmen veya tamamen vadesinde ödenmemesi. 

21.2.2. Müşteri’nin gerek keşideci ve gerekse ciranta sıfatıyla Banka’ya verdiği çek, bono ve sair belgelerde 

yer alan borçlarından herhangi birisinin kısmen veya tamamen vadesinde ödenmemesi. 

21.2.3. Bankası ile Müşteri arasındaki işbu Sözleşme veya başka bir sözleşme, taahhüt ve benzeri belgelerde 

yer alan yükümlülüklerinin tamamının veya bir kısmının Müşteri tarafından kısmen veya tamamen yerine 
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getirilmemesi veya ihlal edilmesi. 

21.2.4. Müşteri, Kefil, avalist ve diğer borçluların ve gerek Banka’ya ve gerekse diğer bankalara, finans 

kuruluşlarına, piyasa ve kamu kurumlarına olan borçlarını ödeyememeleri, taahhütlerini yerine 

getirememeleri, ödeme güçlüğü içerisine düşmeleri, Banka hesaplarının herhangi bir sebeple açık vermesi, 

alacaklıları ile temdit anlaşması yapmaları, aleyhlerinde icra veya iflas takibi başlatılması, ihtiyati tedbir, 

ihtiyati haciz ve hacze muhatap olmaları, ticari faaliyetini durdurmaları veya son vermeleri, konkordato, 

iflasın ertelenmesini talep etmeleri, yeniden yapılandırma, konsolidasyon ve benzeri anlaşmalar için girişimde 

bulunmaları ve benzeri diğer durumların oluşması. 

21.2.5. Banka’nın teminat/ek teminat verilmesine ilişkin talebinin Müşteri tarafından karşılanmaması. 

21.2.6. Banka tarafından Müşteri lehine verilen teminat mektubu, garanti taahhütleri ve sair taahhüt 

bedellerinin kısmen veya tamamen tazmin edilmesi. 

21.2.7. Teminat mektubu, çek, aval ve sair nedenlerle doğmuş komisyonlar, her türlü vergi, harç, resim, fon, 

masraf ve sair feri borçların kısmen dahi olsun ödenmeleri gereken tarihte ödenmemesi.  

21.2.8. İlgili Mevzuat gereği verilmesi gerekenler başta olmak üzere Banka tarafından mal varlıkları ve mali 

durum ve sair hususlara ilişkin olarak talep edilecek bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi, eksik, yanlış 

veya hukuka aykırı verilmesi. 

21.2.9. Müşteri, Kefil, avalist ve rehin verenin mal varlıklarını, mali durumlarını olumsuz yönde etkileyecek 

ölçüde devir etmeleri, sınırlamaları, mal varlıkları ile mütenasip olmayan ölçüde borçlanmaları, ekonomik 

durumlarının olumsuz değişmesi. 

21.2.10. Müşteri, Kefil, rehin veren veya avalistin fiil ehliyetini kaybetmesi, ölümleri, tüzel kişilerin izin, 

onay, ruhsat ve sair yetkilerinin iptali veya ticari faaliyetin durdurulması, hissedarlık yapılarında ve yönetim 

kadrolarındaki Banka tarafından önemli olarak nitelendirilecek değişikliklerin olması.  

21.2.11. Kredi’nin kullanım şartlarına ve amacına aykırı şekilde kullanılması. Kredi ile ilgili izin, onay ve 

sair yetkilerin iptal edilmesi. 

21.2.12. Kredi konusu mallara ve teminatlara ilişkin sigortaların yapılmaması, geç veya eksik yapılması, 

geçersiz şekilde yapılması, süresinde yenilenmemesi, primlerinin eksik veya hiç ödenmemesi.  

21.2.13. Müşteri’nin veya diğer borçluların bağlı şirket olması durumunda hakim şirket veya hakim teşebbüs 

bakımından işbu madde hükümlerinin gerçekleşmesi. 

21.2.14. Sözleşme’de, Mevzuat’ta ve özellikle yukarıda yer alan ve kesinlikle bunlarla sınırlı olmayan diğer 

şartların gerçekleşmesi halinde Müşteri, Kefil, Rehin Veren ve sair tüm ilgililerin Banka’ya olan borçlarının 

tamamı muaccel olur. Banka’nın, borcun geri ödenmesini riskli görmesi ve bu konuda bilgiler edinmiş olması 

gibi durumlarda hesabı kat ile borçları muaccel kılma hakkı saklıdır. 

21.2.15. Herhangi bir sebeple müşteri hesaplarının açık vermesi halinde, açık kısmın derhal 

kapatılmaması/ödenmemesi.  

21.2.16. Borç ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için anlaşmalar ve sair işlemlere girişilmiş olması.  

 

21.3. Muacceliyetin Sonuçları 

21.3.1. Borcun muaccel olması halinde, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın 

Müşteri temerrüde düşmüş olacaktır. 

21.3.2. Muacceliyet halinde Banka Kredi hesabını kat ile Sözleşme’yi feshedebilir. 

21.3.3. Muacceliyet halinde, Banka, alacağının tamamını veya bir kısmını ferileri ile birlikte tahsil edebilmek 

için Müşteri, Kefil, Rehin veren ve avalist ve ilgililerin tamamı için ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, haciz, iflas 

ve rehnin/ipoteğin bu Sözleşme’de yer alan esaslar dahilinde paraya çevrilmesi, teminat mektupları ve sair 

garanti taahhütlerinin tazmin edilmesi, takas, virman, mahsup hakkının kullanılması dahil bilcümle yasal 
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yollardan dilediğine ayrı ayrı veya birlikte başvurabilecektir. 

21.3.4. Muacceliyet ile birlikte, vadeli dahi verilmiş olsa Banka tarafından Müşteri lehine teminat mektubu 

ve sair tüm garanti taahhütlerinin iadesi sağlanacak veya bedelleri nakden bloke edilecektir.  

 

21.4. Temerrüt Hali ve Sonuçları  

21.4.1. Muacceliyet nedenlerinden herhangi birisinin vuku bulması halinde, emredici bir kanun hükmü 

olmadıkça Müşteri’ye ayrıca bir ihtar, ihbar veya sair işleme gerek olmaksızın Müşteri temerrüde düşmüş 

olacaktır. Gayrinakdi Kredi’lerden kaynaklanan borçlar için gayrinakdi Kredi’nin tazmini anında temerrüt 

oluşur. 

21.4.2. Müşteri’nin borçlarının muaccel olması ve temerrüde düşmesi halinde, muacceliyet tarihinden borcun 

tamamen tasfiye edilme tarihine kadar Sözleşme ve eklerinde yer alan oran, esas ve usullere göre gecikme 

cezası uygulanacaktır.  

21.4.3. Banka’nın, vadesinde ödenmemesi nedeni ile muaccel hale gelmiş ve temerrüt şartları oluşmuş 

alacakları ile ilgili olarak gecikme cezası ve/veya borçlunun temerrüdü nedeni ile kanun hükümleri gereği 

ödenmesi gerekecek ferileri talep etmemiş olması, bu haklarından vazgeçtiği ve/veya temerrüt nedeni ile bir 

talepte bulunmadığı ve bulunmayacağı anlamında yorumlanmayacaktır. Banka’nın tahsilat yaparken 

öncelikle asıl alacaklarını, masraf, vergi, fon ve sair alacaklarını tahsil ederken gecikme cezası ve temerrüt 

nedeni ile kanun hükümleri gereği ödenmesi gerekecek ferilerini tahsil etmemiş olması veya bu alacaklarına 

ilişkin talep ve tahsil haklarını saklı tutmamış olması bu alacaklardan ve haklarından vazgeçme anlamında 

olmayacaktır. Sözleşme Türk Borçlar Kanunu’nun 131. maddesi anlamında bu haklarını saklı tutma 

anlamındadır. 

21.4.4. Tarafların kesin ve dönülemez mutabakatına göre temerrüt halinde Banka aşağıdaki haklara sahiptir: 

21.4.4.1. Banka, Müşteri’nin vadesinde ödenmeyen (geciken) Türk Lirası ve/veya yabancı para cinsinden 

borcunu herhangi bir ihtar, ihbar veya başkaca bir işleme gerek olmaksızın vade günündeki (gün sonu oluşan) 

endeksleme alış kurundan dilediği döviz cinsine endeksleyebilir. Dövize endeksleme veya endekslememe 

münhasıran Banka’nın ihtiyarında olup, dilerse endeksler, dilerse endekslemez. Banka’nın seçimine karşı 

Müşteri’nin herhangi bir itiraz, def’i hakkı söz konusu değildir. Müşteri konuyla ilgili her türlü talep, itiraz 

veya def’i hakkından peşinen feragat ettiğini dönülemez biçimde beyan ve kabul eder. 

21.4.4.2. Banka, Kredi’nin türünden bağımsız olarak; her halükarda geciken borca, taraflar arasında yazılı 

olarak mutabık kalınan gecikme cezası oranları esas alınarak yapılacak hesaplamayla bulunacak tutarı; 

gecikmenin başladığı gün ile borcun fiilen ödendiği gün arasındaki süre için gecikme cezası olarak ilave etme 

hakkına sahiptir. Taraflar arasında oran konusunda yazılı bir mutabakat yoksa hesaplamanın yapıldığı tarihte 

Banka’nın Kredi’lere uyguladığı en yüksek cari kâr payı oranlarının %50 fazlasına kadar bir oran esas alınır. 

Yani, Banka en yüksek cari kâr payı oranlarının %50 fazlasını aşmayacak bir oranı belirleyip, uygulamakta 

serbesttir. Borç dövize endekslenmişse, ilave edilecek gecikme cezası hesabında, hesaplamanın yapıldığı 

tarihteki Banka’ca endekslenen döviz cinsi için uygulanan kâr payı oranlarının %50 fazlasını aşmayacak bir 

oran esas alınır. 

21.4.4.3. Dövize endekslemede esas alınacak kur, Banka döviz alış kuru; ödemede ise Banka döviz satış 

kurudur. 

21.4.4.4. Dövize endeksleme veya gecikme cezası sebebiyle Müşteri’den yapılan tahsilatlar sonucunda 

oluşacak kur farkı ve vergiler ilave edilerek Müşteri’den defaten tahsil edilir.  

21.4.4.5. Fiili ödeme tarihindeki kur, vade tarihindeki kurun altında olursa kur riski Müşteri’ye yüklenecek 

olup; bu hususta Banka’na karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağını dönülemez biçimde kabul ve taahhüt 

eder. 
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21.4.4.6. Banka, gecikmiş borca mahsup edilecek tahsilatları, dövize endekslenen borcun altına düşmemek 

kaydıyla, Banka döviz satış kurundan dövize çevirerek Müşteri’nin borcundan düşmeye yetkilidir.  

21.4.4.7. Asıl alacağa mahsuben yapılan tahsilat için Müşteri’ye makbuz verilmesi veya sadece asıl alacak 

veya belirli bir alacak için ihbar, hesap ekstresi gönderilmesi veya yasal işlem yapılması hallerinde de 

Banka’nın gecikme cezası, temerrüt nedeni ile kanun hükümleri gereği ödenmesi gerekecek ferileri ve diğer 

hak ve alacaklarını talep etme hakları TBK.m.131 gereği saklıdır.  

21.4.4.8. Banka dilerse Sözleşme hükümlerinin yanında, Mevzuat’ın tanımış olduğu diğer tüm kanuni 

haklarını da kullanabilir. 

22. HESAPLARIN KAT EDİLMESİ, SÖZLEŞME’NİN FESHİ VE ALACAĞIN TAHSİLİ 

22.1. Hesapların Kat Edilmesi 

22.1.1. Alacağın vadesi geldiğinde kısmen veya tamamen ödenmemesinden dolayı Banka, dilediği zaman 

bildirimde bulunup, hesapları kısmen veya tamamen kat ederek borçları muaccel kılmaya, Sözleşme’yi 

feshetmeye, alacaklarını talep ve tahsile, teminat mektubu ve sair garanti taahhütlerinin iadesini veya 

bedellerinin bloke edilmesini istemeye ve Sözleşme ve Mevzuat’ın tanımış olduğu tüm haklarını kullanmaya 

yetkilidir. 

22.1.2. Banka alacakları kural olarak, tarafların ittifakıyla oluşturulan taksit listesi, geri ödeme tablosu ve sair 

adlarla adlandırılan belgelere dayanması ve bunların esasen hesap özeti niteliğinde olması nedenleri ile 

Müşteri’ye ayrıca hesap özeti gönderilmesine, muacceliyet ve temerrüt için ayrıca ihtar, ihbar, protesto 

keşidesi ve sair işlemlerin yapılmasına gerek bulunmamaktadır.  

22.1.3. Banka’nın, Müşteri’nin elektronik posta adresi, SMS ve sair iletişim yöntemleri ile hesap özetini 

göndermesi yeterli olup ayrıca keşide edilir veya gönderilir ise hesap özeti veya hesap kat ihtarına ilişkin 

noter, posta ve sair masraflar Müşteri’ye ait olup, Banka bunları resen hesaba borç kaydetmeye yetkilidir.  

22.1.4. Müşteri, hesap katı bildirimini alır almaz, muaccel hale gelen tüm alacağı, gecikme cezası ve her türlü 

masrafı ile birlikte bildirimde belirtilen süre içerisinde ödemeyi, aksi halde temerrüde düşeceğini ve 

temerrüdün tüm sonuçlarına katlanacağını kabul ve beyan eder. 

22.1.5. Banka muacceliyet şartları olmasa dahi, borcun geri ödenmesini tehlikede görmesi, bu yönde 

istihbarat edinmiş olması vb. gibi hallerde her zaman, ayrıca hiçbir sebep ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı 

olarak hesabı kat ile tüm alacaklarının ödenmesini talep edebilir veya borçların karşılıklarının bloke 

edilmesini isteyebilir. 

 

22.2. Alacağın Tahsili ve Banka’nın Yasal Takip Yetkisi 

22.2.1. Banka alacakları için rehin, ipotek, kefalet ve sair teminatlar verilmiş olması, kambiyo senedi ve sair 

senetler verilmiş olması, teminat ve senetlerin vadelerinin gelmemiş olması, teminat ve senet bedellerinin 

Banka alacaklarından fazla olması, başlanmış icra takibi ve davalar olması hallerinde dahi alacağın muaccel 

olması halinde ihtiyati haciz, tedbir, icra takibi, dava ve sair tüm yasal yollara başvurmaya her zaman 

yetkilidir. 

22.2.2. Banka, uhdesinde taşınır veya taşınmaz rehni, alacak ve sair teminatları olsa dahi öncelikle rehnin 

paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorunda olmaksızın bilcümle alacaklarını fiilen ve tamamen tahsil 

edinceye kadar elinde bulunan bilcümle teminatlar ve her türlü senetler ile ilgililerin tümü veya bir kısmı 

hakkında mükerrer tahsilat olmamak kaydıyla aynı anda haciz, rehnin paraya çevrilmesi, iflas ve sair bilcümle 

yasal yollara başvurmaya yetkili olduğunu Müşteri ve diğer ilgililer peşinen kabul etmektedir. 
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22.3. Banka’nın Haklarının Saklı Tutulması ve Diğer Hakları 

Banka, gerek Müşteri tarafından gerekse Müşteri adına üçüncü kişiler tarafından yapılacak tüm ödemeleri 

veya icradan ve sair yollar ile yapılacak tahsilatları, vadeli veya vadesiz, teminatlı veya teminatsız 

alacaklarından dilediğine mahsuba yetkilidir. Yapılacak tahsilatlar, öncelikle Banka’nın teminatsız 

alacaklarına mahsup edilecek olup, mahsup makbuzlarında bu hususta açık hüküm bulunmaması halinde dahi 

teminatların en son alacak ödeninceye kadar devam edeceği ve hiçbir itirazın olmadığı Müşteri tarafından 

açıkça ve peşinen kabul edilmiştir.  

23. KREDİ TEMİNATLARINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 

23.1. Kredi’nin Teminat Karşılığı Kullandırılması 

23.1.1. Banka, Kredi’yi Mevzuat hükümleri çerçevesinde teminatsız veya teminatlı olarak uygun göreceği; 

TL veya yabancı para blokajı, alacak temlikleri gibi teminat olarak kabul edilebilecek bilcümle kıymet ifade 

eden değerlerin rehin, ipotek ve sair nitelikte teminat alınması karşılığında kullandırabilir. 

23.1.2. Banka, alınacak teminatların cins ve şeklini, koşullarını, marjlarını, miktarlarını belirlemeye, ek ve 

ilave teminatlar istemeye, teminatların marjlarını artırmaya, mevcut teminatların değiştirilmesini istemeye her 

zaman yetkilidir. 

 

23.2. Teminatların Kapsamı 

23.2.1. Alınan veya alınacak tüm teminatlar, Banka’nın sağladığı ve sağlayacağı tüm Kredi’ler ve Mevzuat’ın 

Kredi saydığı tüm işlemler ile bunların ferilerinden herhangi bir şekilde doğmuş ve/veya doğacak, Müşteri’nin 

Banka’ya olan en son borcu ödeninceye kadar devam edecek bilcümle alacaklarının teminatını teşkil 

edecektir.  

23.2.2. Teminatın kapsamına, teminat konusu taşınır, taşınmaz mallar ile hak ve alacakların bizzat kendileri 

ile bunların sağladığı ve sağlayacağı bilcümle feri ve tali haklar başta olmak üzere hukuki, medeni, tabi bütün 

semereleri de dahildir. Müşteri bunlara ilişkin hakların kullanılması için yazılı olarak Banka’ya başvurup, 

yetki talep edebilir. 

23.2.3. Müşteri’nin üçüncü şahıs olarak Banka alacakları için ipotek veya rehin vermesi ya da kefil 

olmasından dolayı Banka’ya ödeme yapması nedeniyle Banka’ya halef olması gereği sahip olacağı her türlü 

hak ve alacaklar da Banka’dan kullandığı Kredi borçları için Banka lehine teminatlı olduğunu, bu hak ve 

alacaklar üzerinde de Banka’nın rehin hakkının olduğunu, gerek kendi borcunu ve gerekse ipotek/rehin veren 

veya kefil sıfatı ile borçlu ve sorumlu olduğu borçların tamamı ödenmedikçe halefiyet yolu ile intikal edecek 

hak ve alacaklara başvurmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 

 

23.3. Teminat/Ek Teminat Talebi 

23.3.1. Banka teminatsız Kredi kullandırmış olsa dahi sonradan hiçbir sebep göstermeden Müşteri’den 

alacağını karşılar miktar ve nitelikte teminatlar istemeye her zaman yetkilidir. Müşteri Banka’nın konuya 

ilişkin talebini karşılamak zorunda olup bu taahhüde aykırılık muacceliyet ve temerrüt sonucunu doğurur. 

23.3.2. Müşteri, Sözleşme’ye göre sağlanacak Kredi’ler yanında doğacak tüm alacakları için ek teminat 

isteme hakkını Banka’ya vermekte olup Banka’nın ilk talebinde; taşınır, taşınmaz rehni ve sair her türlü 

tamamlayıcı teminat vermeyi, henüz nakit riske dönüşmemiş olan gayrinakdi Kredi’lerin karşılığını 

depo/bloke etmeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder. 

23.3.3. Banka göndereceği ihtarname ile teminat/ek teminat istediği veya kefillerin değiştirilmesini veya yeni 

kefil verilmesini istediği durumlarda Müşteri derhal bu talebi karşılamak zorundadır.  
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23.4. Teminata İlişkin Diğer Hususlar 

23.4.1. Banka’ya rehin ve sair surette teminat olarak verilen TL/döviz hesaplarının vadesini; kullandırılan 

Kredi veya tüm borç ödenip tamamen tasfiye edilinceye kadar, kâr paylı bakiyesi ile birlikte ve o günkü 

koşullara uygun olarak, önceki vade doğrultusunda veya Banka’nın uygun göreceği süreye kadar, rehin, takas, 

virman, mahsup ve sair teminat hakkı devam etmek üzere, resen temdit edilmesini veya karşılıklarının 

muvakkat bir hesapta bekletilmesini, Müşteri kabul ve taahhüt eder. 

23.4.2. Sözleşme’de herhangi bir hesap numarası belirtilmediği takdirde Müşteri’nin tüm hesapları rehin 

kapsamındadır. Teminat konusu hesapların yeni bir hesap numarası almaları/yenilenmeleri halinde yeni 

hesabın eski hesabın devamı niteliğinde olduğunu, rehnin yenilenen hesaplar üzerinde de devam edeceğini 

Müşteri beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 

23.5. Teminatların Yasal İşlemlerin Yapılmasına Engel Olmayacağı 

Verilmiş teminatların nitelik ve miktarı ne olursa olsun; Banka’nın takas, mahsup, virman hak ve yetkisinin 

olması, Banka’nın ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir yoluna başvurmasına engel teşkil etmeyecektir. Bu gibi 

durumlarda Banka öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapma mecburiyetinde değildir. 

Banka’nın, teminatın satılması, takas, virman, hapis, mahsup hak ve yetkilerinden birisinin seçmiş olması, 

diğerlerinden feragat edildiği sonucunu doğurmayacaktır.  

 

 

23.6. Teminatlar Üzerinde Müşteri’nin Tasarrufta Bulunamaması 

23.6.1. Müşteri teminat konusu taşınır, taşınmaz, hak ve alacakları Banka’nın yazılı izni olmadan temlik 

edemez, devir edemez, satamaz, başkalarına rehin edemez, kiralayamaz diğer ayni veya şahsi hiçbir hak ile 

sınırlandıramaz.  

 

23.7. Teminatların İadesi  

23.7.1. Sözleşme’ye konu edilen tüm teminatlar, Müşteri’nin hiçbir borcunun kalmaması (Kanun ve Sözleşme 

gereği ödenmesi gerekecek feriler ve sair tüm borçlarının ödenmesi) halinde tamamen iade edilecek olup, 

teminatlar Banka’nın istediği yerde Müşteri tarafından teslim alınacaktır. 

23.7.2. Müşteri, teminat veren ve sair ilgililer; teminatların iadesi/fekki sebebiyle yapılacak masraflara 

ilaveten Banka’ca talep edilecek komisyon, ücret ve sair giderleri de derhal ve defaten Banka’ya 

ödeyeceklerini; aksi halde Banka’nın iade/fek taleplerini reddetme hakkına sahip olacağını peşinen ve 

dönülemez biçimde kabul ve taahhüt ederler. 

23.7.3. Banka’nın uhdesindeki teminatlardan bir kısmını dilediği zaman serbest bırakması hiçbir şekil ve 

surette bu haklarından vazgeçtiği anlamında değerlendirilemez. Banka bu haklarını istediği zaman 

kullanmaya yetkilidir. Borcun tamamen ödenmemesine rağmen Banka’nın rehinli mal, hak ve alacakları 

tamamen veya kısmen teslim etmesi hiçbir hak ve alacağından vazgeçtiği anlamına gelmeyecektir. 

23.7.4. Müşteri, teminat veren ve sair ilgililer; teminatların iadesi/fekki sebebiyle yapılacak masraflara 

ilaveten Banka tarafından talep edilecek komisyon, ücret ve sair giderleri de derhal ve defaten Banka’ya 

ödeyeceklerini; aksi halde Banka’nın iade/fek taleplerini reddetme hakkına sahip olacağını peşinen ve 

dönülemez biçimde kabul ve taahhüt ederler. 

 

23.8. Banka’nın Teminatları Satma/Borca Mahsup Yetkisi 

23.8.1. Müşteri’nin Sözleşme ve sair sözleşme/Mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, Banka 

uhdesinde bulunan/bulunacak her türlü teminat, hak ve alacakları, ayrıca bir ihbar, ihtar, protesto keşidesi, 
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dava açma ve icra takibi yapma zorunluluğu bulunmadan, nakitleri doğrudan doğruya borçlara mahsuba; diğer 

bono, çek, poliçe, alacak temlik bedellerini tahsil ve tahsil edilen bedeli mahsuba; her türlü emtia, hak, alacak 

ve varlıkları da paraya çevirerek tutarlarını doğmuş/doğacak alacaklarına mahsup etme hak ve yetkisine 

Banka’nın sahip olduğunu, Müşteri peşinen ve dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder. 

23.8.2. Müşteri bedelleri ödenmeyen senet ve tahsil edilmeyen veya satılamayan varlıkların miktarı kadar 

nakdi veya Banka’nın kabul edeceği miktar ve vadeli yeni senetleri, varlıkları rehinli olmak üzere Banka’ya 

vereceğini taahhüt eder.  

23.8.3. Müşteri, alacağın her türlü muaccel olması halinde rehinli TL/döviz, diğer hesaplarının tamamının 

veya bir kısmının, hesabın vadesinden önce veya vadesinde, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın riske veya 

borca mahsup edilmesine veya var ise yürürlükte bulunan teminat mektupları bedellerinin ve bunlarla ilgili 

komisyon, gider vergisi ve diğer masrafları toplamının depo edilmesinin sağlanması için, Banka’da açılacak 

bloke bir hesaba alınmasını ve Banka’nın bu konularda yetkili ve mezun olduğunu, böyle bir durumun ortaya 

çıkmasında yapılan işleme, vadenin bozulması nedeniyle meydana gelecek kâr payı ve diğer kayıplara karşı 

hiçbir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Diğer taraftan Banka’nın, rehinli hesaplardaki 

nakitlerin borca mahsubundan sonra kalacak bakiyeyi, üzerinde Banka’nın rehin hakkı devam etmek kaydıyla 

Müşteri adına hesapta bekletme konusunda Banka’nın yetkili ve mezun olduğunu Müşteri kabul ve taahhüt 

eder. 

23.8.4. Kredi’nin tasfiyesinde; vade ve ödeme tarihlerinde veya alacağın muaccel olduğu günde, gerek 

doğrudan Banka’ya bloke edilen, gerekse yukarıda yer aldığı üzere bloke hesaba alınan rehinli paranın 

tamamını veya bir kısmını riske veya borca mahsup etmeye Banka’nın yetkili ve mezun olduğunu, bu rehinli 

paranın riske ve borca mahsubundan sonra kalacak borç bakiyesi üzerinde rehin hakkının devam edeceğini 

ve bloke hesaba alınan rehinli para için, Banka’nın kâr payı tahakkuk ettirip ettirmeme konusunda serbest 

olduğunu, bu konuda ilerde herhangi bir itirazda bulunulmayacağını Müşteri beyan, kabul ve taahhüt eder. 

24. REHİN SÖZLEŞMESİ, HAPİS HAKKI, TAKAS, VİRMAN VE MAHSUP 

24.1. Rehin Verme  

Müşteri, Banka’nın belirlediği/belirleyecek olduğu miktar ve nitelikteki her türlü taşınır, emtiayı temsil eden 

senetler, hisse senedi, tahvil, kambiyo senedi, konşimento ve sair senetler ile TL/döviz, hesaplarındaki ve sair 

her çeşit hak ve alacakları ile taşınmazları Banka’nın talep ettiği zamanda Banka lehine rehin etmeyi kabul 

ve taahhüt eder. 

 

24.2. Banka Uhdesindeki Varlıkların Rehinli Olması 

24.2.1. Müşteri’nin, Banka nezdinde her ne sebeple olursa olsun bulunan/bulunacak vadesi gelmiş/gelecek 

bilcümle; alacak, döviz ve TL hesapları ve kâr payları ve sair ferileri, bloke hesaplar, nakit hesaplar, kiralık 

kasalar, lehlerine gelmiş ve gelecek havaleler ile gönderilecek havaleler, tahsile verilmiş olsalar dahi poliçe, 

bono, çek, konşimento, emtiayı temsil eden senetler dahil bilcümle kıymetli evrak ve bedelleri, tahviller, hisse 

senetleri ve bunların kâr payları ve kuponları, altın ve her türlü eşya (mal) üzerinde Banka’nın rehin, hapis, 

virman ve takas hakkı olduğunu Müşteri peşinen kabul eder. 

24.2.2. Tüm bu varlıklar üzerine Banka lehine, Banka nezdinde bu Sözleşme’den ve diğer tüm Kredi ya da 

Kredi sayılan işlemler ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunan sebeplerden doğmuş ve doğacak 

alacakları için rehin tesis edilmiş olup, bu Sözleşme taraflar arasında aynı zamanda bir rehin sözleşmesi 

hükmündedir.  
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24.3. Rehin ve Rehin Konusu Varlıklara İlişkin Belgelerin Verilmesi 

24.3.1. Müşteri, rehin konusu varlığın özelliklerine göre varlıkların cins, miktar, özellik ve durumlarını 

gösteren belgeleri (fatura, bordro, makbuz, ilmühaber, çekler, senetler vs.) Banka’ya teslim etmeyi taahhüt 

eder. 

24.3.2. Banka nezdinde bulunan/bulunacak Müşteri’ye ait her türlü varlıklar bu Sözleşme kapsamında 

rehinlidir. Müşteri, ayrıca Banka’nın talebi veya Mevzuat gereği her bir rehin işlemi için gerekli sözleşme ve 

sair belgeleri imzalayıp Banka’ya vermeyi taahhüt etmektedir.  

 

24.4. Hesap Rehin Sözleşmesi 

Müşteri, Kefil ve diğer imza sahipleri, Banka’ya karşı doğmuş ve doğacak olan tüm borçlarının (henüz 

muaccel olmasa da tüm risklerinin) teminatlarından birisi olarak, Banka nezdindeki mevcut veya ileride 

açılacak ve/veya diğer bankalar nezdindeki hesaplarını ve bu hesaplardaki nakitlerin tamamı ile kâr paylarını 

ve sair getirilerini, bu hesaplara tevdi edeceği çek, bono ve bunların tahsilinde bedellerini (nakitleri doğrudan 

alacağa mahsup edebilme yetkisi ile) Banka lehine rehnetmiş, Banka da rehni kabul etmiştir. Hesaplardan, 

Banka’nın onayı ile zaman zaman para çekilip, yatırılsa da, bu durum rehnin geçerliliğini etkilemez ve 

Banka’nın rehin hakkını ortadan kaldırmaz ve/veya sınırlamaz. 

 

24.5. Banka’nın Hapis, Takas, Virman ve Mahsup Hakları 

24.5.1. Müşteri’nin, Banka nezdinde bulunan veya bulunacak her türlü taşınır, taşınmaz, hak, alacak ve sair 

varlıklar üzerinde aynı zamanda Banka’nın hapis, takas, mahsup ve virman hakkı bulunmaktadır. Banka gerek 

gördüğü hallerde henüz muaccel olmamış alacaklar için de bu hakkını aynen kullanabilir. 

24.5.2. Müşteri, Banka’nın takas ve mahsup hakkını kullandığı hallerde vadenin bozulması, kur değişiklikleri 

ve diğer nedenlerden meydana gelebilecek farkları talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.  

24.5.3. Müşteri; takas, mahsup, virman haklarının sadece Banka’ca kullanılabileceğini ve Banka’ya olan 

borçlarını Banka’da mevcut alacakları ile vs. teminatlar ile takas ve mahsup hakkı bulunmadığını peşinen 

kabul ve beyan eder. 

24.5.4. Banka’nın, işbu maddede düzenlenen takas, mahsup, hapis, rehin ve virman haklarının kullanımına 

ilişkin yetki ve hakları Kefil, ipotek borçlusu ve rehin borçlusu için de aynen geçerlidir. 

 

25. KEFALET SÖZLEŞMESİ 

25.1. Kefaletin Kapsamı  

25.1.1. Sözleşme’de imzası olan Kefil, Müşteri’nin Banka’ya karşı doğmuş ve/veya bundan sonra işbu 

Sözleşme veya sair sözleşmelere istinaden doğacak tüm borçlardan Sözleşme’nin imzalanması ile birlikte 

sorumludur.  

25.1.2. Sözleşme ile kefil olunan Kredi’ler veya Kredi sayılan işlemlerle ilgili anapara, kâr payı, gecikme 

cezası, vergi, harç, resim, fon, masraf ve sözleşme gereği ödenmesi gerekecek feriler; borç ve 

yükümlülüklerin vadesinde yerine getirilmemesi; yasa ve sair mevzuatın kefaletin kapsamına dahil olacağını 

belirttiği borçlar ve Müşteri’nin Banka’ya karşı doğmuş ve doğacak tüm borçları kefaletin kapsamına dahildir.  

25.1.3. Kefilin sorumluluğu, Müşteri’nin Banka’ya karşı işbu Sözleşme’nin imzalanmasından önce imzalamış 

olduğu sözleşmeler nedeniyle doğmuş, mevcut borçları da kapsar. 
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25.2. Kefilin Sorumluluğunun Niteliği 

25.2.1. Kefil, Müşteri ve diğer kefillerle birlikte, müteselsil kefil ve müşterek borçlu sıfatıyla borçlu olduğunu 

ve Sözleşme’deki yükümlülükler tüm kefiller için aynen geçerli olmak üzere, müşterek borçlu ve müteselsil 

kefil sıfatıyla sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. 

 

25.3. Müşteri Hakkındaki Tüm Hükümlerin Kefil İçin Geçerli Olması  

25.3.1. Bu Sözleşme’nin, sorumluluğun başlaması, borcun muacceliyeti, borcun ödenmesi, borç ve sair 

yükümlülüklere uyulması; uyulmaması halinde muacceliyet, temerrüt başta olmak üzere, Müşteri bakımından 

uygulanan ve kefalete ilişkin kanunun emredici hükümlerine açıkça aykırı olmayan maddelerinin tamamı, 

Kefil hakkında ve kefaletten kaynaklanan borçları için de aynen geçerlidir.  

25.3.2. Sözleşme’de Müşteri’yi sorumluluk altına sokan tüm hükümler, Kefil için de aynen geçerli 

olduğundan Müşteri kelimesi bu anlamda Kefili de ifade etmektedir.  

25.3.3. Borcun Müşteri için muaccel olması halinde, başkaca bir işleme lüzum olmaksızın Kefil için de 

muaccel olacağı hususunda taraflar mutabıktırlar. Kefil için ayrıca hesap özeti, hesap kat ihtarı ve sair 

bildirime lüzum bulunmamaktadır. 

 

25.4. Kefilin Muvafakat ve Taahhütleri 

25.4.1. Banka’nın borçları taksitlendirmesi, teminatları tamamen ve kısmen geri vermesi, fek veya terkin 

etmesi, teminatların zamanaşımına uğraması, Müşteri, diğer Kefil, avalist, garantör ve sair borçluları veya 

mirasçılarını ibra etmesi veya bunlarla ilgili hakkından vazgeçmesi, feragat etmesi, sulh olması ve benzeri 

Müşteri yararına olan ve fakat açıkça/kasten Kefil aleyhine olmayan iş ve işlemlere Kefil peşinen ve 

gayrikabili rücu muvafakat etmektedir. Bu nedenle Banka’nın açıkça/kasten Kefil aleyhine hareket ettiği 

kanıtlanmadıkça Banka’nın Kefil’e karşı hiçbir sorumluluğu olmayacak, Kefil’in borcu ve kefaleti aynen 

devam edecektir. 

25.4.2. Kefil, teminata alınan ve fakat ödenmeyen senetlerin, bedelli ya da bedelsiz olarak Müşteri’ye veya 

ilgilisine iade edilmesine peşinen ve gayrikabili rücu muvafakat etmiş olup; bu gibi hallerde durumunun 

ağırlaştırıldığını ileri süremez.  

25.4.3. Banka, Müşteri’deki tüm alacaklarını tahsil etmedikçe Kefil, (halefiyet yolu ile de olsa) uhdesindeki 

Müşteri’ye ait senet, teminat ve sair haklarına dayalı olarak Müşteri’ye müracaat etmeme ve bunları Banka’ya 

devirle yükümlüdür.  

25.4.4. Borcun teminatı olarak rehin ve sair teminatlar olsa dahi, Banka Kefil’e doğrudan doğruya müracaat 

edebilir. 

25.4.5. Kefil, Banka’nın ayni, şahsi ve sair tüm teminatların kısmen veya tamamen iadesi, terkin veya fekki, 

ibra, sulh ve sair surette yaptığı işlemler ve teminatların zayi olması gibi nedenlerle durumunun ağırlaştığını 

ileri sürerek, Banka’ya karşı herhangi bir hak, istek ve iddiada bulunamayacak ve sorumluluklarını yerine 

getirmekten kaçınamayacaktır.  

25.4.6. Borcun Kefil tarafından kısmen ödenmesi halinde, Müşteri’nin her ne sebeple olursa olsun doğmuş 

ve doğacak tüm borçları tasfiye oluncaya kadar Banka mevcut ve olabilecek tüm teminatları elinde tutmaya 

devam edebilecek, Kefil, teminatların kendisine verilmesi ve sair şekilde teminatlarla ilgili hiçbir talepte 

bulunmayacaktır. 

25.4.7. Kefil, teminatların kendisine iade edilmesinin gerektiği hallerde, en kısa zamanda Banka’ya 

başvurarak geri verilmesi gereken senet, rehin ve diğer teminatların kendisine intikalini istemek ve almak 

zorundadır. Aksi halde, senetlerin zaman aşımına uğramasından, kaybolmasından veya meydana gelen 

zararlardan genel olarak rehinlerin telef olmasından, hasar görmesinden, ağırlık veya değer kaybına 
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uğramasından yahut tümüyle değersiz hale gelmesinden ve bu gibi diğer hallerden Banka’nın hiçbir suretle 

sorumlu olmayacağını kabul eder. Teminatların Kefil’e verilmesine dair tüm masraf, vergi, harç ve 

sorumluluklar Kefil’e aittir. 

25.4.8. Banka’nın, kefalet konusu borç ile ilgili olarak tam bir hareket serbestliğine sahip olduğunu, kefaletle 

karşılanmayan alacaklarını öncelikle tahsil etmesini kabul ettiğini, Banka’nın diğer rehin, ipotek, garanti 

taahhüdü, kefalet, kabul, aval sair ayni ve şahsi teminatlardan dilediklerine başvurma hakkının bulunduğunu, 

Banka’nın bunları bir veya birden çok kere değiştirme, temdit etme, bunlardan vazgeçme (terkin, fek, iade 

vs.) veya ibra etme, borcu taksitlendirme ve sair biçimde yeniden yapılandırma biçiminde tam bir serbestiyete 

sahip olduğunu Kefil peşinen kabul etmiştir.  

25.4.9. Banka’nın Müşteri’ye sürekli veya aralıklarla Kredi kullandırması, kullandırılacak Kredi’lerin sürekli 

veya arızi olarak temdit ve tecdit edilmesi hallerinde Kefil’in sorumluluğu aynen devam edecek olup, bu 

işlemlerin durumunu ağırlaştırdığı gerekçesi ile hiçbir itirazda bulunmayacaktır. Kefalet, Müşteri’ye 

kullandırılacak her Kredi için aynen geçerlidir. 

25.4.10. Kefil’in ayrıca muhatap, keşideci, ciranta, avalist sıfatı ile senet imzalaması durumunda, senetlerden 

kaynaklanacak yükümlülükleri ayrıca geçerli olacaktır. 

25.4.11. Kefil, maliki bulunduğu ve bulunacağı taşınmazları, işletmeleri, çok değerli taşınır, alacak ve sair 

hakları ile ilgili olarak üçüncü kişilerle, Banka alacaklarını tehlikeye düşürecek biçimde, rehin, ipotek, temlik 

ve sair tasarruflarda bulunmayacağını, aksi takdirde Banka’ya tasarrufa konu işlem miktarı kadar maktu 

tazminat (cezai şart) ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

25.5. Kefalet Süreleri 

Müşteri ve Kefil, kefaletin tüzel kişi tarafından verilmesi durumunda kefalet sözleşmesinin süresiz olduğunu, 

bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan kefaletin ise işbu kefalet sözleşmesinin kurulmasından başlayarak on 

yıl süreyle geçerli olduğunu, kefalet süresinin, en erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce yapılmak 

kaydıyla, kefillerin kefalet sözleşmesinin azami on yıllık yeni bir dönem için uzatılacağını beyan ve taahhüt 

ederler. 

26. MÜSTAKRİZ FONLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER  

26.1. Taraflar; Bankacılık Kanunu’nun 60. maddesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 2 Şubat 

2015 tarih ve 24049440.010.06.02(5/1)-1-1-2015/1 sayılı Genelgesi çerçevesinde aşağıdaki şartlarda 

karşılıklı olarak anlaşmıştır. Taraflar, konu ile ilgili Mevzuatın değişmesi ve aşağıdaki şartlarla Mevzuat 

arasında farklılık oluşması halinde aşağıdaki şartlarda herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın 

yürürlükteki Mevzuat hükümlerinin uygulanacağı hususunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

26.2. Taraflar, Müşteri'nin Banka nezdindeki hesabının bakiyesinin, Müşteri'nin Banka'daki toplam nakdi 

Kredi bakiyesini aşmayacağı, Müşteri'nin nakdi Kredi bakiyesinde azalma olması veya Kredi ilişkisinin sona 

ermesi halinde, Müşteri'nin hesabında Kredi bakiyesini aşan tutardaki bakiyelerin tasfiye edilmesinin 

gerekeceği, bunun için İşbu Sözleşme hükümleri gereği yapılması gereken tüm işlemleri derhal yerine 

getireceklerini karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler. Banka ile Müşteri arasındaki Kredi 

sözleşmelerinin teminatını oluşturmak üzere Banka nezdinde bulundurulan nakit teminatların, söz konusu 

Kredi’nin vadesi boyunca işbu madde olan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 'nde belirtilen hükmün 

kapsamına dahil olmadığı hususunda mutabıktırlar. Müşteri'nin ödeme, fon transferleri ve tahsilat işlemleri 

ile ilgili Banka'dan aracılık işlemi talep etmesi halinde, bu amaçlarla Müşteri'nin Banka'ya ileteceği paraların 

kime, ne zaman, ne şekilde ödeneceğinin işlem talebi ile birlikte açıkça belirtileceği, bu şekilde Banka'ya 

iletilen paraların Müşteri'nin talep ettiği işlemin niteliğine uygun makul süreleri aşmayacak şekilde Banka 
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nezdindeki geçici hesaplarda tutulacağı ve vadeli veya vadesiz mevduat veya müstakriz hesaplarına benzer 

uygulamalara konu edilmeyeceği ve bu paralara faiz uygulanmayacağı hususlarında karşılıklı olarak 

anlaşmışlardır. 

27. SENETLER 

27.1. Kambiyo Senetlerinin Borcun Tahsili İçin Verildiğinin Kabulü 

27.1.1. Sözleşme’de geçen senet ifadesi öncelikle kambiyo senetlerini ifade etmektedir. Müşteri, Banka ile 

olan ilişkilerinde doğmuş ve doğacak borçlarının ödenmesi için kambiyo senetlerini Banka’ya vermeyi, 

Banka tarafından ileride talep edilmesi halinde de yeni kambiyo senetleri vermeyi, işbu kambiyo senetlerine 

muteber kabul edilecek avalistlerin aval vermelerini temin etmeyi de kabul ve taahhüt eder. 

27.1.2. Müşteri, Banka’nın talep ettiği miktar ve nitelikteki kendi müşteri senetlerini (poliçe, bono, çek) ciro 

ederek Banka’ya devretmeyi taahhüt eder. 

27.1.3. Müşteri, gerek düzenleyerek gerekse de cirolayarak, Banka’ya verdiği/vereceği senetlerin, 

ödendiğinde borca mahsup edilmek kaydı ile verildiğini, herhangi birinin vadesinde ödenmemesi veya 

Sözleşme’deki muacceliyet ve temerrüt hallerinden herhangi birisinin varlığı veya bu maddedeki şartlardan 

herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde, senetlerin tümünün muaccel olacağı ve başkaca teminatlar bulunsa 

dahi herhangi bir ihtar, ihbar, protesto keşidesine ve sair bir işlem gerçekleştirmeye hacet kalmaksızın 

Banka’nın, vadeli kambiyo senetlerinin vadelerini beklemeksizin, vadesiz kambiyo senetlerinde ise işbu 

kambiyo senetlerine dilediği vadeyi koyarak derhal takibe başlayabileceğini kabul ve beyan eder.  

27.1.4. Müşteri, sözleşme ve/veya senetteki diğer imza sahipleri, bu Sözleşme’nin aynı zamanda Türk Ticaret 

Kanunu’nun açık poliçeyi düzenleyen maddesi ile bono ve çek bakımından bu maddeye atıf yapan sair 

hükümleri (TTK m.680, 778. ve 818.) gereği Banka’ya verilen kambiyo senetlerinin bu hükümlere istinaden 

Banka tarafından doldurulup kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.  

27.1.5. Senetler hangi amaçla verilmiş olursa olsun, Banka tahsil edilen/edilecek senet bedellerini istediği 

takdirde Müşteri hesabında tutmaya veya ayrı bir rehinli hesaba aktarmaya veya doğrudan borca mahsuba 

yetkilidir. 

 

27.2. Senetlere İlişkin Müşteri Yükümlülükleri 

27.2.1. Müşteri tarafından vadesinde ödenmeyen senetlerin karşılığı Müşteri tarafından derhal Banka’ya 

ödenecektir. 

27.2.2. Senetlerin ne sebeple olursa olsun Müşteri’ye veya ilgilisine iadesinin, senet bedelinin ödendiği 

anlamına gelmeyeceğini ve senet bedellerinin ödendiği ayrıca ödeme makbuzu ile teyit edilmedikçe tek başına 

senet iadesinin bu yönde karine oluşturmayacağını Müşteri peşinen kabul etmiştir. Senet bedelinin ödendiği 

ancak Banka kayıtları ile ispat olunabilir. 

27.2.3. Banka elindeki senetleri dilediği zamanda, dilediği kişilere ciro edebilir. Müşteri, Banka tarafından 

ciro edilen senetlerin tutarını vadelerinde senet hamiline ve/veya Banka’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

27.2.4. Sözleşme’nin muacceliyet ve temerrüde ilişkin maddelerinde yer alan durumlar ile işbu ana madde 

başlığı altında sayılan sebeplerden herhangi birisinin oluşması halinde senetlerin tümü muaccel olur. 

27.2.5. Banka’nın talebi ile Müşteri tarafından verilen senetler istenilen niteliklere sahip olsalar dahi Banka 

bunları kabul edip etmemekte serbesttir. Müşteri’nin bu nedenle hiçbir surette itiraz ve iddiada bulunma hakkı 

yoktur. 

 

27.3 Senetler İçin Muacceliyet Sözleşmesi 

27.3.1. Sözleşme’nin muacceliyet ve temerrüde ilişkin maddelerinde yer alan durumlar ile işbu ana madde 
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başlığı altında sayılan sebeplerden herhangi birisinin oluşması halinde senetlerin tümü muacceliyet kesbeder, 

bu nedenle ayrıca herhangi bir ihtar ve ihbara hacet kalmaksızın Banka, vadeli senetlerinin vadelerini 

beklemeksizin, vadesiz senetlere dilediği vadeyi koyarak bedellerini talep etmeye, ciro ile tedavüle çıkarmaya 

ve ödenmemeleri halinde ise tüm yasal işlemleri yapmaya yetkili olup, Sözleşme senetlerin muacceliyeti için 

bir muacceliyet sözleşmesi hükmündedir. 

28. SİGORTA 

28.1. Sigorta Edilecek Kıymetler ve Yapılacak Sigortalar  

28.1.1. Sözleşme’de yer alan Kredi’ler ile adı ve niteliği ne olursa olsun kullandırılacak tüm Kredi’lerin 

konusu olan mal ve bunlara ait vesaik ve bu Kredi’lerin teminatları için Müşteri tarafından her türlü risk 

unsurunu kapsayacak şekilde, tüm rizikolara karşı sigorta ettirilecektir. Sigorta poliçelerinin Banka’ya ibrazı 

mecburi olup, aksine davranışlar Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder. 

28.1.2. Müşteri, Banka uhdesinde bulunan ve bulunacak rehin ve sair her türlü teminatlar ile teminat 

hükmünde olan emtia, taşıt, makine, menkul kıymetler gibi tüm mal ve vesaiki de sigorta ettirecektir.  

28.1.3. Banka sigortalanacak değerlerin, faizsiz finans ilkelerine uygun katılım sigorta sistemi (tekafül) 

şeklinde faaliyet gösteren bir sigorta şirketine sigorta ettirilmesini şart koşabilir ve bu şart gerçekleşmedikçe 

Kredi’yi kullandırmayabilir.  

 

28.2. Primlerin Ödenmesi, Poliçenin Devri ve Müşteri’nin Diğer Yükümlülükleri 

28.2.1. Sigorta yapılması, primlerin ödenmesi ve süresi sona eren sigortanın yenilenmesi yükümlülüğü 

Müşteri’ye aittir. Ancak Banka için bir zorunluluk olmamak kaydı ile Banka dilerse sigorta işlemini 

yaptırmaya yetkilidir. Banka’nın doğrudan doğruya sigorta yaptırması, yapılan sigorta primlerinin Müşteri 

tarafından ödenmemesi ve sair hangi nedenle olursa olsun Banka tarafından ödenecek sigorta primlerinden 

de Müşteri sorumlu olup, Banka bunları Müşteri hesabına resen borç kaydetmeye yetkidir.  

28.2.2. Müşteri, bir zeyilname ekinde Müşteri veya üçüncü kişiler lehine yapılmış sigorta poliçelerini ciro 

etmek, ettirmek veya sair suretle Banka’ya devrini de derhal sağlayacaktır.  

28.2.3. Mal veya vesaikin sigortalanmaması, eksik bedelle sigortalanması, sigortaların yenilenmemesi gibi 

sebeplerden doğacak zarar ve sorumluluk Müşteri’ye ait olup, bu hususlardan dolayı Banka’nın hiçbir 

sorumluluğu olmayacaktır. 

28.2.4. Sigorta poliçesinden doğan tazminat ve sair ödemeler doğrudan Banka’ya yapılacak olup, bu bedeller 

öncelikle Müşteri borcuna mahsup edilecektir; Müşteri bunlar üzerinde hiçbir hakkının olmadığını peşinen 

kabul ve taahhüt eder. 

28.2.5. Sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat miktarına Müşteri tarafından itiraz edilmesi durumunda; sigorta 

şirketinin ödeyeceği tazminat miktarını Müşteri, Banka’ya derhal ödediğinde sigorta poliçelerinden doğan 

haklar Müşteri’ye devredilebilir. Aksi takdirde Banka tazminat miktarını sigorta şirketinden tahsile ve ibra 

vermeye yetkilidir. 

28.2.6. Sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeniyle Banka, Müşteri veya sigortacı 

tarafından açılacak davaları Müşteri takip edecek olup, doğacak dava ve takip masrafları ödeyeceğini; keza 

davaya/takibe Banka’nın taraf olması durumunda Banka’nın ödeyeceği tüm masrafların kendisine ait 

olacağını; ayrıca davanın aleyhe sonuçlanması halinde Banka’dan herhangi bir istemde bulunmayacağını 

Müşteri kabul ve taahhüt eder. 

28.2.7. İthalat ve ihracat ile ilgili işlemlerin yapılması esnasında, vesikalar arasındaki sigorta poliçesi, 

malların riskini kapsamıyorsa ya da poliçenin hükmü sona ermiş ise, Banka malları dilediği şekil ve meblağ 

ile prim ve sair masrafları Müşteri’ye ait olmak üzere sigorta ettirmek hakkını haizdir. Bu yetkiyi kullanıp 
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kullanmamak bir zorunluluk değildir; yetkiyi kullanması veya kullanmaması Banka’yı sorumluluk altına 

sokmaz; Müşteri bu hususlara peşinen muvafakat etmiştir. 

28.2.8. Müşteri, sigorta edilen şeylerin değerinin artması nedeniyle sigorta bedelinin de artırılmasına gerek 

görülürse, artış için yapılan ilave poliçenin/zeyilnamenin Banka lehine olmasını; bu gerek Müşterice yerine 

getirilmediği takdirde, prim ve masrafları Müşteri’ye ait olmak ve hesabına borç kaydedilmek üzere Banka’ca 

ek sigorta yaptırılmasını peşinen kabul ve taahhüt eder. 

28.2.9. Sigorta poliçelerinde rehinli alacaklı (dain-i mürtehin) olarak Banka belirtilmemiş olsa dahi Müşteri, 

sigorta bedellerinin (tazminatların) tahsili konusunda Banka’ya yetki vermiş ve Banka’yı vekil tayin etmiştir. 

Bu madde Müşteri ile Banka arasında konuya dair bir vekalet akdi ve ahzu kabz yetkisini havi geçerli bir 

vekaletname hükmündedir. Banka bu maddedeki yetkisine istinaden sigorta şirketinden her türlü talepte 

bulunabilir, tazmin tutarlarını tahsil edebilir. Hasar halinde (dain-i mürtehin sıfatı bulunmasa da) sigorta 

tazminatı Banka’ya ait olup, Müşteri tazminatın, sigorta şirketince vekil sıfatıyla Banka’ya ödenmesine hiçbir 

suretle itiraz etmeyeceğini, bu tazminat Banka’ya olan borçları tamamıyla kapatmaya yetmediği takdirde, 

açık kalan borçları ayrıca derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  

29. ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLAR 

29.1. Ödenecek Komisyonlar 

29.1.1. Bu Sözleşme uyarınca Banka tarafından Müşteri lehine verilen teminat mektupları, kontrgarantiler 

ile diğer tüm ilişkiler, bankacılık uygulaması, yurt içi ve yurt dışı mevzuat ve düzenlemeler ile Banka’nın iç 

düzenlemeleri gereği ödenmesi gereken ve gerekecek tüm komisyonlar Müşteri’ye aittir. 

29.1.2. Banka tarafından kullandırılan Kredi’ler ve bunlara ilişkin işlemler nedeni ile Banka tarafından 

Müşteri için diğer yatırım bankası, gerçek veya tüzel kişiler veya kuruluşlara doğrudan doğruya veya diğer 

bankalardan alınarak verilen teminat mektupları, aval, kabuller, teyitler ve sair garanti taahhütleri, Akreditifler 

ve sair işlemler nedeni ile diğer bankalara ödenecek komisyonlar da Müşteri’ye ait olup, Banka’nın bu 

nedenlerle muhabir veya diğer yatırım bankası veya kuruluşlara yapacağı ödemeler Müşteri hesabına borç 

kaydedilecektir. Banka adına alınmış teminat mektupları ve sair işlem ve belgelere ait olsa dahi, bunlar 

Müşteri lehine olarak veya Müşteri talimatına istinaden alınmışsa, komisyonları Müşteri hesabına borç 

kaydedilecektir. 

29.1.3. Rehin, temlik ve sair teminatlar ile teminat hükmünde olan taşınır, taşınmaz mal ve hak, alacaklar 

ile bunlara ilişkin vesaikler nedeni ile Müşteri tarafından Banka’ya ödenmesi gerekecek komisyonlar ile yine 

bu nedenlerle Banka tarafından diğer banka, kuruluş ve kişilere verilecek komisyonlar da Sözleşme hükümleri 

çerçevesinde Müşteri’ye aittir. 

 

29.2. Komisyon Oranları, Ödenmesi veya Ödenmemesi 

29.2.1. Komisyon oranları işbu Sözleşme’nin eki olan belgelerde (geri ödeme planı, müracaat formu vs.) 

yazılı olarak serbestçe belirlenip, uygulanabilecektir. 

29.2.2. Komisyon oranları, Mevzuat’ın müsaade ettiği ve yetkili merciler tarafından tespit edilen veya ileride 

tespit edilecek en yüksek oranları geçmemek kaydı ile Banka tarafından, tek taraflı olarak uygulanabilecektir. 

Banka, Mevzuat çerçevesinde bildirilmesi gereken komisyonları TCMB veya ilgili Mevzuat hükümleri gereği 

ilgili kuruluşlara bildirecektir. Banka TCMB bildirim yanında mümkün olması halinde ise tüm komisyon 

oranlarını ve artırımları da internetten yayınlayacak ve Müşteri’nin komisyonlarını artırması halinde 

Müşteri’ye herhangi bir iletişim aracı ile (e-posta, SMS, faks, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi, vs.) 

bildirecektir. 

29.2.3. Banka, her bir işlem için genel veya özel olarak, sürekli veya belirli süreli olarak tespit ve uygulamak, 
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tespit ve uygulanan komisyon oranlarını dilediği zaman dilediği oranda olmak üzere değiştirmeye yetkilidir.  

29.2.4. Komisyonlar gereği ödenmesi gerekecek BSMV, KKDF ve sair vergi, harç, resim, fon ve diğer tüm 

yükümlülükler Müşteri’ye ait olup, bunlar komisyonlar ile birlikte ödenecektir. 

29.2.5. Belirli devreler halinde ödenmesi gerekecek komisyonlar ilgili devre başlarında peşin olarak, diğer 

komisyonlar ise doğdukları anda ödeneceklerdir. 

30. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

30.1. Kredi ve Teminatlara İlişkin Mali Yükümlülükler 

30.1.1. İşbu Sözleşme’ye, bu Sözleşme’nin ekleri ve daha sonra imzalanacak sözleşmelere istinaden 

kullandırılan Kredi’lere, bu kapsamda alınan teminatlara, sözleşmelere ve her türlü belge ve işlemlere ilişkin 

Mevzuat’ın öngördüğü/öngöreceği her türlü vergi, resim, harç, fon, masraf ve bunlara gelecek zamlar, ihdas 

veya ekler, bunların cezaları, gecikme hallerindeki ferileri dahil her türlü mali yükümlülük Müşteri’ye aittir. 

30.1.2. Teşvikli Kredi işlemlerinde teşvikler Banka’ya devredilmiş, teminat mektubu ve sair taahhütler 

verilmiş (Banka tarafından veya başka bir banka tarafından Banka için), tarh ve tahakkuku Banka adına 

yapılmış ve tahsilat da Banka’dan yapılmış olsa bile, bu teşviklere ait teşviklerin kapanması ve teşviklere 

ilişkin fon, vergi, harç ve resimler ile cezalar ve gecikme farkları, sair bilcümle mükellefiyetler ve 

sorumluluklar Müşteri’ye ait olacak ve bu Sözleşme hükümleri, bu ilişkiler için de aynen tatbik edilecektir. 

30.1.3. Müşteri’ye satılacak, kiralanacak veya sair surette devredilecek mallara ilişkin alım, ithalat, borsa veya 

ilgili yerlere tescil ve Müşteri’ye satım ve kiralama sair aşamalardaki KDV, gümrük ve sair vergiler ile bu 

vergilere ait beyannamelerin gerek Müşteri, gerekse gümrükçü, Satıcı, ithalatçı veya sair kişiler tarafından 

hiç verilmemesi, geç verilmesi, malın ve hizmetin cins, miktar, nitelik, menşe ülke, gümrük pozisyonu, fiyat 

ve sair tüm hususlarda hatalı, eksik, yanıltıcı, usulsüz beyanda bulunulması nedeni ile Banka adına tarh, 

tahakkuk ve Banka’dan tahsil edilse dahi tüm vergi, harç, resim, fon ve cezalar ile sair ferilere ilişkin tüm 

sorumluluklar Müşteri’ye aittir. 

Müşteri ile olan ilişkiler nedeniyle Banka’nın sorumlu sıfatıyla ödeyeceği vergi, harç ve resimler ile Müşteri 

tarafından borçların ödenmesini temin için verilmiş veya hangi sebeple olursa olsun Banka uhdesinde 

bulunan/bulunacak taahhüt, protokol, sözleşme ve bilcümle sair senetlerdeki vergi, harç, resim noksanlıkları 

ile cezalardan, usulsüzlüklerden dolayı Müşteri sorumlu olup, Banka’nın bunları tamamlaması veya ödemesi 

halinde Banka bunları da Müşteri’nin hesabına borç kaydedecek ve bunlarla ilgili olarak Müşteri, Banka’ya 

karşı hiçbir hak iddia etmeyecektir. 

 

30.2. Yargılama Giderleri 

30.2.1. Dava ve Takip Harçları 

30.2.1.1. Dava, takip ve sair kanuni işlemler için hangi ad altında olursa olsun ödenmesi gerekecek bilcümle 

harç, vergi, resim ve fonlar Müşteri’ye aittir.  

30.2.1.2. Banka’ca alacağın tahsili amacıyla taşınır ve taşınmazların icra yoluyla alacağa mahsuben satın 

alınması durumunda, icra dosyasından yapılan tüm masraflar ile tescil işlemleri (tapu, trafik vb.) anında 

Banka’ca karşılanan alım/satıma ilişkin tüm masrafları da ödemeyi, ödemediği takdirde hesabına resen borç 

kaydedilmesini Müşteri, dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder. 

30.2.1.3. Banka tarafından Müşteri aleyhine alınacak ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir kararı ve sair işlemler 

nedeni ile alacağı ilgili Mevzuat gereği ödenmesi gerekebilecek teminat mektubu ve sair belgelere ait damga 

vergisi ve sair vergi, harç ve resimler, ödeyeceği komisyonlar ve ayrıca, Müşteri’ye kullandırılan Kredi’ler 

dolayısıyla Müşteri için yapılan masraflar ile bu ilişkiler nedeniyle Banka aleyhine açılacak dava ve 

takiplerden dolayı ödenecek masraflar ve zararlar ile sair bilcümle masraflar Müşteri’ye ait olup, Banka 
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yapacağı ödemeleri Müşteri hesabına borç kaydedecektir. 

30.2.2. Avukatlık Ücreti  

Müşteri ve diğer imza sahipleri, Banka tarafından aleyhlerine dava açılması/icra takibi yapılması durumunda 

yasal vekalet ücretleri (Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre) ile birlikte Banka’nın prim, akdi ücret vb. 

adlar altında avukatlarına ödediği/ödeyeceği avukatlık ücretinden sorumlu olacaklarını ve bu tutarları 

Banka’ya veya Banka avukatlarına ödeyeceklerini kabul, garanti ve taahhüt ederler. 

30.2.3. Mali Yükümlülüklerin/Masrafların Ödenmesi 

30.2.3.1.  Müşteri tarh, tahakkuk ve tahsil edilen vergi, harç, resim ve fonların bedellerini, doğduğu anda 

derhal Banka’ya veya ilgili tahsil yerlerine ödemek zorundadır. Banka tarh, tahakkuk, tahsil edilecek vergi, 

harç, resim, fon ve sair mali yükümlülükler ile ilgili olarak davalar açmak zorunda olmayıp; Müşteri, 

Banka’nın kabul edeceği teminatlar göstermek kaydıyla ve tüm masraf, tazminat, ücreti vekalet ve bunlara 

ilişkin sonuçları kendisine ait olmak üzere Banka’nın dava açmasını talep edebilir veya aynı koşulları yerine 

getirerek, dava açmak için kendisine yetki verilmesini talep edebilir. 

30.2.3.2. Banka vergi, harç, fon, resimler ve bunların cezaları ile ferilerini doğduğu anda Müşteri’nin 

hesabına resen borç kaydetmeye ve yine bu Sözleşme hükümleri gereği talep, tahsil ve takibe yetkilidir. 

30.2.3.3. Kredi ve Kredi sayılan işlemler dolayısıyla Müşteri’den alınacak normal masraflar ile borçların 

tahsili başta olmak üzere bu Sözleşme’de belirtilen tüm işler ve ilişkiler nedeni ile gerek Sözleşme ve gerekse 

Mevzuat gereği oluşacak tüm masraflar Müşteri tarafından ödenecektir.  

30.2.3.4. Müşteri, her bir masrafı doğduğu anda defaten ve tamamen ödemekle yükümlü olup, Banka tüm 

masrafları, doğduğu anda Müşteri’nin hesabına resen borç kaydetmeye yetkilidir.  

31. KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER 

31.1. Banka’ya Gerekli Bilgi ve Belgelerin Verilmesi 

31.1.1. Müşteri, imza sirküleri/beyannamesi, ana sözleşme, sicil belgesi ve gazetesi, işlemlerin kısmen veya 

tamamen vekil, mümessil ve sair kişiler aracılığı ile yürütüldüğü takdirde ise vekil, mümessil ve sair kişiler 

hakkındaki tüm bilgi ve belgeler ile bunlarda meydana gelecek değişikliklerle (sicil gazetesinde veya sair 

surette ilan edilmiş olsa dahi) birlikte Banka tarafından istenen sair bilgi ve belgeleri zamanında ve yazılı 

olarak Banka’ya teslim edecektir.  

31.1.2. Müşteri, hukuki, mali, ekonomik ve sosyal durumu itibari ile Kredi almaya uygun olduğunu beyan 

etmekte olup, buna ilişkin belgeleri zamanında Banka’ya sunmayı taahhüt etmektedir. Bu konularda meydana 

gelecek olan tüm değişiklikler ile mali ve hukuki durumu hakkındaki tüm gelişme, değişme ve sair bilgileri 

ve belgeleri derhal, mal varlıkları, borç/alacak ilişkileri hakkında dönemsel olarak, gerek Kredi aşamasında 

gerekse Kredi’nin açılması, kullandırılması ve sair tüm aşamalarda Mevzuat veya Banka tarafından 

belirlenen/belirlenecek sürelerde Banka’ya bildirmek zorundadır. 

 

31.2. Müşteri’nin Bilgi ve Belgelerden Sorumlu Olması 

31.2.1. Müşteri, Banka’ya vermiş/teslim etmiş olduğu tüm bilgi ve belgelerin gerçek ve resmi kayıtlara uygun 

olduğunu beyan etmiştir. Müşteri tarafından bildirilen bilgilerin eksik, yanlış veya sahte olması veya Kredi 

kullanımından sonra borçların ödenmesini güçleştirecek, mali durumunu olumsuz etkileyecek, mal 

varlıklarını devir edecek veya ağır yükümlülükler ile sınırlayacak işlem ve eylemlerde bulunulması halinde, 

Müşteri’nin tüm borçları muaccel hale gelecektir. 

31.2.2. Müşteri, kendisi adına vekil, temsilci ve sair sıfatlarla hareket eden kişilere ilişkin istifa, azil, ölüm, 

iflas, kısıtlılık ve benzeri işlemi sakatlayabilecek değişikliklerin Müşteri veya kanuni haleflerince yazılı olarak 

Banka’ya bildirilmemesi halinde Banka’nın uğrayabileceği zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır.  
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31.3. Banka’nın, Müşteri ve Kefil/Kefiller Hakkında Bilgi Alma/Verme ve Araştırma Yetkisi 

31.3.1. Banka, Müşteri’nin defter, muhasebe kayıtları üzerinde kayden, işletmeleri üzerinde ise fiilen 

inceleme yapmaya yetkilidir. Banka bu yetkisini herhangi bir merciden izin veya onay almaksızın kullanabilir. 

Müşteri söz konusu incelemeler sırasında Banka’ya veya yetkilendireceği kişilere gerekli kolaylıkları 

sağlamayı gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. 

31.3.2. Müşteri ve kefil/kefiller Banka'nın TCMB, Sermaye Piyasası Kurulu, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi 

Daireleri gibi Resmi Kuruluşlar ile Türkiye'de ve/veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalar, finansman 

şirketleri ve özel finans kurumları ile bilgi ve belge talep edip almaya, kendilerinin; 5411 sayılı Kanun 

kapsamındaki müşteri sırrı, Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki ticari sır ve ilgili Mevzuat’ta gizliliği özel 

olarak korunan bilgi ve belgelerinin sayılan kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişilerle paylaşmasına muvafakat 

ettiklerini kabul ve beyan ederler. Banka, bu çerçevede Müşteri ve kefil/kefiller’in mali gücü ve malvarlıkları 

hakkında tüm özel ve resmi kurum veya kuruluşlar nezdinde bilgi toplamaya ve gerektiğinde suretlerini 

almaya tam yetkili olup, Sözleşme bu işlemler için dönülemez biçimde Banka’ya Müşteri tarafından verilmiş 

yetki belgesi hükmündedir. 

31.3.3. Banka, Müşteri ve kefil/kefiller hakkındaki bilgileri, uygun gördüğü kişi, kurum, kuruluş ve sair 

yerlere vermeye yetkili olup, Müşteri ve kefil/kefiller bu yetkiyi peşinen kabul ile bilgilerin verilmesine 

peşinen muvafakat etmişlerdir.  

31.3.4. Müşteri ve kefil/kefiller, bu maddede düzenlenmiş olan bilgi alışverişlerinde gerek Banka’ya ve 

gerekse bilgi/belge alınan/verilen diğer özel ve resmi kurumlara sorumluluk yöneltmeyeceklerini, bu 

hususlarla ilgili hiçbir şikayet ve bildirimde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

32. TEMLİK, BORCUN NAKLİ, SÖZLEŞME DEVRİ VE SAİR HUSUSLAR 

32.1. Müşteri’nin Temlik Yasağı 

Müşteri, gerek bu Sözleşme’den ve gerekse Banka nezdinde doğmuş ve doğacak tüm hak ve alacaklarını 

Banka’nın yazılı muvafakati olmadan başkasına devir ve temlik etmeyeceğini, Banka’nın yapılacak 

temliklere bu yönde itirazda veya beyanda bulunmamasının hiçbir şekilde bu yöndeki haklarından vazgeçme 

anlamına gelmediğini peşinen kabul etmiştir. 

 

32.2. Banka’nın Devir ve Temlik Hakları 

Bankası, Müşteri’nin borçları muaccel olmasa dahi, Sözleşme’den doğmuş ve doğacak her türlü hak ve 

alacakları ve teminatlarını üçüncü kişi, kefil, rehin /ipotek veren ve sair kişiler tarafından yapılacak ödemeler 

karşılığında Müşteri’den ayrıca onay almaya gerek duymadan devir edebilir. Banka rehinli varlıkları 

başkasına rehin edebilir. 

33. İLETİŞİM ARAÇLARI SÖZLEŞMESİ 

33.1.  Müşteri Taleplerinin Yazılı Yapılması 

33.1.1. Müşteri, talep ve talimatlarını faks, e-posta, kayıtlı elektronik posta (KEP), telefon ve Banka’nın 

kullandığı sair iletişim araçları ile iletebilir. Ancak Banka işlem güvenliğinin sağlanamadığını düşündüğü 

veya gelen iletiyi teyit edemediği/doğrulayamadığı durumlarda, bu şekilde iletilen talep/talimatı işleme 

koymama, belge aslını isteme veya talep/talimat içeriğini ifa etmeyi reddetme hakkına sahiptir. 

33.1.2. Banka, Müşteri tarafından yapılacak tüm bildirimlerin ve teyitlerin noter, iadeli taahhütlü mektup veya 

elektronik imza kullanımı ile yapılmasını isteyebilir.  
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33.2. Müşteri Yükümlülükleri 

33.2.1. Müşteri, iletişim araçları ile iletilecek belgelerin yetkililer tarafından imzalandığını, doğru ve eksiksiz 

olduğunu ve sair tüm gerekli güvenlik önlemlerini alacağını, aksi halde doğabilecek zarar ve ziyandan 

sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

33.2.2. İletişim araçlarının kullanılması nedeniyle oluşacak tüm masraflar Müşteri’ye ait olup, Banka bu 

masrafları Müşteri hesabına resen borç kaydetmeye yetkilidir.  

33.2.3. Müşteri’nin, Banka kayıtlarındaki iletişim bilgilerinin güncel tutulmasından Müşteri sorumludur. 

Müşteri’nin Sözleşme’de yazılı veya Banka’ya bildirdiği iletişim bilgileri kendisi tarafından yazılı olarak 

veya iletişim kanalları kullanılmak suretiyle değiştirilmedikçe; Banka tarafından Müşteri’nin aktif iletişim 

bilgileri olarak kabul edilecek ve Banka tarafından Müşteri’ye iletişim araçlarıyla bilgi, ihbar, ekstre vs. 

gönderilmesinin tercih edilmesi durumunda bu iletişim bilgileri kullanılacaktır. 

 

33.3. Doğrulama Yöntemleri 

Banka, iletişim araçları ile gönderilen belgelerin asıllarını almadan iletişim aracı ile geldiği şekliyle işlem 

yapabilecektir. Bu şekilde işlem yapılması hususu Müşteri’nin talebi ile olması nedeni ile bu şekilde işlem 

yapmanın sonuç ve sorumluluğu da Müşteri’ye aittir. Banka, Müşteri tarafından gönderilen belge asıllarını 

isteyebilir veya belirli miktarın üzerindeki işlemler için sabit veya cep telefonu SMS ve sair yöntemlerle mesaj 

gönderme, internet adresine e-posta gönderme, telefon ile şifahi teyit alma şeklinde doğrulama yapabilir. 

 

33.4. Tarafların Mutabık Kaldıkları Hususlar 

33.4.1. Aksini ispat yükümlülüğü Müşteri’ye ait olmak üzere iletişim araçları ile iletilen işlemlerde, Banka 

ile Müşteri arasında oluşan teamül çerçevesinde işlem yapılmış olunması, işin niteliği, miktarı ve Müşteri ile 

Banka arasında oluşan teamüle göre yapılabilecek doğrulamaların yapılmış olunması halinde Banka’nın 

kendine düşen dikkat ve özeni gösterdiği karine olarak kabul edilir.  

33.4.2. Müşteri’nin Banka’ya göndereceği her türlü talep veya talimatın Müşteri’yi ilzam edeceği; Banka’nın 

gerekli dikkati göstermiş olmasına karşın eksiklik ve yanlışlığın tespit edilememiş olması nedeni ile oluşacak 

sonuçlardan Müşteri sorumlu olacaktır. 

33.4.3. İletişim araçlarının kullanılması, bilgi teyit ve doğrulama yapılması esnasında veya sair zamanlarda 

ve işlemlerde Müşteri’nin iletişim adresine Banka tarafından gönderilen bilgilerin üçüncü kişiler tarafından 

görülmesinden veya Müşteri’nin iletişim adresinin, şifre ve sair bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından 

kullanılmasından doğan tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir. Müşteri, şifre, iletişim yöntemi ve sair hususları en 

iyi şekilde korumak ve üçüncü kişilerin eline geçmeyecek şekilde teknik, fiili ve sair tüm tedbirleri almakla 

yükümlüdür. 

34. ADRES, YETKİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ  

34.1. Adres Sözleşmesi 

34.1.1. Müşteri, Banka ile olan ilişkileri nedeniyle Banka tarafından yapılacak tebligatların kendisine 

ulaşabilmesi için, tebligata elverişli (fiziki ve elektronik) adresini Banka’ya bildirmek zorundadır. Müşteri 

böyle bir bildirimde bulunmaz ve Banka’nın talebi üzerine derhal geçerli ve tebligata elverişli adreslerini 

Banka’ya bildirmez ise Banka işbu Sözleşme’yi feshedebilir ve Müşteri’nin tüm borçlarını muaccel kılabilir.  

34.1.2. Müşteri, Kefil ve diğer imza sahipleri, işbu Sözleşme’de yazılı adreslerinin, Sözleşme’de adres yazılı 

değilse Banka’ya herhangi bir sebeple bildirilmiş adreslerinin; her ikisinin de olmaması halinde ise Ticaret 

Sicilindeki (ya da gerçek kişiler için MERNİS sistemindeki) son adreslerinin tebligat adresi sayılacağını; 
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adres değişikliklerinin derhal yazılı olarak noter vasıtası ile Banka’ya bildirilmediği sürece bu adreslerine 

gönderilecek tebligatlarının kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 

34.1.3. Yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla Banka, kendisine bildirilen fiziki ve/veya elektronik 

adreslerden dilediğine tebligat gönderme hak ve yetkisine sahiptir; Müşteri hiçbir gerekçeyle Banka’nın 

seçimine itirazda bulunamaz.  

 

34.2. Hukuk Seçimi ve Yetki Sözleşmesi 

34.2.1. Müşteri, Kefil ve Sözleşme’nin tarafı olan diğer imza sahipleri ile Banka arasında Sözleşme’nin 

uygulanması veya yorumlanması dolayısıyla çıkabilecek bütün anlaşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti 

Kanunları uygulanacaktır. 

34.2.2. Taraflar, Sözleşme’den doğacak anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra 

Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder. 

 

34.3. Delil Sözleşmesi  

Taraflar, Banka’nın yetkilileri ile Müşteri’nin kendisi veya yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmeler tahtında 

Banka tarafından tutulan yazılı kayıtlar, Müşteri’nin Banka’ya bildirdiği faks numarasından, e-posta 

adresinden, KEP adresinden, telefon numaralarından göndermiş olduğu iletiler hakkında Banka 

bilgisayarından ulaşılan hali dahil Banka tarafından tutulmuş olan ses ve görüntü kayıtlarının ve buna dair 

bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikro fişler, işlem logları ile benzeri kayıtların bağlayıcı olduğunu, 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil teşkil edeceğini ve bunun bir Delil 

Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler. 

35. GİZLİLİK 

Banka, başta Bankacılık Kanunu’nun 73. maddesi olmak üzere ilgili Mevzuat düzenlemeleri tahtında müşteri sırlarını 

saklamak ve kanunen açıkça yetkili olanlar dışında üçüncü Kişi’lere ifşa etmemekle yükümlüdür. Müşteri, Sözleşme 

tahtında Banka’nın verdiği hizmetler nedeniyle Banka’nın bilgi sahibi olduğu Müşteri’ye ait bilgi ve belgeleri (Mevzuat 

tahtında Müşteri Sırrı olarak tanımlanmış olan bilgileri ve belgeleri), Banka’nın ilgili Mevzuat’ın belirlediği şart ve 

koşulları sağlayarak (a) Müşteri’nin talep ettiği ürün/hizmetin üçüncü kişilerle gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek 

iş birlikleri sonucu sağlanacak olması halinde iş birliğinin karşı tarafı, hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişiler; (b) 

diğer banka ve finansal kuruluşlar; (c) Banka’nın doğrudan ve hissedarları ve Banka’nın dahil olduğu grup şirketleri ve 

iştirakleriyle; (d) Banka’nın uymak zorunda olduğu ulusal ve uluslararası mevzuat ile taraf olduğu ulusal veya 

uluslararası sözleşme hükümlerinin zorunlu kılması ya da Banka doğrudan taraf olmasa bile Mevzuat ve sözleşmelere 

uymanın Banka ve / veya doğrudan ve dolaylı hissedarları açısından gerekli olması halinde, ulusal ya da uluslararası 

kurum veya kuruluşlarla paylaşılmasına muvafakat eder ve bu madde tahtında paylaşılacak olan bilgilerin, Banka’nın 

sır saklama yükümlülüğünün ihlali olmadığını kabul eder. 

36. ÖNCEKİ SÖZLEŞMELERLE BAĞLANTI VE LİMİT ARTIŞI  

Sözleşme, Müşteri’nin daha önce Banka’ya vermiş olduğu, genel veya özel nitelikteki tüm taahhüt ve 

sözleşmeler ile Müşteri ile Banka arasında akdedilmiş olan tüm fon, Kredi ve diğer sözleşmelerinin eki ve 

ayrılmaz bir parçası olup, bu Sözleşme’de yer alan yeni ve farklı hükümler daha önce imzalanmış tüm 

sözleşmeler ve bu sözleşmelerle ilgili olarak yapılan limit artışları ve ek sözleşmeler ve yine bundan sonraki 

Kredi ve Kredi sayılan işlemler için de aynen geçerlidir. 
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37. SÖZLEŞMENİN OKUNMASI, İÇERİĞİNİN KABULÜ VE İMZALANMASI 

Müşteri, Kefil, Rehin Veren ve diğer tüm ilgililer Kredi ve sair hesapları kullanmaya yetkili kişilerde meydana 

gelebilecek değişikliklerin Banka’ya anında ve yazılı olarak bildirileceğini, bu bildirimin Banka’ya ulaştığı 

tarihe kadar eski imzalarla yapılmış tüm işlemlerin sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve 

taahhüt ederler. 

Sözleşme bir bütün olup, sadece imza hanesinin bulunduğu son sayfasının imzalanmış olması yeterli kabul 

edilir. Sadece bir veya birkaç sayfanın imzalanmış veya imzalanmamış olması halinde dahi bu imza hangi 

sayfada bulunursa bulunsun Sözleşme’de belirtilen tüm işlem ve ilişkiler için geçerli olacaktır. Müşteri, Kefil 

ve diğer tüm ilgililer tüm bu hususları kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

38. SON HÜKÜMLER 

Müşteri, müteselsil kefil/kefiller ve Banka müzakereleri neticesinde Sözleşme’nin tüm hükümlerini karşılıklı 

olarak kabul etmişlerdir. Sözleşme’de veya ayrıca, yazılı bir yürürlük tarihi belirlenmemiş ise imza tarihi 

itibariyle yürürlüğe girmiştir. Taraflar, son sayfası imzalanan ve aşağıda Sözleşme  Tarihi yer alan, 38 (otuz 

sekiz)  maddeden, 42 (kırk iki) sayfadan ve 2 (iki) adet ekten oluşan Genel Kredi Sözleşmesi’nin bir bütün 

olup sadece imza hanesinin bulunduğu son sayfanın imzalanmış olmasının sözleşmenin tüm sayfalarındaki 

hükümlerin kabul edildiği anlamına gelmekte olduğunu, her sayfasını paraf etmeye gerek olmadığını, tüm 

sözleşme hükümlerinin haklarında geçerli olacağını, Sözleşme’nin birer nüshasını teslim aldıklarını beyan ve 

kabul ederler.  

Müşteri    : 

Adı, Soyadı/ 

Unvanı    : 

Adresi    : 

E-Posta Adresi : 

Faks    : 

İmza Tarihi   : 

MÜŞTERİ 
GOLDEN GLOBAL 

YATIRIM BANKASI A.Ş. 
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Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil/Kefiller* 

 

1. Müteselsil Kefil 

Adı - Soyadı/Unvanı: ............................................................................................................................. ...... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız............................................... ..........................) 

Kefalet Türü: .................................................................................................................. .............................. 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza: 

 

2. Müteselsil Kefil 

Adı - Soyadı/Unvanı: ............................................................................................................................. ...... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız............................................... ..........................) 

Kefalet Türü: ................................................................................................................................................ 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza 

 

 

 

 
1 * Yukarıda imzası bulunan müşterek borçlu ve müteselsil kefiller, açılmaması gereken bir kredinin açılmasına 
sebebiyet vermenin TCK m.158/j gereğince suç olduğunu bildiklerini, İşbu Sözleşmeyi müşterek borçlu ve müteselsil 

kefil olarak imzalamalarında hukuki bir engellerinin bulunmadığını, Kredi açılışlarında, “müşterek borçluluk ve 

müteselsil kefaletin” ASLİ UNSUR olduğunu ve imzaları altındaki beyanlarının doğru olduğunu, Bankanın bu 
beyanlara istinaden müşterek borçlu ve müteselsil kefaletlerini kabul ederek, kredi açılışını bu beyanlarına istinaden 

onaylanmış olduğunu, Kendilerinden GERÇEK KİŞİ müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin medeni durumuna göre, 

aşağıda kendisine sunulan seçeneklerden ilgili seçeneğe ilişkin beyanın imzalanarak alındığını; evli olanların ise 

eşlerinden aldıkları yazılı izni Bankaya ibraz ettiklerini, “Müteselsil kefalet” ile “rehinlerin” farklı teminatlar olduğunu; 
tahsilde tekerrür edilmemesi kaydıyla her ikisine de aynı anda veya farklı tarihlerde müracaat edilebileceğini, Kredi 

için verilmiş veya verilecek tüm teminatların, Kredi Borçlusunun (Müşterinin) borcu için verilmiş teminatlar olduğunu; 

Kredinin muaccel kılınması halinde “Müşteri” gibi borçtan sorumlu olduklarını beyan ve kabul ederler. 

 
 
 

 
KEFİL 

 
 
 

 
KEFİL 
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3. Müteselsil Kefil 

 

Adı - Soyadı/Unvanı: ............................................................................................................................. ...... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız............................................... ..........................) 

Kefalet Türü: ................................................................................................................................................ 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza: 

 

4. Müteselsil Kefil 2* 

Adı - Soyadı/Unvanı: ................................................................................................................................... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız............................................... ..........................) 

Kefalet Türü: ................................................................................................................................................ 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza: 

 

 

 

                                                
2 * Yukarıda imzası bulunan müşterek borçlu ve müteselsil kefiller, açılmaması gereken bir kredinin açılmasına 

sebebiyet vermenin TCK m.158/j gereğince suç olduğunu bildiklerini, İşbu Sözleşmeyi müşterek borçlu ve müteselsil 

kefil olarak imzalamalarında hukuki bir engellerinin bulunmadığını, Kredi açılışlarında, “müşterek borçluluk ve 
müteselsil kefaletin” ASLİ UNSUR olduğunu ve imzaları altındaki beyanlarının doğru olduğunu, Bankanın bu 

beyanlara istinaden müşterek borçlu ve müteselsil kefaletlerini kabul ederek, kredi açılışını bu beyanlarına istinaden 

onaylanmış olduğunu, Kendilerinden GERÇEK KİŞİ müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin medeni durumuna göre, 

aşağıda kendisine sunulan seçeneklerden ilgili seçeneğe ilişkin beyanın imzalanarak alındığını; evli olanların ise 
eşlerinden aldıkları yazılı izni Bankaya ibraz ettiklerini, “Müteselsil kefalet” ile “rehinlerin” farklı teminatlar olduğunu;  

tahsilde tekerrür edilmemesi kaydıyla her ikisine de aynı anda veya farklı tarihlerde müracaat edilebileceğini, Kredi 

için verilmiş veya verilecek tüm teminatların, Kredi Borçlusunun (Müşterinin) borcu için verilmiş teminatlar olduğunu; 
Kredinin muaccel kılınması halinde “Müşteri” gibi borçtan sorumlu olduklarını beyan ve kabul ederler. 
 

 
 
 

 
KEFİL 

 
 
 

 
KEFİL 
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5. Müteselsil Kefil 

Adı - Soyadı/Unvanı: ................................................................................................................................... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız............................................... ..........................) 

Kefalet Türü: ................................................................................................................................................ 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza: 

 

 

6. Müteselsil Kefil3 

Adı - Soyadı/Unvanı: ................................................................................................................................... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız............................................... ..........................) 

Kefalet Türü: ................................................................................................................................................ 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza: 

 

 

 

 

 

                                                
3* Yukarıda imzası bulunan müşterek borçlu ve müteselsil kefiller, açılmaması gereken bir kredinin açılmasına 

sebebiyet vermenin TCK m.158/j gereğince suç olduğunu bildiklerini, İşbu Sözleşmeyi müşterek borçlu ve müteselsil 

kefil olarak imzalamalarında hukuki bir engellerinin bulunmadığını, Kredi açılışlarında, “müşterek borçluluk ve 
müteselsil kefaletin” ASLİ UNSUR olduğunu ve imzaları altındaki beyanlarının doğru olduğunu, Bankanın bu 

beyanlara istinaden müşterek borçlu ve müteselsil kefaletlerini kabul ederek, kredi açılışını bu beyanlarına istinaden 

onaylanmış olduğunu, Kendilerinden GERÇEK KİŞİ müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin medeni durumuna göre, 

aşağıda kendisine sunulan seçeneklerden ilgili seçeneğe ilişkin beyanın imzalanarak alındığını; evli olanların ise 
eşlerinden aldıkları yazılı izni Bankaya ibraz ettiklerini, “Müteselsil kefalet” ile “rehinlerin” farklı teminatlar olduğunu;  

tahsilde tekerrür edilmemesi kaydıyla her ikisine de aynı anda veya farklı tarihlerde müracaat edilebileceğini, Kredi 

için verilmiş veya verilecek tüm teminatların, Kredi Borçlusunun (Müşterinin) borcu için verilmiş teminatlar olduğunu; 
Kredinin muaccel kılınması halinde “Müşteri” gibi borçtan sorumlu olduklarını beyan ve kabul ederler. 
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7. Müteselsil Kefil 

Adı - Soyadı/Unvanı: ................................................................................................................................... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:........................................................................................................................................................... . 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız....................................................... ..................) 

Kefalet Türü: ................................................................................................................................................ 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza: 

 

 

8. Müteselsil Kefil 4 

Adı - Soyadı/Unvanı: ................................................................................................................................... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız................................................... ......................) 

Kefalet Türü: ................................................................................................................................................ 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza: 

 

 

 

 
 
 

                                                
4 * Yukarıda imzası bulunan müşterek borçlu ve müteselsil kefiller, açılmaması gereken bir kredinin açılmasına 
sebebiyet vermenin TCK m.158/j gereğince suç olduğunu bildiklerini, İşbu Sözleşmeyi müşterek borçlu ve müteselsil 

kefil olarak imzalamalarında hukuki bir engellerinin bulunmadığını, Kredi açılışlarında, “müşterek borçluluk ve 

müteselsil kefaletin” ASLİ UNSUR olduğunu ve imzaları altındaki beyanlarının doğru olduğunu, Bankanın bu 
beyanlara istinaden müşterek borçlu ve müteselsil kefaletlerini kabul ederek, kredi açılışını bu beyanlarına istinaden 

onaylanmış olduğunu, Kendilerinden GERÇEK KİŞİ müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin medeni durumuna göre, 

aşağıda kendisine sunulan seçeneklerden ilgili seçeneğe ilişkin beyanın imzalanarak alındığını; evli olanların ise 

eşlerinden aldıkları yazılı izni Bankaya ibraz ettiklerini, “Müteselsil kefalet” ile “rehinlerin” farklı teminatlar olduğunu; 
tahsilde tekerrür edilmemesi kaydıyla her ikisine de aynı anda veya farklı tarihlerde müracaat edilebileceğini, Kredi 

için verilmiş veya verilecek tüm teminatların, Kredi Borçlusunun (Müşterinin) borcu için verilmiş teminatlar olduğunu; 

Kredinin muaccel kılınması halinde “Müşteri” gibi borçtan sorumlu olduklarını beyan ve kabul ederler. 
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9. Müteselsil Kefil 5 

Adı - Soyadı/Unvanı: ............................................................................................................................. ...... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız............................................... ..........................) 

Kefalet Türü: .................................................................................................................. .............................. 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
5 * Yukarıda imzası bulunan müşterek borçlu ve müteselsil kefiller, açılmaması gereken bir kredinin açılmasına 

sebebiyet vermenin TCK m.158/j gereğince suç olduğunu bildiklerini, İşbu Sözleşmeyi müşterek borçlu ve müteselsil 

kefil olarak imzalamalarında hukuki bir engellerinin bulunmadığını, Kredi açılışlarında, “müşterek borçluluk ve 
müteselsil kefaletin” ASLİ UNSUR olduğunu ve imzaları altındaki beyanlarının doğru olduğunu, Bankanın bu 

beyanlara istinaden müşterek borçlu ve müteselsil kefaletlerini kabul ederek, kredi açılışını bu beyanlarına istinaden 

onaylanmış olduğunu, Kendilerinden GERÇEK KİŞİ müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin medeni durumuna göre, 

aşağıda kendisine sunulan seçeneklerden ilgili seçeneğe ilişkin beyanın imzalanarak alındığını; evli olanların ise 
eşlerinden aldıkları yazılı izni Bankaya ibraz ettiklerini, “Müteselsil kefalet” ile “rehinlerin” farklı teminatlar olduğunu; 

tahsilde tekerrür edilmemesi kaydıyla her ikisine de aynı anda veya farklı tarihlerde müracaat edilebileceğini, Kredi 

için verilmiş veya verilecek tüm teminatların, Kredi Borçlusunun (Müşterinin) borcu için verilmiş teminatlar olduğunu; 
Kredinin muaccel kılınması halinde “Müşteri” gibi borçtan sorumlu olduklarını beyan ve kabul ederler. 
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EK-1: TAKBİS ONAY BEYANI 

Bankanızdan asaleten/kefaleten kullandığım/kullanacağım krediler ile ilgili olarak, Bankanız tarafından 

maliki/hissedarı/hak sahibi bulunduğum/bulunacağım taşınmazlarım/aynî veya şahsî hakkım ile ilgili her 

türlü bilginin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) nezdinde kullanılan Tapu ve Kadastro 

Paylaşım Sistemi (TAKBİS) aracılığıyla sorgulanmasına ve her türlü belgenin edinilmesine onay veririm. 

Bu hususta Bankanız ve TKGM'nin herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğüne başvurmayacağımızı, 

TKGM’ye ve Bankanıza karşı herhangi bir hak talebi ve yasal başvurum olmadığını/ olmayacağını, bu 

hususa ilişkin olarak her türlü hak ve taleplerden vazgeçtiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. 

Adı-Soyadı / Unvanı: 

Tarih: 

Kaşe ve İmza: 
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EK-2 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ TUTARININ ARTIRILMASI 

 

Genel Kredi Sözleşmesi tutarı bu defa .......................................................................................................... 

(Yalnız.......................................................................................................) daha artırılmış olup, Genel Kredi 

Sözleşmesi hükümleri ve Sözleşme’den doğan tüm yükümlülükler artırılan miktar için de geçerli olmaya 

devam edecek olup bu kapsamda Bankamız nezdindeki kredi limitiniz toplamda 

....................................................................(Yalnız.................................................. ...........................................

..........) olarak belirlenmiştir.  

 

Müşteri     : 

Adı, Soyadı/Unvanı : 

Adres      : 

Tarih      : 

 

MÜŞTERİ GOLDEN GLOBAL  

YATIRIM BANKASI A.Ş. 
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Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil/Kefiller*6 

 

1. Müteselsil Kefil 

Adı - Soyadı/Unvanı: ............................................................................................................................. ...... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız............................................... ..........................) 

Kefalet Türü: .................................................................................................................. .............................. 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza: 

 

2. Müteselsil Kefil 

Adı - Soyadı/Unvanı: ............................................................................................................................. ...... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız.........................................................................) 

Kefalet Türü: ................................................................................................................................................ 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza:  

 

 

 

                                                
6 * Yukarıda imzası bulunan müşterek borçlu ve müteselsil kefiller, açılmaması gereken bir kredinin açılmasına 

sebebiyet vermenin TCK m.158/j gereğince suç olduğunu bildiklerini, İşbu Sözleşmeyi müşterek borçlu ve müteselsil 

kefil olarak imzalamalarında hukuki bir engellerinin bulunmadığını, Kredi açılışlarında, “müşterek borçluluk ve 
müteselsil kefaletin” ASLİ UNSUR olduğunu ve imzaları altındaki beyanlarının doğru olduğunu, Bankanın bu 

beyanlara istinaden müşterek borçlu ve müteselsil kefaletlerini kabul ederek, kredi açılışını bu beyanlarına istinaden 

onaylanmış olduğunu, Kendilerinden GERÇEK KİŞİ müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin medeni durumuna göre, 

aşağıda kendisine sunulan seçeneklerden ilgili seçeneğe ilişkin beyanın imzalanarak alındığını; evli olanların ise 
eşlerinden aldıkları yazılı izni Bankaya ibraz ettiklerini, “Müteselsil kefalet” ile “rehinlerin” farklı teminatlar olduğunu; 

tahsilde tekerrür edilmemesi kaydıyla her ikisine de aynı anda veya farklı tarihlerde müracaat edilebileceğini, Kredi 

için verilmiş veya verilecek tüm teminatların, Kredi Borçlusunun (Müşterinin) borcu için verilmiş teminatlar olduğunu; 
Kredinin muaccel kılınması halinde “Müşteri” gibi borçtan sorumlu olduklarını beyan ve kabul ederler. 
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3. Müteselsil Kefil *7 

Adı - Soyadı/Unvanı: ................................................................................................................................... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız....................................................... ..................) 

Kefalet Türü: ................................................................................................................................................ 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza: 

 

4. Müteselsil Kefil 

Adı - Soyadı/Unvanı: ............................................................................................................................. ...... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız............................................... ..........................) 

Kefalet Türü: ................................................................................................................................................ 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7* Yukarıda imzası bulunan müşterek borçlu ve müteselsil kefiller, açılmaması gereken bir kredinin açılmasına 

sebebiyet vermenin TCK m.158/j gereğince suç olduğunu bildiklerini, İşbu Sözleşmeyi müşterek borçlu ve müteselsil 

kefil olarak imzalamalarında hukuki bir engellerinin bulunmadığını, Kredi açılışlarında, “müşterek borçluluk ve 
müteselsil kefaletin” ASLİ UNSUR olduğunu ve imzaları altındaki beyanlarının doğru olduğunu, Bankanın bu 

beyanlara istinaden müşterek borçlu ve müteselsil kefaletlerini kabul ederek, kredi açılışını bu beyanlarına istinaden 

onaylanmış olduğunu, Kendilerinden GERÇEK KİŞİ müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin medeni durumuna göre, 

aşağıda kendisine sunulan seçeneklerden ilgili seçeneğe ilişkin beyanın imzalanarak alındığını; evli olanların ise 
eşlerinden aldıkları yazılı izni Bankaya ibraz ettiklerini, “Müteselsil kefalet” ile “rehinlerin” farklı teminatlar olduğunu; 

tahsilde tekerrür edilmemesi kaydıyla her ikisine de aynı anda veya farklı tarihlerde müracaat edilebileceğini, Kredi 

için verilmiş veya verilecek tüm teminatların, Kredi Borçlusunun (Müşterinin) borcu için verilmiş teminatlar olduğunu; 
Kredinin muaccel kılınması halinde “Müşteri” gibi borçtan sorumlu olduklarını beyan ve kabul ederler. 
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5. Müteselsil Kefil 

Adı - Soyadı/Unvanı: ................................................................................................................................... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız............................................... ..........................) 

Kefalet Türü: ................................................................................................................................................ 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza: 

 

6. Müteselsil Kefil *8 

Adı - Soyadı/Unvanı: ................................................................................................................................... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız.........................................................................) 

Kefalet Türü: ................................................................................................................................................ 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza: 

 

 

 

 

 

                                                
8* Yukarıda imzası bulunan müşterek borçlu ve müteselsil kefiller, açılmaması gereken bir kredinin açılmasına 

sebebiyet vermenin TCK m.158/j gereğince suç olduğunu bildiklerini, İşbu Sözleşmeyi müşterek borçlu ve müteselsil 

kefil olarak imzalamalarında hukuki bir engellerinin bulunmadığını, Kredi açılışlarında, “müşterek borçluluk ve 
müteselsil kefaletin” ASLİ UNSUR olduğunu ve imzaları altındaki beyanlarının doğru olduğunu, Bankanın bu 

beyanlara istinaden müşterek borçlu ve müteselsil kefaletlerini kabul ederek, kredi açılışını bu beyanlarına istinaden 

onaylanmış olduğunu, Kendilerinden GERÇEK KİŞİ müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin medeni durumuna göre, 

aşağıda kendisine sunulan seçeneklerden ilgili seçeneğe ilişkin beyanın imzalanarak alındığını; evli olanların ise 
eşlerinden aldıkları yazılı izni Bankaya ibraz ettiklerini, “Müteselsil kefalet” ile “rehinlerin” farklı teminatlar olduğunu;  

tahsilde tekerrür edilmemesi kaydıyla her ikisine de aynı anda veya farklı tarihlerde müracaat edilebileceğini, Kredi 

için verilmiş veya verilecek tüm teminatların, Kredi Borçlusunun (Müşterinin) borcu için verilmiş teminatlar olduğunu; 
Kredinin muaccel kılınması halinde “Müşteri” gibi borçtan sorumlu olduklarını beyan ve kabul ederler. 
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7. Müteselsil Kefil 

Adı - Soyadı/Unvanı: ................................................................................................................................... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız.........................................................................) 

Kefalet Türü: ................................................................................................................................................ 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza: 

 

8. Müteselsil Kefil*9 

Adı - Soyadı/Unvanı: ................................................................................................................................... 

T.C. Kimlik No/Vergi Daire No:..………………………………………………………………………… 

Adres:............................................................................................................................................................ 

Kefalet Miktarı:.......................................................(Yalnız....................................................... ..................) 

Kefalet Türü: ................................................................................................................................................ 

Kefalet Tarihi: ......./......./....... 

İmza: 

 

 

 

 

 

 

                                                
9* Yukarıda imzası bulunan müşterek borçlu ve müteselsil kefiller, açılmaması gereken bir kredinin açılmasına 

sebebiyet vermenin TCK m.158/j gereğince suç olduğunu bildiklerini, İşbu Sözleşmeyi müşterek borçlu ve müteselsil 

kefil olarak imzalamalarında hukuki bir engellerinin bulunmadığını, Kredi açılışlarında, “müşterek borçluluk ve 
müteselsil kefaletin” ASLİ UNSUR olduğunu ve imzaları altındaki beyanlarının doğru olduğunu, Bankanın bu 

beyanlara istinaden müşterek borçlu ve müteselsil kefaletlerini kabul ederek, kredi açılışını bu beyanlarına istinaden 

onaylanmış olduğunu, Kendilerinden GERÇEK KİŞİ müşterek borçlu ve müteselsil kefillerin medeni durumuna göre, 

aşağıda kendisine sunulan seçeneklerden ilgili seçeneğe ilişkin beyanın imzalanarak alındığını; evli olanların ise 
eşlerinden aldıkları yazılı izni Bankaya ibraz ettiklerini, “Müteselsil kefalet” ile “rehinlerin” farklı teminatlar olduğunu;  

tahsilde tekerrür edilmemesi kaydıyla her ikisine de aynı anda veya farklı tarihlerde müracaat edilebileceğini, Kredi 

için verilmiş veya verilecek tüm teminatların, Kredi Borçlusunun (Müşterinin) borcu için verilmiş teminatlar olduğunu; 
Kredinin muaccel kılınması halinde “Müşteri” gibi borçtan sorumlu olduklarını beyan ve kabul ederler. 
 

 
 
 

 
KEFİL 

 
 
 

 
KEFİL 

mailto:goldenglobal@hs02.kep.tr
http://www.goldenglobalbank.com.tr/

