GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ
1.
Taraflar
Bu Genel Kredi Sözleşmesi (“Sözleşme” veya “GKS”), D Yatırım Bankası A.Ş.
(“Banka”) ile bu Sözleşme’nin kapak sayfasında ve bu Sözleşme’nin en son sayfasında
bilgileri yer alan kişi (“Müşteri”) arasında aşağıda düzenlenen ve Taraflarca kabul
edilen şart ve koşullar çerçevesinde akdedilmiştir. Sözleşme’de Banka ve Müşteri ayrı
ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılmaktadır.
2.
Konu
Bu Sözleşme’nin konusu, Banka tarafından Müşteri’ye işbu Sözleşme hükümlerine tabi
olmak üzere kredi tahsis etmeye yetkili organı tarafından kredi limiti tahsis edilmesine
ve bu limit içerisinde kredi kullandırılmasına ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerini
düzenlemek ve şart ve koşulları belirlemektir.
3.
Tanımlar
BSMV: 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunda tanımlanan Bankacılık ve Sigorta
Muameleleri Vergisi veya bunun yerine geçebilecek Vergileri ifade eder.
İş Günü: Bankaların Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet göstermek üzere açık
bulunduğu (ve Mevzuata göre kapanmasına izin verilmeyen) günü ifade eder.
(Cumartesi, Pazar veya tatil günü hariç)
Esaslı Olumsuz Etki: (i) Yükümlülerden herhangi birisinin, birbirinden bağımsız
olarak mali durumunu, ticari faaliyetlerini ya da varlıklarını,
(ii) Yükümlülerden herhangi birisinin, Kredi Belgelerinden veya Kredi Belgelerinde
düzenlenen finansal taahhütlerinden kaynaklı yükümlülüklerinden herhangi birisini
yerine getirmesini ya da yerine getirme kabiliyetini ve/veya
(iii) Kredi Belgeleri tahtında Banka’nın sahip olduğu hak ve imkanların ileri
sürülebilmesini, Banka lehine tesis edilmiş olan teminatları önemli ölçüde olumsuz
olarak etkileyen durum veya olayları ifade eder.
Gösterge Faiz Oranı (IBOR): periyodik olarak ilgili otoritelerce kamuya açıklanan
ve referans olarak kullanılan faiz oranlarını (LIBOR, EURIBOR, TRLIBOR gibi) ifade
eder.
Kişi: herhangi bir gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan ortaklık, ortak
girişim, kuruluş, vakıf, müessese, organizasyon, kurul, komite veya idareyi ifade eder.
Kontrol: (hisselerin mülkiyetine sahip olarak, bir sözleşmeye veya vekalete
dayanarak, temsilen hareket ederek veya başka bir şekilde) herhangi bir Kişinin
sermayesinin %10’dan fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olma veya bu
koşul aranmaksızın imtiyazlı hisseler, oy anlaşmaları veya sair bir surette oy hakkının
çoğunluğunu elinde bulundurma veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin
karara esas çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünü elde bulundurmayı
ya da Kişi’nin kararlarını belirlemek üzere yönetim kurulu üyelerinin uymakla yükümlü
olacağı şekilde talimat verme gücünü veya finansal kararları alma yeterliliğini elde
bulundurmayı ifade eder.
Kredi Belgeleri: Bu Sözleşme’yi, Sözleşme tahtında Yükümlülerin belli bir krediye
ilişkin olarak Banka ile akdettiği her türlü ek sözleşmelerini, teminat sözleşmelerini,
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Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesini ve/veya bunları tadil etmek amacı ile veya bunlar
gereğince tanzim edilmiş veya edilecek her türlü sözleşmeyi ve belgeyi ifade eder.
Kredi Limiti: Müşteri’ye Banka tarafından detayları bu Sözleşme’de belirlenmiş olan
Kredi Belgeleri tahtında Müşteri’ye açılacak her türlü nakdi ve gayrinakdi için
kullanılacak azami kredi limitini ifade eder.
KKDF: 12 Mayıs 1988 tarih ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren 3065 sayılı Kanun uyarınca uygulamaya konulmuş Kaynak Kullanım Destekleme
Fonu veya bunun yerine geçebilecek her türlü kesintiyi ifade eder.
Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanmakta olan kanun, yönetmelik, kanun
hükmünde kararname, tüzük, tebliğ gibi herhangi bir hukuki veya idari düzenlemeyi
ifade eder.
Risk Grubu: 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 49. Maddesinde tanımlanan risk
grubunu ifade eder.
Vergi: her türlü mevcut ve gelecekteki gider vergileri, tahakkuklar, kesintiler, zorunlu
ikrazlar ve stopajlar, ne tür ve ne şekilde olursa olsun benzeri vergi (BSMV, KDV, KKDF,
olması halinde Damga Vergisi de dahil) bunların faizleri ve cezaları ile bu türde
yapılacak tüm ödemeleri ifade eder.
Yükümlüler: Müşteri’yi ve ilgili kredinin teminatı olarak Müşteri lehine kefil veya
garanti veren veya Kredi Belgeleri tahtında Banka’ya karşı asli veya fer’i, niteliği, cinsi
ve miktarı ne olursa olsun, herhangi bir borç, yükümlülük, taahhüt yahut bir işlem
dolayısıyla herhangi bir şekilde davranış veya ifa yahut eda borcu altına giren kişilerin
her birini hepsini ifade eder.
4.
Kredi Kullandırımına İlişkin Düzenlemeler
4.1. Kredi Limiti Tanımlanması ve Kredi Limitinin Değiştirilmesi
Banka’nın yetkili organlarınca gerçekleştirilen olumlu değerlendirmelerden sonra
Banka tarafından Müşteri’ye bir Kredi Limiti tesis edilir. Banka tarafından Müşteri’ye
tahsis edilen Kredi Limiti, tahsis tarihindeki ekonomik duruma, Müşteri’nin mali
durumuna, kredi geri ödeme gücüne, kredi kullandırım amacına, Banka’nın kredi
verme ve onay politikalarına, teminat yapısına, Müşteri (ve Risk Grubuna)
kullandırılabilecek toplam kredi tutarının Mevzuatsal eşiklerine, kredinin vadesi gibi
şartlara göre belirlenmektedir. Banka’nın söz konusu şartlarda değişiklik olması
ve/veya Müşterinin Banka ile akdetmiş olduğu Kredi Belgeleri tahtındaki taahhütlerine
aykırı davranması ve/veya Kredi Belgeleri tahtında olası Temerrüt Hali oluşması
ve/veya Müşteri ve Risk Grubuna kullandırılan toplam kredinin Mevzuatta öngörülen
sınırlamaları aşması veya benzeri haklı durumların oluşması halinde Kredi Limitini
kısmen veya tamamen iptal etme, kısmen kullandırma, kredi kullandırımını durdurma
,azaltma, ilave nakit teminat talep etme ve/veya krediyi geri çağırma hakkı
bulunmaktadır.
Bununla birlikte, Banka yukarıda belirtilen durumların oluşup oluşmadığına
bakılmaksızın tahsis ettiği ancak henüz kullandırmadığı Kredi Limitini her zaman
kısmen veya tamamen iptal edebilir.
Müşteri tarafından Kredi Limiti’nin artırılmasının talep edilmesi halinde; bu durum
Banka’nın kredi tahsis etmeye yetkili organınca değerlendirilir ve uygun bulunması
halinde gerekli sözleşmeler akdedilerek Kredi Limiti artırılabilir.
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Kredi Limiti tahtında Müşteri’nin birden fazla para cinsinden kredi kullanması halinde,
Kredi Limiti’nin belirlenmesinde her bir kredinin kullandırım tarihindeki TCMB döviz alış
kuru üzerinden hesaplanacak tutar Kredi Limitinin saptanmasında dikkate alınacaktır.
4.2. Kredi Kullandırım Şartları
4.2.1. Banka, Müşteri’ye tahsis ettiği Kredi Limiti içerisinde kalmak üzere, krediyi
tamamen veya kısmen kullandırıp, kullandırmama, kullanım şartlarını, teminatları
belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.
4.2.2. Müşteri, Banka’ya kredi kullanım amacını kredi kullandırım talimatında
belirtecek olup; krediyi ancak Banka’ya beyan ettiği amaç doğrultusunda kullanabilir.
Müşteri, Banka tarafından talep edilmesi halinde kredi kullanım amacına ilişin
Banka’nın talep ettiği ilgili belgeleri de temin etmekle yükümlüdür. Kredi kullandırım
talimatında açıkça belirtilmediği durumda kredi kullanım amacının işletme finansmanı
ihtiyacı olduğu kabul edilecektir.
4.2.3. Müşteri, Banka’nın kabul edeceği içerikte kredi kullandırım talimatını Banka’nın
kullandırım şartı olarak belirlemiş olduğu tüm belgeler ile birlikte krediyi kullanmak
istediği tarihten en az 2 İş Günü öncesinde Banka’ya ibraz etmek sureti ile kredi
kullandırılmasını talep eder. Banka ise söz konusu kredi kullandırım talimatını uygun
bulması ve kendi yetkili organlarınca belirlenmiş olan kredi kullandırım şartlarının
tamamlanması ve teminatların tesis edilmesi halinde işbu Sözleşmede mutabık kalınan
şart ve koşullar tahtında krediyi kullandırır.
4.2.4. Kredi, Türk Lirası olarak veya Tarafların mutabakatıyla Kredi Limiti dahilinde
kalmak ve Banka’nın belirleyeceği TCMB döviz satış kuru üzerinden çevrilmek şartıyla
ve bu hususta ilgili Mevzuatın izin verdiği ölçüde, detayları işbu Sözleşme’nin ilgili
maddelerinde düzenlendiği üzere diğer döviz cinslerinden de kullandırılabilir.
5.
Faiz, Komisyon, Ücretler ve Erken Ödemeye İlişkin Düzenlemeler
5.1. Faiz
5.1.1. Ödeme planına bağlanmış olan kredilerde, faiz ödemeleri ödeme planında
antat kalındığı oranda ve tarihlerde yapılacaktır. Ödeme planında faiz oranlarına yer
verilmediği durumlarda, Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece, kredi kullandırım
tarihinde Banka’nın aynı tür krediler için uyguladığı en yüksek oranı aşmamak kaydıyla
Banka tarafından belirlenen faiz oranı olarak uygulanacaktır.
5.1.2. Bir ödeme planına bağlanmamış olan kredilerde ise kredi borcuna vade
sonunda veya 3’er aylık dönemlerde faiz tahakkuk ettirilecektir.
5.1.3. Müşteri faizi, Vergi, fon kesintisi ve diğer masraflar ile birlikte ödemekle
yükümlüdür.
5.1.4. Taraflar arasında kredinin faiz oranı mutabık kalınması sureti ile
sabitlenebilecektir.
5.1.5. Cari hesap şeklinde işleyen kredilerde faiz; Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı
sürece, Banka’nın fiili kullandırım/işlem tarihinde aynı tür krediler ve hesaplar için
uyguladığı en yüksek cari kredi faizi olarak uygulanacaktır. Müşteri, cari hesap şeklinde
çalışan kredilerde faiz oranlarının her gün değişen oranlarda yeniden belirleneceğini,
değişen faiz oranlarının gün esasına dayalı olarak işletileceğini kabul eder. Cari
hesaplardan çekilen paralarla, yukarıda belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirilecek
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tutarlar, çekildikleri ve tahakkuk ettirildikleri gün valörü ile hesaba borç, yatırılanlar ise
yatırıldıklarını takip eden ilk iş günü valörü ile hesaba alacak yazılacaktır.
5.1.6. Banka’nın uygun görmesi halinde münferit her bir kredi kullandırımına ait faiz,
Vergileri ile birlikte Müşteri’nin cari hesabına borç olarak yazabilir.
5.1.7. Sözleşme tahtındaki her nevi kredinin faiz oranları Taraflarca ayrıca yazılı
olarak sabitlenmediği sürece ve özellikle cari hesap şeklinde işleyen kredilerde, Banka;
kredi maliyetlerindeki artışlar, ekonomideki/piyasa şartlarındaki değişiklikler, Banka
kredilendirme politikalarındaki değişiklikler gibi haklı nedenlerin varlığı halinde,
Sözleşme uyarınca açtığı veya açacağı aynı tür krediler ve hesaplar için TCMB’ye
bildirdiği azami oranları geçmemek kaydıyla, Müşteri’ye önceden bildirmek suretiyle
uyarlayabilir. Faizin uyarlanması ve/veya faiz tahakkuk dönemi değişikliğinin Müşteri’ye
bildirimde belirtilecek tarihten itibaren geçerli olacak olup, kendisine yapılan
bildirimden önceki düzenlemeye göre Sözleşme kapsamındaki borcunun tamamını
Sözleşmenin erken ödeme ile ilgili düzenlemelerine uygun olarak Vergileri ve her türlü
masraf ve mali yükümlülükleri Banka’ya ödeyerek, krediyi kapatabilecektir. Müşteri’nin,
bu şekilde borcunun tamamını kapatmaması veya kapatsa bile bu süre içerisinde kredi
kullanmaya devam etmesi halinde, yeni faiz oranını ve/veya yeni faiz tahakkuk
dönemini kabul etmiş sayılacaktır.
5.1.8. Müşteri, TCMB’nin veya diğer yetkili otoritelerin kredilerin faiz ve faiz tahakkuk
dönemlerine ilişkin olarak yeni düzenleme/kararlar belirlemesi halinde söz konusu
düzenlemelerin yürürlük tarihinden itibaren uygulanacağını kabul eder.
5.1.9. Taraflar, kanuni sınırlamalara uygun olarak Sözleşme ve kredi hesaplarına
bileşik faiz yürütüleceği hususunda mutabık kalmışlardır. Faizler ile gider vergileri, aksi
belirtilmedikçe her yılın 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde (ve
vadeli kredilerde her halükarda kredi vadesi sonunda) veya Banka’ca belirlenerek
Müşteri’ye bildirilecek tarihlerde usulünce tahakkuk ettirilerek Müşteri tarafından
ödenecektir.
5.1.10. Müşteri, faiz, komisyon, ücret, masraf, Vergi ve diğer eklentilerin Müşteri’den
nakden tahsil edilebileceği gibi anılan tutarların nakden ödenmesi beklenmeden ve
Müşteri’nin ayrıca onayı alınmaksızın Banka’nın Müşteri’nin hesaplarından tahsil etmesi
için yetkili olduğunu kabul eder.
5.1.11. Faiz oranının Gösterge Faiz Oranına belirli bir marj eklenmesi suretiyle
belirlenmesi halinde, esas alınacak Gösterge Faiz Oranı, faiz belirleme tarihinde LIBOR
için Londra, EURIBOR için Frankfurt saati ile sabah saat 11:00’de Reuters veya
Bloomberg ekranı LIBOR ve EURIBOR sayfasındaki oran olarak dikkate alınacaktır.
Reuters veya Bloomberg ekranının Libor ve/veya Euribor sayfasında birden fazla oran
görülecek olursa, Gösterge Faiz Oranı, bunların aritmetik ortalaması olarak
belirlenecektir. Herhangi bir nedenle Gösterge Faiz Oranı, Reuters veya Bloomberg
ekranı ilgili sayfasında belirlenemeyecek olması halinde, Banka faiz oranını kote edilmiş
son iki banka (veya tek banka varsa, bankanın) faiz oranlarını esas alarak
belirleyecektir. Şu kadar ki, Gösterge Faiz Oranının yürürlükten kalkması, Gösterge
Faiz Oranlarının yayınlanmasının tamamen sonlandırılması, sonlandırılmasa bile
Gösterge Faiz Oranını yayınlayan ilgili kuruluşların temsil kabiliyetinin ortadan kalkması
veya hesaplanma metodu, formülasyonu veya başka bir nedenle önemli değişikliğe
uğraması durumunda, Gösterge Faiz Oranı, piyasa uygulamasında kabul edilen veya
ilgili kuruluşlarca belirlenecek yeni referans oranı ve (olması halinde) Taraflardan
herhangi birisine ekonomik fayda sağlamasına engel olacak şekilde denkleştirme tutarı
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olarak uygulanmaya devam edecek olup; Taraflar bu kapsamda Sözleşme’de yerine
getirilmesi gereken tüm değişiklikleri yerine getireceklerdir.
5.1.12. Aksi Taraflarca açıkça mutabık kalınmadığı sürece, işbu Sözleşme çerçevesinde
Müşteri’ye kullandırılan krediler 360 gün üzerinden 1 yıl içinde fiilen gün esasına göre
hesaplanacak ve günlük olarak tahakkuk edecektir. Faiz belirlenirken gün hesabında,
Müşteri’nin hesabına ilgili kredinin geçtiği gün ve ödeme günleri dikkate alınacaktır.
5.2. Ücret, Masraf ve Komisyonlar
Banka, işbu Sözleşme gereğince kullandıracağı kredilere ilişkin olarak ilgili Mevzuatın
izin verdiği azami hadleri geçmemek kaydıyla, aksi Taraflarca mutabık kalınmadığı
sürece, ücret, komisyon ve masraf tahsil etme hakkına sahiptir. Banka, anılan tutarları,
her bir kredi için ayrı ayrı talep edebilecektir. Sözleşme tahtında Banka tarafından thsil
edilebilecek olan ücret, komisyon ve masrafların azami oranları ile bunların ödenme
tarih ve şartları Müşteri’ye bu Sözleşme’nin sonunda yer alan ürün bilgilendirme formu
ile bilgilendirilir. Söz konusu ürün bilgilendirme formu BHS’nin ayrılmaz parçasıdır. Şu
kadar ki, Müşteri, BHS kapsamında sunulan ürün ve hizmetler için Müşteri’ye
uygulanacak ücret, masraf veya komisyonların azami oranlarını, Mevzuat
düzenlemeleri, piyasa şartlarının veya maliyetlerinin değişmesi gibi nedenlerle
değişebileceğini kabul eder. Banka, bu Sözleşme kapsamında uyguladığı ücretlere
ilişkin yapılacak artışları, Müşteri’ye, yürürlükteki Mevzuat kapsamında belirlenen
süreler dahilinde gerekli bildirimleri gerçekleştirmek suretiyle uygulayacaktır. Müşteri,
söz konusu masraf, komisyon ve ücretleri (BSMV dahil tüm Vergileri ile birlikte) Banka
tarafından talep edilen zamanda nakden ve defaten ödeyecektir.
Müşteri, Banka’nın ilgili Mevzuatın izin verdiği ve bankacılık uygulamalarına ve
Banka’nın düzenlemelerine göre talep edeceği, her türlü kredinin açılması,
kullandırılması, takip ve tasfiyesine yönelik işlemlerden, teminat tesisinden, teminat
değişikliğinden, teminatların serbest bırakılmasından, sigorta işlemlerinden, hesap
özeti, her türlü ihtar, ihbar ve bildirimlerden, sorgulama ve belge hazırlama, aval,
kabul, akreditif, Banka’ya tevdi edilen senetler nedeni ile Banka’nın
ödediği/ödeyebileceği masraflar ve sair işlemlerden doğan her türlü ücret, komisyon,
masraf, sigorta primi, giderleri ödemekle yükümlüdür. Bu giderler Bankaca tahakkuk
ettirilerek, Müşteri hesabından tahsil edilebilir. İlgili mercilerce yasal yükümlülüklerde
yapılacak değişiklikler nedeniyle Banka’dan talep edilecek bedeller Müşteri’ye yansıtılır
ve Müşteri tarafından nakden ve defaten Banka’ya ödenir.
Müşteri, bu Sözleşme tahtında Banka’nın muhabirlerinden alınacak her türlü kredi ve
hizmet ile muhabirleri aracılığıyla yapılacak her türlü işlemden doğan masraf ve
muhabir banka komisyonları, masraf ve ücretleri yürürlükteki Mevzuat kapsamında
belirlenen şartlar doğrultusunda Müşteri’den talep edilecek ve Müşteri tarafından
ödenecektir.
Nakdi Kredilerde, kredi tüm ferileri ile birlikte tamamen kapatılıncaya kadar ve
Gayrinakdi Kredilerde Banka’nın yükümlülüğü tamamen sona erinceye kadar tüm
ücret, komisyon, gider ve masraflar ferileri ile birlikte Müşteri’den tahsil edilecektir.
5.3. Vergiler
Müşteri, bu Sözleşme ve buna ilişkin Müşteri ile akdedilecek tüm sözleşmeler uyarınca
açılmış/açılacak krediler ile hesaplar ve teminatlar ile ilgili sözleşmeler, her türlü
belgeler, Kredi Belgelerinin imzası/icrası veya hakların korunması nedeniyle
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doğabilecek her türlü Vergileri, resmi otoritelerin Banka’dan her ne isim altında olursa
olsun talep ettikleri tutarları, sair fon, harç, tarh edebilecek cezalarını ödemekle
yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Vergilerde meydana gelebilecek
olan değişikliklerin, ilgili değişiklik tarihinden itibaren kendisine yansıtılacağını kabul ve
taahhüt eder.
Müşteri, ödemekle yükümlü olduğu BSMV’yi Banka’nın vergi dairesine ödemeden
kendisinden talep ve tahsise yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.
5.4. Erken Ödeme
Taraflarca Kredi Belgeleri tahtında özel olarak erken ödeme koşullarının belirlenmiş
olması durumu hariç olmak üzere, Müşteri tarafından kullanılmış olan kredinin kısmen
ya da tamamen erken ödenmesi veya vadesi gelmemiş bir veya birçok taksit
ödemesine ilişkin yazılı olarak talepte bulunulması durumunda, Müşteri tarafından
erken ödemeye konu yapılacak tutarlar, ödeme gününe kadar tahakkuk etmiş olan
faiz, komisyon, Vergi, fon, harç, masraf ve ilgili Mevzuatın belirlediği azami hadleri
aşmayacak oranda erken ödeme ücreti ile birlikte ödenecektir. Banka, internet
sitesinde güncel erken ödeme ücret oranlarını ilan eder.
6.
Teminatlara İlişkin Düzenlemeler
6.1. Müşteri, Kredi Belgeleri tahtında doğmuş/doğacak anapara, faiz, temerrüt faizi,
komisyon, ücret, masraflar dahil olmak üzere tüm borç ve yükümlülüklerinin teminatı
olarak, Banka tarafından belirlenmiş olan teminatları, Banka tarafından kabul edilen
tutar, şart ve koşullarda, belirlenmiş olan sürelerde usulüne uygun olarak Banka lehine
tesis etmekle ve bunun için gerekli her türlü sözleşmeyi akdetmek ve işlemleri yerine
getirmekle yükümlüdür.
6.2. Banka lehine tesis edilen teminatlar, açıkça bir krediye özgülenmemişse
Müşteri’nin Banka’ya olan asaleten/kefaleten tüm borçlarının teminatını teşkil eder.
6.3. Banka, kredi riskinin devamı sırasında ilgili Mevzuat tahtında teminatların güncel
değerlemesini yapacak olup; teminat açığı oluşması ve/veya teminatın yetersiz
olduğunun anlaşılması ve/veya haklı bir sebebin varlığı halinde Müşteri’den teminat
açığının giderilmesini ve/veya ilave teminat getirmesini talep edebilir. Banka’nın bu
kapsamdaki talebi üzerine Müşteri Banka’nın talep ettiği süre içerisinde Banka’nın
kabul edeceği menkul ve/veya gayrimenkuller üzerinde Banka lehine ilave teminat
tesis eder. Banka tarafından talep edilen teminatların verilememesi veya
tamamlanamaması durumunda Banka’nın krediyi kullandırmama, Kredi Limitini iptal
etme hakkı bulunmaktadır.
6.4. Müşteri, teminat olarak Bankaya verilen taşınır, taşınmaz dahil sigortalanabilir
her türlü mallarını Banka’nın talep edeceği her türlü rizikoya karşı Banka lehine
Banka’nın kabul edeceği poliçe şartlarında, prim borçları Müşteri’ye ait olmak üzere
sigorta ettirmeyi, Banka’nın dain-i mürtehin olarak işlenmesini sağlamayı, Banka’nın
mevcut poliçe tazminatlarının Banka’ya devredilmesini isteme ve Müşteri tarafından bu
sigortaların yapılmaması veya süresi biten sigortaların yenilenmemesi halinde
masrafları Müşteri’ye ait olmak üzere Banka’nın bu sigortaları yaptırma hakkında sahip
olacağını kabul ve taahhüt eder.
Sigorta ile ilgili bir riskin doğması durumunda, Banka’nın sigorta poliçelerinde dain-i
mürtehin sıfatıyla kayıtlı olması halinde sigorta bedelleri Banka tarafından sigorta
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şirketinden re’sen alınarak, Banka tarafından Müşteri’nin kredi borcuna mahsup
edilebilecektir.
7.
Kredi Türleri
Banka, işbu Sözleşme ile açılan krediyi kısmen veya tamamen aşağıdaki maddelerde
belirtilen şekillerde kullandırabilecektir. Kullandırılan krediye ilişkin olarak işbu
Sözleşmenin diğer hükümleri ile birlikte aşağıda ilgili kredi türüne özgü hükümler de
geçerli olacaktır.
7.1. Nakit Krediler
7.1.1. Para Birimine Göre Nakit Krediler
7.1.1.1. Kredi Limiti kapsamında nakit kredi Türk Lirası (TL) ve/veya döviz kredisi
olarak kullandırılabilir. Bu Sözleşme çerçevesinde Kredi Limiti hangi para biriminden
düzenlenirse düzenlensin, kullandırılan tüm TL ve döviz cinsinden krediler bu Sözleşme
kapsamındadır.
7.1.1.2. Döviz kredisi, ilgili Mevzuatın izin verdiği amaçlarla ve ilgili Mevzuat uyarınca
belirlenmiş olan Kişilere, yurtdışından ya da Türkiye'deki bankalardan döviz olarak
borçlanmak suretiyle sağlanır ve Mevzuatın belirlediği kurallar çerçevesinde döviz ya
da TL olarak kullandırılır ve risk döviz cinsinden takip edilir.
Döviz kredilerinde anapara, faiz komisyon, Vergi ve diğer masraflarının ödemesi,
kredinin açıldığı döviz cinsi üzerinden olur. Dövizle geri ödemenin mümkün olmaması
halinde, Mevzuatın izin vermesi ve Banka’nın da kabul etmesi şartıyla, Müşteri vade
tarihindeki TL karşılığı ya da başka bir döviz cinsi ile ödeme yapabilir. Kredinin TL
getirilerek geri ödenmek istenmesi durumunda hesaplama işlem tarihindeki Banka’nın
döviz satış kuru ile yapılır.
Müşteri, kredinin döviz cinsinden kullandırılması durumunda, gerek Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve buna bağlı Mevzuat hükümleri , gerekse
dış ve iç işlemler ile ilgili hususları düzenleyen ve/veya düzenlenecek olan her türlü
Mevzuat düzenlemeleri gereğince yerine getirmesi gerekli her türlü yükümlülüğü,
Banka’nın hiçbir uyarı ve ihtarına gerek olmaksızın, yerine getirmekle yükümlü
olduğunu ve yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde her türlü sorumluluğun
kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka, tahsis ettiği ihracat ve
diğer krediler nedeniyle Eximbank veya TCMB’ye reeskont için müracaat edilmesini
gerekli gördüğünde, Müşteri derhal reeskont için gerekli belgeleri ve reeskont
bonolarını Banka’nın ilk talebi üzerine temin etmekle yükümlüdür. İşbu Sözleşme ile
açılan kredinin tamamı veya bir kısmı şimdi veya ileride veya muamelenin kısmen
herhangi bir safhasında veya bölümünde, dövizle ilgili bir muamele içinde kullanıldığı
takdirde (ithalat, ihracat, teminat mektupları, havale, döviz mevduatı, döviz karşılığı
krediler, efektif, çek kabul kredisi vs. gibi her nev’i kambiyo ve döviz muameleleri) işbu
Sözleşme’nin diğer bölümlerindeki özel hükümlerine ek olarak Müşteri; (i) Banka’nın
ayrı bir bildirimini beklemeden, ilgili kambiyo Mevzuatının mevcut veya ileride
yürürlüğe girecek şartlarına, bu konuda ilgili mercilerden alınacak talimatlara uymayı
ve gereklerini derhal yerine getirmeyi, bunu yapamadığı takdirde kendisini temsilen
Banka’nın, muameleyi her safhasında dilediği şekilde iptal etmeye veya değiştirmeye
hakkı bulunduğunu, (ii) Türkiye ve yabancı memleketlerde tahakkuk edecek bütün
komisyonları, masrafları, tazminatları, faizleri, Vergileri, kur farklarını vs. ödemeyi veya
dövizlerin transferlerinin yapılmaması dolayısıyla ilgililerin talep edecekleri masrafları,
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bizzat Banka’nın kendi masraflarını, Banka’nın veya muhabirlerinin arbitraj masraf ve
farklarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
7.1.1.3. Müşteri, kredinin açıldığı döviz cinsinden başka bir döviz cinsiyle/cinsleriyle
veya TL olarak ödeme yapılmasının Banka tarafından kabul edilmesi halinde veya
başka bir nedenle (Müşteri’nin Banka nezdindeki kredi borcunun vadesinde
ödenmemesi durumunda Müşteri’nin Banka nezdinde farklı bir döviz cinsinden
alacakları ile sermaye piyasası araçlarını Banka’nın rehin/takas ve mahsup hakkına
dayanarak kredinin kullandırıldığı döviz cinsine çevrilmesi gibi) ödemenin döviz
cinsinden yapılması durumunda kur farkı/arbitraj masraflarının kendisine ait olduğunu
kabul ve taahhüt eder.
Ödeme planına bağlanmış olan kredilerde her bir taksit ödeme tarihinde ve ödeme
planına bağlanmamış olan taksitli ve cari kredilerde anapara ödeme vadesinde
ödenecektir.
7.1.1.4. Döviz kurlarının değişmesi nedeni ile Kredi Limiti’nin aşılması halinde Müşteri
aradaki farkı derhal nakit olarak Banka’ya yatırmayı veya Kredi Limiti’ni aşan tutarı
kadar zorunlu erken ödeme yapmayı kabul ve taahhüt eder.
7.1.2. Hesabın İşleyişine Göre Nakit Krediler (Spot Kredi, Cari Hesap
Şeklinde Çalışan Kredi ve Ticari Taksitli Krediler)
7.1.2.1. Sözleşme kapsamında Banka tarafından yapılan ödemeler, tahakkuk ettirilen
komisyon, faiz, ücret, Vergi ve diğer yükümlülükler ile Müşteri tarafından hesaba
yatırılacak paraların hesap ve tespitinde kural olarak cari hesap usulü uygulanır. Banka,
bazı kredileri cari hesap uygulamasının dışında tutabilir, cari hesap şeklinde
kullandırılan kredilerde bir veya birden fazla cari hesap açılabilir. Cari hesabın limitleri
azaltılabilir, artırılabilir, bakiyeleri sıfıra inen cari hesaplar kapatılarak yeni cari hesaplar
açılabilir ve her türlü kredi ve bankacılık işlemlerinde kullandırabilir.
Sözleşme’ye dayanarak Banka tarafından açılan cari hesaplara borç yazılmak veya
Banka’daki diğer alacakları ile mahsup suretiyle karşılanabilmesi mümkün bulunmak
koşulu ile havale emri vermesinin Banka’ca kabul edildiği takdirde, Müşteri her
talebinde havalenin lehdarını, miktarını ve hangi haberleşme aracı ile yerine
getirilmesini bildirecek, haberleşme aracının bildirilmemiş olması halinde Banka,
giderleri Müşteri’ye ait olmak üzere uygun gördüğü aracı seçmekte serbest olacaktır.
Banka, havale emrinin gerektirdiği bütün giderler ile vergilerinin nakden ve peşinen
ödenmesini talep etmeye veya dilerse Müşteri’nin cari hesaplarına borç yazmaya
yetkilidir.
7.1.2.2. Spot kredi hesabı ise, anapara ve varsa ara dönem faizleri belirlenen
vadelerde geri ödenecek şekilde işler. Müşteri, spot krediyi vadesinden önce ödemek
suretiyle hesabın kapatılmasını veya vadesinden önce kısmi tahsilat yapılmasını talep
ettiği takdirde, Banka’nın bu talebi kabul etmeme hakkına sahip olduğunu kabul eder.
Taraflar, kullanılan spot kredinin ve borcun tamamının ödenmiş olması hali ile hesabın
tasfiyesinin, sözleşmenin feshi niteliğinde olmadığını, sözleşme hükümlerinin
geçerliliğini koruduğunu kabul ederler.
7.1.2.3. Taksitli kredide, Müşteri, ödeme planındaki toplam borç bakiyesini, belirlenen
ödeme tarihlerinde ve taksit tutarlarına göre geri ödemekle yükümlüdür. Müşteri
tarafından ödenen taksitlerden herhangi biri, daha önceki taksitlerin ve/veya faizlerin
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devam eden aylara dağıtıldığı durumda, o ay için tahsil edilmesi gereken Banka
alacağının ödendiği anlamına gelmez.
7.1.3. Kullanım Amacına Göre Nakit Krediler
Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın ilgili Mevzuat düzenlemeleri tahtında Banka
tarafından her türlü nakit kredi kullandırılması mümkün olup; Taraflar işbu Sözleşme’ye
ek olarak kredi özel şartları ile şart ve koşulları belirleyebileceklerdir.
7.1.3.1. Dış ticaret finansmanı kredileri, Müşteri’nin belgeli veya belgesiz ihracat
kredisi veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve
faaliyetlerinin finansmanına yönelik kredi kullanmak istemesi halinde verilen kredi
türüdür.
Banka, Mevzuat’ın belirlediği süreler içerisinde kalacak şekilde kredi vadesini belirler
ve ileride Mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikleri re’sen uygulayabilir.
İhracatın finansmanı için kullandırılan kredilerde Müşteri, kredi anapara, faiz, komisyon
ve ücretleri eklemek suretiyle oluşan ihracat taahhüdünü Mevzuatta belirlenen süreler
içerisinde kapatmakla yükümlüdür. Müşteri’nin Banka nezdinde gerçekleştireceği peşin
ihracat işlemleri nedeni ile ileride bu işlemlere bağlı olarak KKDF veya herhangi bir
Verginin tahakkuk ettirilmesi durumunda, Müşteri, bu tutarı kendisine yapılan bildirim
tarihi itibari ile 2 İş Günü içerisinde Banka’ya nakden ve defaten ödemeyi kabul ve
taahhüt eder.
Müşteri, Sözleşme kapsamında kullandığı krediler veya sair Mevzuat doğrultusunda
gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat işlemleri ile Banka’nın garantisi altında veya garantisi
altında olmaksızın yurt dışından sağlayacağı ve Banka aracılığıyla kullanacağı kredi
nedeniyle Vergi, resim, harç, fon istisnasından/muafiyetinden faydalanıyorsa, bu
muafiyetlere ilişkin düzenlemelere uygun davranmayı, istisnalara ilişkin taahhütlerini
süresinde gerçekleştirmemesi veya teşvik belgelerindeki ya da Mevzuatta belirlenmiş
şartları yerine getirmemesi nedeniyle Banka’nın Vergi, harç, fon vb. kesintisini
tahakkuk ettirerek cezai faizi ile birlikte ilgili/görevli resmi mercilere yatırmasını
teminen, bu kurumlarca Banka’dan tahsil/talep edilen tutarları derhal Banka’ya
ödemeyi beyan ve taahhüt eder.
İhracat taahhüdünün kapatılmaması durumunda, bu nedenle doğacak olan BSMV ve
bunun cezasından faiziyle birlikte Müşteri sorumludur. Müşteri, lehine açılan ihracat
kredisinden doğan borcunu Banka’ya döviz cinsinden ödeyebileceği gibi TL getirmek
sureti ile döviz satın alınarak da kapatılabilecektir. İhracat vesaikinin, teminata alındığı
işlemlerde Müşteri, Banka’ya açılan ihracat akreditifine veya vesaik mukabili ihracata
ilişkin mallara ait konşimentoyu Kredi’nin teminatını teşkil edebilmesi için Banka adına
düzenleyecek ve Banka adına ciro edecektir. Vesaikin gerçekliği ve temsil ettiği
mallarla ilgili sorumluluklar Müşteri’ye aittir.
Eximbank kredisi, Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası) kaynağından Banka’nın
aracı banka sıfatıyla Müşteri’ye kullandırdığı kredi türü olup, ihracat taahhüt takibi
Banka tarafından yapılır.
7.1.3.2. İskonto/iştira kredisi, mal veya hizmet satışından doğmuş vadeli ticari
alacakların vadesinden önce ıskontoya tabi tutularak finansman sağlanmasına imkan
tanıyan kredi türüdür. İskonto/iştira kredisinde, krediye ilişkin şartlara uygun ticari
senet (Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Mevzuat koşullarını sağlayan) Banka’ya, Müşteri
tarafından devir cirosu ile devredilecek veya Banka tarafından talep edilmesi halinde
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iştira senetleri ve poliçeleri Banka’nın emrine düzenlenecektir. Faiz, komisyon/ücret,
masraf ve Vergiler işlem anında tahsil edilir, vade sonunda ise kredi geri ödemesi
yapılır.
Müşteri, Bankaca yabancı ülkelerdeki tüm yabancı bankalar üzerine keşideli çekler
dahil, kambiyo senetleri üzerine yapılacak iskonto ve iştira işlemlerine ilişkin bedellerin
tarafına ödenmesine karşılık işbu çeklerin karşılıksız olması veya herhangi bir sebeple
tahsil edilememesi ve iskonto ve iştira edilen senetlerin vadelerinde ödenmemesi
halinde tarafına yapılan ödeme sebebiyle doğan borçlarını, iskonto ve iştira tarihinden
talep tarihine geçen süreye tekabül eden TCMB’ye bildirilen en yüksek faizi, Vergileri,
KKDF, kur farkını Banka’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal ödemeyi kabul ve taahhüt
eder.
7.1.3.3. Nakit yönetimi kredileri, Müşteri’nin Vergi, SGK, fatura vb. ödemelerini
yapabilmesi amacıyla kısa süreli kullandırılan kredilerdir.
7.1.3.4. Yurtdışından İşletme İhtiyacı İçin Sağlanan Kredilerde Müşteri yurt dışından
sağladığı krediyi Banka cari hesabına göndererek yurda getirip alışını yaptırır. Yurt
dışından sağlanan kredilerin ortalama vadesinin 3 yıldan az olması durumunda KKDF’ye
ilişkin yükümlülük Müşteri’ye aittir. Yurtdışından sağlana kredinin ortalama vadesinin
3 yıldan fazla olmasına rağmen erken ödeme nedeni ile ortalama vadesinin 3 yıldan
aşağı düşmesi durumunda oluşacak KKDF farkı cezası ile birlikte Müşteri tarafından
karşılanacaktır.
Banka aracılığı ile sağlanan ancak başka bir bankaya getirilerek kullanılan işletme
kredisinin geri ödemesi için Banka’ya başvurulması halinde, başvuru esnasında
Kredi’nin alışını yapan bankadan alınmış olan UVK numarası Müşteri tarafından
Banka’ya verilecektir.
7.2. Gayrinakdi Krediler
7.2.1. Genel Düzenlemeler
7.2.1.1. Gayrinakdi krediler, Banka’nın ücret karşılığı Müşteri lehine üstlendiği bir
sorumluluğu veya yükümlülüğü konu alan kredilerdir. Gayri nakdi kredilerde Banka’nın
üstlendiği sorumluluk, Müşteri’nin üçüncü Kişi’ler nezdinde borcunun doğması halinde
zararın Kredi Limitinden tazmin edilmesidir. Banka’nın sayılanlarla sınırlı olmamak
üzere Müşteri lehine yurtiçi veya yurt dışındaki muhataplara teminat mektubu ve
kontrgaranti düzenlemesi, akreditif açması, Müşteri adına açılan çek hesabı ve çek
hesabından doğan sorumluluklar, Müşteri lehine kefalet sözleşmesi imzalaması, garanti
verilmesi banka tarafından kıymetli evrak üzerine aval ve kabul şerhlerinin düşülmesi,
gayri nakdi kredi olarak değerlendirilir.
7.2.1.2. Müşteri, talebi üzerine Bankaca düzenlenip verilen/verilecek teminat
mektuplarından ve/veya kontrgarantilerden, kefaletlerden, diğer garantilerden, kabul
ve avallerden doğabilecek bütün sonuçlardan dolayı Banka’ya karşı sorumlu ve borçlu
olduğunu ve Banka’nın kendisine rücu hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder.
7.2.1.3. Dış ticaret işlemleri kapsamında garanti, akreditif vs. gayri nakdi kredilere
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC-International Chamber of Commerce) tarafından
yayımlanan şartlar (“Vesikalı Krediler için Yeknesak Teammüller ve Uygulamalar”,
“Tahsiller için Yeknesak Kurallar”, UCP, ISP98, URDG758 ve diğer ilgili kurallara ilişkin
broşürler ve herhangi bir tarihte bunların yerine geçecek versiyonları) uygulanır ve bu
şartlar Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Müşteri bu şartlara ICC-International
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Chamber of Commerce’in internet sitesinden ulaşabilir veya isterse bir örneğini
Banka’dan edinebilir.
7.2.1.4. Gayri nakdi krediler muhatabın ilk talebi üzerine muhataba Banka tarafından
ödenerek tazmin edilmesi halinde nakde dönüşür. Müşteri, muhataba tazmin edilen
tutarı, Banka’nın ilk talebi üzerine Banka’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2.1.5. Banka, henüz nakde dönüşmemiş risklerin Banka’ya depo edilmesini isteme
hakkına sahiptir. Bu talebin Müşteri tarafından yerine getirilmemesi işbu Sözleşme
tahtında temerrüt hali oluşturur. Tazmini halinde nakde dönüşen kredinin tahsil
edilmesinde güçlük olacaksa banka gayri nakdi krediden doğan taahhüdünün sona
erdirilmesi amacıyla muhatap veya üçüncü kişiler nezdinde girişimlerde bulunabilir.
7.2.1.6. Banka tarafından kullandırılan özel gayri nakdi kredi türleri devam eden
maddelerde yer almaktadır. Banka’nın aşağıda belirtilenler haricinde gayri nakdi kredi
kullandırması durumunda işbu 7.2. madde düzenlemeleri kıyasen uygulanır.
7.2.1.7. Teminat mektubu, akreditif gibi gayri nakdi kredilerin yabancı bir ülke
hukukuna tabi olarak düzenlenmesinin talep edilmesi halinde yabancı hukuk ve
mahkemelerini veya hakemlerini ya da milletlerarası kurumların yeknesak
düzenlemelerini ve bu düzenlemeler gereğince belirlenecek hakem veya hakem
heyetlerini çıkabilecek uyuşmazlıkları çözüme kavuşturma konusunda yetkili olarak
kabul etmeye Banka yetkilidir. Banka’nın söz konusu yetkileri kullanmış olması
nedeniyle yurtiçi ve yurtdışında ödenmesi gereken tüm tutarlar ve masraflar Banka’nın
ilk talebi üzerine Müşteri tarafından ödenir. Müşteri’nin sorumluluğu yabancı hukukta
öngörülen zamanaşımı süreleri de dahil olmak üzere tüm süre, koşulların
tamamlanması ve Banka’nın ibra edilmesine kadar Banka’nın yabancı hukuktan doğan
sorumluluğu devam ettiği sürece devam eder. Banka’nın uyuşmazlıklara herhangi bir
sebeple taraf olması halinde, yargılama masrafları Müşteri’ye ait olmak üzere,
uygulanacak yabancı hukuka göre yetkili mahkemelerde/hakem/hakem heyetlerinde
çözülmesi konusunda Banka yetkilendirilmiştir.
7.2.2. Teminat Mektubu ve Sair Garantiler
7.2.2.1. Teminat mektubu, her defasında Müşteri’nin Banka’ya bildireceği bilimum
yerli ve yabancı Kişilere hitaben geçici, kesin ve avans şeklinde veya diğer resmi ve
özel ihtiyaçlara göre Bankaca teminat mektubu düzenlenmek suretiyle
kullandırılacaktır. Banka, teminat mektubu, garanti ve/veya kontrgarantileri verip
vermemekte serbesttir. Müşteri’nin teminat mektubu/garanti talebini alan Banka;
teminat mektubunu/garantiyi Müşteri tarafından Banka’ya temin edilen ve Banka’ca
uygun görülen içeriğe göre, Müşteri tarafından içerik sağlanmadığı takdirde teminat
mektubunu/garantiyi alacak olan garanti alan (“Muhatap”) tarafından talep edilecek
şekilde düzenlemeye veya Muhatap’ın talep edeceği şartlardan Bankaca uygun
görülenleri ayrıca Müşteri’nin onayı alınmaksızın teminat mektubu/garantinin
metinlerine dercetmeye veya daha sonra bu hususlarda tadil etmeye, tazmin
tarihinden veya mektubun düzenlendiği tarihten veya ilgili sözleşmelere ve Mevzuata
göre belirlenecek tarihten ödeme tarihine kadar geçecek süre için, kanuni faiz veya
Muhatap tarafından talep edilen dilediği diğer bir oranda faiz, cezai şart vs. ödemeyi
yükümlendiğine dair ibareler koymaya yetkilidir. Banka’nın muhabir bankaya
kontrgaranti vermesi halinde, işbu maddede yer alan yetkiler muhabir banka
tarafından kullanılacaktır.
7.2.2.2. Banka’nın
verdiği/vereceği
teminat
mektubu/kontrgaranti/garanti
metinlerinin Muhatapları tarafından yapılacak ilk talep üzerine gecikmeksizin, protesto
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keşidesine, hüküm istihsaline, durumu Müşteri’ye ihbara ve onayını almaya gerek
olmaksızın, zararın borçla ilgili olup olmadığına, mevcut olup olmadığına, borcun
doğup/doğmadığına ve Müşteri veya diğer lehtarlar ile Muhataplar arasındaki sözleşme
hükümlerine bağlı olmaksızın, şartlı garantilerde şartın gerçekleşip/gerçekleşmediğine
bakmaksızın ve herhangi belge talep etmek zorunda olmaksızın Müşteri’nin ve diğer
lehtarların muhataba karşı ileri sürebileceği defi ve itirazlar ileri sürülmeksizin ve
Müşteri veya diğer lehtarların Muhatap ile aralarındaki hukuki uyuşmazlığın sonuçlarını
beklemeksizin (mektupta aksi belirtilse dahi) muhatabın ilk talebi üzerine garanti edilen
tutarı muhataba ödemeye Banka yetkili olup; ödeme yaptığı tutarı Müşteri’ye rücu
edecektir. Bununla birlikte, Muhatabın vade uzatımı istemesi aksi takdirde tazmin talep
etmesi durumunda, Banka, aksi teminat mektubu/kontrgaranti/garanti metninde
belirtilse dahi Banka’nın derhal tazmin etmeye yetkisi vardır.
7.2.2.3. Banka, Muhataplara vermiş olduğu teminat mektubu, kontrgaranti, vesair
garantilerin süresini uzatma veya Muhatap değişikliği yapma veya sair değişikliklerin
yapılması hususundaki talepleri kabul etmek zorunda değildir. Banka’nın bu talepleri
uygun görerek yerine getirmesi halinde ise her türlü sorumluluk Müşteri’ye aittir.
7.2.2.4. Müşteri, istek ve başvurusu üzerine Banka’dan alacağı teminat
mektuplarından; Banka’nın vereceği kontrgaranti tutarlarından ve doğabilecek bütün
diğer hukuki ve mali sonuçlardan, teminat mektubunun Muhatap tarafından iptal
edilerek ibra ile birlikte Banka’ya iade edilmesine ve teminat mektubu hükümlerinden
dolayı muhatabın Banka’yı yazılı olarak ibra etmesine veya teminat mektubunun
hükümsüzlüğüne dair kesinleşmiş mahkeme ilamının Bankaca tevdi edilene kadar
Banka’ya karşı sorumlu ve borçlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
7.2.2.5. Müşteri, Bankaca düzenlenecek teminat mektubu ve/veya kontrgarantiler
ve/veya garantiler nedeniyle taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça Müşteri’ye ihbar edilen
oranda ücret ve Vergileri mutabık kalınan dönemlerde peşin olarak ödeyecektir.
7.2.3. Akreditif ve Kabul Kredili İşlemler
7.2.3.1. Akreditif, Banka veya muhabiri nezdinde Müşteri’nin akreditif açtırması
suretiyle kullanılacaktır. Banka akreditif açıp açmamakta serbesttir.
7.2.3.2. Banka’nın akreditif kredisi kullandırmayı kabul etmesi halinde; Müşteri,
Banka’ya akreditif açma teklif mektubu verir. Banka, teklifi veya akreditif şartlarındaki
değişiklik isteklerini kabul edip etmemekte serbesttir. Banka’nın akreditif işlemlerinin
her safhasında, en geç işlem gününde ihbarda bulunarak, akreditifi iptale yetkisi vardır.
7.2.3.3. Açılacak akreditif bedelleri, Müşteri’nin her akreditif için Banka’ya vereceği
akreditif açma teklifinde gösterilen belgelerin Banka’ya veya ilgili muhabirlere akreditif
şartlarına ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine uygun olarak verilmesi
karşılığında lehtara veya teyit bankasına ödenecektir. Akreditiften dolayı temdit, iptal
ve diğer işlemlerde de Müşteri, akreditif şartlarına ve uluslararası kurallar ile bankacılık
teamüllerine uygun olarak hareket edecektir.
Banka’nın Müşteri lehine açmayı kabul ettiği (vadeli akreditif dahil) gayrikabilirücu
ve/veya teyitli akreditifler nedeni ile ödeyeceği tüm meblağlardan Müşteri sorumludur.
İthal edilecek malların depoya konulması, muhafazası için yapılan masraflar, depo
kirası, mallara binecek mükellefiyetler, satış, nakliye ve yükleme masrafları Müşteri
tarafından 2 İş Günü içerisinde Banka’ya ödenecektir.
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7.2.3.4. 7.2.3.4.Belgelerin Banka’ya gelmesi üzerine Banka’nın ilk davetinde mallar
gelmiş olsun/olmasın Müşteri, bu belgeli krediden doğan borçlarını tamamen ödeyerek,
belgeleri Banka’dan teslim almayı kabul ve taahhüt eder.
7.2.3.5. 7.2.3.5.Açılacak akreditiflerle ilgili olarak ithal edilecek emtiayı temsil eden
konşimento, hamule senedi, nakliyeci makbuzu ve Banka’nın uygun göreceği diğer
belgeler, Banka adına tanzim, ciro veya temlik edilecektir. Bu belgelerin Banka adına
düzenlenmesi veya Banka’ya ciro ve devri teminat amacıyla olup; teminatlara ilişkin
Kredi Belgeleri tahtında Banka lehine tesis edilmiş olan tüm haklar akreditif konusu
mallar için de uygulanır. Müşteri, masrafları kendisine ait olmak üzere Banka’nın kabul
edeceği poliçe şartlarında nakliye sigortası yaptırmakla yükümlü olup; Banka’nın daini mürtehin olarak işlenmesini sağlamayı kabul ve taahhüt eder.
7.2.3.6. 7.2.3.6.Banka dilerse Müşteri adına akreditifle ilgili her türlü işlemleri
yapmaya, gümrüğe gelmiş olan malları Müşteri adına vekaleten gümrükten çekmeye
yetkilidir. Ancak, bu yetki Banka’nın hiçbir halde malları gümrükten çekme sorumluluğu
altında olduğu anlamına gelmemektedir. Banka, vekil sıfatıyla hareket etmesi nedeni
ile Müşteri’ye karşı sorumlu tutulmayacaktır. Malların gümrükten Banka tarafından
çekilmesi halinde de, bu mallar üzerinde Banka rehin hakkına sahip olacaktır.
7.2.3.7. 7.2.3.7.Akreditif şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, akreditif lehtarı
tarafından ibraz edilen vesaikin muhabirce ödenip Banka’nın hesabına borç geçtiği
andan itibaren akreditif uygulanmış olup; işlem kendiliğinden ithalat vesaiki üzerine
avans mahiyetinde nakit krediye dönüşür. Bu tarihten itibaren Müşteri, Banka’nın
seçimine göre döviz cinsinden veya Banka döviz satış kuru üzerinden TL olarak
ödeyeceğini, ayrıca bu işlemle ilgili Banka’nın döviz kredilere uygulamakta olduğu faiz,
Vergi, ücret ve masrafların da kendisine ait olduğunu kabul eder.
7.2.3.8. 7.2.3.8.Akreditif işlem detayları SWIFT mesajı, teyit ve ayrı bir belgede yer
alır. Bunlar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz eki ve parçası niteliğindedir.
7.2.4. İthalat Kabul ve Aval Kredileri
7.2.4.1. Müşteri, bu krediyle ithal edeceği mallar nedeni ile satıcılar tarafından, Banka
veya Banka’nın muhabir bankaları üzerine veya Müşteri üzerine keşide edilecek döviz
cinsinden düzenlenen vadeli vesikalı poliçelerden, Müşteri’nin müteselsil sorumluluğu
altında ve Mevzuatta öngörülen şartları yerine getirmesi kaydıyla, Banka veya muhabir
bankalar tarafından kabulü ve/veya aval vermesi suretiyle faydalanacaktır.
7.2.4.2. Müşteri, herhangi bir sebeple aval verilen veya Banka/muhabir bankalar
tarafından kabul edilen poliçelerden doğabilecek tüm borç ve yükümlülüklerin
kendisine ait bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.
7.2.4.3. Müşteri, kısmen veya tamamen krediyi, mal mukabili veya vesaik mukabili
ithalat çerçevesinde kullandığında, suretini Banka’ya vereceği makbuza veya talimat
mektubuna ekleyeceği poliçelere, Banka’nın kabul şerhi vermesi veya aval vermesi
suretiyle de kullanabilir.
7.2.4.4. Akreditifli ithalatta Müşteri, poliçelerin, kendisi veya temsile yetkili vekili
tarafından her seferinde imzalanarak, Banka’ya verdiği akreditif açma teklifindeki
şartlar dairesinde, yabancı bankaya verilecek sevk vesikaları mukabilinde kabul
edilmeleri, işbu Sözleşme hüküm ve şartlarının muhabirlere akreditif açma tekliflerinin
gönderilmesi itibari ile Müşteri hakkında geçerli olacaktır. Anılan mektuplardaki
değişiklik isteklerinin kabul edilip/edilmemesi Banka’nın takdirindedir. Değişiklik
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istekleri Bankaca kabul edilmez ise Sözleşme hükümleri aynen uygulanmaya devam
eder.
7.2.4.5. Müşteri, kabul edilen veya aval verilen poliçelerle ilgili olarak transfer edilecek
anapara, ödeme vadesinden Banka tarafından belirlenecek olan süre öncesinde (her
halükarda en az 2gün önce) ilgili döviz cinsinden ya da fiili ödeme tarihindeki Banka
satış kurundan hesaplanacak şekilde TL olarak (faiz, ücret, komisyon, masraf vb ile
birlikte) Banka’daki bloke hesaba yatırmayı kabul ve taahhüt eder.
7.2.4.6. Müşteri, gerek kabul ve aval, gerekse mallar ile ilgili her türlü muamelelerin
gerektirdiği ve gerektireceği tüm masrafları, Vergileri, kur farklarını, gecikme faizini
Banka’ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Müşteri,
poliçeler faiz şartını taşımamakla beraber satıcının iskonto faiz ve masraflarını ödemeyi
kabul etmesi halinde bu meblağları da Banka’ya ödeyecektir.
7.2.4.7. Müşteri işbu krediye, ilgili olduğu ölçüde işbu Sözleşme’nin akreditif kredisi
hükümleri aynen ve kıyasen uygulanacağını kabul eder.
7.2.5. Gayrinakdi Çek Kredisi
7.2.5.1. Çek defteri, ilgili Mevzuatta bankalara yüklenen yükümlülüklerden ötürü gayri
nakdi bir risk doğurmaktadır. Müşteri’ye çek defteri verilebilmesi için Bankacılık Hizmet
Sözleşmesindeki düzenlemeler haricinde çek karnesi limiti tahsis edilir. Bankaların
karşılıksız çıkan çek yaprağı başına ödemekle yükümlü olduğu tutarlar, Mevzuat
uyarınca güncellendikçe, Müşteri’ye tahsis edilen çek karnesi limitleri de güncellenir.
7.2.5.2. Banka tarafından ilgili Mevzuatta öngörülen Banka sorumluluk tutarının
ödenmesi durumunda Gayrinakdi olarak takip edilen risk nakde dönüşür ve işbu
Sözleşmenin nakdi krediye ilişkin düzenlemeleri uygulanır.
7.2.5.3. Çek sorumluluk tutarının Banka tarafından ödenerek, riskin nakde
dönüşmesi, çek asıllarının iadesi, çeklerin hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş
mahkeme kararının ibrazı veya kanunen gayrinakdi kredi riski sona erinceye kadar risk
Müşteri’dedir.
7.2.5.4. Müşteri’ye ait Banka nezdindeki herhangi bir kredinin kapatılması halinde
Müşteri kullanılmayan çek karnesi ve çekleri Banka’ya vermekle yükümlüdür.
7.2.5.5. Müşteri, işbu Sözleşme düzenlemelerine ek olarak çek açılış hesabına ilişkin
olarak Bankacılık Hizmet Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını ve ilgili diğer
taahhütname ve sair belgeleri imzalayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2.6. Diğer Kredi Türleri
Kredi Limitinin tamamının veya bir kısmının türev işlemlerde kullanılacak olması
durumunda, bu işlemler için Müşteri ile Banka arasında ilgili diğer sözleşmelerin ve ilgili
belgelerin akdedilmesi gerekmekte olup; Müşteri, türev işlem ve teminatlara ilişkin
özüne uygun işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
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8.
Müşteri’nin Taahhütleri
8.1. Müşterinin Finansal Taahhütleri
İşbu maddede yer alan taahhütler, Yükümlülerin Kredi Belgelerindeki tüm
taahhütlerine ilave olarak, bu Sözleşme ve Kredi Belgeleri’ndeki tüm yükümlülük ve
borçları açısından Banka tarafından tamamen ifa edilene kadar yürürlükte kalacaktır.
8.1.1. Müşteri, Banka’dan kullanmış olduğu tüm nakit kredileri şartlarına uygun
olarak vadesinde ve/veya nakde dönen gayri nakdi kredileri Banka’nın ilk talebi üzerine
Banka’ya geri öder. Müşteri tarafından nakdi kredilerin anapara ve/veya faizi ile birlikte
geri ödenmesi, belirlenen vade tarihlerinde nakden ve defaten ve herhangi bir kesinti
olmaksızın yapılır. Gayrinakdi krediler ise Banka tarafından ödeme yapıldığı (tazmin)
tarih itibari ile derhal ödenir. Müşteri, vadesinde ödeme yapmaması durumunda,
Banka’nın ödemeye tekabül eden tutarı, Müşteri’nin Banka nezdindeki hesaplarından
tahsile yetkili olduğunu kabul eder.
8.1.2. Müşteri, işbu Sözleşme tahtında kullandığı krediyi işbu Sözleşme düzenlemeleri
tahtında belirlenecek son geri ödeme tarihinde tüm ferileri ile birlikte ödeyecek olup;
son ödeme tarihinin bir İş Gününe tekabül etmemesi durumunda, bu tarih bir sonraki
İş Günü olarak, eğer ki bir sonraki İş Günü başka aya sarkıyorsa, bir önceki İş Günü
olarak kabul edilecektir.
8.1.3. Müşteri’nin istek ve başvurusu üzerine Banka’nın vereceği teminat mektupları
ve kontrgarantiler, kefaletler, diğer garantiler, kabul ve avallerde, tutarın döviz olarak
ifade edilmesi halinde bunların verildikleri tarih ve tazmin veya ödeme (vade) tarihleri
arasındaki kur riskini Müşteri yüklenir. Bu meblağları veya TL karşılıklarını Türk
Kambiyo Mevzuatına göre Banka’nın cari döviz satış kuru, cari döviz satış kurunun
sadece TCMB tarafından belirlenmesi halinde bu satış kuru üzerinden ödemeyi ve
tazmin talebi veya ödeme tarihi (vade) ile fiili transfer tarihindeki cari döviz satış kuru
arasında, bir fark oluşursa aradaki farkı da Müşteri derhal Banka’ya ödeyeceğini,
tazmin veya ödeme durumunda iki yabancı paranın değiştirilmesi gerektiği takdirde
bundan doğabilecek zararı ve bunların fer'ilerini yüklendiğini, bu Sözleşme
yükümlülüklerine ilaveten teminat mektubu, kontrgaranti, kefalet, diğer garanti, kabul
ve aval meblağının ödenmesi gereken tarih ile fiili transfer tarihi arasındaki fiili
transferin gecikmesi veya diğer nedenlerle Banka’nın ödemek zorunda kalacağı tüm
gecikme faizleri karşılığı Türk Lirasını da aynen ödemeyi kabul eder.
8.1.4. Müşteri, her komisyon döneminde tahakkuk ederek nakden tahsil edilen veya
Müşteri hesaplarına borç kaydedilen komisyon ve fer'ilerini, ilgili teminat mektubu,
kontrgaranti, kefalet, diğer garantiler, kabul ve avaller devrenin bitmesinden önce iptal
edilse veya geri verilse dahi tamamen veya kısmen geri isteyemez.
8.2. Müşteri’nin Diğer Taahhütleri
İşbu maddede yer alan taahhütler, Yükümlülerin Kredi Belgelerindeki tüm
taahhütlerine ilave olarak, bu Sözleşme ve Kredi Belgeleri’ndeki tüm yükümlülük ve
borçlar tarafından tamamen gayrikabilirücu şekilde ifa edilene kadar yürürlükte
kalacaktır.
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8.2.1. Müşteri, Banka’nın yazılı ön izni olmaksızın, bu Sözleşme imza tarihi itibariyle
yürütmekte olduğu faaliyetleri haricinde herhangi bir faaliyette bulunmayacaklarını
kabul, beyan ve taahhüt ederler.
8.2.2. Yükümlüler, tabi oldukları tüm Mevzuat hükümlerine uyduklarını ve işbu
Sözleşme süresi boyunca uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
8.2.3. Yükümlüler, Banka’ya vermiş oldukları bilgiler içerisinde zaman içerisinde
meydana gelen değişiklikleri (iletişim bilgileri, yetki değişikliği, unvan gibi) ve
Yükümlüler üzerinde Esaslı Olumsuz Etki doğurabilecek her türlü olaya, duruma,
takibe, davaya ilişkin bilgi ve belgeleri haberdar olur olmaz Banka’ya derhal yazılı
olarak bildireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
8.2.4. Müşteri, kendisi, işletmesi, iştirakleri, grup şirketleri, hissedarları ve/veya Kredi
ile ilgili olarak işbu Sözleşmenin imzalanması öncesinde ve/veya işbu Sözleşme
süresince her zaman iç Mevzuatı da dahil olmak üzere ilgili ulusal ve/veya uluslararası
mevzuat, taraf olduğu sözleşmeler ve/veya Basel (I-II-III) düzenlenmeleri, iyi
uygulama rehberleri de dahil olmak üzere ulusal ve/veya uluslararası kurum ve
kuruluşlarca çıkarılan/yayınlanan düzenlemeler kapsamında isteyeceği (mali bilgiler,
kredi derecelendirme notu, kendisine ya da çalışanları, yöneticileri, temsilcileri, imza
yetkililerine ilişkin kişisel veriler de dahil olmak üzere) Banka tarafından istenebilecek
tüm bilgi ve belgeleri Banka’ya talep edilen süre içerisinde tam ve doğru olarak temin
etmeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, temin ettiği bilgi ve belgelerin Banka’nın tabi
olduğu Mevzuat kapsamında Banka tarafından saklanacağını ve Mevzuat kapsamında
gerekli olması halinde yetkili mercilere bildirmekle yükümlü olduğunu ve Mevzuatın
belirlediği şart ve koşullar tahtında belirlenen Kişi’lerle bu bilgi ve belgeleri paylaşmaya
Banka’nın yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.
8.2.5. Müşteri, Banka’nın yazılı izni olmadan mali durumunu önemli ölçüde
etkileyecek şekilde (i) Banka haricinde diğer finansal kuruluştan borçlanmamayı, (ii)
Risk Grubu içerisinde yer alan şirketler de dahil olmak üzere 3. Kişilere borç vermemeyi
ve (iii) Kredi Belgeleri tahtında Banka lehine tesis edilen teminatlar üzerinde başka bir
takyidat yaratmamayı kabul ve taahhüt eder.
8.2.6. Müşteri’nin sermayesinde yapılacak her türlü hisse satışı, sermaye azaltımı
veya hissedarlık yapısındaki değişikliğin Banka’nın ön onayına tabi olduğunu kabul ve
taahhüt eder.
8.2.7. Müşteri, Banka’nın yazılı ön izni olmaksızın diğer bir Kişi ile birleşme, bölünme,
nevi değişikliği yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
8.2.8. Banka’nın kredi işlemlerinde muhabir banka kullanması halinde muhabir banka
seçiminden, muhabir bankalardan kaynaklanacak gecikmelerden veya tahsilat
yapılamamasından kusuru oranında sorumlu olacaktır.
8.2.9. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, Yükümlüler aşağıda belirtilen şekilde mali
durumuna ilişkin belgeleri Banka’ya sunacaklardır:
(i) hazır hale geldiğinde derhal ve her halükarda mali yılın bitiminden sonra en geç 120
gün içerisinde o mali yıl için denetlenmiş/denetlenmemiş konsolide/solo Genel
Muhasebe İlkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali tablolarını (bilanço, kâr-zarar
ve diğer mali tablo ve hesapları)
(ii) hazır hale geldiğinde derhal ve her halükarda her bir çeyrek yılın bitiminden sonra
en geç 30 gün içerisinde ilgili çeyreğe ilişkin denetlenmiş/denetlenmemiş solo ve
konsolide Genel Muhasebe İlkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali tablolarını
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(iii) Bankacılık sektöründeki toplam riski işbu Sözleşme ile talep edilen ilave kredi de
dahil olmak üzere Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere
göre 500 milyon TL ve üzerinde olan Yükümlülere ilişkin olarak BDDK tarafından
yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşundan alınan derecelendirme notu (Yetkili
kuruluşların listesine BDDK’nın internet sitesinden ulaşılabilecektir)
İlave olarak; Müşteri, Risk Grubu şirketleriyle ilgili Banka’nın talep edeceği mali duruma
ilişkin bilgileri de ibraz etmekle yükümlüdür.
8.2.10. Müşteri, Bankacılık Hizmet Sözleşmesi tahtındaki yükümlülükleri saklı kalmak
üzere, Banka’nın suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, yolsuzluk ile mücadele ve
terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili her türlü Mevzuat ve Banka’nın iç politikaları
kapsamında önlem almaya yetkili bulunduğunu, riskli olarak değerlendirdiği herhangi
bir iş ya da işlemi yerine getirmeme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.
8.2.11. Müşteri, Bankacılık Hizmet Sözleşmesi tahtındaki yükümlülükleri saklı kalmak
üzere, bu sözleşme kapsamında kullandırılan krediyi (i) yaptırıma tabi devlette yerleşik,
kurulu ya da mukim olan ya da (ii) Amerika Birleşik Devletleri ("ABD"), Türkiye,
Birleşmiş Milletler ("BM") ve Avrupa Birliği ("AB"), ilgili diğer yaptırım otoriteleri ya da
bahsi geçenlerin kendi hükümetlerinin ve kurumlarının yaptırım listelerinde bulunan
kişi ya da kuruluşların (gerçek kişi, tüzel kişi veya devlet kurumları dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere) ticari faaliyetlerini, diğer faaliyetlerini veya işlerini/işletmelerini
fonlamak, finanse etmek ya da kolaylaştırmak amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak
kullanmayacağımızı, bu kişi ve kuruluşlara borç vermeyeceğimizi veya başka şekillerde
bu kişilerin tahsisine sağlamayacağımızı beyan, kabul ve taahhüt ederiz. Ayrıca, ABD,
Türkiye, BM ve AB, ilgili diğer yaptırım otoritelerinin yaptırım listelerinde bulunan
devletle veya bunların hükümetleri veya kurumlarıyla herhangi bir ticari faaliyette,
diğer faaliyetlerde veya iş ilişkisi içinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.
8.2.12. Müşteri, Bankacılık Hizmet Sözleşmesi tahtındaki yükümlülükleri saklı kalmak
üzere, Banka nezdindeki hesaplarını açarken ve yaptığı işlemler nedeni ile kendi adına
ve hesabına hareket ettiğini; başkası hesabına hareket etmediğini ve başkası hesabına
hareket etmesi durumunda 5549 sayılı Kanuna veya ilgili Mevzuat düzenlemelerine
uygun olarak hesabına işlem yaptığı kişiye ait kimlik bilgileri de dahil bilgileri Banka’ya
yazılı olarak derhal temin etmeyi; aksi davranışların bu madde uyarınca hapis ve adli
para cezasına bağlandığını bildiğini kabul ve taahhüt eder.
8.2.13. Müşteri, faaliyetlerinde çevre kirliliğinin önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin,
sürdürülebilir doğal kaynakların ve kültürel mirasın korunması başta olmak üzere
çevresel konular ile toplumun ve çalışanlarının haklarının, sağlığının ve güvenliğinin
korunması da dahil olmak üzere sosyal konularla ilgili olarak yürürlükte olan/ yürürlüğe
girecek Mevzuata, Banka’nın bu kapsamdaki iç politikalarına ve uluslararası mevzuata
ve/veya ulusal ya da uluslararası resmi veya özel kuruluşlarca belirlenmiş ya da
belirlenecek kurallar, uygulamalar ve standartlara uygun hareket edeceğini, gerekli her
türlü tedbiri alacağını, işbu Sözleşme tahtında kullandığı kredileri çevresel konularla
ilgili Mevzuat hükümlerine ve uyulması gereken kriterlere ve standartlara aykırılık teşkil
eden herhangi bir faaliyette kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Banka’nın
uluslararası finans kuruluşları ile yurtdışında mukim bankalardan sağlanan fonlar
kapsamında işbu Sözleşme tahtında Müşteri’ye kredi kullandırması durumunda,
Müşteri, ilgili uluslararası finans kuruluşları ile yurtdışındaki mukim bankaların Banka’yı
uymakla yükümlü tuttuğu sosyal ve çevresel yükümlülükleri yerine getirmeyi, bu
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kuruluşların internet sitelerinde yayınladıkları çevresel ve sosyal politikalara uygun
davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2.14. Müşteri, çalışanlarına karşı iş Mevzuatından kaynaklanan sorumluluklarını
yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2.15. Yükümlüler, işbu Sözleşme’den kaynaklı hukuki ilişki nedeni ile Banka’ya
verdiği veya vereceği hissedarlarına, çalışanlarına veya tahtında ilişkinin tesis edilmesi
için gerekli olan diğer gerçek kişilere ilişkin bütün kişisel verileri hukuka uygun olarak
elde etmiş olduğunu ve elde edeceğini, söz konusu bilgileri Banka ile paylaşmak
konusunda yetkili olduğunu ve olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yükümlülerin
kişisel verileri ilgili Mevzuat düzenlemelerine aykırı olarak temin etmiş olması nedeni
ile Banka’nın zarara uğraması durumunda Yükümlüler, söz konusu zararı derhal tazmin
edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
9.
Temerrüt Hali ve Temerrüdün Sonuçları
9.1. Aşağıdaki hallerde Müşteri temerrüde düşmüş sayılır
a. Müşteri’nin (i) belirli bir vadede ödemesi kararlaştırılmış olan borçları için ödemekle
yükümlü olduğu tutarı tüm ferileri ile birlikte tam ve eksiksiz olarak vadesinde
ödememiş olması (ii) belirli bir vadede ödemesi kararlaştırılmamış olan borçları için
ise Banka’nın Müşteri’ye göndereceği kat ihtarı ile kendisine verilen süre içerisinde
ödememiş olması.
b. Yükümlülerin Kredi Belgeleri uyarınca yüklendiği taahhütlerden herhangi birini
zamanında yerine getirmemesi.
c. Yükümlülerden herhangi birinin Kredi Belgelerinde ya da Kredi Belgeleri uyarınca
temin ettiği herhangi bir belge tahtında Banka’ya temin etmiş olduğu bilgi veya
beyanın tam veya doğru olmaması ya da eksik veya yanıltıcı olması.
d. Yükümlülerden herhangi birisinin Banka nezdinde veya başka bir finansal kuruluş
nezdindeki finansal borcunu vade tarihinde ödememesi veya temerrüt hali
sebebiyle finansal borcunun zamanından önce muaccel veya ödenebilir olması
ve/veya keşide ettiği senetlerin protesto olması veya çeklerin karşılıksız çıkması.
e. Kredi Belgelerinin herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenden dolayı geçersiz
veya uygulanamaz hale gelmesi veya Kredi Belgelerinin Yükümlülerden herhangi
birisi için ifa etmesinin hukuka aykırı hale gelmesi.
f. Yükümlülerden veya Risk Grubuna dahil bir şirketlerden herhangi birinin mali
durumunda olumsuz değişmeler olması, mal ve varlıklarının değerinin pasifleri ve
borçlarından (şarta bağlı ve gelecekte doğacak borç ve pasifler de dahil) daha az
olması, acze düştüğünün tespiti, borçlarını zamanında ödememesi veya
ödeyemeyeceğini ilan etmesi, alacaklıları ile borçlarını yapılandırmak için
görüşmeye başlaması.
g. Yükümlülerden veya Risk Grubuna dahil bir şirketlerden herhangi birinin
malvarlığının önemli bir bölümünün kamulaştırılması ya da millileştirilmesi veya
bunlara el konulması veya malvarlıkları üzerindeki teminatların paraya çevrilmesi
amacıyla adım atılması.
h. Yükümlülerden veya Risk Grubuna dahil bir şirketlerden herhangi birine karşı fesih,
infisah veya tasfiye için yasal işleme başlanmış olması, iflas, iflas erteleme
işlemlerinin başlaması, kayyım veya tasfiye memuru gibi kişilerin atanması,
konkordato, yeniden yapılandırma başvurusu gibi işlemlerin başlanması.
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Yükümlülerin aleyhine ya da malvarlıkları üzerine herhangi bir haciz, icra takibi
başlatılması veya tedbir/ihtiyadi tedbir konulması ya da benzer işlemlerin
gerçekleştirilmesi.
Yükümlülerden herhangi birisinin faaliyetlerinin tamamının veya önemli bir
kısmının geçici veya sürekli olarak durması veya herhangi bir sebeple işlerine
devam edememe tehlikesinin varlığı.
Müşteri’ye ilişkin olarak Kontrol değişikliğinin meydana gelmesi.
Yükümlülerin faaliyetlerini yasal olarak sürdürebilmeleri için sahip olması gereken
izin veya lisanslardan herhangi birinin iptal edilmesi, askıya alınması, süresinin
sona ermesi veya başka nedenlerle hakkın kaybedilmesi.
Yükümlülerden herhangi birisinin faaliyetlerinin tamamen veya kısmen durması.
Yükümlülerin sermayesini temsil eden hisselerin veya malvarlığının önemli bir
bölümünün kamulaştırılması, el koyma kararı verilmesi, cebren iktisap edilmesi
veya benzer sonucu doğuran bir işlemin tesis edilmesi.
Esaslı Olumsuz Etki’nin meydana gelmiş olması.
İşbu madde tahtında düzenlenen temerrüt hallerinin Müşteri’nin Kontrol’üne sahip
olan Kişi tahtında meydana gelmesi.

9.2. Temerrüdün Sonuçları
9.2.1. Herhangi bir Temerrüt Hali’nin ortaya çıkması halinde, herhangi bir ek süre
verilmesine gerek olmaksızın Müşteri temerrüde düşmüş sayılır. Banka, Müşteri’ye
kullandırılmış olan kredi tutarının işlemiş olan tüm faiz, ücret ve komisyonlar dahil
olmak üzere tüm ferileri ile birlikte muaccel hale geldiğini yazılı olarak bildirerek, (i)
kredinin tüm anapara borçları, faiz, komisyon, ücret, Vergi, resim, harç ve sair
masrafları dahil tüm ferileri ile birlikte derhal geri ödenmesini talep edebilecek ve
henüz kullandırımı yapılmamış olan kredi tutarı varsa bu tutarlara ilişkin taahhütlerini
iptal edebilecek ve (ii) kullandırımı yapılmış olan toplam gayrinakdi kredi tutarının
derhal tüm ferileri ile birlikte Müşteri’nin Banka nezdindeki hesabına nakden depo
edilmesini ve Banka teminat mektuplarının iade edilmesini talep edebilecektir.
9.2.2. Kredinin işbu Sözleşme’nin 9.2.1. maddesi uyarınca geri çağrılması halinde,
Banka teminatları paraya çevirme hakkına sahip olacaktır.
9.2.3. Müşteri, işbu Sözleşme ve/veya Kredi Belgelerinden doğan borçlarını gününde
ödemeyerek temerrüde düşmesi ya da Kredi Belgeleri tahtındaki temerrüt hallerinden
birinin vuku bulması halinde, temerrüdün doğduğu tarihten bunları Banka’ya
ödeyeceği tarihe kadar geçecek günler için Banka tarafından ödünç para verme
Mevzuatına göre tespit edilmiş en yüksek kredi faiz oranının %50’sinin ilavesi suretiyle
hesaplanacak olan oranda Temerrüt Faizini ve ona ilişkin Vergileri ve teşvik
kapsamındaki kredilerde ayrıca Mevzuat ile öngörülen ceza faizini ödemeyi kabul,
beyan ve taahhüt eder.
Kredinin döviz cinsinden belirlendiği durumlarda Banka bu krediden kaynaklı alacağını
muacceliyet, takip veya dava tarihinde TCMB döviz satış kuru üzerinden hesaplanmış
olarak TL olarak Müşteri’den talep edebilir. Bu durumda, muacceliyet, takip veya dava
tarihinden Banka’ya ödendiği tarihe kadar geçecek süre için borcun TL’ye çevrildiği
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tarihte Banka’nın TL krediler için geçerli en yüksek kredi faiz oranının %50 fazlası
oranında temerrüt faiz oranı uygulanacaktır.
Temerrüt faizi (i) belli vadeli borçlarda bu vade tarihinden; (ii) Temerrüt Hallerinin
gerçekleşmesi ile birlikte muaccel hale gelen hesaplarda hesap kapatma tarihinden,
(iii) bu Sözleşme’deki özel hükümler gereği ihbarsız (kendiliğinden) muaccel hale gelen
borçlarda ise bu borcun kendiliğinden muaccel hale geldiği tarihten itibaren işler.
Banka’nın cari hesap veya hesapların kesilmesi konusunda yapacağı bu ihtar, hangileri
hakkında yapılmışsa o hesap veya hesapları muaccel kılar, Müşteri’nin ilgili cari hesap
borç bakiyelerini tamamen ödemesini gerektirir. Fakat cari hesapların kesilmesi ihtarı,
Bankaca açıkça belirtilmedikçe, Sözleşme’nin de feshedildiği anlamına gelmez. Banka
cari hesaplardan ve/veya hesaplardan herhangi birinin faizini, masraf, Vergi ve fon
payı ile birlikte ayrı bir hesaba almaya ve bu hesabın bakiyesi için Yükümlüler aleyhine
takibe geçmeye yetkilidir. Anaparaya mahsuben Müşteri’ye makbuz verilmesi veya
ekstre gönderilmesi halinde, Banka’nın faiz talep hakkı saklıdır.
9.2.4. Müşteri, taşınır rehni ile teminata bağlanmış veya senede bağlanmış olsa bile,
Banka’nın alacağının kısmen veya tamamen muacceliyet kazanması halinde, her
zaman Müşteri’ye karşı haciz yolu ile veya iflas yolu ile takibe geçebileceğini, ayrıca
Banka’nın her türlü alacağı için ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı alıp
uygulayabileceğini; Banka’nın ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebinde bulunması
halinde teminat yatırmamasını (yatırması halinde diğer bankalardan alınacak teminat
mektuplarından doğan komisyonları ödeyeceğini) kabul eder.
9.2.5. Kredinin kat edilmesi veya Kredi Belgeleri ile ilgili Banka tarafından
Yükümlülere yapılacak olan ihtar, ihbar, noter harç ve giderleri, posta, kurye masrafları
dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm masraflar ile Banka tarafından
Kredi Belgeleri tahtındaki Yükümlülerin borçlarının tahsili konusunda mahkeme veya
icra dairelerinde takip yapılması durumunda Banka’nın yapacağı her türlü masrafları,
anapara, faiz, sair her türlü harç, Vergiler ve sair her türlü masraflar ile birlikte
avukatlık ücretini ve Banka’nın takip neticesinde alacağını tahsil etmek zorunda kalması
ve Müşteri’nin haksız çıkması durumunda sıra cezaevleri harcını Banka’ya ödemeyi
kabul, beyan ve taahhüt eder.
10. Kefalete İlişkin Düzenlemeler
10.1. İşbu Sözleşme’nin sonunda imzası bulunan kefil “müteselsil kefil” sıfatı ile
kefalet vermeyi ve kefil olunan azami miktar ile sınırlı olmak üzere, işbu Sözleşme ve
bu Sözleşmenin eki olarak imzalanmış veya imzalanacak kredi sözleşmeleri
kapsamında gerek kefalet tarihinden önce kullandırılmış nakdi ve gayrinakdi her nevi
kredilere ilişkin doğmuş ya da doğacak, gerekse de kefalet tarihinden sonra ileride
kullandırılacak nakdi ve gayrinakdi her nevi kredilere ilişkin doğacak anapara,
anaparaya işlemiş ve/veya işleyecek akdi faizler ve temerrüt faizlerini, fonları,
komisyonları, her türlü ücret ve masrafları, Vergi, döviz işlemlerde kur artışı nedeniyle
ortaya çıkacak ilave miktarları, cezaevi harçları ve avukatlık ücretleri dahil Banka’nın
taraf olduğu/olacağı dava ve/veya takiplere ilişkin tüm giderleri, teminatların teslimi
ya da devri halinde yapılan/yapılacak masrafları ile bunlarla sınırlı olmaksızın Türk
Borçlar Kanununun 589’uncu maddesinde belirtilen ve/veya bu Sözleşme kapsamında
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doğmuş ve/veya doğacak diğer her nevi borçların ve ferilerinin tamamından sorumlu
olduğunu/olacağını kabul ve taahhüt eder.
10.2. Kefil, kefalet kapsamındaki borçların tamamının ya da herhangi birinin Müşteri
için muaccel olması halinde kefalet borcunun da muaccel olacağını ve kendisine
yapılacak bildirim üzerine talep edilecek tüm tutarları ödeyeceğini kabul ve taahhüt
eder. Kefil, Banka’nın bu Sözleşme kapsamında düzenlenen gayrinakdi kredi
bedellerinin ve/veya verilen çek karnelerine bağlı olarak doğacak sorumluluk
bedellerinin depo edilmesini talep edebileceğini ve bu talepleri karşılamayı kabul ve
taahhüt eder.
10.3. Kefil, Banka’ya borcu tamamen ödemesi, Banka’nın asıl borçludan herhangi bir
alacağının kalmaması ve Banka’dan talepte bulunması kaydıyla, Banka’nın kefalet
sırasında var olan ve/veya daha sonra asıl borçludan alacak için temin ettiği rehinleri
ve diğer güvencelerin Banka tarafından kendisine devir edeceğini, bu halde, söz
konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi için üzerine düşen yükümlülükleri yerine
getireceğini, devir için gerekli tüm masrafları ödeyeceğini, söz konusu yükümlülüklerini
yerine getirmemesi nedeniyle teminatların ve/veya senetlerin zamanaşımına
uğramasından, kaybolmasından veya telef olmasından, zarar görmesinden veya değer
kaybına uğramasından Banka’nın sorumluluğunun bulunmayacağını; Banka’nın diğer
alacaklarının varlığı halinde ise, Banka’nın söz konusu teminatlar üzerinde sahip olduğu
rehin ve hapis haklarının öncelikli olduğunu ve bu nedenle Banka’nın söz konusu diğer
alacaklarının tamamı tahsil ve tasfiye edilmediği sürece, bu maddede anılan teslim ve
devir işlemlerinin yerine getirilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
10.4. Müşteri, Banka’nın Müşteri’nin spesifik bir borcuna tahsis edilmemiş olan
rehinler mevcutsa, Banka’nın bu rehinlerin nakde tahvilinden elde edilecek paraları
önce işbu kefaletle ilişiği olmayan alacak taleplerini karşılamak için kullanmaya yetkili
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.5. Müteselsil kefilin tüzel kişi olması halinde kefalet süresiz olarak kurulmuş olup;
gerçek kişi olması halinde ise, kefilin sorumluluğu kefalet tarihinden itibaren 10 yıl
boyunca geçerli olacaktır. Söz konusu süre Türk Borçlar Kanunu’nda öngörülen şartlar
dahilinde 10 yıllık yeni bir dönem için uzatılabilecek olup; gerçek kişi kefil, asıl borcun
10 yıllık süre dahilinde son bulmamış olması halinde kefaletini yenileyeceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
10.6. Kefil, bu Sözleşme’de yazılı ikametgah adresinde bir değişiklik olması
durumunda bu değişiklikleri noter kanalı ile Banka’ya ihbar edeceğini, aksi halde bu
adrese yapılan tebligatların geçerli olacağını ve ayrıca bu Sözleşme’nin diğer maddeleri
altında vermiş olduğu bilgi ve belge teminine ilişkin taahhütlerine ilave olarak Banka
tarafından kendisinden talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi vereceğini ve mali
durumunda ya da Banka’ya temin etmiş olduğu bilgi ve belgelerde meydana gelen tüm
olumsuz değişiklikleri derhal Banka’ya bildirmekle yükümlü olduğunu ve kabul, beyan
ve taahhüt eder.
10.7. Kefil, Banka’nın Müşteri’den olan alacaklarını üçüncü Kişi’ye devretmesi halinde,
kendisine ve kefalete ait bilgi ve belgelerin devir alan üçüncü Kişi ile paylaşılmasını
kabul eder ve onay verir.
10.8. Kefil, Müşteri veya diğer kefillerden veya başkaca teminat verenlerden herhangi
birinin iflas etmiş olduğunu, konkordato talebinde bulunduğunu ya da vefatını ve
bunlarla sınırlı olmaksızın mali durumlarını doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz
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yönde etkileyebilecek her türlü durumu öğrendiği anda derhal Banka'ya yazılı olarak
bilgilendirmeyi kabul ve taahhüt eder.
10.9. Kefil, kefaletinin devam ettiği süre içinde, menkul ve gayrimenkul malvarlıklarını
kefil olduğu azami tutarın altına düşürecek mahiyette ve/veya Banka’yı zarara
uğratacak şekilde işlemler yapmamayı, tasarrufta bulunmamayı, malvarlığını telef
etmemeyi, ivazlı veya ivazsız olarak elden çıkarmamayı ve üçüncü şahıslara devir ve
temlik etmemeyi, üzerlerinde üçüncü şahıslar lehine rehin, ipotek ve benzeri ayni ya
da şahsi haklar tesis etmemeyi, bunların kıymetlerini azaltacak mahiyette tasarruflarda
bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
10.10. Kefil, işbu Sözleşme’de yer alan kefili de kapsayan beyan ve taahhütlere ilişkin
düzenlemeler dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın kefaletin niteliğine aykırı
olmayan maddelerinin tamamının kendine uygulanmasını ve bu maddelerde yer alan
hususları aynen yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
10.11. Sözleşme’nin teminatına Türk Borçlar Kanunu’nun 128. Maddesi tahtında
garanti alması halinde, başta işbu madde olmak üzere Sözleşme’de düzenlenen
kefillere ilişkin tüm yükümlülükler niteliğine uygun düştüğü ölçüde garantörler için de
geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Şu kadar ki, kefaletin şekline ve eşin rızasına ilişkin
hükümler sadece gerçek kişi garantörler için geçerli olacak olup; tüzel kişi garantörler
için uygulanmayacaktır.
11. Ödemelerin Sırası
Kredi Belgeleri çerçevesinde ödenen veya alınan meblağlar, vadesi gelen meblağlardan
daha az ise, Banka söz konusu meblağı ilk önce ödenmemiş herhangi bir Vergi, resim,
harcın tazmini için; ikinci olarak Banka’nın ödenmemiş giderlerinin tazmini için; üçüncü
olarak ödenmemiş faiz için; dördüncü olarak ödenmemiş anapara için; beşinci olarak
Kredi Belgeleri çerçevesindeki diğer meblağlar için kullanacak ve ödemeler bu sıra
dahilindeki borçların ifası için yapılmış sayılacaktır. Müşteri, faiz ve giderleri vadesinde
ödemede gecikmemiş ise, kısmen yaptığı ödemelerin sırası ve dağılımında 6098 sayılı
Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri dikkate alınır.
12. Sözleşmede Değişiklik Yapılması
12.1. Sözleşme, Tarafların öneri ve kabulü ile değiştirilebilir. Sözleşme’nin tabi olduğu
Mevzuatta değişiklik yapılması halinde Banka değişikliği Müşteri’ye bildirir. Banka
tarafından yapılan değişiklik bildirimi Banka’nın sözleşme değişiklik önerisi
niteliğindedir. Müşteri’nin Sözleşme kapsamında yeni kredi kullanması ve mevcut
kredileri kapatmadan borç ilişkisine devam etmesi sözleşme değişikliği önerisinin kabul
etmesi niteliğindedir.
12.2. Müşteri’den yeni bir genel kredi sözleşmesi alınması halinde, yeni genel kredi
sözleşmesi mevcut açık limitleri de kapsayacak limitte düzenlenmişse, Sözleşme
içindeki kefalet sözleşmeleri saklı kalmak kaydıyla yeni genel kredi sözleşmesi geçerli
olur. Kapsamıyorsa eski ve yeni genel kredi sözleşmeleri geçerliliğini korur ve bir bütün
oluşturur.
13. Hak ve Yükümlülüklerin Devri
Banka, herhangi bir zamanda Kredi Belgeleri tahtındaki hak ve yükümlülükleri
zımnindeki riskleri satabilir; Kredi Belgelerinden kaynaklı tüm haklarını müşterinin
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iznine gerek olmaksızın herhangi bir zamanda bir varlık yönetim şirketine, finansal
kuruluşlara veya üçüncü şahsa tamamen veya kısmen devir veya temlik edebilir.
Müşteri, Banka’nın Sözleşme’den doğan hak ve alacakların devredilmesi sürecinde,
Banka’nın tabi olduğu ilgili Mevzuat düzenlemelerine uygun olacak şekilde devir alan
Kişi’ye kendisine ait tüm bilgi ve belgelerini verebileceğini kabul eder ve Banka’yı bu
kapsamda yetkilendirir.
Yükümlüler ise, Kredi Belgeleri ve Banka ile akdetmiş olduğu sair sözleşmelerden
kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, tamamen veya kısmen devir ya da temlik
edemez.
14. Rehin Sözleşmesi ile Bankanın Takas, Mahsup ve Hapis Hakkı
14.1. Müşteri’nin Banka nezdinde doğmuş ve doğacak alacakları, Banka nezdindeki
her türlü paraları ve menkul kıymetleri, Banka’nın işbu Sözleşme tahtında doğmuş ya
da doğacak her ne şekil ve mahiyette olursa olsun mevcut ve doğacak bütün borçlarını
karşılayacak miktarı kadar Bankaya bu madde ile rehinlidir. Müşteri, Banka’nın kredi
alacaklarını bunlarla takas/mahsuba yetkili olduğunu, henüz muaccel olmamış kredi
borçlarının teminatı olarak Müşteri’nin alacaklarını Banka’nın teminat amacı ile blokeye
alabileceğini kabul eder. Müşteri, Banka’dan kullandığı/kullanacağı kredilerden ve
Banka aracılığıyla yaptığı bankacılık işlemlerinden doğmuş/doğacak borçlarının temini
için Müşteri’nin Banka’da bulunan varlıkları, hak ve alacakları üzerinde Banka’nın hapis,
rehin, takas, mahsup ve virman yetkisi olduğunu kabul eder. Müşteri, işbu Sözleşme
tahtında kullandırdığı kredilerin geri ödemelerinin yapılması için, ayrıca bir talimat
vermesine ve hesapların kredi ile aynı para cinsinden açılmış olmasına gerek
olmaksızın, Banka’yı kendisine ait bu hesapları kullanmak konusunda yetkilendirir.
Banka, müşterinin diğer bankalardaki alacaklarını da Kredi Belgeleri tahtındaki
risklerinin teminatı olarak rehin alabilir.
14.2. Müşterinin Bankada bulunan ve ileride bulunabilecek olan tüm alacak, nakit ve
tahvillerle, senet ve konşimentolar ve tahsile verilen çekler ve sair tüm kıymetli evrak
üzerinde veya kredi hesaplarında bankanın virman, takas, rehin ve hapis hakkı vardır.
Banka, emanet veya serbest depo şeklinde verdiği emtia ve bunları temsil eden
belgeler, ortaklık payları, tahviller ve kuponları üzerinde hapis hakkı kullanarak
bunların bedellerini Müşterinin borçlarına mahsup etme yetkisine sahiptir. Banka
müşteri lehine gelmiş veya gelecek EFT/Swift, havale v.s. şekilde transfer olan paralar
üzerinde de hapis ve rehin hakkına sahiptir. Banka, üzerinde rehin veya hapis hakkı
bulunan her türlü alacak ve değerleri muaccel veya müeccel bir alacağı bloke bir
hesaba alabilir. Bu sözleşme kapsamında verilen ve/veya verilecek olan teminatlarla
ilgili olarak elde edilen her türlü haklar ve alacaklar, akreditif konusu mallar, bankanın
yurtiçi, yurtdışı şubelerinden herhangi birinin mevcut ve ileride doğabilecek vadesi
gelmiş veya gelmemiş bütün alacaklarının da teminatını oluşturur. Bankaya rehinli
bulunan alacaklar bankanın muvafakati olmaksızın üçüncü kişilere temlik edilemez.
15. Hesap Özeti
Banka, kendi takdirinde olmak kaydıyla, Sözleşme gereği açtığı hesap ile ilgili olarak
Müşteri’nin bu Sözleşme’de belirtilen adresine faiz tahakkuk dönemlerini takip eden 15
gün içinde hesap durumunu gösteren hesap özetlerini noter kanalıyla veya Mevzuatın
izin verdiği diğer alternatif dağıtım kanalları ile Müşteri’ye gönderir. Söz konusu
tarihlerde Müşteri hesap özetini almaz ise, bu maddede belirtilen tarihleri takip eden
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15 gün içerisinde Banka’ya noter aracılığıyla bildirimde bulunmak zorundadır. Müşteri,
hesap özetini aldıktan sonra 1 ay içerisinde itiraz etmez ise, hesap özeti İcra İflas
Kanunu kapsamında kesin belgelerden sayılacaktır. İtiraz süresi içerisinde Müşteri
hesap özetine itiraz etmez ise gerçeğe aykırılığını ancak Banka’ya ödeme yaptıktan
sonra dava edebilir. Hesap özeti gönderim masrafına Müşteri katlanır.
16. Tebligat Adresi, Bildirim ve İlan Usulleri
16.1. Yükümlüler, Banka tarafından tebligatın yapılabilmesi ve Sözleşme’nin ifası
amacıyla yapılacak olan bütün ihbarlar, talepler ve diğer yazışmalar için Yükümlülerin
aşağıda yazılı adresleri, kanuni ikametgâhları kabul edilecektir ve bu adreslere
yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Sözleşme’nin imza tarihinden
sonra, Yükümlülerden herhangi birisinin kanuni ikametgahının değişmesi halinde, yeni
adreslerini değişikliğin meydana gelmesini müteakip vukua gelmesini izleyen 5 gün
içinde Banka'ya yazılı olarak noter aracılığı ile veya elektronik/mobil imza kullanılarak
KEP ile veya iadeli taahhütlü mektupla bildirmekle ve Banka tarafından ilave belge
talep edilmesi durumunda bunları temin etmekle yükümlüdürler. Banka, kendisine işbu
madde düzenlemelerine uygun olarak bildirim yapılmadığı sürece, bu Sözleşme’de
belirtilen veya gönderim tarihi itibari ile MERNİS’e kayıtlı olan güncel son adresine
gönderim yapacak olup; Yükümlüler bu şekilde yapılacak her türlü tebligatın bu adrese
ulaştığı tarihte kendisine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Yükümlülerin Banka’ya bildirdiği KEP adresinin olması durumunda KEP adresine
yapılacak olan tebligat da geçerli olacaktır.
16.2. Yurtdışında yerleşik olanlar Yükümlüler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir
tebligat adresi göstermekle yükümlü olup; bu durumda bu adrese yapılacak
tebligatların geçerli olacağını ve hukuki sonuç doğuracağını kabul ederler.
16.3. Bu Sözleşme’de yer alan bildirim veya ilana yönelik düzenlemeler ile Banka’nın
mektup, hesap özeti, elektronik posta, SMS (kısa mesaj), internet sitesinde ilan,
telefon, faks ve benzer yöntemlerle veya basın, yayın, sosyal medya ve sair mecralarda
duyuru yapmak suretiyle Müşteri’ye bilgi vermesi ifade edilmektedir.
17. Delil Sözleşmesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunun 193. Maddesi gereğince; Yükümlüler ve Banka arasında
oluşan her türlü anlaşmazlıklarda Banka’nın defter kayıt ve belgeleri, mikrofilm,
mikrofiş, bilgisayar, bilgi işlem ve telefon kayıtları, Banka’nın yetkilileri ile Müşterinin
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 ve kesin delil olacağı ve bunun bir delil sözleşmesi
niteliğinde olduğunu Taraflar kabul ederler.
18. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri
18.1. İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin yorumu Türk hukukuna tabidir.
18.2. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra
Daireleri yetkilidir. Şu kadar ki, bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların
çözümünde İstanbul Merkez mahkemelerinin ve icra dairelerinin yetkili kılınması genel
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yetkili mahkemelerin yetkisini bertaraf etmemekte olup; Banka tarafından Müşteri'nin
ikametgahının bulunduğu yerde veya Müşteri'ye ait mal ve değerlerin bulunduğu
mahkeme ve icra dairelerine başvurulmasına engel olmaz.
19. Herhangi Bir Hükmün Geçersizliği
Herhangi bir zamanda ve herhangi bir şekilde, bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü,
herhangi bir yasa çerçevesinde geçersiz, yasalara aykırı, icra edilemez veya
uygulanamaz hale gelirse, diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu, icra
edilebilirliği ve uygulanabilirliği bu durumdan etkilenmez ve bu hükümler olduğu gibi
uygulanmaya devam ederler.
20. Feragat
Banka’nın Kredi Belgelerindeki herhangi bir hakkını, imkanını, imtiyazını ya da yetkisini
kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, bunlardan vazgeçtiği anlamına gelmez
veya herhangi bir hakkın, imkanın, imtiyazın veya yetkinin bir kısmının kullanılmış
olması, diğer bir hakkın, imtiyazın, imkanın veya yetkinin kullanılmasına engel teşkil
etmez.
21. Bankacılık Hizmet Sözleşmesi
Taraflar, bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hususlarda, Taraflar arasında
akdedilmiş/akdedilecek Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını
kabul ederler.
22. Gizlilik
Banka, başta Bankacılık Kanunu’nun 73. Maddesi olmak üzere ilgili Mevzuat
düzenlemeleri tahtında müşteri sırlarını saklamak ve 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 Mevzuatın 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 Kişi’ler; (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.
23. Ek Koşullar
İşbu Sözleşme kapsamında kullandırılacak krediler, yukarıda belirtilen şart ve esaslar
dahilinde kullandırılabileceği gibi, bunlara ilave olarak Banka ve Müşteri arasında
mutabık kalınan ilave şartlara da tabi olabilecektir.
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24. Yürürlük
Yükümlüler, işbu Sözleşme’ye ilişkin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma
Metni’ni, ekler hariç 24 maddeden oluşan ve sayfa numaraları birbirini takip eden
Sözleşme’nin tüm maddelerini tek tek okuduklarını, mutabık kaldıklerını ve
Sözleşme’nin her sayfasının imzalanmasına gerek olmadan sadece son sayfasının
imzalanmasıyla kendileri için bağlayıcı olacağını kabul ve beyan ederler.
2 (iki) nüshadan ibaret işbu Sözleşme’nin 1 (bir) nüshası Müşteri’ye verilmiş
olup, Müşteri tarafından imzalanmış olan nüsha Banka’da kalmıştır.
Banka’nız ile akdetmiş olduğum Genel Kredi Sözleşmesi’nin bir suretini ……
/……/……. Tarihinde teslim aldım.
Müşteri Unvanı:
İmza:
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MÜŞTERİ
Unvanı:
Adresi:
Telefon/ Faks:
Ticaret Sicil Müd/No:
Vergi Dairesi/Numarası:
Kaşe ve İmza:

BANKA
D Yatırım Bankası A.Ş.
Adresi: Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi Trump Tower Apt. No: 12/32
Şişli İstanbul
Telefon/ Faks:
Ticaret Sicil Müd/No: İstanbul/249961-5
Vergi Dairesi/Numarası: Kâğıthane/265 155 4884
KEP:
İmza:
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KEFİL İMZA SAYFASI
KEFİL
Unvanı/Ad-Soyad:
Adresi:
Vergi nosu/TCKN:
(olması halinde) KEP:
Kaşe / İmza:

Kefalete İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere Genel Kredi
Sözleşmesinin (GKS) tamamını okuduğumuzu, Banka ile müzakere etmek
suretiyle, menfaatimize aykırı olabilecek düzenlemelerin sonuçlarını
bilerek ve anlayarak kabul ettiğimizi, bu suretle müteselsil kefil sıfatıyla
yükümlülük altına girmeyi kabul ettiğimizi, GKS’nin her sayfasını
imzalamaya gerek olmaksızın, işbu sayfayı imzalamış olmakla Kefalete
İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere tüm GKS hükümlerinin
hakkımızda geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

(Aşağıdaki kısımlar kefil tarafından “EL YAZISI” ile doldurulmalıdır.)
Kefil Olunan Azami Tutar: ………………...……………………………… Döviz Cinsi: ………...
(Yazıyla:
…………………………………………………....................................................................)
Kefalet Tarihi: ……./……/……….
Kefalet Türü (“Müteselsil kefalet” yazılmalıdır): …………………………………………………

Kefil Unvanı/Adı-Soyadı: …………………………………………………………………………………
Kaşe / İmza:
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KEFİL İMZA SAYFASI
KEFİL
Unvanı/Ad-Soyad:
Adresi:
Vergi nosu/TCKN:
(olması halinde) KEP:
Kaşe / İmza:

Kefalete İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere Genel Kredi
Sözleşmesinin (GKS) tamamını okuduğumuzu, Banka ile müzakere etmek
suretiyle, menfaatimize aykırı olabilecek düzenlemelerin sonuçlarını
bilerek ve anlayarak kabul ettiğimizi, bu suretle müteselsil kefil sıfatıyla
yükümlülük altına girmeyi kabul ettiğimizi, GKS’nin her sayfasını
imzalamaya gerek olmaksızın, işbu sayfayı imzalamış olmakla Kefalete
İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere tüm GKS hükümlerinin
hakkımızda geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

(Aşağıdaki kısımlar kefil tarafından “EL YAZISI” ile doldurulmalıdır.)
Kefil Olunan Azami Tutar: ………………...……………………………… Döviz Cinsi: ………...
(Yazıyla:
…………………………………………………....................................................................)
Kefalet Tarihi: ……./……/……….
Kefalet Türü (“Müteselsil kefalet” yazılmalıdır): …………………………………………………

Kefil Unvanı/Adı-Soyadı: …………………………………………………………………………………
Kaşe / İmza:
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KEFİL İMZA SAYFASI
KEFİL
Unvanı/Ad-Soyad:
Adresi:
Vergi nosu/TCKN:
(olması halinde) KEP:
Kaşe / İmza:

Kefalete İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere Genel Kredi
Sözleşmesinin (GKS) tamamını okuduğumuzu, Banka ile müzakere etmek
suretiyle, menfaatimize aykırı olabilecek düzenlemelerin sonuçlarını
bilerek ve anlayarak kabul ettiğimizi, bu suretle müteselsil kefil sıfatıyla
yükümlülük altına girmeyi kabul ettiğimizi, GKS’nin her sayfasını
imzalamaya gerek olmaksızın, işbu sayfayı imzalamış olmakla Kefalete
İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere tüm GKS hükümlerinin
hakkımızda geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

(Aşağıdaki kısımlar kefil tarafından “EL YAZISI” ile doldurulmalıdır.)
Kefil Olunan Azami Tutar: ………………...……………………………… Döviz Cinsi: ………...
(Yazıyla:
…………………………………………………....................................................................)
Kefalet Tarihi: ……./……/……….
Kefalet Türü (“Müteselsil kefalet” yazılmalıdır): …………………………………………………

Kefil Unvanı/Adı-Soyadı: …………………………………………………………………………………
Kaşe / İmza:

D Yatırım Bankası A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi (v.01)-08.06.2021

30

KEFİL İMZA SAYFASI
KEFİL
Unvanı/Ad-Soyad:
Adresi:
Vergi nosu/TCKN:
(olması halinde) KEP:
Kaşe / İmza:

Kefalete İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere Genel Kredi
Sözleşmesinin (GKS) tamamını okuduğumuzu, Banka ile müzakere etmek
suretiyle, menfaatimize aykırı olabilecek düzenlemelerin sonuçlarını
bilerek ve anlayarak kabul ettiğimizi, bu suretle müteselsil kefil sıfatıyla
yükümlülük altına girmeyi kabul ettiğimizi, GKS’nin her sayfasını
imzalamaya gerek olmaksızın, işbu sayfayı imzalamış olmakla Kefalete
İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere tüm GKS hükümlerinin
hakkımızda geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

(Aşağıdaki kısımlar kefil tarafından “EL YAZISI” ile doldurulmalıdır.)
Kefil Olunan Azami Tutar: ………………...……………………………… Döviz Cinsi: ………...
(Yazıyla:
…………………………………………………....................................................................)
Kefalet Tarihi: ……./……/……….
Kefalet Türü (“Müteselsil kefalet” yazılmalıdır): …………………………………………………

Kefil Unvanı/Adı-Soyadı: …………………………………………………………………………………
Kaşe / İmza:
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KEFİL İMZA SAYFASI
KEFİL
Unvanı/Ad-Soyad:
Adresi:
Vergi nosu/TCKN:
(olması halinde) KEP:
Kaşe / İmza:

Kefalete İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere Genel Kredi
Sözleşmesinin (GKS) tamamını okuduğumuzu, Banka ile müzakere etmek
suretiyle, menfaatimize aykırı olabilecek düzenlemelerin sonuçlarını
bilerek ve anlayarak kabul ettiğimizi, bu suretle müteselsil kefil sıfatıyla
yükümlülük altına girmeyi kabul ettiğimizi, GKS’nin her sayfasını
imzalamaya gerek olmaksızın, işbu sayfayı imzalamış olmakla Kefalete
İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere tüm GKS hükümlerinin
hakkımızda geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

(Aşağıdaki kısımlar kefil tarafından “EL YAZISI” ile doldurulmalıdır.)
Kefil Olunan Azami Tutar: ………………...……………………………… Döviz Cinsi: ………...
(Yazıyla:
…………………………………………………....................................................................)
Kefalet Tarihi: ……./……/……….
Kefalet Türü (“Müteselsil kefalet” yazılmalıdır): …………………………………………………

Kefil Unvanı/Adı-Soyadı: …………………………………………………………………………………
Kaşe / İmza:
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KEFİL İMZA SAYFASI
KEFİL
Unvanı/Ad-Soyad:
Adresi:
Vergi nosu/TCKN:
(olması halinde) KEP:
Kaşe / İmza:

Kefalete İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere Genel Kredi
Sözleşmesinin (GKS) tamamını okuduğumuzu, Banka ile müzakere etmek
suretiyle, menfaatimize aykırı olabilecek düzenlemelerin sonuçlarını
bilerek ve anlayarak kabul ettiğimizi, bu suretle müteselsil kefil sıfatıyla
yükümlülük altına girmeyi kabul ettiğimizi, GKS’nin her sayfasını
imzalamaya gerek olmaksızın, işbu sayfayı imzalamış olmakla Kefalete
İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere tüm GKS hükümlerinin
hakkımızda geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

(Aşağıdaki kısımlar kefil tarafından “EL YAZISI” ile doldurulmalıdır.)
Kefil Olunan Azami Tutar: ………………...……………………………… Döviz Cinsi: ………...
(Yazıyla:
…………………………………………………....................................................................)
Kefalet Tarihi: ……./……/……….
Kefalet Türü (“Müteselsil kefalet” yazılmalıdır): …………………………………………………

Kefil Unvanı/Adı-Soyadı: …………………………………………………………………………………
Kaşe / İmza:
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KEFİL İMZA SAYFASI
KEFİL
Unvanı/Ad-Soyad:
Adresi:
Vergi nosu/TCKN:
(olması halinde) KEP:
Kaşe / İmza:

Kefalete İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere Genel Kredi
Sözleşmesinin (GKS) tamamını okuduğumuzu, Banka ile müzakere etmek
suretiyle, menfaatimize aykırı olabilecek düzenlemelerin sonuçlarını
bilerek ve anlayarak kabul ettiğimizi, bu suretle müteselsil kefil sıfatıyla
yükümlülük altına girmeyi kabul ettiğimizi, GKS’nin her sayfasını
imzalamaya gerek olmaksızın, işbu sayfayı imzalamış olmakla Kefalete
İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere tüm GKS hükümlerinin
hakkımızda geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

(Aşağıdaki kısımlar kefil tarafından “EL YAZISI” ile doldurulmalıdır.)
Kefil Olunan Azami Tutar: ………………...……………………………… Döviz Cinsi: ………...
(Yazıyla:
…………………………………………………....................................................................)
Kefalet Tarihi: ……./……/……….
Kefalet Türü (“Müteselsil kefalet” yazılmalıdır): …………………………………………………

Kefil Unvanı/Adı-Soyadı: …………………………………………………………………………………
Kaşe / İmza:
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KEFİL İMZA SAYFASI
KEFİL
Unvanı/Ad-Soyad:
Adresi:
Vergi nosu/TCKN:
(olması halinde) KEP:
Kaşe / İmza:

Kefalete İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere Genel Kredi
Sözleşmesinin (GKS) tamamını okuduğumuzu, Banka ile müzakere etmek
suretiyle, menfaatimize aykırı olabilecek düzenlemelerin sonuçlarını
bilerek ve anlayarak kabul ettiğimizi, bu suretle müteselsil kefil sıfatıyla
yükümlülük altına girmeyi kabul ettiğimizi, GKS’nin her sayfasını
imzalamaya gerek olmaksızın, işbu sayfayı imzalamış olmakla Kefalete
İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere tüm GKS hükümlerinin
hakkımızda geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

(Aşağıdaki kısımlar kefil tarafından “EL YAZISI” ile doldurulmalıdır.)
Kefil Olunan Azami Tutar: ………………...……………………………… Döviz Cinsi: ………...
(Yazıyla:
…………………………………………………....................................................................)
Kefalet Tarihi: ……./……/……….
Kefalet Türü (“Müteselsil kefalet” yazılmalıdır): …………………………………………………

Kefil Unvanı/Adı-Soyadı: …………………………………………………………………………………
Kaşe / İmza:
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KEFİL İMZA SAYFASI
KEFİL
Unvanı/Ad-Soyad:
Adresi:
Vergi nosu/TCKN:
(olması halinde) KEP:
Kaşe / İmza:

Kefalete İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere Genel Kredi
Sözleşmesinin (GKS) tamamını okuduğumuzu, Banka ile müzakere etmek
suretiyle, menfaatimize aykırı olabilecek düzenlemelerin sonuçlarını
bilerek ve anlayarak kabul ettiğimizi, bu suretle müteselsil kefil sıfatıyla
yükümlülük altına girmeyi kabul ettiğimizi, GKS’nin her sayfasını
imzalamaya gerek olmaksızın, işbu sayfayı imzalamış olmakla Kefalete
İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere tüm GKS hükümlerinin
hakkımızda geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

(Aşağıdaki kısımlar kefil tarafından “EL YAZISI” ile doldurulmalıdır.)
Kefil Olunan Azami Tutar: ………………...……………………………… Döviz Cinsi: ………...
(Yazıyla:
…………………………………………………....................................................................)
Kefalet Tarihi: ……./……/……….
Kefalet Türü (“Müteselsil kefalet” yazılmalıdır): …………………………………………………

Kefil Unvanı/Adı-Soyadı: …………………………………………………………………………………
Kaşe / İmza:
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KEFİL İMZA SAYFASI
KEFİL
Unvanı/Ad-Soyad:
Adresi:
Vergi nosu/TCKN:
(olması halinde) KEP:
Kaşe / İmza:

Kefalete İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere Genel Kredi
Sözleşmesinin (GKS) tamamını okuduğumuzu, Banka ile müzakere etmek
suretiyle, menfaatimize aykırı olabilecek düzenlemelerin sonuçlarını
bilerek ve anlayarak kabul ettiğimizi, bu suretle müteselsil kefil sıfatıyla
yükümlülük altına girmeyi kabul ettiğimizi, GKS’nin her sayfasını
imzalamaya gerek olmaksızın, işbu sayfayı imzalamış olmakla Kefalete
İlişkin Düzenlemeler de dahil olmak üzere tüm GKS hükümlerinin
hakkımızda geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

(Aşağıdaki kısımlar kefil tarafından “EL YAZISI” ile doldurulmalıdır.)
Kefil Olunan Azami Tutar: ………………...……………………………… Döviz Cinsi: ………...
(Yazıyla:
…………………………………………………....................................................................)
Kefalet Tarihi: ……./……/……….
Kefalet Türü (“Müteselsil kefalet” yazılmalıdır): …………………………………………………

Kefil Unvanı/Adı-Soyadı: …………………………………………………………………………………
Kaşe / İmza:
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EK-1: KEFALET EŞ MUVAFAKATNAMESİ FORMU
…………………………………………………………………………………………………
…………………….. (“Müşteri”)’nin Bankanızdan kullandığı/kullanacağı her
türlü kredi nedeni ile Müşteri’nin Bankanız nezdinde doğmuş/doğacak
borçlarına eşim
……………………………………………………………………………….’nın
……………………………………………………………………………. tutara kadar
müteselsil kefil olmasına rıza göstermekteyim.
Muvafakat Tarih*: ………/………/…………
*Eş muvafakat tarihi en geç kefalet tarihi olmalıdır
Rıza Veren (Eş) Adı- Soyadı:
……………………………………………………………………………………………………….
TCKN: ………………………………………………………………………………………………
İmza:
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EK-1: KEFALET EŞ MUVAFAKATNAMESİ FORMU
…………………………………………………………………………………………………
…………………….. (“Müşteri”)’nin Bankanızdan kullandığı/kullanacağı her
türlü kredi nedeni ile Müşteri’nin Bankanız nezdinde doğmuş/doğacak
borçlarına eşim
……………………………………………………………………………….’nın
……………………………………………………………………………. tutara kadar
müteselsil kefil olmasına rıza göstermekteyim.
Muvafakat Tarih*: ………/………/…………
*Eş muvafakat tarihi en geç kefalet tarihi olmalıdır
Rıza Veren (Eş) Adı- Soyadı:
……………………………………………………………………………………………………….
TCKN: ………………………………………………………………………………………………
İmza:
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EK-1: KEFALET EŞ MUVAFAKATNAMESİ FORMU
…………………………………………………………………………………………………
…………………….. (“Müşteri”)’nin Bankanızdan kullandığı/kullanacağı her
türlü kredi nedeni ile Müşteri’nin Bankanız nezdinde doğmuş/doğacak
borçlarına eşim
……………………………………………………………………………….’nın
……………………………………………………………………………. tutara kadar
müteselsil kefil olmasına rıza göstermekteyim.
Muvafakat Tarih*: ………/………/…………
*Eş muvafakat tarihi en geç kefalet tarihi olmalıdır
Rıza Veren (Eş) Adı- Soyadı:
……………………………………………………………………………………………………….
TCKN: ………………………………………………………………………………………………
İmza:
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EK-1: KEFALET EŞ MUVAFAKATNAMESİ FORMU
…………………………………………………………………………………………………
…………………….. (“Müşteri”)’nin Bankanızdan kullandığı/kullanacağı her
türlü kredi nedeni ile Müşteri’nin Bankanız nezdinde doğmuş/doğacak
borçlarına eşim
……………………………………………………………………………….’nın
……………………………………………………………………………. tutara kadar
müteselsil kefil olmasına rıza göstermekteyim.
Muvafakat Tarih*: ………/………/…………
*Eş muvafakat tarihi en geç kefalet tarihi olmalıdır
Rıza Veren (Eş) Adı- Soyadı:
……………………………………………………………………………………………………….
TCKN: ………………………………………………………………………………………………
İmza:
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EK-2: 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.

Unvanı:
Tarih:
Kaşe ve İmza:
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EK-3: TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK
ÜCRETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

ÜRÜN

VE

HİZMET

İşbu Bilgilendirme metni "Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek
Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ", ilgili talimat ve mevzuat
uyarınca Bankamızın kredi teminine ilişkin sunulan ürün ve hizmetlerinde
uygulanacak ücret, masraf ve komisyonlar hakkında tarafınıza bilgi vermek
amacı ile GKS'nin eki ve ayrılmaz parçası olarak hazırlanmıştır. Ayrıca
gerçekleştirilen işlemlerde ücret bilgisine işlem fişi üzerinden de
ulaşabilirsiniz.
Bankamızın ticari müşterilere uygulamakta olduğu ücret tarifesinde mevzuat
düzenlemeleri tahtında değişiklikler gerçekleşebilecek olup; söz konusu
değişiklikler tarafınıza 2 İş Günü öncesinde yazılı olarak, kalıcı veri saklayıcısı
yoluyla veya kayıt altına alınan telefon aracılığıyla bildirilecek olup; ayrıca
güncel oranlarımız hakkında www.dybank.com.tr internet adresimizden de
bilgi edinebilirsiniz.
Hizmet Türü

Asgari
Tutar

Asgari
Oran

Azami
Tutar

Azami
Oran

Açıklama

Güncelleme
Tarihi

1 Ticari Krediler
1.1 Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım
1.1.1

Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım Ücreti

1.1.1.1

Kredi Tahsis

0,25%

1.1.1.2

Kredi Kullandırım

1,10%

1.1.2

İtibar/Niyet/Referans Mektubu
Düzenleme Ücreti

500 TL
50 USD
50 EUR

2000 TL
200 USD
200 EUR

Müşterilere tüm nakit ve gnakit kredi
kullandırımları için limit tahsisi yapılması,
tahsis edilen limitlerin yenilenmesi ve limit
güncelleme talebinin müşteriden alınması
üzerine limit güncellenmesi durumlarında
yapılan istihbarat, mali analiz çalışmaları ve
kredi skor ve değerlendirmeleri tahtında
tahsis edilmiş olan limit karşılığında ayrılan
sermaye ve limitin oluşturduğu risk maliyeti
olarak tüm kredi limitleri üzerinden alınan
ücrettir.
Ücret ilk tahsis aşamasında ve her yenileme
döneminde yıllık olarak tüm kredi limiti
üzerinden alınır. Söz konusu ücret aylık, üç
aylık veya yıllık olarak alınabilir. Bir yıl
içerisinde limit artışı yapılması durumunda,
sadece artış yapılan tutar için alınır. Bir
yıldan kısa süreli limit tahsislerinde kredi
tahsis azami ücret sınırı, limit tahsis
süresinin ay sayısı dikkate alınarak ve
oransal düşülerek uygulanır. BSMV hariçtir.
Tahsis edilen limitlerden nakdi kredi
kullandırımına istinaden;
- Rotatif Krediler dışındaki nakdi kredilerde
kullandırım anında peşin olarak tahakkuk
eder ve işlem bazında alınır. BSMV hariçtir.
- Rotatif Kredilerde üçer aylık dönem
sonlarında dönemin ortalama kullandırım
bakiyesi üzerinden hesaplanarak tahsil
edilen ücrettir. BSMV hariçtir.
Kağıt veya elektronik ortamda 3. kişilere
hitaben düzenlenen müşterinin finansal
durumuna ilişkin hazırlanan itibar mektubu
veya teminat mektubu düzenleneceğine dair
muhataba hitaben verilen niyet mektubu ve
referans mektupları gibi bankamızdan
kullanılabilecek kredilere ilişkin risk bilgilerini
içeren mektuplar karşılığında, her bir işlem
için ve düzenlenme tarihinde alınan
ücretlerdir. BSMV Hariçtir.

21.05.2021

21.05.2021

21.05.2021

1.2 Teminatlandırma

1.2.1

Ekspertiz, Teminat Tesis, Değişiklik ve
İptal Ücreti
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Teminat konusu taşınır ya da taşınmazların
teminat değerliliğinin tespiti için yürütülen
ekspertiz faaliyetleri, taşınmazlara ilişkin
ipoteklerin tesis, değişiklik ve fek işlemleri,
taşınırların rehin tesis süreçleri, alacak temlik
değerliliğinin belirlenmesine ilişkin
çalışmalar, finansal kiralama sözleşme tescil
bedeli ile teminata konu çek ve senetlerin
keşidecilerine ilişkin gerçekleştirilen
istihbarat işlemleri kapsamında tahsil edilen
ücretlerdir. İşlem başına tahsil edilir.
İşbu hizmetlerden alınabilecek ücret; üçüncü
kişilere ödenen tutar ile sınırlıdır. Ancak işbu
hizmetlerin BANKA bünyesinde sunulması
halinde hizmete ilişkin BANKA tarafından
belirlenen makul bir ücret MÜŞTERİ’den
tahsil edilebilecektir.
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1.3 Kredi Riski Süreci

1.3.1

Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve
Faiz Değişikliği Ücreti

1.3.2

Taahhüt/Taahhüde Uymama Ücreti

500 TL

3,00%

1.3.2.1

Taahhüt

3,00%

1.3.2.2

Taahhüde Uymama

3,00%

1.3.3

Gayrinakdi Kredi - Dönem Ücreti

1.3.4

Gayrinakdi Kredi - Garantörlük Ücreti

2.000 TL
300 USD
250 EUR

5,0%

5,0%

Kredi riski devam eden nakdi ve gayri nakdi
bir kredide teminat, vade, ödeme planı, oran
ve benzeri diğer koşullarda değişiklik
yapılarak kredinin yeniden yapılandırılması,
kullandırılan kredilerin başlangıçta belirlenen
ödeme planı ve faiz gibi bankaların kredi
onay şartlarını etkileyen her türlü koşulun
değiştirilmesi karşılığında alınan ücrettir. Bu
ücret, finansal kiralama işlemleri için de
alınabilir. İşlem bazında tahsil edilir. BSMV
hariçtir.
Standart GKS dışında özel metinli bir kredi
sözleşmesi ile fiyat veya limit Taahhüdü
verilerek tahsis edilen ve kullandırılması
Taahhüt edilen her tür kredide kredinin
kullanılmamış bakiyesi üzerinden alınan
ücrettir.
Yıllık olarak alınır. BSMV hariçtir.
Kredi tahsis aşamasında belirli bir taahhüde
dayalı olarak tahsis edilen limitler için
taahhüt edilen şartların yerine getirilmemesi
halinde alınan ücrettir. Ticari müşterilerce
kredinin belli bir süre içerisinde
kullanılacağının taahhüt edilmesine rağmen
süresi içerisinde kredinin kısmen kullanılması
halinde kalan bakiye veya tamamen
kullanılmayıp iptal edilmesi halinde iptal
edilen kısım üzerinden alınan ücret de bu
kapsamdadır. Taahhüdün bitiş tarihinde
alınır. BSMV hariçtir.
Akreditif ile banka kabul ve avali dışındaki
dış ticaret kapsamında sağlanan gayri nakdi
krediler ile diğer her türlü gayri nakdi kredi
kullandırımlarında oluşan risk karşılığında
alınan ücrettir. Yıllık azami oranı
geçmeyecek şekilde dönemsel olarak tahsil
edilir. BSMV hariçtir.
Bankanın ticari müşterilerine projeli
konut/işyeri kredileri kapsamında
kullandırdıkları gayri nakdi kredilerden
kaynaklanan risk karşılığında alınan ücrettir.
Yıllık olarak hesaplanır ve işlem bazında
tahsil edilir. BSMV hariçtir.
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21.05.2021

21.05.2021

21.05.2021

21.05.2021

1.4 Kapama
1.4.1 Nakdi Kredi Erken Ödeme Ücreti
1.4.1.1 Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar

1.4.1.1.1

Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası
Krediler)

2,00%

1.4.1.1.2

Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya
Dövize Endeksli Krediler)

3,00%

Banka tarafından verilen kredilerde fonlama
vadesine uyumsuzluk yönetim maliyeti,
belirlenen vadelerde ödeme yapılacağı
öngörülerek hesaplanmakta olup; kısmen ya
da tamamen erken kapamaların
öngörülemeyen bir unsur olarak Bankanın
borçlanma dengesini etkilemesi nedeni ile
katlanmakta olduğu maliyet artışına ilişkin
alınan ücrettir. Türk Lirası kredinin
vadesinden önce tamamen kapatılması
durumunda; kalan vadenin 24 ayı aşmadığı
durumda kapanan tutar üzerinden
hesaplanarak işlem anında tahsil edilen
ücretlerdir. BSMV Hariçtir.
Döviz cinsi veya dövize endeksli kredinin
vadesinden önce tamamen kapatılması
durumunda; kalan vadenin 24 ayı aşmadığı
durumda kapanan tutar üzerinden
hesaplanarak işlem anında tahsil edilen
ücretlerdir. BSMV Hariç.

21.05.2021

21.05.2021

1.4.1.2 Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun

1.4.1.2.1

Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası
Krediler)

3,00%

1.4.1.2.2

Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya
Dövize Endeksli Krediler)

5,00%

Kalan vadesi 24 ayı aşan TL kredilerde erken
ödeme ücreti %2 üzerine vadenin 24 ayı
aşan kısmındaki her bir yıl için 1% ilave
edilerek hesaplanır ve işlem anında tahsil
edilir. Söz konusu hesaplamada kalan
vadenin 24 aşan kısmındaki süreler yıla
tamamlanır. BSMV Hariç.
Kalan vadesi 24 ayı aşan YP kredilerde erken
ödeme ücreti %3 üzerine vadenin 24 ayı
aşan kısmındaki her bir yıl için 2% ilave
edilerek hesaplanır ve işlem anında tahsil
edilir. Söz konusu hesaplamada kalan
vadenin 24 aşan kısmındaki süreler yıla
tamamlanır. BSMV Hariç.

21.05.2021

21.05.2021

1.4.1.3 Nakdi Kredi Ara/Kısmi Ödeme

1.4.1.3.1

Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası
Krediler)

3,00%

1.4.1.3.2

Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya
Dövize Endeksli Krediler)

3,00%

Türk Lirası kredinin tamamen kapatılmadan,
ara/kısmi erken ödeme yapılması
durumunda erken ödenen tutar üzerinden
hesaplanarak işlem anında tahsil edilen
ücretlerdir. BSMV Hariç.
Döviz cinsi veya dövize endeksli kredinin
tamamen kapatılmadan, ara/kısmi erken
ödeme yapılması durumunda erken ödenen
tutar üzerinden hesaplanarak işlem anında
tahsil edilen ücretlerdir. BSMV Hariç.

21.05.2021

21.05.2021

2 Dış Ticaret
2.1 İthalat İşlemleri
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2.1.1

Akreditif Açılış Ücreti

200 USD
4,00%

2.1.2

Rezerv/Uyuşmazlık Ücreti

700 TL

2.1.3

Ön ihbar Ücreti

200 USD

2.1.4

Aval/Kabul Ücreti

200 USD

2.1.5

Vade/Tutar Değişikliği Ücreti

2.1.6

Poliçe Kabul Ücreti

700 TL

200 USD

Sabit Oran

Akreditif kapsamında sağlanan garanti ve
taşınan riskin karşılığında alınan ücrettir.
Risk tutarı üzerinden hesaplanan ücret
peşin/dönemsel tahsil edilir. BSMV Hariç.
Her set vesaik için ücret peşin tahsil edilir.
BSMV Hariç.

21.05.2021

21.05.2021

4,00%

Risk tutarı üzerinden hesaplanan ücret peşin
tahsil edilir. BSMV Hariç.

21.05.2021

4,00%

Risk tutarı üzerinden hesaplanan ücret
peşin/dönemsel tahsil edilir. BSMV Hariç.

21.05.2021

4,00%

Tutar arttırımı / vade uzatımı üzerinden
hesaplanan ücret peşin/dönemsel tahsil
edilir. BSMV Hariç.

21.05.2021

350 TL

1.700 TL

Sabit Oran

İşlem tutarı üzerinden hesaplanan ücret
peşin tahsil edilir. BSMV Hariç.

21.05.2021

50 USD

250 USD

Sabit Oran

İşlem tutarı üzerinden hesaplanan ücret
peşin tahsil edilir. BSMV Hariç.

21.05.2021

300 USD

-

4,00%

Risk tutarı üzerinden hesaplanan ücret
peşin/dönemsel tahsil edilir. BSMV Hariç.

21.05.2021

2.2 İhracat İşlemleri
2.2.1

İhbar Ücreti

2.2.2

Teyit Ücreti

2.2.3

Vade/Tutar Değişikliği Ücreti

2.2.4

Vadeli Ödeme Ücreti

2.2.5

İskonto Ücreti

2.2.6

Tahsil Ücreti

300 USD

-

300 USD

-

4,00%
4,00%

300 USD

-

9,00%

20 USD

100 USD

Sabit Oran

Tutar arttırımı / vade uzatımı üzerinden
hesaplanan ücret peşin/dönemsel tahsil
edilir. BSMV Hariç.
Risk tutarı üzerinden hesaplanan ücret
peşin/ dönemsel tahsil edilir. BSMV Hariç.

21.05.2021
21.05.2021

Risk tutarı üzerinden ödeme vadesine kalan
gün sayısı üzerinden hesaplanan ücret peşin
tahsil edilir. BSMV Hariç.

21.05.2021

İşlem tutarı üzerinden hesaplanan ücret
peşin tahsil edilir. BSMV Hariç.

21.05.2021

2.3 İthalat / İhracat Ortak İşlemleri
2.3.1

Vesaik İnceleme Ücreti

2.3.2

Değişiklik Ücreti

2.3.3

İşlem Ücreti

150 USD

100 USD

250 TL
2.3.4

Muhabir Banka Masrafı
Muhabirin
borç geçtiği
tutar

2.3.5

Ödeme Ücreti

Muhabirin
borç geçtiği
tutar

Muhabirin
borç geçtiği
tutar

40 USD

Muhabirin
borç geçtiği
tutar

0,10%

İşlem bazında ve bedel geldiği anda (ihracat
akreditifi) hesaplanan ücret peşin tahsil
edilir.
İthalat akreditifleri, harici garantiler,
kontrgarantiler, vesaik mukabili işlemler ve
kabul kredili işlemlerde, değişiklik anında;
ihracat akreditiflerinde ise bedel geldiği anda
sabit tutar olarak tahsil edilir.
Dış Ticaret(ithalat/ihracat) işlemlerinde
dosya açılış ücreti, işlem anında sabit tutar
olarak tahsil edilir.
Her bir dış tiret işlemi için muhabirlierin
işlem anında veya işlem sonrasında
geçtikleri borç kaydına istinaden tahsil edilen
ücrettir, muhabire ödeme anında tahsil
edilir.
İhracat Akreditifinden doğan bedeller alınan
ücret işlem bazında ve bedel geldiği anda,
vesaik Mukabili İthalat,Kabul Kredili Mal
Mukabili İthalat ve Kabul Kredili Vesaik
Mukabili İthalat işlemlerinde ise ücret evrak
bazında ve transfer aşamasında tahsil edilir.
Aynı gün ve ileri gün valörlü peşin ve mal
mukabili ithalat ödemelerinde ücretler işlem
bazında ve anında tahsil edilir.

21.05.2021

21.05.2021

21.05.2021

21.05.2021

21.05.2021

5 Dört Kategori Kapsamındaki Özel Ürün ve Hizmetler
5.1.Ticari Krediler

5.1.1.

5.1.2.

Koordinatör Banka Hizmeti

Çok Bankaları Finansmanlarda Temsilcilik
(Agent) Hizmetleri

Birden fazla bankanın katılımı ile oluşturulan
kredi anlaşmalarına katılımının sağlanması
amacıyla (kredinin tahsisi, kredi
sözleşmesinin imzalanması ve/veya kredi
kullandırımından bağımsız olarak)
kredilendirme sürecinde borçlu, bankalar,
danışmanlar ve sürecin tüm ilgili taraflarının
koordine edilmesine ilişkin sağlanan
hizmetlerdir. Hesaplama ve tahsilat zamanı
İşlem bazında, müşteri ile serbest olarak
belirlenir. BSMV Hariç
Çok bankalı finansmanlarda Kredi Temsilcisi,
Teminat Temsilcisi, Ödeme Temsilcisi,
Sigorta Temsilcisi, Finansal Model Temsilcisi,
Teknik İşler Temsilcisi, Türev İşlemler
Temsilcisi, Dokümantasyon Temsilcisi ve
Kredi Verenler Arası Temsilci gibi temsilcilik
görevleri karşılığında ticari müşteriler ile
serbest olarak belirlenir. Hesaplama ve
tahsilat anlaşma özelinde belirlenir. BSMV
hariç

21.05.2021

21.05.2021

Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ürün ve Hizmet Ücretlerine İlişkin Bilgilendirme
Formunun suretini …… /……/……. tarihinde teslim aldım.
Müşteri Unvanı:
Kaşe ve İmza:
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