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KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 

 
 

İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi (“KMH Sözleşme”) ile düzenlenen tüketici kredisi müşterinin 
yararlandığı / yararlanacağı bir hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tesis  edilmiş olup, ……..………….. 
Kredisi ile ilgili karşılıklı hak ve sorumlulukları içeren bir sözleşmedir. İşbu sözleşme TÜRKİYE GARANTİ 
BANKASI A.Ş. (Banka) ile diğer tarafta ……………………(Müşteri ) arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul 

edilen şartlar çerçevesinde, …../……./…… tarihinde………………’da akdedilmiştir. 
Müşteri, işbu sözleşmenin tamamını dikkatlice okudu ve İmzalamadan önce; 

 Bilgilerin doğruluğundan, 

 Sözleşmenin içeriğini tam olarak anladığından, 

 Her sayfayı imzalamış olduğundan   
emin oldu.  
 
Eğik yazı tipi ile yazılan hukuki ve finansal terimlerin detaylı açıklamalarını terimler listesinden inceleyebilirsiniz.  
 

Sözleşme 7 bölümden oluşmaktadır: 
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1. SÖZLEŞMENİN AMACI ve GENEL BİLGİLER 
Bu doküman, Müşterinin ……………………..Şubesi’nde bulunan …………………………….. numaralı vadesiz 
Türk Lirası hesabına bağlı Kredili Mevduat Hesabı (“KMH”) açılışı talebinin gerçekleştirilebilmesi için Türkiye 

Garanti Bankası A.Ş ( Banka )ve………………………(“Müşteri ”) arasında yapılan anlaşmanın şartlarını içeren 
belirsiz süreli (son tarihi önceden belirlenmemiş olan) Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi’dir (“Sözleşme”). 
Sözleşme yapılmasının temel amacı, karşılıklı olarak hak ve sorumluluklarımızı yasal çerçeve  altında belirlemek 
ve korumaktır.  
 

2. KREDİLİ MEVDUAT HESABI TANIMI ve HESAP BİLGİLERİ  
Kredili Mevduat Hesabı (“KMH”), Müşterinin vadesiz Türk Lirası hesabına bağlı olarak tanımlanan; müşterinin 
hesabında para olmasa da nakit kullanabilmesi ve ödemelerini gerçekleştirmesi için müşteriye kısa vadeli kredi 

limiti sağlamak amacıyla açılan bir hesaptır. 
 KMH limitinizi kullandığınızda faiz, kullandığınız tutar ve gün üzerinden hesaplanarak yansıtılır. 

HESAP BİLGİLERİ AÇIKLAMA 

KMH Limiti …………….Türk Lirası    

KMH Vadesi 
Vadesi önceden belirlenmemiştir (belirsiz sürelidir). Hangi tarihe kadar açık 
kalacağı, Siz’inle yapacağımız anlaşmaya bağlı olarak belirlenebilir. 

KMH Faiz Oranı1  
(Akdi Faiz Oranı) 

Aylık: %................................ Yıllık:%............................... 

Temerrüt Faizi Oranı Aylık:%................................. Yıllık:%............................... 
1Kredi Limiti’nden kullanılan tutara, son ödeme tarihine kadar günlük olarak işleyecek faiz oranıdır. KMH limitini 
müşteri kullandığı tarihten itibaren aylık olarak belirlenen faiz dönemlerinde uygulanır.  Faiz valörlü bakiye 

üzerinden işletilir. Hesaptan çekilen paranın valörü aynı gün, hesaba yatırılan paranın valörü 1 (bir) iş günü 
sonrası olarak hesaplanır. Valörün, işlem yapılan günden farklı olduğu durumlarda faiz hesaplaması valör 
gününe göre yapılır.   

 

3. KREDİLİ MEVDUAT HESABI LİMİTİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER 
Müşterinin KMH başvurusu olumlu değerlendirildiğinde, vadesiz hesabına ek limit (KMH limiti) tanımlanır.  Bu 
tanımlama yapıldığında, müşterinin vadesiz mevduat hesabının bakiyesi yeterli olmasa da tanım lanan ek limiti 

kadar hesabından işlem yapabilir. Müşterinin Limitinden kullandığı tutar, hesabının ekstrelerinde Müşteriyle 
paylaşılır. Müşterinin Limit kullanımının kısıtlanmaması için, ekstrelerinde belirtilen tutarı yine ekstrelerinde 
paylaşılacak olan tarihte ödemelidir. Bankadan müşterinin kullanmış olduğu diğer ürünler bulunuyorsa;  bunlara 
ilişkin borçlar tam ve zamanında ödenmemesi ve ödenemeyeceğinin anlaşılması halinde de Müşterinin KMH 
limit kullanımı Banka tarafından ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın kısıtlanabilir. 

Müşterinin İhtiyaç duyması halinde, limitinin artırılmasını talep edebilir. Bu durumda yeniden değerlendirme 
yapılır ve bu değerlendirme sonucuna göre değişiklik yapılır.  
3.1. Geri Ödeme Koşulları 
Müşterinin Ekstresinde belirtilen son ödeme tarihinde, KMH limitinden kullandığı tutarın % ………………….’u ile 
Müşterinin KMH kullanımı nedeniyle işleyen faiz toplamını ödemelidir. 

Müşterinin Borcu, …………………..- …………………………….. numaralı hesabından alınır. Son ödeme 
tarihinde bu hesabda yeterli bakiye olmadığında ise minimum ödeme tutarı müşterinin diğer vadesiz 
hesaplarından alınır.  
Son ödeme tarihi kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne denk gelirse, ödeme bu günü izleyen ilk iş gününde 

kendiliğinden müşteri hesabından yapılacaktır.  
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Müşterinin KMH hesabına ait tüm vergiler Müşteri tarafından ödenir. Faiz için ödenecek vergi , fon tutarı (BSİV 
ve KKDF) ayrı olarak hesaplanır ve geri ödenecek tutar içerisinde yer alır.  
Vergi ve diğer yasal harç ve fonlarda yapılacak değişiklikler veya yeni gelebilecek vergi ve fonlar Müşterinin 
kredili hesabına aynı tarihte yansıtılır. İlave masraf ve ücretler oluşması halinde yeni masraf ve ücretller veya 
artış oranlarıylla ilgili Müşteriye 30 gün öncesinden haber verilecektir.  

3.2. Teminatlar 
Kefalet alınacak ise;  
Sözleşme’nin sonunda imzası bulunan kefil veya kefiller, Kredi borcunun ödenmediği durumda kefil olmuş ve 
sorumluluğu üzerlerine almışlardır. Söz konusu kefalet, asıl borçlu ile birlikde müştereken, münferiden ve 
müteselsilen kefalettir. Müşterinin Alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar, kanunlarda aksine 

hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır. 
Söz konusu borcun ödenmediği durumlarda, borcun kapatılması için Banka yasal takip süreci başlatabilecektir. 
Bu takip esnasında Müşteriye  başvurmadan, Banka doğrudan kefil ve/veya kefillerden borcun kapatılmasını 
talep edebilir.  

Kefillerden talep edilebilecek toplam borç; kullanılan toplam KMH limiti tutarı, akdi faizleri, Sözleşme’de belirtildiği 
şekilde hesaplanacak olan temerrüt faizi, Müşterinin KMH limiti kullanımı nedeniyle ödenmesi gerekli her türlü 
vergi, resim ve harçlar, KKDF ve BSİV, yasal takip için yapacağımız mahkeme masrafları, icra harç masrafları 
vb. gibi toplam tutardan oluşur.  
Yukarıdaki tüm şartların gerçekleşmiş olması halinde; kefil olan kişinin tüm Banka şubelerinde bulunan veya 

ileride bulunabilecek olan tüm alacakları, mevduat hesapları, nakitleri, hisse senetleri, yatırım fonları, tahvilleri, 
hesabına veya ismine gelmiş ve gelecek olan havaleleri, Kredi borçlarını karşılayacak miktarla sınırlı olmak 
üzere Bankaya rehinli olacaktır. Banka bunlar üzerinde hapis (paranın hapsi), takas ve mahsup hakları 
kullanabilir. 
3.3. Hesap Ekstresinin Gönderilmesi ve Ücreti 

Müşteri KMH limitini kullandığı, Taksitli KMH taksit ödemesi yaptığı ayların sonunda borcunu, alacaklarını ve 
güncel bakiyesini gösteren hesap ekstresi, müşteri tercihine göre posta veya e-posta yoluyla Müşterinin Bankaya 
beyan ettiği adres esas alınarak Müşteriye asgari 3 (üç) ayda bir gönderilecektir. Ekstre gönderim tercihlerinizi 
dilediğiniz kanaldan değiştirebilirsiniz.  

Hesap ekstresinin e-posta ile gönderilmesi ücretsizdir. Posta ile gönderilmesi durumda ise, gönderim başına 
…………………………… Türk Lirası olarak ücretlendirilir. 
3.4. Ödemelerin Gecikmesi (Temerrüt) 
Müşteri Ekstresinde belirtilen minimum ödeme tutarını, en geç son ödeme tarihi mesai saati bitimine kadar 
ödemediği takdirde, müşteri  temerrüt durumuna düşer.  Bu durumda; Müşteri KMH hesabından kaynaklı tüm 

borç tutarı muaccel hale gelir  ve muaccel olan borcun ödenmesi için Müşteriye ihtarname gönderilir. 
İhtarnamede belirtilen sürede tüm borcun ödenmemesi durumunda, masrafları Müşteriye ait olmak üzere müşteri 
hakkınızda yasal takip ve icra takibi başlatılır. 
Banka; işbu sözleşme tahtında muaccel hale gelmiş borcun ödenmesini sağlamak amacıyla Müşterinin 
Bankadaki tüm hesaplarından da toplam borç tutarını alabilir. 

Ayrıca, Müşterinin borcu sona erene kadar bankadaki tüm Müşteri alacakları, hakları ve hesapları borcuna 
yetecek kadarı ile Bankaya rehinli olacaktır. Borcun gecikmesi (temerrüt) ve kanunen kullanılabilme koşulunun 
oluşması halinde, söz konusu Müşteri varlıkları üzerinde Banka hapis (paranın hapsi), takas ve mahsup haklarını 
kullanabilir.  
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4. KREDİLİ MEVDUAT HESABI KULLANIMINDAN CAYMA 
Müşteri herhangi bir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden KMH kullanımından cayabilir. Bu durumda işbu 
Sözleşme de sona erer.  

Müşteri Cayma hakkını kullanabilmek için talebini, KMH limitinin tanımlandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün 
içinde Bankaya yazılı ve/veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ve/veya diğer dayanıklı ortamda  iletmelidir. 
Müşteri KMH limitini kullandığı durumda, limitin kullanılan kısmının tamamına karşılık gelen tutarı ve bu tutarı 
iade ettiğiniz tarihe kadar olan günler için işleyen akdi faizi en geç 30 (otuz) gün içinde Bankaya ödemesi gerekir. 
Aksi takdirde müşteri caymamış sayılır. 

Müşteri Cayma hakkını kullandığında, KMH limiti kullanımı nedeniyle vergi, resim harç ya da bir kamu kurum 
veya kuruluşuna veya Müşteri  dışındaki herhangi bir kişiye/kişilere bankanın yaptığı ödemeler (örneğin; KKDF 
ve BSİV gibi vergiler) ve hesaplanan akdi faiz tutarı dışında herhangi bir ödeme müşteriden talep edilmez.  
 

5. TAKSİTLİ KREDİLİ MEVDUAT HESABINA İLİŞKİN BİLGİLER 
Taksitli KMH, Müşterinin limiti dahilinde taksitli işlem yapabilmesini sağlar. Müşterinin Hesabının taksitli kullanım 
özelliğini, Banka tarafından belirlenen toplam limitin üzerinden Müşteriye bildirilen oran kadar kullanabilir. 

Kullanılabilir limitin, müşteri tarafından taksitli kullanımlarında Müşteriye Banka bildirim yapacaktır. Taksitli 
kullanılan tutar, kullanılabilir toplam KMH limitinden düşülecektir. 
Taksitli Kredili Mevduat Hesabı Akdi Faiz Oranı: Aylık %................... yıllık %................................’a kadar 
olacaktır. 
Müşterinin Taksitli KMH talebi alındıktan sonra, ilgili kanalda akdi faiz oranı, taksit tutarları, taksit tarihleri, taksit 

sayısı ve toplam ödeme tutarını içeren bilgi Müşteriyle paylaşılacak ve müşteri işleme onay vermesi halinde 
Taksitli KMH kullandırımı yapılabilecektir. Müşterinin Onayladığı ödeme bilgilerine, işlemin gerçekleştiği Garanti 
İnternet/Cep/One, Alo Garanti (444 0 333), şubelerimiz, ATM bilgi fişi ve POS’tan üretilecek harcama belgesi 
aracılığıyla ulaşabilinir. 
Müşteri KMH limitinden yapacağı kullanımları taksitlendirmeyi talep ve kabul ettiğinde, geri ödeme planına  

uygun şekilde ödeme yapmalıdır. Müşterinin Taksitleri, vade tarihinde Taksitli KMH limitinin tanımlı olduğu 
vadesiz hesabından alınacaktır. Müşteri Taksitli kullandığı KMH’ın vadesi gelen taksit ödemesi var ise ve bu 
taksit tutarı vadesinde ödenmemiş ise; Müşterinin KMH limitinden karşılanır. Müşteri Taksitlerinin bir kısmının 
ya da tamamının KMH limitinden karşılanması durumunda, müşteri limitinden tahsil edilen tutarın tamamı KMH 

ekstrenin minimum ödeme tutarına eklenecektir. Müşteriye Tahsil edilen anapara tutarı kadar kullanılab ilir 
Taksitli KMH limiti açılır. 
Müşteri onaylamasının ardından KMH’den taksitli kullanmak istediği tutarı; nakit olarak ATM veya Banka 
şubelerinden çekebilir ya da  tutarın KMH’ın tanımlı olduğu müşteri hesabına, seçeceğiniz bankamızdaki diğer 
vadesiz müşteri hesabına veya müşteri talebiyle açılacak yeni vadesiz müşteri hesabına aktarılmasını isteyebilir. 

Bu aktarım, tahsilatın yapılacağı KMH’ın bağlı olduğu vadesiz hesabı değiştirmeyecektir. Müşterinin KMH’ının 
bağlı olduğu hesabında yeterli bakiye olmadığında; müşterinin talep ettiği işlemler KMH limitinden gerçekleşir. 
Kredi limitiniz, gönderilecek ekstrelerde ve her halükarda yılda 2 (iki) kez bildirilecektir. Kredi limiti talebi halinde 
ve Müşteriye SMS, e-posta yapılacak bildirimler ile yeni limit gelen mesajları müşteri onaylaması veya şubeye 
başvurarak talep etmesi halinde artırılacak veya azaltılabilecektir. 

Herhalükarda kredi limitini arttırma, durdurma, iptal etme ya da azaltma yetkisi Bankamıza ai t olacaktır. 
Bankaya beyan ve yasal belgelerle Müşterinin teyit ettiği adresi, hesap özeti ve diğer iletişim için kullanılacaktır. 
Müşterinin Adresinin değişmesi halinde bu değişikliği  Bankaya  bildirmek ve geçerli adresini teyit eden 
ikametgah belgesi ile şubeye başvurması gerekmektedir. Değişikliğin Banka’ya bildirilmemesi durumunda, 

Banka’ya iletilen Adres’a yapılacak tebligatlar geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.  Müşterinin 
yasal adresinin dışında iletişim ve hesap özeti gönderilecek adresini telefon bankacılığı ve şubeye başvurarak 
yapabilir.   
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6. SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
Müşterinin Sözleşme’yi imzaladığın andan itibaren geçerli olan akdi faiz oranı ve KMH limitiniz, yasal 
düzenlemeler nedeniyle değişebilir ya da gerektiği durumlarda Biz’im tarafımızdan değiştirilebilir. KMH limitinizin 

düşürülmesi halinde de, Müşteriye bilgi verilecektir. 
Akdi faiz oranında yapılacak değişiklikler, kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla en az 30 (otuz) 
gün önceden Müşteriye bildirilir. Bu bildirimden sonraki 60 (altmış) gün içinde tüm borcunuzu öder ve bu süre 
içinde KMH limitinizden kullanım yapmazsanız, önceki işlemleriniz faiz artışından etkilenmez. Ayrıca, akdi faiz 
oranının artırılması halinde, yeni faiz oranı geriye dönük uygulanmaz. 

6.1. Uyuşmazlıkların Çözümü 
Müşterinin Sözleşme’ye konu KMH ile ilgili bir sorun yaşaması halinde, şubelerden destek alabilir. Ayrıca 
başvurularını Tüketici Hakem Heyeti’ne  iletebilir. Sözleşme’nin yorumunda ve uygulamasından doğan her türlü 
uyuşmazlığın çözümünde KKTC Hukuku uygulanır ve yetkili mahkemeler KKTC Mahkemeleridir. 
6.2. Sözleşme’nin Sonlandırılması ve fesih şartları 

Taraflar herhangi bir ücret ödemeden Sözleşme‘yi tek taraflı sonlandırabilir. Müşteri bu hakkını kullanabilmek 
için 7 (yedi) gün önceden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Bankaya bildirimde bulunması ve eğer 
hesabına ilişkin ödemesi gereken borç varsa, borcunu ödemesi yeterlidir. 
Banka ise,en az 2 (iki) ay önceden Müşteriye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı bildirimde bulunarak 

Sözleşme’yi sona erdirebilir. Ancak; Bankaya olan herhangi bir Müşteri borcunda gecikme, temerrüt halinin 
varlığı veya bu borçun ödenemeyeceğinin banka tarafından anlaşılması ya da başkaca haklı sebepler bulunması 
durumunda söz konusu iki aylık bildirim süresine uyulmadan da sözleşme  Banka tarafından sona erdirilebilinir. 
6.3. Temlik ve Devir Koşulları  
Kredinizin zamanında ödenmemesi ve yasal yollardan borcun tümünün ödenmemesi durumunda, Banka kalan 

borcu başka bir şirkete yasal koşullar içinde temlik edebilir / devredebilir .Böyle bir durumda kredinin tahsilatının 
devir edilen şirket tarafından yapılması mümkün olacaktır. Müşteri temlik veya  devre ilişkin bankanın bir onay 
veya  talimat almasına gerek olmadığını kabul eder.  
 

7. KREDİLİ MEVDUAT HESABI BELGELERİNİN DELİL NİTELİĞİ (DELİL SÖZLEŞMESİ) 
Sözleşme’yi, Sözleşme’ye ilişkin bilgi formunu , Borç senedini ve diğer belgeleri kimlik doğrulaması ve Kredi için 
verilen her türlü talimatın geçerli olacağını ve söz konusu belgelerin kalıcı veri saklayıcısı ile saklanan halleri 

kesin delil niteliğinde olduğunu  taraflar birlikte kabul ve beyan ettiler. 
Ayrıca KMH limitinin müşterilere ait bir ortak hesaba tanımlanması halinde bu Sözleşme, müşterilerin imzaladığı 
Ortak Hesap Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz parçasıdır. 
 

…………… sayfa ve …………… maddeden oluşan ve Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz 

bir parçası olan bu Sözleşme, ….../….../………….. tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır. 
Dijital kanallar için Sözleşme ve eklerine kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile her zaman için erişim imkanınız 
bulunmaktadır. Müşterinin  işbu Sözleşme ve eklerinin birer örneğini tekrar talep etmesi halinde 
düzenleme tarihinden sonraki ilk yıl için ücretsiz olarak şubeler isteyebilir.  
  



 

1.Müşteri İmzası :………………………………                2.Müşteri İmzası : ……………………………… 

1.Kefil İmzası :………………………………….                2.Kefil İmzası:…………………………………… 

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.  KKTC Ülke Müdürlüğü, Memduh Asaf Sokak No:1 Köşklüçiftlik Lefkoşa         

MÜŞTERİ  
KKTC KİMLİK NO / TCKN / YKN / VKN / PASAPORT NO : ………………………………..            
Adı Soyadı : ………………………………………………… 
Adresi  : ………………………………………………… 
E-posta Adresi     : ………………………………………………… 

Telefon Numarası : ………………………………………………… 
 
İmzası / Onayı : 
  

2. MÜŞTERİ                           
KKTC KİMLİK NO / TCKN / YKN / VKN / PASAPORT NO : ………………………………..                         

Adı Soyadı : ………………………………………………… 
Adresi  : ………………………………………………… 
E-posta Adresi     : ………………………………………………… 
Telefon Numarası : ………………………………………………… 

 
İmzası / Onayı :          
 

 
Bu sayfa, …………….. sayfa ve …………………. maddeden ibaret ……./……../………….. tarihli 

……………………………………………………..’nin imza sayfasının devamıdır. 
 
3. MÜŞTERİ                                                                          
KKTC KİMLİK NO / TCKN / YKN / VKN / PASAPORT NO : …………………………………………………                         
Adı Soyadı : ………………………………………………… 

Adresi  : ………………………………………………… 
E-posta Adresi     : ………………………………………………… 
Telefon Numarası : ………………………………………………… 
 

İmzası / Onayı : 
 

 

Islak imzanızla onayladığınız KMH açılışlarında, Sözleşme’nin bir örneğini teslim aldığınızı beyan etmek için, 
lütfen aşağıdaki noktalı alana el yazınız ile “TESLİM ALDIM” yazınız. 

Sözleşme’nin bir örneğini ...................................................................................................................... 

 

Islak imzanızla onayladığınız KMH açılışlarında, Sözleşme’nin bir örneğini teslim aldığınızı beyan etmek 

için, lütfen aşağıdaki noktalı alana el yazınız ile “TESLİM ALDIM” yazınız. 

Sözleşme’nin bir örneğini ...................................................................................................................... 

 

Islak imzanızla onayladığınız KMH açılışlarında, Sözleşme’nin bir örneğini teslim aldığınızı beyan etmek 
için, lütfen aşağıdaki noktalı alana el yazınız ile “TESLİM ALDIM” yazınız. 

Sözleşme’nin bir örneğini ...................................................................................................................... 

 



 

1.Müşteri İmzası :………………………………                2.Müşteri İmzası : ……………………………… 

1.Kefil İmzası :………………………………….                2.Kefil İmzası:…………………………………… 

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.  KKTC Ülke Müdürlüğü, Memduh Asaf Sokak No:1 Köşklüçiftlik Lefkoşa         

KEFİL 
KKTC KİMLİK NO / TCKN / YKN / VKN / PASAPORT NO : ………………………………………………… 
Adı Soyadı : ………………………………………………… 
Adresi : ...…………………………………………….… 
E-posta Adresi     : ………………………………………………… 

Telefon Numarası :  ………………………………………………… 
Kefil İmzası / Onayı :         
 

 
2. KEFİL 

KKTC KİMLİK NO / TCKN / YKN / VKN / PASAPORT NO : ………………………………………………… 
Adı Soyadı : ………………………………………………… 
Adresi : ………………………………………………… 
E-Posta Adresi : ………………………………………………… 
Telefon Numarası : ………………………………………………… 

Kefil İmzası / Onayı :         

 

  

Lütfen aşağıda yer alan beyanı, noktalı alana el yazınız ile yazınız.  

“Sözleşme çerçevesinde, ….../.…./…………….. tarihi itibarıyla, ……………………………...... Türk Lirası 
azami tutara kadar kefil olduğumu ve yükümlülük altına girdiğimi kabul ve beyan ederim.’’ 

Kefil Beyanı: ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Islak imzanızla onayladığınız KMH açılışlarında, Sözleşme’nin bir örneğini teslim aldığınızı beyan etmek 

için, lütfen aşağıdaki noktalı alana el yazınız ile “TESLİM ALDIM” yazınız. 

Sözleşmenin bir örneğini .............................................................................................................................. 

 

Lütfen aşağıda yer alan beyanı, noktalı alana el yazınız ile yazınız.  

“Sözleşme çerçevesinde, ….../.…./…………….. tarihi itibarıyla, ……………………………...... Türk Lirası 
azami tutara kadar kefil olduğumu ve yükümlülük altına girdiğimi kabul ve beyan ederim.’’  

Kefil Beyanı: ………………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………...….. 

Müşteri Şubeden kullandığı kredilerde, Sözleşme’nin bir örneğini teslim aldığını beyan etmek için,  

aşağıdaki noktalı alana el yazısı ile “TESLİM ALDIM” yazdı. 

Sözleşmenin bir örneğini .............................................................................................................................. 

 



 

1.Müşteri İmzası :………………………………                2.Müşteri İmzası : ……………………………… 

1.Kefil İmzası :………………………………….                2.Kefil İmzası:…………………………………… 

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.  KKTC Ülke Müdürlüğü, Memduh Asaf Sokak No:1 Köşklüçiftlik Lefkoşa         

ŞAHİTLER : 
 
KKTC KİMLİK NO / TCKN / YKN / VKN / PASAPORT NO : ………………………………………………… 
Adı Soyadı : ………………………………………………… 
Adresi : ………………………………………………… 

E-posta Adresi     : ………………………………………………… 
Telefon Numarası :  ………………………………………………… 
 
Şahit İmzası / Onayı :         
 

 
 
KKTC KİMLİK NO / TCKN / YKN / VKN / PASAPORT NO : ………………………………………………… 
Adı Soyadı : ………………………………………………… 
Adresi : ………………………………………………… 

E-posta Adresi     : ………………………………………………… 
Telefon Numarası :  ………………………………………………… 
 
Şahit İmzası / Onayı :         

 
 
 
 
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. 

…………………………………………………Şubesi 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
 
1. Yetkili Adı Soyadı: ………………………………          2. Yetkili Adı Soyadı: …………………………… 

 
İmzası:                                                                        İmzası:  
 
 
 
  



 

1.Müşteri İmzası :………………………………                2.Müşteri İmzası : ……………………………… 

1.Kefil İmzası :………………………………….                2.Kefil İmzası:…………………………………… 

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.  KKTC Ülke Müdürlüğü, Memduh Asaf Sokak No:1 Köşklüçiftlik Lefkoşa         

TERİMLER LİSTESİ  

Akdi Faiz Oranı 
Kredi Limiti’nden kullanılan tutara, son ödeme tarihine kadar günlük olarak işleyecek faiz 
oranıdır. TCMB tarafından da yapılan düzenlemelere göre, akdi faiz oranında değişiklik 
yapabiliriz. 

BSİV Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi 

KKDF Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu 

Kalıcı Veri 

Saklayıcısı 

Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilginin kaydedilmesine ve bu bilgiye 
ulaşılmasına imkan veren mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve 

benzeri her türlü araç veya ortamdır. Kalıcı veri saklayıcısına kaydedilen bilgiler, amacına 
uygun olarak makul bir süre incelenebilir ve değiştirilmeden kopyalanabilir olmalıdır. 

Mahsup  Hesaba geçirmeyi, alacakların borçların ödenmesinde kullanılmasını ifade eder. 

Muaccel Kredi borcunuzun tamamının hemen ödenecek hale gelmesidir. 

Paranın Hapsi 
Borcun vadesi gelmesi halinde bankanın, müşterinin mevduatı ve alacaklarını borcun 

teminatı olarak alıkoyma ve paraya çevirme hakkını ifade etmektedir. 

Resim Ödemesi 
Bir faaliyetin yerine getirilebilmesi için yetki ve izin alınması gereken kamu kuruluşunun, 

bu yetki ve izin karşılığında aldığı ödemedir. 

Temerrüt Kredi ödemesinin geç yapılması durumudur. 

Temerrüt Faiz Oranı 
Kredi Limiti’nden kullanılan tutarın son ödeme tarihinde ödenmemesi durumunda, son 

ödeme tarihinden sonraki günler için hesaplanacaktır.  

Valör 
İşlem yapılış tarihi ile işlemin gerçekleşme tarihi arasındaki farkı ifade eder. Valör tarihi, 
işlemin karşılık olarak muhasebe hesaplarına alacak ve borç geçtiği özetle işlemin fiili 
olarak gerçekleştiği tarihtir. 

 


