
 

 

      

 
 

 
 
 

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 
 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU 

 
 
 
 
 
 
Müşteri Numarası   : …………………………………… 

 

Müşteri Adı - Soyadı/Unvanı : …………………………………………..………………………………… 

………....…………………………………………………………………… 
 

 

 
 

 
 

T. Garanti Bankası A.Ş. 
Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 

Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul 
www.garanti.com.tr 

 
 

 

http://www.garanti.com.tr/


T. Garanti Bankası A.Ş. 

Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 

Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul 

www.garanti.com.tr 

 

1/5 
 

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 
SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU 

 
İşbu Genel Kredi Sözleşmesi = “GKS” Bilgilendirme Formu = “Form” bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna 
göre Form’un devamında yer alan GKS’nin aşağıda içerikleri hakkında bilgi verilen maddelerini ve diğer tüm 
maddelerini Türk Borçlar Kanunu’nun genel işlem koşullarına ilişkin hükümleri çerçevesinde incelemenizi rica 
eder, maddelerin hukuki ve finansal sonuçları hakkında sizinle görüşmeye ve müzakere etmeye hazır 
olduğumuzu beyan ederiz. 
 
GKS muhtelif bölümler halinde düzenlenmiş olmasına rağmen bir bütün teşkil etmekte olup herhangi bir 
hüküm sadece bir bölümle ilgili konularda değil, diğer tüm bölümlerle ilgili herhangi bir duruma veya işleme de 
uygulanabilecek ve muayyen bir kredi ile ilgili maddeler, niteliğine aykırı olmadıkça diğer krediler için de 
aynen geçerli olacaktır. 
 
Kredi tesisi, GKS ve ilgili Kredi Özel Şartları’nın imzalanması ve Bankamız’ca öngörülen kredi kullandırım 
şartlarının yerine getirilmesi sonrasında gerçekleştirilecektir. 
 
I – KREDİ LİMİTİ ve KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

Limit İptali - Madde 4 
Banka’nın, limiti, mevzuattan kaynaklanan veya Müşteri’nin mali durumunun önemli ölçüde kötüleşmesi, 
Teminatların önemli ölçüde değer kaybetmesi, teminatsız kalınması, ek Teminat talebinin ve diğer kredi 
kullanım koşullarının yerine getirilememesi gibi haklı sebeplerin varlığı halinde bildirim yapılmasına gerek 
olmaksızın; Müşteri’nin mali yapısı, ortaklık yapısı ve ekonomik ve piyasa koşullarının değişmesi halinde ise 15 
gün önceden bildirim yapılmak kaydı ile kısmen veya tamamen azaltabileceği/iptal edebileceği. 
Kredi Kullandırım Koşulları - Madde 6 
Banka’nın her bir kredinin kullandırım koşullarını saptamaya yetkili olduğu, Müşteri’nin Banka’nın isteyeceği 
her türlü belge, taahhütname ve sair belgeleri vermesi gerektiği. 

Kredi Para Cinsi - Madde 8 
Ekonomik ve iktisadi koşulların gerektirmesi halinde, tahsis edilen limitin para cinsinden farklı bir para cinsi 
üzerinden kredi kullandırılabileceği, Kredi’nin para cinsinin Teminatlardan istifade edebilmek amacıyla 
başlangıçta tahsis edilen yabancı para cinsine dönüştürülebileceği. 

Kredi Faizi - Madde 9 
Banka’nın TCMB’ye bildirilen oranları geçmemek ve önceden bilgilendirilmek sureti ile faiz oranlarını artırıp 
azaltabileceği, bu suretle belirlenecek faiz oranı uygulanarak bu oran üzerinden hesaplanmış faiz tutarları, 
BSMV, KKDF ve sair resim, harç ve mali yükümlülüklerin Müşteri tarafından ödeneceği. 

Temerrüt Faizi (Geçmiş Günler Faizi) - Madde 10 
Müşteri’nin borcunu ödemeyerek veya GKS’nin VI. maddesinde belirlenen temerrüt hallerinden birinin 
gerçekleşmesi nedeniyle Temerrüt’e düşmesi halinde, Temerrüt’ün doğduğu tarihten fiili ödemeyi 
gerçekleştirdiği güne kadar işleyecek Banka’ca tespit edilmiş en yüksek kredi faiz oranının yıllık %50 fazlası 
olarak hesaplanacak oranda temerrüt faizi (geçmiş günler faizi) (teşvik kapsamındaki kredilerde ayrıca 
mevzuat ile öngörülen ceza faizini) ödeyeceği; Banka’nın alacağını Türk Lirası karşılığı talep edebileceği. 
Erken Ödeme - Madde 11 

Müşteri’nin, erken ödeme halinde erken kapatma ücreti ile bu nedenle doğabilecek vergi, KKDF gibi mali 
yükümlülükleri ödeyeceği, Banka’nın mahrum kalacağı faiz tutarını talep hakkı; Kredi’yi tesis/idame 
yükümlülüğünü sona erdiren nedenler ve işlemiş faiz, sair tutarlar ile Kredi tutarının Banka’ya ödeneceği. 

Kredi’nin Geri Ödenmesi – Madde 12 
Ödeme yapılmaması halinde Banka’nın, Kredi geri ödemelerine tekabül eden tutarı, Müşteri’nin Banka 
nezdindeki hesaplarından tahsil ve birden fazla borcun muaccel olması ve ödemenin hangi borca istinaden 
yapıldığının belirtilmemiş olması halinde, ödenen tutarı dilediği borca mahsup edebileceği. 
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II - KREDİ’YE UYGULANACAK HÜKÜMLER  
Cari Hesap Usulünün Uygulanması - Madde 1 
Banka’nın bazı kredileri cari hesap uygulaması dışında tutma hakkı; Müşteri’ye bildirim yapılarak cari 
hesapların limitlerini azaltıp, artırabileceği. 
Kredi Türlerine Göre İlgili Mevzuattan ve İşbu Sözleşme’den Kaynaklanan Müşteri Yükümlülükleri - 
Madde 3 
Banka’nın, hizmetin, malın ayıplı çıkması, geç teslim edilmesi veya teslim edilmemesi gibi durumlardan, 
uyuşmazlıklardan sorumluluğu olmayacağı; Müşteri’nin kredileri Banka’ya beyan ettiği amaçla ve ilgili kanun, 
mevzuat ve kurallara uygun olarak kullanacağı; Müşteri’nin belirtilen düzenlemeler tahtındaki tüm 
yükümlülüklerini yerine getireceği; gerekli/usulüne uygun düzenlenmiş belgeleri ibraz edeceği ve Banka’nın 
denetim yetkisinin bulunduğu; mevzuatta meydana gelecek değişikliklerin Banka’ca re’sen uygulanacağı; 
Müşteri’nin işbu madde hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde kendisine tanınan hak ve muafiyetler 
nedeniyle ödemediği veya bu hak ve muafiyetlerden yararlanmayan bir ticari krediye göre eksik ödediği faiz, 
KKDF/fon payı, komisyon, masraf, vergi, prim, resim ve harçları ve/veya bunların farkları ile yürürlükteki 
mevzuat tahtındaki her türlü temerrüt ve ceza faizini, Banka’nın ödemek zorunda kalacağı temerrüt faizini 
(geçmiş günler faizini) ve ayrıca kararname ve tebliğlerde tespit olunan esas ve şartlara aykırı olarak istisna ve 
teşviklerden yararlanması halinde Banka’ya uygulanacak müeyyide ve ceza faizlerini derhal ödeyeceği.  
Kur Riski - Madde 4.3 
Banka’ca kullandırılacak döviz veya dövize endeksli kredilerin kullandırım ve ödeme tarihleri arasındaki kur 
riski; her türlü kur farkı, parite farkı, prim ve diğer her türlü adlar altında ödenmesi gerekecek tutarlar ve arbitraj 
zararları ile ortaya çıkacak ek ödeme masrafları; kur farkı üzerinden ayrıca hesaplanacak olan BSMV, fon vs. 
yasal yükümlülüklerin Müşteri’ye ait olacağı; döviz kurlarının değişmesi nedeni ile Kredi Limiti’nin aşılması 
halinde Müşteri’nin anılan farkı Banka’ya yatıracağı. 
III - TEMİNATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
Kredi’nin Teminat Karşılığı Kullandırılması - Madde 1 
Banka’nın krediyi, uygun göreceği ayni şahsi ve her nevi Teminat karşılığında kullandıracağı; Müşteri’nin 
Teminatları Kredi Limiti’ne, marj oranına göre Banka tarafından tayin olunacak süre içinde Banka’ya vereceği; 
teminat olarak rehin alınan her türlü malın, nakliye ve muhafazası esnasında doğacak her türlü hasar, kayıp ve 
bunlarla ilgili olağan ve olağanüstü her nevi masrafların Müşteri’ye ait olacağı.  
Teminat ile Temin Edilen Borçların Kapsamı - Madde 2 
Teminatların GKS’den doğan borçların tümü için teminat teşkil edeceği; Teminatların paraya çevrilmesinden 
/tahsilinden kaynaklanan veya sigorta tazminatları ve kamulaştırma bedelleri gibi Banka tarafından 
Teminatlarla ilgili olarak veya bunların yerine geçmek üzere elde edilecek tutarların, ayrıca merhun ortaklık 
payları ve tahvillerin yerini alan yeni paylar ve tahvillerin Teminat’ı teşkil edeceği ve bunlar üzerinde Banka’nın 
rehin hakkı.  
Yeni/Ek Teminat Talebi - Madde 3 
Banka’nın Teminat marj oranları değiştirme; yeniden ilave Teminat isteme hakkı. 
IV - BANKA’NIN REHİN; HAPİS; TAKAS ve MAHSUP HAKKI 
Müşteri/kefillerin Banka nezdindeki nakit, alacak ile her türlü hesaplar, her türlü kıymetli evrak, altın, gümüş ve 
benzeri madenler ve borsa ve/veya piyasa değeri olan her türlü emtia ve menkulleri, her çeşit mal varlığı 
değerlerinin ve bunların paraya çevrilmesi/tahsili halinde elde edilecek tutarların Banka’ya rehinli bulunduğu; 
Müşteri’nin, Banka’ya olan borçlarını Banka’da mevcut alacakları ile ve sair Teminatlarla takas ve mahsup 
etme hakkı bulunmadığı; bu değerlerin Banka’nın muvafakati olmaksızın üçüncü şahıslara rehin ve devir 
edilemeyeceği; Müşteri’nin temerrüdü halinde bu değerler üzerindeki tasarrufunun kısıtlanabileceği/blokeye 
alınabileceği ve/veya doğrudan borsa veya piyasa fiyatı üzerinden satışları yapılarak Banka tarafından paraya 
çevrilebileceği, borçlara mahsup edilebileceği; Banka’nın takas ve mahsup hakkını kullanması nedeniyle 
meydana gelebilecek faiz, kur farkı ve diğer tutarların Müşteri tarafından talep edilemeyeceği.  
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VI - MÜŞTERİ’NİN TEMERRÜDÜ 
Herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden temerrüdün oluştuğu ve borcun derhal muaccel hale geldiği 
durumlar; Banka’nın Müşteri’ye makul bir süre vererek giderilmesini istemesine rağmen giderilmediği takdirde 
borcun tamamını muaccel kılabilecek temerrüt durumları; Banka’nın muacceliyet halinin niteliğine göre 
Sözleşme’yi feshedebileceği. 
Kredi’nin Kat’ı - Madde 4 
Temerrüt’ün gerçekleşmesi ve/veya Banka’nın alacaklarını muaccel kılarak kat etmesi halinde Müşteri’nin 
borçlarının tamamının ödeneceği. 
Banka’nın Depo Talep Hakkı - Madde 5 
Banka’nın teminat mektuplarının iadesini veya gayrinakdi risk tutarlarının depo edilmesini talep hakkı. 
Haciz ve İflas Yolu İle Takip Yetkisi - Madde 6 
Banka’nın muacceliyet halinde, haciz veya iflas yolu ile takibe geçebileceği, ihtiyati haciz/ihtiyati tedbir kararı 
alıp uygulayabileceği. 
Banka’nın Teminat Göstermekten Vareste Tutulması - Madde 7 
Müşteri’nin aleyhine açılan dava ve takiplerde, Banka’nın teminat yatırması/teminat mektubu vermesini 
istemeyeceği, teminat göstermekten vareste tutulacağı, mahkemelerce teminat istenen hallerde diğer 
bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyonların Müşteri tarafından ödeneceği. 
Kredi Kat’ı, Dava ve İcra Masrafları - Madde 8 
Müşteri’nin, Banka’nın göndereceği her türlü ihbar, ihtar veya mektupların, noter harç ve giderleri posta/kurye 
masrafları ile borçlarının tahsili konusunda Banka’nın yasal takibat yapması halinde teminat mektuplarının 
komisyonları ve masrafları dahil olmak üzere, tüm masrafları ve anapara, faiz ve sair her türlü harç ve 
masraflarla birlikte, avukatlık ücretini ve bunun gider vergisi ve katma değer vergisi ve icra dairelerinde yapılan 
tahsilatta tahakkuk edecek tahsil harcını ödeyeceği. 
VII - KOMİSYON, VERGİ ve MASRAFLAR 
Krediler, hesaplar ve alınan Teminatlar ile ilgili olarak her tür komisyon, ücret, masraf ve sair giderlerin; her 
türlü vergi, resim, harç, faiz, komisyon ve masraflara ait KKDF, gider vergileri (BMSV de dahil), resmi 
kurumların Banka’dan her ne ad altında olursa olsun tahsil edeceği tutarların ve sair fon, resim ve harçların ve 
bunlara yapılacak zamlar ve eklerin, cezaların, sigorta prim ve masrafların, bunlarda meydana gelebilecek 
artışların Müşteri’ye ait olduğu, bunların ne şekilde belirleneceği, değiştirileceği ve Müşteri’den tahsil edileceği; 
Müşteri’nin vazgeçmesi veya kendisinden kaynaklanan başkaca bir nedenle Kredi’nin kullandırılmaması 
halinde dosyalama ve ekspertiz masraflarını, Kredi’nin hiç ya da süresinde, tamamen veya kısmen 
kullanılmamasından kaynaklanan komisyonları ve diğer masrafları ödeyeceği. 
VIII - SİGORTA 
Müşteri’nin Banka’nın gerekli görmesi durumunda yaptıracağı hayat sigortası yanında, Teminatları, her türlü 
rizikoya karşı Banka veya muhabiri lehine sigorta ettireceği; bu sigortaları Banka’nın yaptırabileceği, daha 
önceki sigortaların poliçelerine dain-i mürtehin hakkının işleneceği; Banka tarafından yaptırılacak sigortaların 
prim ve sair giderlerinin Müşteri’nin borcu olduğu ve kendisinden tahsil edileceği; sigorta sözleşmelerinden 
doğan tazminatların dain-i mürtehin olan Banka’ya ödeneceği. 
IX - KREDİ TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 
İskonto ve İştira Kredileri - Madde 1.1 
Müşteri’nin, çeklerin karşılıksız olması veya herhangi bir sebeple tahsil edilememesi ve iskonto ve iştira edilen 
senetlerin vadelerinde ödenmemesi halinde mütemerrit olacağı. 
İhracat Kredileri - Madde 1.2 
İhracat taahhüdü kapatılmadığı takdirde uygulanan istisnaların cezasıyla birlikte Müşteri’den tahsil edileceği; 
vesaikin gerçekliği ve temsil ettiği mallarla ilgili sorumlulukların Müşteri’ye ait olduğu. 
Sermaye Hareketleri Genelgesi Uyarınca İşletme İhtiyacı İçin Sağlanan Krediler - Madde 1.4 
KKDF yükümlülüğü, oluşacak KKDF farkının cezasıyla birlikte Müşteri’ye ait olacağı, UVK numarasının 
Banka’ya sunulmasının Müşteri’nin sorumluluğunda olduğu. 
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Altın Kredileri - Madde 1.6 
Kredi işlemleriyle ilgili olarak altın alış ve satış fiyatlarının Banka tarafından serbestçe tespit edileceği. 
Kredili Ticari Mevduat Hesabı - Madde 1.7 
Banka’nın, Kredili Ticari Mevduat Hesabı’ndan kaynaklanan borcu, hesabına yatırılan para/gelen havale 
bedelinden, valör hükümleri çerçevesinde anında veya gün sonlarında mahsup etmeye yetkili olduğu. 
Teminat Mektubu ve Garantiler - Madde 2.1 
Banka’nın teminat mektubunu/garantiyi Muhatap tarafından talep edilecek şekilde düzenlemeye/tadil etmeye, 
faiz, cezai şart vs. ödemeyi yükümlendiğine dair ibareler koymaya yetkili olduğu; tazmin halinde Müşteri’ye 
rücu edeceği. 
Akreditif Kredisi - Madde 2.2 
Müşteri’nin, akreditif konusu vesaik tutarının muhabir tarafindan akreditif lehtarına ödenerek Banka hesabına 
zimmet kaydedildiği tarih itibarıyla borcunu döviz üzerinden ödeyeceği; Banka’nın Teminat kapsamında 
Müşteri adına hareket edebileceği; Müşteri’nin akreditifle ilgili her türlü işlemi uygun şekilde yerine getirme 
sorumluluğu ve akreditifin uygulanarak nakit krediye dönüşmesinden itibaren faiz, gider vergisi; komisyon ve 
sair gideri ödeyeceği. 
X - DİĞER HÜKÜMLER 
Devir - Madde 1 
Banka’nın devir hakkı; Müşteri’nin, devir için Banka’nın yazılı muvafakatini alması gerekliliği. 
Tebligat Adresi - Madde 4 
Müşteri/kefillerin ikametgah/elektronik posta değişikliklerini ticaret siciline tescil ve Banka’ya noter aracılığı ile 
yazılı olarak bildirme yükümlülüğü; yetkili imzalarda oluşacak değişikliğin Banka’ya bildirilmemesi halinde 
doğacak zarardan Banka’nın sorumlu olmayacağı. 
Hesap Özeti - Madde 5 
Banka’nın hesap özeti göndermesi, Müşteri’nin 1 (bir) ay içerisinde itirazda bulunmaması halinde hesap özeti 
içeriğinin kesinleşeceği. 
Bilgi Değişiklikleri - Madde 6 
Müşteri/kefillerin vermiş olduğu bilgilerdeki değişiklikleri ve ilgili belgeleri yazılı olarak bildirmesi. 
Sorumluluk - Madde 7 
Banka’nın imza benzerliklerinden, hile (aldatma)/sahteciliklerden, iletişim vasıtalarındaki arızalardan, telefon, 
e-posta, swift, faks aracılığıyla gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından, yanlış, okunaksız veya eksik 
iletilmiş olmasından, postada kaybolmasından, Müşteri’nin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit 
yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden ve Banka muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin 
eylemlerinden, kusuru oranında sorumlu olacağı. 
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 “Lütfen barkod yapıştırınız” 
 
 
 
 
 
Bilgi ve Belge Temini - Madde 8 
Banka’nın T.C. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Borsalar 
gibi resmi kuruluşlar ile yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren resmi ve özel bankalar, finansman şirketleri 
ve özel finans kurumları, Banka’nın yurt içi veya yurt dışında yerleşik kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar da 
dahil ana ortaklıkları veya Müşteri’nin Banka aracılığıyla gerçekleştirdiği dış ticaret işlemlerinde veya 
kullandığı/kullanacağı krediler de dahil varlıkların satışı amacıyla veya bu kredilerin finansmanı amacıyla 
Banka’nın kredi temin ettiği durumlarda ilgili resmi ve özel bankalar, finansman şirketleri ve özel finans 
kurumlarından bilgi ve belge verme/alma yetkisi. 
 
Yukarıda yer alan açıklamaları okudum, 2 (iki) nüshadan ibaret işbu Sözleşme Öncesi Bilgilendirme 
Formu’nu teslim aldım ve imzalamış olduğum nüshayı Banka’ya teslim ettim. 
 
İmza Tarihi    : …../……/………. 
 
MÜŞTERİ  
Adı - Soyadı/Unvanı  : ………………………………………………………………………………… 

 ..………………………………………………………………………………… 
 
 
Adresi     : ………………………………………………………………………………… 

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

Kaşe ve İmza   :   
  
 
 
 

  Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 
 
 
 
BANKA   : Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
      ……………………… Şubesi 
Kaşe ve İmza   :
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Müşteri Numarası   : …………………………………… 

 

Müşteri Adı - Soyadı/Unvanı  : …………………………………………..………………………………… 
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TANIMLAR 
İşbu Sözleşme’de geçen tabirler, aksi belirtilmedikçe aşağıdaki anlamları ifade edecektir: 

“Banka” Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’yi,  

“BSMV” Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’ni,  

“Euribor” Euro cinsinden mevduatların Avrupa Bankalar Federasyonu ve ACI-Finans 
Piyasaları Birliği’nce (yahut bu iki kuruluşun faiz oranlarını takip ve yayınlamak 
üzere tesis edeceği kuruluşlarca) belirlenecek faiz oranlarını,  

“Faiz” "Faiz Dönemi"; Faiz tahakkukuna esas olmak üzere bir Faiz Ödeme Tarihi’nde 
başlayan ve müteakip Faiz Ödeme Tarihi’nde sona eren ve süresi Ödeme Planı’nda 
da belirtilen her bir dönemi,  
"Faiz Belirleme Tarihi"; Faiz Dönemi başlangıcından iki iş günü öncesini,  
"Faiz Ödeme Tarihi"; Faiz tutarının ödeneceği iş gününü, iş günü olmayan bir tarihe 
rastlaması halinde aynı takvim ayı içinde olmak kaydıyla müteakip iş gününü, aksi 
takdirde bir önceki iş gününü,  

“Geri Ödeme 
Tarihi” 

Kredi geri ödemelerinin yapılacağı tarihi,  

“Grup Şirketi” Müşteri’nin doğrudan ya da dolaylı ortaklığının bulunduğu şirketleri,   

“KKDF” Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’nu,  

“Kredi” İşbu Sözleşme ve eklerinde hüküm ile şartları belirlenen Müşteri’nin kullandığı 
krediyi,  

“Kredi Hesabı” Banka tarafından yapılan ödemeler, tahakkuk ettirilen komisyon, faiz, her türlü vergi 
ve resimler ve Kredi sebebiyle Banka’ca yapılacak her nevi hizmetlerin karşılığı 
olarak alınacak ücretlerle, Müşteri tarafından Banka’ya yapılacak ödemelerin hesap 
ve tespitinde, bakiyelerin tanınmasında kullanılmak üzere, Banka nezdinde Müşteri 
adına açılan hesabı,  

“Kredi Limiti” Müşteri’ye işbu Sözleşme ve ekleri gereğince ödenebilecek azami tutarı,  

“Müşteri” İşbu Sözleşme’yi imzalayarak Kredi kullanan gerçek veya tüzel kişi/kişileri,  

“Ödeme Planı” İşbu Sözleşme gereğince Müşteri’ye kullandırılan Kredi’nin anapara, faiz , fon , 
BSMV ve ödenmesinin gerekmesi halinde KKDF ile her türlü vergi ve masraflarıyla 
birlikte geri ödeme toplam tutarını ve ödeme tarih ve tutarlarını veya Kredi tutarını 
gösteren belgeyi,  

“Sözleşme” Banka ve Müşteri arasında akdedilen işbu Sözleşme ile Kredi’ye ilişkin özel hüküm 
ve şartları düzenleyen eklerini,  

“Taksit” Kredi anaparasının dilimler şeklinde geri ödenmesi halinde her bir dilim tutarı ile bu 
tutarın faizi, fon ve BSMV ile ödenmesinin gerekmesi halinde KKDF’den oluşan 
tutarı,  

“Taksit Ödeme 
Tarihi” 

Ödeme Planı’nda Taksitlerin ödeneceği tarih olarak gösterilen her bir tarihi,  

“TCMB” Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,  

“Teminat” Kredi’nin güvencesini teşkil etmek üzere Müşteri tarafından Banka lehine veya 
emrine tesis, tescil yahut teslim edilen değerler, kefalet veya Banka lehine tesis 
edilecek rehin ve ipotek gibi güvenceleri,  

“Toplam Borç 
Tutarı” 

Müşteri’nin Kredi tahtında Banka’ya ödeyeceği anapara, faiz, fon, BSMV ve 
ödenmesinin gerekmesi halinde KKDF ile her türlü giderlerin toplamını,  

“Temerrüt” Sözleşme’nin VI. maddesinde sayılan hallerden birinin vuku bulması durumunu. 
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GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 
 
İşbu Genel Kredi Sözleşmesi Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile Müşteri arasında akdedilmiş olup, 
taraflar her bir Kredi için işbu Sözleşme’ye ek olarak düzenlenecek Kredi Özel Şartları uyarınca 
kullandırılacak kredilere aşağıda yer alan genel hüküm ve şartların uygulanacağı yönünde mutabık 
kalmışlardır. 
Müşterilerin ve/veya kefillerin Banka'nın her şubesinden Sözleşme’nin bir örneğini edinme, içeriğini 
inceleme ve bilgilenme hakkı mevcuttur.  
 
I – KREDİ LİMİTİ ve KULANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
 
1. Limit Tesisi  
İşbu Sözleşme'nin imzalandığı tarih itibarıyla Müşteri’ye işbu Sözleşme’nin imza kısmında belirtilen 
tutarda Kredi Limiti tesis edilmiştir. 
 
2. Limit Artırımı 
Müşteri, Banka’dan mevcut limitini artırım talebinde bulanabilecektir. Müşteri’nin limit artırım talebinin 
ekonomik ve piyasa koşulları açısından uygun olması, Müşteri’nin değerlendirme tarihi itibarıyla 
mevcut veya Banka’ya beyan ettiği mali yapısının yeterli olması halinde, Kredi Limiti artırılabilecektir. 
Müşteri’nin Kredi Limiti'nin artırılması halinde işbu Sözleşme ekindeki Limit Artırım Sayfası 
doldurularak Müşteri ve Banka tarafından imzalanacaktır. Toplam Kredi Limiti her bir Limit Artırım 
Sayfası’nda belirtilen tutara yükseltilmiş olacaktır. 
İşbu Sözleşme tahtında birden fazla farklı para cinsinden Kredi kullanılması halinde, her bir Kredi’nin 
kullandırım tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak değeri, Sözleşme’nin limitinin 
saptanmasında esas olacaktır. 
 
3. Kredi’nin Kullandırılma Şekli 
Banka, nakdi krediyi Müşteri’ye nakden ödeyerek kullandırabileceği gibi, gerek görmesi halinde 
Banka’dan kullanılan Kredi ile finanse edilen emtianın/taşınmazın satıcısına ödeme yaparak da 
kullandırabilecektir. 
Banka’nın gayrinakdi krediyi ise Müşteri lehine teminat mektubu, garanti, akreditif düzenlemek 
suretiyle veya herhangi bir başka isim altında kullandırması mümkündür. 
 
4. Limit İptali 
Müşteri ve risk grubuna kullandırılan toplam kredinin mevzuatta öngörülen sınırlamaları aşması, 
Müşteri’nin mali durumunun önemli ölçüde kötüleşmesi, limit tahsisi için talep edilmiş olan mevcut 
Teminatların önemli ölçüde değer kaybetmesi, teminatsız kalınması, yeni/ek Teminat talebinin ve diğer 
kredi kullanım koşullarının yerine getirilememesi gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Müşteri’nin limiti 
bildirim yapılmasına gerek olmaksızın kısmen veya tamamen iptal edilebilecektir. Bununla birlikte 
Müşteri’nin değerlendirme tarihi itibarıyla mevcut veya Banka’ya beyan ettiği mali yapısı ve Banka’ca 
dikkate alınan diğer koşullar ile ekonomik ve piyasa koşullarının değişmesi halinde 15 gün önceden 
Müşteri’ye bildirim yapılmak kaydı ile Kredi Limiti kısmen veya tamamen azaltılabilecek ya da kısmen 
veya tamamen iptal edilebilecektir.  
Ayrıca bu hallerin olup olmadığına bakılmaksızın Banka tahsis ettiği ancak henüz kullandırmadığı kredi 
limitlerini kısmen veya tamamen iptal edebilir.  
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5. Kredi Türleri  
İşbu Sözleşme uyarınca Müşteri’ye; TL veya döviz cinsinden ihracat, iskonto ve iştira, yatırım ve 
teçhizat, işletme, taşıt, taksitli ticari kredi, altın kredisi, faktoring kredisi vesair nakdi krediler ile 
teminat mektubu, garanti, garanti akreditifi, kontrgaranti ve kefalet kredisi, akreditif, ithalat kabul ve 
aval kredisi, şirket kredi kartı kredisi vesair gayrinakdi krediler ile anılan kredilerin yeniden finansmanı 
amacıyla kredi kullandırılabilir; kredili ticari mevduat hesabı açılabilir. Banka’ca kullandırılacak olan 
Eximbank kredileri (Türkiye İhracat Kredi Bankası'nın ihracatın geliştirilmesi amacıyla doğrudan ya da 
bankalar aracılığıyla firmalara kullandırdığı krediler) ve diğer benzeri krediler de işbu Sözleşme 
hükümlerine tabidir. 
Müşteri, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olarak kullanacağı kredi türüne ait özel hüküm ve 
şartları içeren Kredi Özel Şartları’nı ayrıca imzalar. 
 
6. Kredi Kullandırım Koşulları  
Banka Müşteri’nin kullanacağı her bir kredinin kullandırım koşullarını saptamaya yetkili olup Müşteri ile 
mutabık kalınan Kredi’nin kullandırım koşullarına Kredi Özel Şartları’nda yer verilecektir. 
Müşteri, Kredi’nin açılması, devamı ve tasfiyesi sırasında Banka’nın isteyeceği her türlü belge, 
taahhütname ve sair belgeleri verir. 
 
7. Kredi'yi Kullandıracak Şube 
Kredi’nin kullanılacağı şube Kredi Özel Şartları’nda belirlenmedikçe, Banka Kredi’yi yurt içi veya yurt 
dışı herhangi bir şubesinden kullandırmaya, Müşteri’nin talebi üzerine veya şubenin kapanması veya 
diğer bir haklı ya da zorunlu sebeple, kullandırılan Kredi’yi diğer bir yurt içi veya yurt dışı şubeye 
nakletmeye yetkilidir. Müşteri’nin talep ettiği devirler nedeniyle doğacak masraflar Müşteri tarafından 
ödenir. 
 
8. Kredi Para Cinsi 
Banka’ca Müşteri’ye tesis edilen Kredi Limiti ile bir veya birden fazla Türk Lirası kredi, dövize endeksli 
kredi veya yasal mevzuat izin verdiği sürece döviz kredisi kullandırabilecektir. Müşteri ve Banka, 
Kredi’nin para cinsini Kredi Özel Şartları’nda belirler.  
Ekonomik ve iktisadi koşulların gerektirmesi halinde, işbu Sözleşme ile tahsis edilen Kredi Limiti’nin 
para cinsinden farklı bir para cinsi üzerinden kredi kullandırılabilecek olup, farklı yabancı para 
cinsinden veya yabancı paraya endeksli kullandırılan Kredi’nin para cinsi, Teminatlardan istifade 
edebilmek amacıyla başlangıçta tahsis edilen yabancı para cinsine dönüştürülebilecektir. 
 
9. Kredi Faizi  
Faiz Oranı: Bir ödeme planına bağlanmış kredilerde; faiz ödemeleri Ödeme Planı’nda belirtildiği şekilde 
gerçekleştirilecektir. Bir ödeme planına bağlı olmayan kredilerde; Kredi borcuna vade sonunda veya 
üçer aylık dönemlerde faiz tahakkuk ettirilecektir. 
Banka ile Müşteri arasında ilgili Kredi’nin faiz oranı belirlenerek yazılı bir mutabakata varılmak sureti ile 
(Kredi Özel Şartları’nda, Ödeme Planı’nda veya diğer bir şekilde) sabitlenebilecektir.  
Banka’ca kullandırılan Kredi’nin türüne göre, yukarıda belirtildiği şekilde faiz oranının Kredi Özel 
Şartları’nda sabitlenmemiş olduğu hallerde ve özellikle cari hesap şeklinde işleyen Kredilerde, Banka 
tarafından Müşteri’ye Kredi kullandırımından sonra herhangi bir devlet kuruluşu yahut bu konuda 
yetkili bir merci tarafından Banka’nın tabi olduğu şartlar, özellikle sahibi bulunduğu aktifler, kredi ve 
mevduatları konusundaki kanun veya mevzuatta yahut bunların tefsirinde bir değişiklik veya iktisadi 
şartlarda, piyasa koşullarındaki değişiklikler nedeni ile Banka’nın kredi tesis ve idame maliyetlerinin 
artması veya başka bir haklı sebep halinde Banka’nın işbu Sözleşme ve eki olan Kredi Özel Şartları 
uyarınca açtığı veya açacağı kredilerin niteliğine ve para cinsine göre, Banka tarafından TCMB’ye 
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bildirilen oranları geçmemek ve Müşteri önceden bilgilendirilmek sureti ile Müşteri’ye kullandırılan 
Kredi’ye uygulanan faiz oranları artırılabilir ya da azaltılabilir. Bu suretle belirlenecek faiz oranı 
uygulanarak bu oran üzerinden hesaplanmış faiz tutarlarını, BSMV, KKDF ve sair resim, harç ve mali 
yükümlülükleri de Müşteri ödeyecektir. 
Yurt Dışından Kullandırılan Krediler: Müşteri, Banka’nın yurt dışı şubelerinden Kredi kullanması 
halinde; Kredi’nin kullanıldığı tarihten Geri Ödeme Tarihi’ne kadar geçecek sürede belirlenen Faiz 
Dönemleri itibarıyla ve Faiz Dönemleri’nin son gününde ödenmek üzere, belirtilen faiz oranı üzerinden 
hesaplanacak tutarda faiz ödeyecektir. Faiz, bir yıl 360 gün hesabıyla gün sayısına göre hesap edilecek 
ve Faiz Dönemi’nin hemen sonundaki Faiz Ödeme Tarihi’nde ödenecektir. 
Altın Kredileri: Faiz, kararlaştırılacak Faiz Dönemleri için altın üzerinden tahakkuk edecek ve Banka 
hesaplarında bu şekilde izlenecektir. 
Libor/Euribor Oranının Belirlenmesi: Faiz oranının Libor/Euribor’a belirli bir marj eklenmesi suretiyle 
belirlenmesi halinde, esas alınacak Libor/Euribor oranı faiz belirleme tarihinde Londra/Frankfurt saati 
ile sabah saat 11:00’de Reuters ekranı Libor/Euribor sahifesindeki oran olacaktır. Eğer, Reuters ekranı 
Libor/Euribor sahifesinde birden fazla oran görülecek olursa, faiz oranı, bunların aritmetik ortalaması 
olarak belirlenecektir. Herhangi bir nedenle Libor/Euribor oranı Reuters ekranı ilgili sahifesinde 
belirlenemeyecek olursa, Banka faiz oranını kote edilmiş son iki banka (veya tek banka varsa, 
bankanın) faiz oranlarını esas alarak belirleyecektir. 
Cari Hesaplarda Faiz Uygulaması; Cari hesapların faizleri adât üzerinden, gider vergileri ile birlikte 
Banka'ca tahakkuk ettirilerek Müşteri tarafından ödenecektir. Cari hesaplardan çekilen paralarla, 
yukarıda belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirilecek tutarlar, çekildikleri ve tahakkuk ettirildikleri gün 
valörü ile hesaba borç, yatırılanlar ise yatırıldıklarını takip eden ilk iş günü valörü ile hesaba alacak 
yazılacaktır.  
Bileşik Faiz Uygulaması: İşbu Sözleşme uyarınca açılan cari hesap şeklinde işleyen kredi ve hesaplara, 
bileşik faizler yürütülür. Faizler ile gider vergileri, işbu Sözleşme ve eki olan Kredi Özel Şartları’nda 
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.  
TCMB’nin veya diğer yetkili mercilerin bu kredilerin faizleri ve taahhuk devreleri için alacakları yeni 
kararlar da yürürlük tarihinden itibaren uygulanacaktır. 
 
10. Temerrüt Faizi (Geçmiş Günler Faizi) 
Müşteri’nin Kredi borcunu (taksitlendirilmiş kredilerde Taksitlerden herhangi birini), faiz, komisyon, 
masraf, bilumum vergi, resim ve harçlarını veya diğer bir tutarı (kur farklarını ve arbitraj masrafları v.s.) 
Taksit Ödeme Tarihi’nde/vadesinde ödemeyerek temerrüde düşmesi ve ayrıca işbu Sözleşme’nin VI. 
maddesinde belirlenen temerrüt hallerinden birinin vuku bulması nedeni ile temerrüde düşmesi halinde 
Müşteri, temerrüdün doğduğu tarihten itibaren fiili ödemeyi gerçekleştirdiği güne kadar geçecek günler 
için Banka’ca tespit edilmiş en yüksek kredi faiz oranının yıllık %50 (yüzde elli) fazlası olarak 
hesaplanacak oranda temerrüt faizini (geçmiş günler faizini) (teşvik kapsamındaki kredilerde ayrıca 
mevzuat ile öngörülen ceza faizini) ödeyecektir. 
Kredi tutarının yabancı para cinsinden belirlendiği hallerde Banka, bu Kredi’den kaynaklanan 
alacağının, muacceliyet veya takip ya da dava tarihinde TCMB döviz satış kuru üzerinden hesaplanmış 
Türk Lirası karşılığını talep edebilir. Bu durumda Kredi’den kaynaklanan Banka alacağına; muacceliyet 
ya da takip veya dava tarihinden Banka’ya ödendiği tarihe kadar geçecek süre için borcun Türk 
Lirası’na çevrildiği tarihte Banka’da Türk Lirası krediler için geçerli en yüksek kredi faiz oranının %50 
(yüzde elli) fazlası oranında temerrüt faizi (geçmiş günler faizi) uygulanacaktır.  
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11. Erken Ödeme  
Müşteri, karz akdi (tüketim ödüncü sözleşmesi) uyarınca kullandırılacak kredilerde bakiye borcunu 
vadesinden önce ödeyerek Banka’nın mutabakatı ile hesabını kapatabilecektir. Erken ödeme Banka’nın 
mutabık kalması halinde, Taksit Ödeme Tarihleri’nden birinde veya ödeme vadesinde işlemiş faiz ile 
kalan anaparanın, Banka’nın o gün itibarıyla katlanmak zorunda kalacağı maliyetler çerçevesinde 
belirleyeceği miktarda bir erken kapatma ücreti ile erken ödeme nedeniyle doğabilecek vergi, KKDF 
gibi mali yükümlülüklerin nakden ve defaten ödenmesi kaydıyla mümkündür. Banka’nın erken ödeme 
tarihi ile vade tarihi arasındaki süre için, erken ödeme sebebiyle mahrum kalacağı, ilgili Kredi faiz oranı 
üzerinden hesaplanmış faiz tutarını da talep hakkı saklıdır. 
Yurt dışı şubelerden Kredi kullandırılması halinde, kredilerin tesis edildiği ülkede uygulanan herhangi 
bir kanun veya mevzuat yahut bunların yorumlanmasında resmi mercilerce bir değişiklik yapılır veya 
herhangi bir nedenle ve bunun sonucunda Banka’nın bu Kredi’yi tesis veya idamesi gayrikanuni hale 
gelirse, Banka’nın Kredi’yi tesis ve idame yükümlülüğü sona erecektir. Böyle bir durumda, Müşteri, 
Banka’ca yapılacak talep üzerine ve bu konudaki ihbarın yapıldığı Faiz Dönemi’nin son gününde, 
işlemiş faiz ve ödenmesi gerekli sair tutarlarla birlikte Kredi tutarını Banka’ya ödeyecektir. Belirtilen 
durum, yurt içi şubelerden kullandırılan Krediler için de söz konusu olabilecektir.  
 
12. Kredi'nin Geri Ödenmesi 
Nakdi Kredilerin Geri Ödemesi: Müşteri, Banka’ya anapara geri ödemesini, Taksit ödemesi ve Faiz 
ödemesi dahil her türlü ödemesini belirlenen vade tarihlerinde nakden ve def’aten ve herhangi bir 
tevkifat yahut kesinti olmaksızın, faiz, vergi ve diğer yasal eklentileriyle beraber yapacaktır.  
Gayrinakdi Kredilerin Geri Ödemesi: Müşteri borcunu, Banka tarafından kullandırılan gayrinakdi 
Krediler tahtında ödeme yapıldığı tarih itibari ile derhal Kredi’nin para cinsi üzerinden ödeyecektir. 
Kredi’nin Hesaplardan Tahsilatı: Müşteri tarafından vade günü mesai saati sonuna kadar ödeme 
yapılmaması halinde Banka, Kredi geri ödemelerine tekabül eden tutarı, Müşteri’nin nakden ödeme 
yapmasını beklemeden Müşteri’nin Banka nezdindeki hesaplarından tahsile yetkilidir.  
Altın Kredileri: Kredi Hesapları, Müşteri tarafından altın (kullandırıldığı takdirde gümüş veya platin) 
teslimi suretiyle veya Banka ile Müşteri arasında varılacak anlaşmaya göre Türk Lirası veya döviz geri 
ödemesi yapılarak kapatılabilir. Bu halde, Türk Lirası veya döviz karşılığının hesaplanmasında altının 
Geri Ödeme Tarihi’ndeki Banka’nın altın satış fiyatı geçerli olacaktır. 
Birden Fazla Borç: Müşteri’nin Banka’ya olan birden fazla borcunun muaccel olması halinde ve Müşteri 
tarafından ödemenin hangi borcuna istinaden yapıldığı belirtilmediği takdirde, Banka ödenen tutarı 
dilediği borca mahsup etmeye yetkilidir.  
Herhangi bir Taksit’in ödenmesi ondan önceki Taksitlerin ödendiği anlamına gelmez. 
Geri Ödeme Para Cinsi: Kredi’nin anapara ve faiz ödemeleri, komisyon, vergi ve diğer masrafları;  

- Döviz Kredilerinde; Kredi’nin açıldığı döviz cinsi üzerinden olacaktır. Ancak hukuki ve zorunlu 
nedenlerle dövizle geri ödeme mümkün olmadığı takdirde veya Banka’nın kabul etmesi halinde, 
ilgili mevzuatın öngördüğü yaptırımların uygulanması hakkı saklı kalmak şartıyla, ana para, 
faiz, temerrüt faizi (geçmiş günler faizi), komisyon, masraf, vergi ve fon kesintilerinin vade 
tarihindeki Türk Lirası karşılığı ödenebilecektir.  

- DEK Kredilerde; Ya Kredi’nin açıldığı döviz cinsi üzerinden olacak ya da vade tarihindeki TL 
karşılığı ödenebilecektir.  

Uygulanacak Kur: Kredi’nin geri ödeme/işlem tarihindeki Banka’nın uygulamakta olduğu döviz satış 
kuru (döviz satış kurunun sadece TCMB’ce belirlenmesi halinde TCMB’nin döviz satış kuru) 
uygulanacaktır.  
Ödenmesi gereken herhangi bir meblağın Taksit Ödeme Tarihi/vade tarihi iş günü olmayan bir güne 
tekabül ederse, aynı takvim ayı içinde olmak kaydıyla müteakip iş gününde, aksi takdirde vadeden 
önceki iş gününde ödenecek ve faizi buna göre ayarlanacaktır. 
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II – KREDİ’YE UYGULANACAK HÜKÜMLER 
 
1. Cari Hesap Usulünün Uygulanması  
Sözleşme kapsamında Banka tarafından yapılan ödemeler, tahakkuk ettirilen komisyon, faiz, her türlü 
vergi ve resimler, fonlar ve Banka’ca yapılan her nevi hizmetler karşılığı alınacak ücretlerle, Müşteri 
tarafından hesaba yatırılacak paraların hesap ve tespitinde, bakiyelerin tanınmasında kural olarak cari 
hesap usulü uygulanacaktır. Banka’nın bazı kredileri cari hesap uygulaması dışında tutma hakkı 
saklıdır. 
Cari hesap şeklinde kullandırılacak kredilerde bir veya birden fazla cari hesap açılabilir. Banka 
tarafından Müşteri’ye bildirim yapılarak cari hesapların limitleri azaltılabilir, artırılabilir; bakiyeleri sıfıra 
inen cari hesaplar kapatılarak yeni cari hesaplar açılabilir veya diğer şekillerde ve her türlü kredi ve 
bankacılık işlemlerinde kullandırabilir. 
 
2. Kredi'nin Karz Akdi (Tüketim Ödüncü Sözleşmesi) Şeklinde Kullandırılması 
İşbu Sözleşme’de belirtilen Kredi Limiti kapsamında tesis edilen Kredi tamamen veya kısmen karz akdi 
(Tüketim Ödüncü Sözleşmesi) şeklinde kullandırılabilir ve Kredi’nin bir Geri Ödeme Planı’na bağlı 
olarak geri ödenmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda, Kredi, Geri Ödeme Planı’nda belirtilen Taksit 
Ödeme Tarihi’nde/Tarihleri’nde, belirtilen taksit/taksitler halinde geri ödenecek, Kredi’ye Geri Ödeme 
Planı’nda öngörülen oranda faiz uygulanacak, bu faiz oranlarının işbu Sözleşme hükümlerine göre 
artırılması veya azaltılması halinde borç yeni faiz miktarlarını ihtiva eden yeni Geri Ödeme Planı’na 
göre ödenecektir. 
 
3. Kredi Türlerine Göre İlgili Mevzuattan ve İşbu Sözleşme’den Kaynaklanan Müşteri Yükümlülükleri 
İşbu Sözleşme 5582 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
hükümlerine tabi olmayıp, bu itibarla Kredi borçlusu olarak Müşteri ile satın alacağı hizmetin, 
taşınmazın, taşıtın, menkulun imalatçı-üreticisi, satıcısı, bayi, acente yahut adı geçenlerin temsilcileri 
arasında çıkacak uyuşmazlıklardan veya malın ayıplı olması, malın geç teslim edilmesi ya da teslim 
edilmemesi, malın iade edilmesi, hizmetin eksik yapılması veya hiç ya da zamanında yapılmaması ve 
benzeri durumlarda çıkabilecek bu ve benzeri tüm ihtilaflardan (Müşteri ile ithalatçı arasındaki 
sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar da dahil olmak üzere) dolayı Banka’nın hiçbir sorumluluğu 
olmayacaktır. 
Müşteri işbu Sözleşme tahtında kullandığı Kredileri ticari, mesleki veya zirai amaçla kullanacaktır. 
Müşteri, mesleki/ticari/zirai amaçla kullandığı Kredi’yi işletme aktifine kaydedecek, ilgili belgeleri Kredi 
kullanım tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde Banka’ya tevsik edecektir. Aksi halde Banka 
nezdinde Tüketici Kredisi Sözleşmesi ve eki Ödeme Planı’nı imzalayacak ve kredi geri ödemelerini 
KKDF kesintisi ile birlikte gerçekleştirecektir. 
Müşteri, Banka’dan kullandığı Kredileri (iskonto ve iştira, ihracat, prefinansman, işletme, taşıt veya 
taşınmaz alımı veya diğer bir amaçla) Banka’ya beyan ettiği amaç için kullanacaktır. 
Müşteri Kredi’yi Bankacılık Kanunu’nun yanı sıra, Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı, Dış Ticaret 
ve Kambiyo Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat (kanun, kararname, tebliğ izahname, T.C.Merkez Bankası’nın 
reeskont uygulaması ve varsa yetkili makamlarca düzenlenmiş belgeler) ve bunların yerine geçecek 
mevzuata, ayrıca Milletlerarası Ticaret Odası tarafından düzenlenen kurallara (“Vesikalı Krediler İçin 
Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar”, “Tahsiller İçin Yeknesak Kurallar”, UCP, ISP98, URDG758 ve 
diğer kurallara ilişkin broşürlere ve bu kuralların ileride yürürlüğe girecek revizyonlarına) uygun olarak 
kullanacak, ilgili mevzuat ve işbu Sözleşme gereği taahhütlerini (taahhütlü kredilerden kaynaklananlar 
da dahil olmak üzere) ve Müşteri tarafından yerine getirilmesi gerekli tüm yükümlülükleri, Banka’nın 
hiçbir ihtar ve/veya uyarısına gerek kalmaksızın yerine getirecek, kredilerin yürürlükteki mevzuat ve 
tebliğ hükümlerine uygun olarak açılmasını, sürdürülmesini ve kapatılmasını ve yine mevzuatla 
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öngörülen teşvik tedbirlerinden yararlandırılmasını teminen Banka’ya gerekli/usulüne uygun 
düzenlenmiş belgeleri ibraz edecektir. Bu hususlarda Banka’nın denetim yetkisi bulunmaktadır. 
Müşteri, başta 4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere işçileri 
koruyan tüm yasal mevzuata aynen uymayı, ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri eksiksiz bir 
biçimde almayı kabul ve taahhüt eder. 
Müşteri, başta 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan mevzuat olmak üzere, 
çevreyi, kamu sağlığını, yer altı ve yer üstü zenginliklerini koruma ve geliştirme amacıyla çıkarılan tüm 
mevzuata ve Banka’nın benimsediği ve resmi internet sitesinde yayınladığı Çevresel ve Sosyal Kredi 
Politikaları’na aynen uyacağını ve ilgili mevzuat çerçevesinde veya ilgili idare görüşüne göre gerekli 
her türlü izni, onayı, lisansı, ruhsatı alacağını bunları eksiksiz bir biçimde muhafaza edeceğini, bunların 
muhafazası için gerekli tedbirleri alacağını ve bunlardan herhangi birinin kısmen veya tamamen 
hükümsüz kalmasına veya Banka’nın Çevresel ve Sosyal Kredi Politikaları’nı ihlale neden olacak her 
türlü ihlal ve eylemden imtina edineceğini ve gerekli tedbiri eksiksiz biçimde alacağını ve eylemleri 
yerine getireceğini ve söz konusu izin, lisans ve ruhsatlar üzerinde olumsuz etkisi olabilecek her türlü 
değişikliği ve yukarıda anılan mevzuat tahtında idarece kendisine gönderilen ihtar ve ihbarları ve 
tahakkuk ettirilen cezaları Banka’ya bildireceğini taahhüt eder. 
İlgili mevzuat tahtında Kredi’nin asgari ve azami süresine ve diğer şartlarının belirlenmiş olması 
halinde ilgili mevzuat hükümlerine uyulacak ve Kredi kullandırıldıktan sonra mevzuatta bu hususta 
meydana gelecek değişiklikler (teşvik ve muafiyet/istisna uygulamasını gerektiren koşulların ortadan 
kalkması nedeniyle Kredi’nin tasfiyesi de dahil olmak üzere) Banka’ca Müşteri’ye ihbarda bulunularak 
kanunların öngördüğü sürelerde başlatılmak suretiyle re’sen uygulanacaktır. 
Müşteri, Banka’nın kusuru olmaksızın işbu madde hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde kendisine 
tanınan hak ve muafiyetler (teşvikler v.s.) nedeniyle ödemediği veya bu hak ve muafiyetlerden 
yararlanmayan bir ticari krediye göre eksik ödediği faiz, KKDF/fon payı, komisyon, masraf, vergi, prim, 
resim ve harçları ve/veya bunların farkları ile yürürlükteki mevzuat tahtındaki her türlü temerrüt ve ceza 
faizini, yine Banka’nın kusuru olmaksızın Müşteri'nin yükümlülüklerine uymaması nedeniyle, Banka’nın 
ödemek zorunda kalacağı temerrüt faizini (geçmiş günler faizini) ve ayrıca kararname ve tebliğlerde 
tespit olunan esas ve şartlara aykırı olarak istisna ve teşviklerden yararlanması halinde Banka’ya 
uygulanacak müeyyide ve ceza faizlerini Banka’nın talebi üzerine, herhangi bir hüküm almaya veya 
kovuşturmaya gerek kalmaksızın derhal nakden ödeyecektir.  
 
4. Kredi’nin Para Cinsine Bağlı Olarak Uygulanacak Hükümler 
4.1. Kredinin Döviz Cinsinden Kullandırılması (Döviz Kredisi) 
Döviz cinsinden kredi; yasal mevzuat izin verdiği sürece, ihracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler ile 
döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacı veya mevzuatta belirlenen diğer bir amaç ile, TPKK ve 
ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kişilere TL olarak ödenmek ya da kredi kullanıcısı adına döviz olarak 
yurt dışına transfer edilmek veya mevzuatta öngörülen durumlarda yurt içine döviz olarak ödeme 
yapılmak suretiyle kullandırılır, ancak risk döviz olarak takip edilir. 
Kredi’nin anapara ve faiz ödemeleri, komisyon, vergi ve diğer masrafların hesaplaması Kredi’nin 
açıldığı döviz cinsi üzerinden olacaktır.  
4.2. Kredinin Dövize Endeksli Kullandırılması (DEK Kredi)  
Müşteri, dövize endeksli kredi kullandığı takdirde, herhangi bir ihracat taahhüdü aranmaksızın, dövize 
endeksli olarak tahsis edilen Kredi Banka’nın döviz alış kuru karşılığı üzerinden Türk Lirası olarak 
kullandırılır. Müşteri’nin riski TL olarak izlenir. Döviz ya da TL olarak geri ödenebilen kredinin döviz 
olarak geri ödenmesi halinde ödeme tarihindeki efektif alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası 
karşılığı Banka kayıtlarına intikal eder. 
Banka Kredi’den doğan alacağını, alacağın muaccel hale geldiği tarihte ya da dava veya takip tarihinde 
TCMB döviz satış kuru karşılığı Türk Lirası olarak talep eder. 
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4.3. Kur Riski 
Banka’ca kullandırılacak döviz veya dövize endeksli kredilerin kullandırım ve ödeme tarihleri 
arasındaki kur riskini Müşteri yüklenecektir.  
Banka’nın Kredi’nin kullandırıldığı döviz cinsi dışında, başka cins döviz veya dövizlerle veya TL olarak 
ödeme yapılmasını kabul etmesi veya diğer başka bir nedenle Kredi’nin yabancı para ile kapatılması ya 
da Kredi tahtında yabancı para ödeme alınması halinde, bu dövizlerin veya TL’nin Kredi’nin döviz 
cinsine dönüştürülmesinden doğacak her türlü kur farkı, parite farkı, prim ve diğer her türlü adlar 
altında ödenmesi gerekecek tutarlar ve arbitraj zararları ile ortaya çıkacak ek ödeme masrafları 
Müşteri’ye ait olacaktır.  
Müşteri, ödeme planına bağlı işlemlerde her bir Taksit’i Taksit Ödeme Tarihi’nde, ödeme planına bağlı 
olmayan kredilerde ise vadede (anapara Geri Ödeme Tarihi’nde), Kredi kullandırım tarihindeki kur ile 
ödeme yapılan Taksit Ödeme Tarihi/vade arasında oluşan kur farkıyla, ödenen anapara veya Taksit 
içerisindeki anapara tutarları çarpımı sonucunda hesaplanacak Türk Lirası tutarı kur farkı olarak 
ödeyecektir. Müşteri, yukarıda belirtilen hesaplama sonucunda oluşan kur farkı üzerinden ayrıca 
hesaplanacak olan BSMV, fon vs. yasal yükümlülükleri aynı gün Banka’ya ödeyecektir.  
Faiz geri ödemelerinde oluşan kur farklarının tahsilinde tahakkuk tarihi, anapara geri ödemelerinde ise 
geri ödeme vade tarihi esas olacaktır. 
Müşteri, Banka’ca kullandırılan yukarıda bahsi geçen Kredilerde döviz kurlarının değişmesi nedeni ile 
işbu Sözleşme’de belirtilen Kredi Limiti’nin aşılması halinde anılan farkı Banka’ya yatıracaktır. 
 
III – TEMİNATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
 
1. Kredi’nin Teminat Karşılığı Kullandırılması 
Bu Sözleşme kapsamında kullandırılacak krediler, teminat karşılığı kullandırılabileceği gibi, Banka 
kararına istinaden teminatsız olarak da kullandırılabilecektir. 
Banka, Sözleşme ile açtığı Kredi’yi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü maddi, şahsi, ayni, 
alacak, taşınır, taşınmaz, kıymetli evrak, nakit ve bunlarla sınırlı olmaksızın başkaca her nevi teminat 
karşılığında kullandırabilir. Müşteri, kendisinden istenen teminatları Banka tarafından saptanacak 
koşul ve şekillerde, Kredi Limiti’ne, marj oranına göre Banka tarafından tayin olunacak süre içinde 
Banka’ya verecektir.  
Banka'nın Teminat olarak rehin aldığı her türlü malların, nakliye ve muhafazası esnasında doğacak her 
türlü hasar, kayıp ve bunlarla ilgili olağan ve olağanüstü her nevi masraflar Müşteri'ye ait olacaktır.  
 
2. Teminat ile Temin Edilen Borçların Kapsamı 
Banka’ca, Müşteri’den alınacak olan Teminatlar, belirli bir kredi için verilmiş olduğu açıkça 
belirtilmedikçe Müşteri'nin Banka'ya olan işbu Sözleşme’den doğan borçlarının tümü için Teminat 
teşkil edecektir. 
Taraflar Teminatların paraya çevrilmesinden/tahsilinden kaynaklanan bedeller ile sigorta tazminatları 
ve kamulaştırma bedelleri gibi Banka tarafından Teminatlarla ilgili olarak veya bunların yerine geçmek 
üzere elde edilecek tutarların, ayrıca merhun ortaklık payları ve tahvillerin yerini alan yeni paylar ve 
tahvillerin de asıl Teminatlar gibi ve aynı koşullarla Banka'nın Teminatı’nı teşkil edeceği ve bunlar 
üzerinde de Banka’nın rehin hakkının bulunduğu hususunda mutabık kalmışlardır.  
 
3. Yeni/Ek Teminat Talebi 
Banka tarafından, alınan Teminat’ın değerinde azalma olması, azalma ihtimalinin bulunması, kısmen 
veya tamamen teminat vasfının ortadan kalkması, Teminat’ın yetersiz olduğunun anlaşılması, Temerrüt 
hallerinden birinin veya diğer haklı sebeplerin varlığı durumunda, Teminat marj oranları değiştirilir, 



T. Garanti Bankası A.Ş. 

Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 

Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul 

www.garanti.com.tr 

8 / 23 

 

Müşteri'den Banka’nın belirleyeceği şekil ve koşullarla yeniden veya ilave Teminat istenir, Kredi’nin 
kullandırılması veya devamı Teminatların usulüne uygun olarak teminine bağlanır. 
 
4. Teminat’ın Serbest Bırakılması 
Banka işbu Sözleşme’den doğan borçlar sona erdiği takdirde Teminatlar üzerindeki haklarını fek 
edecek, mislen iadesi gerekenleri misli ile iade edecektir. 

IV - BANKA’NIN REHİN; HAPİS; TAKAS ve MAHSUP HAKKI 

Müşteri ve kefil/kefiller, Banka’nın merkez ve yurt içi veya yurt dışı tüm şubelerinde bulunan Müşteri ve 
kefil/kefillere ait, Müşteri ve kefil/kefiller adına veya hesabına gelmiş nakit, alacak ile her türlü hesaplar, 
her türlü kıymetli evrak, altın, gümüş ve benzeri madenler ve borsa ve/veya piyasa değeri olan her türlü 
emtia ve menkulleri, her çeşit mal varlığı değerlerinin ve bunların paraya çevrilmesi/tahsili halinde elde 
edilecek tutarların (“Rehne Konu Değerler”) Banka'nın işbu Sözleşme'den doğan (tazmin edilmiş veya 
edilmemiş teminat mektupları ve aval-kabul dahil) risk veya alacaklarının tahsili için Banka’ya rehinli 
bulunduğunu kabul eder/ler.  
Banka Müşteri lehine gelen havaleleri ihbarda bulunmadan önce de Müşteri adına kabul ve Banka’ya 
olan borçlarına yukarıdaki fıkralar hükümleri dairesinde mahsup etmeye yetkilidir.  
Müşteri’nin, Banka’ya olan borçlarını Banka’da mevcut alacakları ile ve sair teminatlarla takas ve 
mahsup etme hakkı bulunmamaktadır. 
Rehne Konu Değerler Banka'nın muvafakati olmaksızın üçüncü şahıslara rehin ve devir edilemez. 
Müşteri’nin Temerrüt’ü halinde Rehne Konu Değerler üzerindeki Müşteri tasarrufu 
kısıtlanabilecek/blokeye alınabilecek ve/veya takibe ve İcra İflas Kanunu’nun menkul rehninin paraya 
çevrilmesi yoluna gitmeksizin doğrudan borsa veya piyasa fiyatı üzerinden satışları yapılarak Banka 
tarafından paraya çevrilebilecektir. Banka paraya çevirmeye, bu surette elde edilebilecek satış 
bedellerini Müşteri’nin borçlarına mahsup etmeye yetkilidir.  
Taraflar, Banka’nın her türlü menkul kıymetler ile hesaplar üzerinde takas ve mahsup hakkını kullandığı 
takdirde vadenin bozulması nedeniyle meydana gelebilecek faiz, kur farkı ve diğer tutarların Müşteri 
tarafından talep edilemeyeceği hususunda mutabık kalmışlardır. 
 
V – KREDİ’NİN KEFALET KARŞILIĞI KULLANDIRILMASI ve KEFİLLERİN SORUMLULUĞU 
 
Banka’nın işbu Sözleşme’den doğan alacakları için teminat olarak kefalet alması halinde aşağıdaki 
hükümler uygulanacaktır: 
Kefaletin türü; Sözleşme’nin sonunda imzası bulunan kefiller “müteselsil kefil” sıfatı ile kefildirler. 
Kefil/kefiller Kefil İmza Sayfası’nda yer alan el yazısı beyanı/beyanlarının doğru ve kendilerine ait 
olduğunu beyan ve kabul ederler.  
Kefalet tutarı; Kefiller, Banka’ya Müşteri'nin Sözleşme’den doğan borçları için Sözleşme’de belirtilen 
kefalet tutarı ile sınırlı olmak üzere sorumludurlar.  
Kefaletin kapsamı; Müteselsil kefalet, anapara ve akdi faizi, bilcümle işlemiş ve işleyecek temerrüt 
faizleri (geçmiş günler faizi), fonları, komisyonları, her türlü masrafları, vergi ve resimleri, dış 
işlemlerden kaynaklananlar da dahil her türlü kur farkı nedeniyle ortaya çıkacak ilave miktarları, kanuni 
takip giderlerini ve avukatlık ücretlerini de kapsayacaktır. 
Banka ile müteselsil kefiller; 
Aksi belirtilmedikçe, müteselsil kefaletin kefalet tarihinden önce doğmuş krediler de dahil olmak üzere 
ileride doğması muhtemel borçları da kapsayacağı,  
Banka’nın elinde Müşteri’nin borcuna özellikle tahsis edilmemiş olan rehinler mevcutsa, Banka’nın bu 
rehinlerin nakde tahvilinden elde edecek paraları önce işbu kefaletle ilişiği olmayan alacak taleplerini 
karşılamak için kullanabileceği,  
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Banka'nın kefalet sırasında var olan veya sonradan Müşteri tarafından verilmiş olan diğer Teminatları, 
kefil/kefillerin zararına olmayacak şekilde, azaltabileceği ya da fek edebileceği,  
Kefillerin, Banka'nın kendi haklarını korumasını sağlamak üzere, Kredi borçluları veya diğer kefillerden 
herhangi birinin iflas etmiş olduğu, malların defterinin tutulduğu, iflas erteleme veya konkordato 
talebinde bulunulduğu ya da vefat halini öğrendikleri anda derhal Banka’ya bilgi vereceği,  
hususlarında mutabık kalmışlardır. 
 
VI – MÜŞTERİNİN TEMERRÜDÜ  
 
1. Vadeli/Vadesiz Kredilerde Temerrüt Halleri ve Muacceliyet: 
1.1. Belirli bir vadede ödenmesi kararlaştırılan borçlarda; Müşteri, Kredi borcunu (Taksitlerden 
herhangi birini) vadesinde, tahakkuk edecek faiz, komisyon ve diğer masrafları ve bilumum vergi, 
resim ve harçları ile birlikte ödememesi halinde herhangi bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden 
mütemerrit olur ve borç muaccel hale gelir.  
1.2. Belirli bir vade kararlaştırılmayan kredilerde; borç Banka’nın göndereceği kredi kat ihtarı ile verilen 
süre içinde ödenmediği takdirde Müşteri yeni bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden mütemerrit olur 
ve borç muaccel hale gelir. 
 
2. İşbu Sözleşme’den Doğan Borcun Derhal Muaccel Kılınabileceği Temerrüt Halleri: 
Banka aşağıda sayılan temerrüt hallerinde borcun tamamını derhal muaccel kılabilecek ve/veya 
muacceliyet halinin niteliğine göre Sözleşme’yi feshedebilecektir: 
2.1. Müşteri’nin, Sözleşmedeki taahhütlerinden herhangi birisini yerine getirmemesi ve Bankaca 

giderim için süre verilmesine karar verilmiş ise; anılan süreler içinde bu durumun giderilmemesi,  
2.2. Müşterinin iş bu sözleşme kapsamında kullandığı kredinin beyan edilen amacı dışında kullanılması,  
2.3. Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamında Banka’ya yaptığı beyan ve açıklamalarından herhangi 

birisinin gerçeğe uygun olmadığının anlaşılması,  
2.4. Müşteri’nin işbu Sözleşmedeki taahhütlerine uyması için – gerekli olması halinde – aldığı izin, onay 

veya yetkilerin herhangi bir zamanda geri alınması, iptal edilmesi veya önemli bir tarzda 
değiştirilmesi,  

2.5. Müşteri’nin, grup şirketlerinin, varsa kefil ve/veya garantörlerin gerek Banka gerekse üçüncü 
kişilerden kullandığı diğer bir kredi yahut ödünç aldığı para veya diğer herhangi bir sebeple 
borcunu erken ödemek zorunda kalması veya bu borçlarını, ödeme için ek süre verilmesi hali hariç 
ödemede temerrüde düşmesi, yahut bu borçları için verdiği teminatlara başvurulması, veya mali 
durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek aleyhine açılmış bir dava, tahkim yahut idari bir takip 
bulunması,  

2.6. Müşteri’nin veya grup şirketlerinin mali yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini ilan etmesi, 
borçlarını ödemede acze düşmesi, alacaklılarına ödeme planı yapmayı teklif etmesi yahut yapması, 
iflasının istenmesi veya tasfiyesinin istenmesi/başlanması yahut herhangi bir aktifi üzerinde haciz 
veya benzeri bir işlem yapılması, kayyum zorunlu müdür, sayman, idari sayman veya benzerlerinin 
atanması, hacir altına alınması, ölümü,  

2.7. Müşteri’nin veya grup şirketlerinin ticari faaliyetlerini durdurması yahut durdurma riski altına 
girmesi, net varlık değerinde düşüşe yol açacak şekilde aktiflerinin önemli bir kısmı üzerinde 
tasarrufta bulunması yahut bulunma riski ortaya çıkması yahut bunların zapt ve müsadere 
edilmesi, tasfiyeye gitmesi, herhangi bir yetkili mahkemede tasfiyesine yönelik dava açılması 

2.8. Banka’nın yazılı onayı olmaksızın Müşteri, Kefil veya Garantör(ler) nezdinde Kontrol/Kilit hissedar 
(varlığı ile bankanın kredi değerlendirmesini etkileyen hissedar) değişikliği yaratacak nitelikte 
ortaklık yapısının değişmesi,  
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2.9. Müşteri’nin, işbu Sözleşme gereğince borçlu bulunduğu sürece, edindiği bir gayrimenkulün 
bedelinin ödenmesini teminen bu gayrimenkul üzerinde vereceği teminatlar hariç, mevcut veya 
müstakbel gayrimenkulleri, aktifleri üzerine Bankanın izni olmaksızın ipotek, rehin ve sair bir 
Takyidat oluşturması,  

2.10. Müşteri’nin, halihazırda yürürlükte olan kredi sözleşmeleri dışında başka bir banka ve/veya 
finansal kuruluştan Banka’nın yazılı izni olmadan mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek bir 
şekilde borçlanması ve ortaklarına ve/veya grup şirketlerine borç vermesi, şirket mal varlığı 
üzerinde teminat tesis etmesi,  

2.11. Banka’nın makul görüşü dahilinde Müşteri’nin bu Sözleşme’den doğan taahhütlerini yerine 
getirmesine mani olacağı yahut tehlikeye sokacağı düşünülen herhangi bir olay vuku bulması veya 
şartlarda değişiklik olması,  

2.12. Müşteri veya ortaklığı bulunduğu gerçek veya tüzel kişilerin Banka itibarını olumsuz 
etkileyecek faaliyetlerde bulunması veya bundan şüphe edilmesi,  

2.13. Müşteri ve grup şirketlerinin, tüm tesislerinde yürüttükleri her türlü faaliyetini tabi olduğu 
(çevre, gıda ve sağlık mevzuatı, iş mevzuatı ve bu mevzuatlar dahilindeki lisans, izin, ruhsat vb. 
belgeler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Kanunlara uygun olarak yürütmemesi, 
herhangi bir zamanda sahip olduğu, kiraladığı, kullandığı veya işgal ettiği veya üzerinde herhangi 
bir faaliyet yürüttüğü herhangi bir gayrimenkul ya da tesisinde çevre, gıda ve sağlık, iş mevzuatı 
ihlali doğuracak nitelikte veya çevre veya insan sağlığı, çalışan üzerinde olumsuz etki yaratacak ya 
da çevreyi kirletici herhangi bir faaliyette ya da üretimde bulunması 

2.14. Diğer haklı sebepler. 
 
3. Kredi’nin Kat’ı:  
Yukarıdaki hükümler uyarınca Temerrüt’ün gerçekleşmesi ve/veya Banka’nın alacaklarını muaccel 
kılarak kat etmesi anında Banka alacağı, faiz, komisyon, gider vergisi ve diğer hususlardan dolayı 
Müşteri’nin Banka’ya olan bakiye borcu veya borçlarının tamamı, kat edilme haberinin Banka’ca 
bildirilmesi üzerine Müşteri tarafından Banka’ya ödenecektir.  
 
4.  Banka’nın Depo Talep Hakkı:  
Banka’nın bu maddeye atıfla haklarını kullanmaya karar vermesi halinde, temerrüt faizine (geçmiş 
günler faizine) dair hükümler saklı kalmak kaydıyla, ortaya çıkan yukarıda sayılan haller sebebiyle 
Banka teminat mektuplarının iadesini veya gayrinakdi risk tutarlarının depo edilmesini talep edebilir.  
 
5.  Haciz ve İflas Yolu İle Takip Yetkisi:  
Kredi, taşınır veya taşınmaz rehni ile Teminat’a bağlanmış ise veya Teminat olarak verilmiş olan 
senetlerin henüz vadeleri gelmemiş olsa bile Banka her zaman, alacağının kısmen veya tamamen 
muacceliyet kazanması halinde, Müşteri’ye karşı haciz yolu veya iflas yolu ile takibe geçebilir, ayrıca 
Banka her türlü alacağı için ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı alıp, uygulayabilir.  
 
6. Banka’nın Teminat Göstermekten Vareste Tutulması:  
İşbu Sözleşme tahtında kullandırılan Kredilerden doğan veya bu Krediler ile ilgili bir ihtilaf sebebiyle 
Türkiye veya başka bir yer mahkemesinde Müşteri aleyhine açılan dava ve takiplerde, Müşteri’nin 
uğrayabileceği zararlarının karşılığı olarak Banka’dan teminat yatırması veya teminat mektubu 
vermesini talep etme hakkına (Cautio Judicatum Solvi) sahip olduğu hallerde, Müşteri teminat 
talebinde bulunmayacak, kendisine karşı alınacak ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararları sebebiyle 
Banka teminat göstermekten vareste tutulacak, ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istenen 
hallerde diğer bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyonlar Müşteri tarafından 
ödenecektir.  
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7.  Kredi Kat’ı, Dava ve İcra Masrafları:  
Müşteri, hesabın kat edilmesi veya Kredi ya da Teminat ilişkisinden dolayı Banka’nın göndereceği her 
türlü ihbar, ihtar veya mektupların, noter harç ve giderleri, posta/kurye masrafları ile işbu Sözleşme ve 
eklerinden doğan borçlarının tahsili konusunda Banka’nın mahkeme ve icra dairelerinde yasal takibat 
yapması halinde ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbirler için düzenlenen teminat mektuplarının komisyonları 
ve masrafları dahil olmak üzere, Banka’nın bu yolda yapacağı tüm masrafları ve anapara, faiz ve sair 
her türlü harç ve masraflarla birlikte dava veya takip tutarı üzerinden yürürlükteki asgari ücret 
tarifesine göre hesaplanacak avukatlık ücretini ve bunun gider vergisi ve katma değer vergisi ve icra 
dairelerinde yapılan tahsilatta tahakkuk edecek tahsil harcını ödeyecektir. 
 
8. Yukarıda sayılan haller dışında, her bir Kredi için Taraflarca kararlaştırılmış diğer temerrüt  
hükümleri de saklıdır. 
 
VII- KOMİSYON, VERGİ ve MASRAFLAR 
 
1. Komisyon ve Masraflar: 
Taraflar, işbu Sözleşme ile eki olan Kredi Özel Şartları uyarınca açılan ve açılacak her türlü krediler ile 
hesaplar ve alınan Teminatlar ile ilgili olarak, Banka düzenlemelerine veya teamüllerine göre talep 
edilebilecek ve iktisadi koşullar çerçevesinde Banka’nın belirlediği her tür komisyon, ücret, masraf 
(ekspertiz, teminat tesis, fek, muhafaza, sigorta prim ve masrafları ve kredi kaynağının yurt dışında 
yerleşik kredi kuruluşlarından sağlanması veya Banka’ya tevdi olunan senetler veya akreditifler ile 
kabul ve aval işlemleri ve diğer işlemler dolayısıyla Banka’nın ödediği veya ödeyebileceği) muhabirlere 
veya (birden fazla banka aracılığı ile temin edilen garantilerde olduğu üzere) diğer bankalara ödenecek 
olan komisyon ve masraflar da dahil olmak üzere ve sair giderlerin (“Komisyon ve Masraf”) Müşteri 
tarafından ödenmesi hususunda mutabık kalmışlardır.  
İşbu Sözleşme tahtında tahsil edilecek Komisyon ve Masraf oranlarının belirlenmesinde kullandırım 
tarihindeki veya Teminatlar için de Teminatlar ile ilgili işlem tarihindeki Banka’nın cari oranları dikkate 
alınacaktır.  
Banka, iktisadi koşulların ve piyasa koşullarının değişmesi halinde Komisyon ve Masraf oranlarını, tabi 
olduğu yasal düzenlemelerin izin verdiği sınırlarda değiştirebilecektir. Değiştirilen Komisyon ve 
Masraf, değişiklikten sonraki Kredi kullandırımlarında uygulanacaktır. Bununla birlikte değiştirilen yeni 
komisyon oranları devam eden gayrinakdi kredi ilişkisi için de uygulanacaktır.  
Müşteri’nin, talep ettiği ve Banka’ca kendisine tahsis edilen Kredi’yi kullanmaktan tek taraflı iradesi ile 
vazgeçmesi veya kendisinden kaynaklanan sebeplerle taahhüt ettiği Kredi koşullarını yerine 
getirememesi halinde, ilgili Kredi’nin dosyalama ve ekspertiz masraflarını, tahsis edilen Kredi’nin hiç 
ya da süresinde, tamamen veya kısmen kullanılmamasından kaynaklanan komisyonlarını ve bunlarla 
sınırlı olmamak üzere tüm masraflarını Müşteri ödeyecektir. 
Sözleşme’nin Teminat’ı olarak alınan ticari senetler, hisse senetleri ve tahvillerin komisyonları; 
nominal değerlerinden yüksek olması kaydıyla piyasa değerleri üzerinden, aksi takdirde veya piyasa 
değerinin belirlenememesi halinde nominal değerleri üzerinden, diğer taşınır veya taşınmaz mal 
niteliğindeki teminatların komisyonları, muhafaza ve sair ücretleri ekspertiz değerleri üzerinden veya 
mevzuata ve bankacılık teamüllerine göre belirlenerek, gider vergileri ile birlikte, Banka’ca tahsil 
edilecektir. 
Faiz, masraf ve komisyonlara uygulanacak kur, bunlara ilişkin döviz satış işlemi tarihindeki kur 
olacaktır. Ancak tahakkuk tarihindeki kurun döviz satış işlemi tarihindeki kurdan yüksek olması 
halinde, döviz satış işlemi tarihindeki kur yerine, tahakkuk tarihindeki satış kuru uygulanacaktır.  
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2.  Fon ve Vergi:  
Banka’nın işbu Sözleşme uyarınca Müşteri’ye kullandıracağı her bir kredi ile açacağı hesaplar ve aldığı 
her bir Teminat ile ilgili işlemler/sözleşmeler veya işbu Sözleşme’nin imzası ya da Sözleşme’den 
kaynaklanan hakların icrası/korunması nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim, harç ve masraflar, 
faiz, Komisyon ve Masraflara ait; mevcut veya ileride konulabilecek KKDF, gider vergileri (dövize 
endeksli kredi kullandırımı nedeniyle doğacak kur farkı üzerinden hesaplanacak BSMV de dahil olmak 
üzere), TCMB, Maliye Bakanlığı veya benzer resmi kurumların Banka’dan her ne ad altında olursa olsun 
tahsil edeceği tutarları, ve sair fon, resim ve harçları ve bunlara yapılacak zamlar ve ekleri, tarh 
edilebilecek cezaları, sigorta prim ve masrafları, bunlarda meydana gelebilecek artışların tamamı (hepsi 
birlikte “Vergiler”) Müşteri’den tahsil edilecektir. 
Müşteri; ödenmesinin gerekmesi halinde ödeme planına bağlı kredilerde Taksit Ödeme Tarihi’ndeki, 
ödeme planına bağlı olmayan kredilerde ise vadede (anapara Geri Ödeme Tarihi’nde) cari kurun, 
kullandırım anındaki veya bu yeni ödemeden önceki Taksit, anapara veya faiz tahsilatı yapılan 
tarihlerdeki kurlardan yüksek olduğu durumlarda, yeni ödeme tarihindeki kur ile kullandırım tarihinde 
ve sonrasında KKDF hesaplamasına esas alınan en yüksek kur arasında oluşan farkın KKDF’sini 
ödeyecektir. 
 
3. Genel:  
Banka Komisyon ve Masraflar ile Vergileri Müşteri’nin cari hesabına borç yazabilecektir. Müşteri 
hesabına borç yazılan Komisyon ve Masraflar ile Vergiler, Kredi Limiti müsait olsa dahi, Banka’ya 
ödenecektir. Bununla birlikte anılan tutarlar Müşteri tarafından nakden ödenmesi beklenmeden 
Banka’ca hesaplarından tahsil edilebilecektir. 
Komisyon ve Masraflar nakdi kredilerde aylık kullandırım tarihi, gayrinakdi kredilerde üçer aylık (geçici 
teminat mektuplarında birer aylık) dönemler veya Banka’ca tespit edilerek Müşteri’ye bildirilecek farklı 
dönemler için alınacaktır. 
Banka Komisyon ve Masraf oranları, vadeli olup olmadığına bakılmaksızın nakdi kredilerde Kredi’nin 
tüm fer’ileri ile birlikte tamamen ödenmesi, gayrinakdi kredilerde Banka’nın yükümlülüğünün tamamen 
sona ermesi anına kadar fer’ileri ile birlikte tahsil edilecektir. 
Müşteri, kanun veya diğer düzenlemeler sonucu Banka’ya yapacağı ödemelerden bir kesinti 
yapılmasının zorunlu olması halinde, bu kesinti yapılmamış olsaydı Banka’nın eline geçecek net tutara 
eşit tutarda bir ödemeyi teminen ilave ödeme yapacaktır. 
 
VIII - SİGORTA 
 
Taraflar, Müşteri'nin, Banka’nın gerekli görmesi durumunda yaptıracağı hayat sigortası yanında 
Teminat olarak verdiği, rehin/ipotek tesis ettiği taşınır ya da taşınmaz tüm mallarını yangına, hırsızlığa, 
nakliye rizikolarına ve gerekli göreceği diğer her türlü rizikolara karşı Banka ve/veya muhabiri lehine, 
dilediği sigorta şirketine, dilediği bedel, şart ve müddetle, prim borçları Müşteri’ye ait olmak üzere 
sigorta ettirmesi, sigortaların sözleşme ve/veya poliçelerine grev, lokavt, deprem, kargaşalık, halk 
hareketleri, infilak, kötü niyetli hareketler, savaş ve sair olağanüstü durumlarla ilgili hükümleri de ilave 
ettirmesi hususunda mutabık kalmışlardır.  
Müşteri’nin anılan sigortaları yaptırmaması veya süresi biten sigortaları yenilememesi halinde, Banka 
söz konusu sigortayı re’sen yaptırmaya/yenilemeye yetkilidir. Ancak bu husus, Banka için bir 
mecburiyet teşkil etmeyecektir. 
Müşteri, sigorta konusu Teminatları daha önce sigorta ettirilmiş bulunuyorsa, Banka’nın söz konusu 
poliçelere dain-i mürtehin hakkının işlenmesini kabul ve beyan eder. 
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Taraflar, Banka tarafından bu madde hükümleri çerçevesinde yaptırılacak sigortaların prim ve sair 
giderlerinin Müşteri’nin borcu olduğu ve bu tutarları derhal Banka'ya yatıracağı, dilerse Banka'nın bu 
tutarları Müşteri’den tahsil edeceği hususunda mutabık kalmışlardır. 
Sigorta sözleşmelerinden doğan tazminatlar dain-i mürtehin hakkı olan Banka'ya ödenir. Müşteri 
sigorta şirketince belirlenen tazminat tutarına itiraz ettiği takdirde, kendisine verilecek bir süre içinde 
tazminat tutarını Banka'ya öderse, sigorta poliçesinden doğan haklar Banka tarafından Müşteri'ye 
devredilir. Aksi halde Banka dain-i mürtehin hakkı nedeniyle tazminat tutarını sigorta şirketinden tahsil 
etmeye ve Müşteri’den olan her türlü alacaklarına kısmen veya tamamen mahsup etmeye yetkilidir. 
Sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeni ile Banka tarafından, dilediği 
takdirde, açılacak dava ve takip masraflarının tümü Müşteri’ye ait olacaktır.  
 
IX - KREDİ TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 
 
Aşağıda yer verilen kredi türleri örnek olarak sayılmakta olup belirtilen krediler farklı isimler altında 
kullandırılabilir. 
 
1. Nakdi Kredilere İlişkin Özel Hükümler: 
Taraflar, Banka’nın Müşteri’ye kısa vadeli spot kredi, taşıt kredisisi, faktoring, yatırım amaçlı makine ve 
teçhizat, altın, gümüş, platin kredisi de dahil aşağıda yer verilen ve her ne isim altında olur ise olsun 
kullandıracağı tüm nakdi kredilere, kredinin türüne göre uygun olan işbu Sözleşme’de yer alan 
hükümlerin yanı sıra aşağıda yeralan özel hükümlerin de uygulanması hususunda mutabık 
kalmışlardır.  
1.1. İskonto ve İştira Kredileri: 
Banka’ca kullandırılan Kredilere ilişkin şartlara uygun ticari senet Banka’ya, Müşteri tarafından devir 
cirosu ile devredilecek veya Banka’nın isteği halinde iştira senetleri ve poliçeleri Banka’nın emrine 
tanzim edilecektir. 
Müşteri, Banka’ca dış 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 mütemerrit olacaktır.  
1.2. İhracat Kredileri:  
Bu krediler Banka’ca sadece ihracatçı, imalatçı, imalatçı-ihracatçı firmalara ihracatın finansmanı 
amacıyla kullandırılmakta olup Müşteri’nin Kredi anapara + faiz + komisyonlar eklenmek suretiyle 
oluşan ihracat taahhüdünü mevzuatta belirlenen sürelerde kapatması gerekmektedir. İhracat taahhüdü 
kapatılmadığı takdirde uygulanan istisnalar cezasıyla birlikte Müşteri’den tahsil edilir. 
Müşteri, lehine açılan ihracat kredisinden doğan borcunu Banka’ya döviz olarak ödeyebileceği gibi 
Türk Lirası getirmek suretiyle karşılığında döviz satın alarak da kapatabilecektir.  
İhracat vesaikinin teminata alındığı işlemlerde Müşteri, Banka’ya açılan ihracat akreditifine veya vesaik 
mukabili ihracata ilişkin mallara ait deniz konşimentosunu Kredi’nin teminatını teşkil edebilmek adına 
doğrudan Banka adına düzenleyecek veya Banka adına ciro edecektir. Vesaikin gerçekliği ve temsil 
ettiği mallarla ilgili sorumluluklar Müşteri’ye aittir.  
1.3. Prefinansman Kredileri:  
Müşteri’nin, prefinansman kredisinden doğan riskini kapatmasını müteakip Kredi’den doğan anapara, 
faiz, komisyon ve masrafların toplamından oluşan taahhüdü mevzuatta belirtilen sürenin sonuna kadar 
mal veya hizmet ihracı ile veya mahsup yoluyla kapatması gerekmektedir. 
1.4. Sermaye Hareketleri Genelgesi Uyarınca İşletme İhtiyacı İçin Sağlanan Krediler:  
Müşteri, yurt dışından sağlanan işletme kredisini yurda getirerek bir defa alışını yaptıracaktır. Yurt 
dışından sağlanan TL kredilerin faiz üzerinden, ortalama vadesi üç yılın altındaki döviz kredilerinin 
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anapara üzerinden KKDF’ye tabi olmaları sebebiyle oluşan KKDF yükümlülüğü Müşteri’ye aittir. Ayrıca 
üç yılın üstünde sağlanan döviz kredisinin erken ödenerek ortalama vadesinin üç yılın altına düşmesi 
veya üç yıldan kısa vadeli olarak kullanıldığı halde erken ödenerek daha yüksek bir KKDF oranına tabi 
olması halinde oluşacak KKDF farkı, cezasıyla birlikte Müşteri tarafından karşılanacaktır.  
Banka aracılığı ile sağlanan ancak başka bir bankaya indirilerek kullanılan işletme kredisinin geri 
ödemesi için Banka’ya başvurulması esnasında Kredi’nin alışını yapan bankadan alınmış UVK 
numarasının Banka’ya sunulması Müşteri’nin sorumluluğundadır. 
1.5. Yurt İçinden Sağlanan İşletme Kredileri:  
Müşteri, Kredi süresi içinde işletme sermayesini, Banka’ca tespit ve tebliğ olunacak mevcut net işletme 
sermayesine, Kredi tutarının ilavesi suretiyle bulunacak miktardan aşağı düşürmeyecek, Banka 
ekonomik şartlar ve sair sebeplerle daha yüksek bir işletme sermayesine ihtiyacı olduğuna kanaat 
getirdiği takdirde, sermaye artırımı, tahvil ihracı veya başka bir orta vadeli işletme kredisi temini 
suretiyle işletme sermayesinin tespit edeceği miktara çıkarılmasını talep edebilecektir. 
1.6. Altın Kredileri:  
Bankalar depo hesapları karşılığı altın, gümüş veya platin ile satın aldıkları altın, gümüş veya platinin 
teslimi veya karşılığının Türkiye’de yerleşik müşteriye Türk Lirası, yurt dışında yerleşik müşteriye ise 
Türk Lirası veya döviz olarak ödenmesi suretiyle, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden 
müşterilerine bankacılık mevzuatı dahilinde altın, gümüş veya platin kredisi kullandırabilirler.  
Altın Kredisi kullanacak olan Müşteri, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiğini, ilgili 
meslek teşekkülünden aldığı kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiğine dair belgenin aslını 
Banka’ya ibraz ederek ispat edecektir. 
Kredi işlemleriyle ilgili olarak altın alış ve satış fiyatları Banka tarafından serbestçe tespit edilecektir.  
1.7. Kredili Ticari Mevduat Hesabı:  
Müşteri’nin talebi üzerine Kredili Ticari Mevduat Hesabı açılması halinde; Banka, Kredili Ticari Mevduat 
Hesabı’ndan kullandırdığı kredilere, Kredi’nin kullanılma tarihinden itibaren aylık/üç aylık faiz dönemler 
itibarıyla Banka’da cari kısa vadeli kredi faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirecektir. Hesabın açıldığı 
gün ya da Müşteri’nin ödeme yapabileceği gün dikkate alınarak başlangıçta belirlenebilecek olan gün, 
izleyen aylarda faiz tahakkukuna esas teşkil edecektir. 
Banka tarafından Kredili Ticari Mevduat Hesabı adı altında Müşteri’ye açılan hesap, Müşteri’nin vadesiz 
mevduat hesabı ile bağlantılı olduğundan, Banka, Müşteri’nin Kredili Ticari Mevduat Hesabı’ndan 
kaynaklanan borcunu, hesabına yatırılan para veya gelen havale bedelinden, valör hükümleri 
çerçevesinde anında veya gün sonlarında mahsup etmeye yetkilidir. 
Söz konusu Kredili Ticari Mevduat Hesabı, alacak bakiye verdiği sürece bir mevduat hesabı gibi 
çalışacak ve Banka’nın diğer vadesiz ticari mevduat hesap uygulamaları geçerli olacaktır. 
Müşteri’nin gerek işbu Sözleşme kapsamında, gerekse imzaladığı ve/veya imzalayacağı diğer her nevi 
sözleşme, taahhütname, talep vs. nedeniyle ödemesi gereken/tahakkuk edecek olan borçlar, çek 
bedelleri, Taksit tutarı, sigorta prim bedelleri ile her nevi ücret, komisyon ve masrafların, Kredili Ticari 
Mevduat Hesabı kullandırılarak, borç yansıtılmak suretiyle Banka tarafından Müşteri’den tahsil 
edilebilecektir. Müşteri’nin, mevduat hesap bakiyesinin müsait olmadığı durumlarda, verdiği havale 
emirleri Kredili Ticari Mevduat Hesabı’na borç kaydedilmek suretiyle gerçekleştirilebilecektir. 
1.8. Vergi, SGK, Fatura Vesair Ödemeler için Kullandırılan Krediler: 
Müşteri’ye vergi, SGK, fatura vesair ödemelerinin finanse edilmesi için kullandırılan, şart ve kullandırım 
koşulları Kredi Özel Şartları’nda belirtilen nakdi krediler de işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır. 
 
2.  Gayrinakdi Kredilere İlişkin Özel Hükümler: 
Müşteri, Banka’nın Müşteri’ye teminat mektubu ve garanti, garanti akreditifi, kontrgaranti, kefalet 
kredisine ve her ne isim altında olur ise olsun kullandıracağı tüm gayrinakdi kredilere, kredinin türüne 
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göre uygun olan işbu Sözleşme’de yer alan her hükmün yanı sıra aşağıda yer alan özel hükümlerin de 
uygulanmasını kabul eder. 
2.1. Teminat Mektubu ve Garantiler: 
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 Banka’ca 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’ça talep edilen dilediği diğer bir oranda faiz, cezai şart vs. ödemeyi 
yükümlendiğine dair ibareler koymaya yetkilidir. Teminat mektubu veya garantiler düzenlemesi için 
Banka’nın muhabir bankaya kontrgaranti düzenlemesi halinde, muhabir banka işbu maddedeki 
hususlarda yetkili olacaktır. 
Banka’ca düzenlenen teminat mektubu/garanti ile ilgili vade uzatımına ilişkin herhangi bir taahhütte 
bulunulmuş olmadıkça Muhatap’ın vade uzatımı talepleri Banka’nın uygun bulması halinde Müşteri ile 
mutabık kalınarak yerine getirilecektir.  
Banka’nın garanti ilişkisine devam etmemeyi uygun görmesi halinde; Müşteri, garantinin iptalini 
sağlayacak tedbirleri alacak veya herhangi bir tazmin talebi olmasa dahi garanti tutarını 
Banka’da/muhabir bankada/muhatap nezdinde depo edilmek üzere Banka’ya ödeyecektir. 
Teminat mektubu/garanti metinlerinin içeriğine uygun tazmininin talep edilmesi halinde, Banka garanti 
edilen tutarı ödeyerek anılan tutarla ilgili Müşteri’ye rücu edecektir. 
2.2. Akreditif Kredisi: 
Gayrinakdi akreditif kredisi Banka’nın muhabiri nezdinde akreditif açtırması suretiyle 
kullanılabilecektir. Banka bu Kredi’nin tamamını veya bir bölümünü Müşteri’ye vadeli akreditifler dahil, 
gayrinakdi akreditif kredisi olarak kullandırmayı kabul ettiği takdirde, Müşteri isteyeceği her akreditif 
için Banka’ya bir akreditif açma teklif mektubu verir. Teklif veya akreditif şartlarındaki her türlü 
değişiklik istekleri Müşteri’nin o tarihteki limitleri, ekonomik koşullar ve maliyetler göz önünde 
bulundurularak Banka tarafından değerlendirilecektir. 
Müşteri, akreditif konusu vesaik tutarının muhabir tarafından akreditif lehtarına ödenerek Banka 
hesabına zimmet kaydedildiği tarih itibarıyla borcunu derhal döviz üzerinden ödeyecektir. 
Açılacak akreditiflerle ilgili olarak; ithal edilecek emtiayı temsil edecek belgeler ve Banka’nın uygun 
göreceği diğer belgeler, Banka adına düzenlenecek veya ciro ya da devir edilecektir. Bu belgelerin 
Banka adına düzenlenmesi veya Banka’ya ciro ve devri Teminat amacıyla olup, bu Sözleşme’de 
Teminat’la ilgili olarak, Banka lehine tesis edilmiş olan bütün haklar, akreditif konusu mallar hakkında 
da uygulanır. 
Banka Teminat’a başvurma hakkını kullanma kapsamında Müşteri adına akreditifle ilgili her türlü 
işlemleri yapmaya ve gümrüğe gelmiş olan akreditif konusu malları Müşteri adına vekâleten gümrükten 
çekmeye yetkilidir. Malların gümrükten Banka tarafından çekilmesinden sonra da, bu mallar üzerinde 
Banka’nın rehin hakkı devam edecektir. Ancak Banka’nın hiçbir halde malları gümrükten çekme 
sorumluluğu yoktur. 
Akreditiften dolayı açılış, temdit, iptal ve diğer işlemleri bankacılık usul ve teamüllerine ve ilgili 
mevzuata uygun olarak yerine getirme sorumluluğu Müşteri'ye aittir. Banka sayılan işlemlere ilişkin 
talepleri, bu işlemlerden dolayı zarar göreceği kanaati oluştuğu durumlarda, kabul etmeme hakkına 
sahiptir.  
Banka akreditifler nedeniyle muhabirin gönderdiği vesikaların gecikmesinden veya kaybolmasından 
veya muhabirin her türlü hata (yanılma) ve kusurundan, kusuru oranında sorumlu olacaktır. Akreditif 
şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, akreditif lehtarı tarafından ibraz edilen vesaikin muhabirce 
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ödenip Banka’nın hesabına borç geçildiği andan itibaren akreditif uygulanmış olup, işlem 
kendiliğinden ithalat vesaiki üzerine avans mahiyetinde nakit krediye dönüşür. Bu tarihten itibaren 
Müşteri, Banka’nın tercihine göre döviz veya TL kredilere uygulamakta olduğu faizi, gider vergisi, 
mevzuatın öngördüğü en yüksek oranda vesaik üzerine avans komisyonunu ve sair gideri ödeyecektir. 
2.3. İthalat Kabul ve Aval Kredisi:  
Müşteri, bu Kredi’yle ithal edeceği mallar dolayısıyla yabancı satıcılar tarafından, Banka veya 
Banka’nın muhabir bankaları üzerine veya Müşteri üzerine keşide edilecek dövize natık vadeli vesikalı 
poliçelerden, işbu Sözleşme’deki Müşteri’nin müteselsil sorumluluğu altında ve mevzuatta öngörülen 
şartları yerine getirmesi kaydıyla, Banka veya yabancı bankalar tarafından kabulü ve/veya aval vermesi 
sureti ile faydalanacaktır.  
Söz konusu poliçelerin, bizzat kendisi veya temsile yetkili vekili tarafından her defasında imzalanarak 
Banka’ya verilecek akreditif mektubunda (küşat) yazılı şartlar dairesinde, yabancı bankaya verilecek 
sevk vesikaları mukabilinde kabul edilmeleri, işbu Sözleşme hüküm ve şartlarının muhabirlere akreditif 
açtırma mektuplarının gönderilmesinden itibaren Müşteri hakkında geçerli ve etkili olacaktır. Anılan 
mektupları veya bu mektuplardaki her türlü değişiklik istekleri Banka’nın değerlendirmesine tabi 
olacaktır. Banka’ca değişiklik isteklerinin kabul edilmemesi hallerinde de bu Sözleşme şartlarının 
aynen uygulanmasına devam edilir.  
Banka’ca kabul edilen veya aval verilen poliçelerin (faizli bir poliçe ise faizleri ile birlikte) döviz 
tutarları, Banka’ca bizzat veya TCMB vasıtasıyla hariçte poliçe bedelini ödeyecek olan muhabire veya 
poliçe hamiline veya onun emrine transferi için, bunların Türk Lirası karşılıkları, vadelerinden önce 
vesaikin veya temsil ettiği malların çekilmesine bağlı olmaksızın Müşteri tarafından Banka’ya 
ödenecektir. 
Müşteri, poliçeler faiz şartını taşımamakla beraber satıcının iskonto faiz ve masraflarını ödemeyi kabul 
etmişse, ayrıca bu meblağları da Banka’ya öder. 
2.4. Şirket Kredi Kartı:  
Müşteri’nin Banka’ya yapmış olduğu talep doğrultusunda, işbu Sözleşme limiti tahtında kendisine veya 
belirlediği çalışanlarına kredi kartı verilmesi halinde işbu Sözleşme hükümleri yanında, işbu 
Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan ilgili kredi kartı üyelik sözleşmesi hükümleri de 
uygulanacaktır. 
2.5. Diğer Uygulama Alanları: 
Müşteri, Banka'da çek hesabı açmak istemesi halinde işbu Sözleşme'ye ek olarak, çek hesabı açılışına 
ilişkin ilgili sözleşme, taahhütname ve belgeleri de imzalayacaktır. 
İşbu Sözleşme hükümleri, konut proje kredileri gibi Müşteri’nin sözleşmeden veya kanundan 
kaynaklanan müşterek sorumluluğunun söz konusu olduğu diğer gayrinakdilere de uygulanacaktır.  
 
X - DİĞER HÜKÜMLER 
 
1. Devir 
Banka işbu Sözleşme tahtında kullandırdığı Kredileri diğer bir bankaya devir edebilir ve/veya Kredi’den 
doğmuş hak ve alacaklarını üçüncü şahıslara devredebilir. 
Müşteri, bu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini Banka’nın yazılı muvafakatini almak kaydı ile 
üçüncü şahıslara devredebilir. 
 
2. Delil 
Müşteri ve kefiller ile Banka arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıkta Tarafların defter ve kayıtları ve 
mikro filmlerden, mikrofişlerden alınan kopyalar, elektronik ya da manyetik ortamlardan çıkarılan 
bilgileri içeren belgeler ile CD Rom, kamera kayıtları, telefon ses kayıtları, bilgisayar ve benzeri kayıtlar 
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ile ATM kayıtları müstenitli olsun ya da olmasın, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. maddesi uyarınca 
geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacaktır. 
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 50. ve devamı maddelerinin yabancı 
mahkeme kararlarının tenfizine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun 193. ve Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 59. maddesi 
gereğince yabancı bir mahkemede görülecek dava sonucunda verilecek karar Türk Mahkemesi’nde 
açılan davada alacağın varlığı ve miktarı açısından kesin delil teşkil edecektir. 
 
3. Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk 
Bu Sözleşme’den doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, (Banka’nın yurt dışı şubelerince tesis edilen 
Kredilere ilişkin anlaşmazlıklar dahil) Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak ve anlaşmazlıkları 
çözümlemeye İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.  
Ancak yukarıda anılan yerdeki mahkeme ve icra dairelerinin yetkili kılınması, genel mahkemelerin 
yetkisini bertaraf etmez. Banka tarafından Müşteri’nin veya müteselsil kefillerin ikametgahının veya mal 
varlığının bulunduğu veya Kredi’nin nakledildiği şube ikametgahındaki mahkeme ve icra dairelerine 
başvurulmasına ve adli kovuşturma yapılmasına engel değildir. Banka Müşteri’nin Türkiye sınırları 
içinde veya dışında mal varlığının bulunduğu ve bulunabileceği her yerde kanuni yollara başvurabilir. 
 
4. Tebligat Adresi 
Bu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve Banka’ca gerekli tebligatın yapılabilmesi için 
aşağıdaki Müşteri ve kefillerin isim ve imzalarının yanında yazılı yerler kanuni ikametgah olup, belirtilen 
yerde adres yazılmaması halinde Müşteri ve kefillerin ticaret sicili dosyalarındaki veya Adres Kayıt 
Sistemi’ndeki son adresleri kanuni ikametgah kabul edilerek bu adrese veya Banka’ya bildirilen kayıtlı 
elektronik posta adresine yapılacak tebligatlar şahıslarına yapılmış sayılacak, Müşteri ve kefiller 
ikametgahlarını/elektronik posta adreslerini değiştirseler bile yeni ikametgahlarını ticaret siciline tescil 
ettirip ayrıca Banka’ya noter aracılığı ile yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, yukarıda kanuni 
ikametgah olduğu kabul edilen adrese veya bu adresteki muhtarlığa tebligat evrakı bırakılmak suretiyle 
yapılacak her türlü tebligat geçerli olacaktır. Müşteri ve kefiller yurt dışında yerleşik olsa dahi Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde bir adresi tebligat adresi olarak gösterecek, bu durumda bu adrese 
yapılacak tebligatlar geçerli olacak ve hukuki sonuç doğuracaktır.  
Müşteri ve kefiller yetkili imzalarında oluşacak bir değişikliği, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü 
mektupla veya imza karşılığında Banka’ya bildirmedikçe bundan doğacak zarardan Banka sorumlu 
olmayacaktır. 
 
5. Hesap Özeti 
Banka, işbu Sözleşme gereği açtığı Kredi Hesabı ile ilgili olarak Müşteri’nin bu Sözleşme’de belirtilen 
adresine 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihleri itibarıyla 3’er aylık (kredili ticari mevduat 
hesapları ile ilgili olarak Müşteri’nin talep etmesi halinde her ay sonu) hesap durumunu gösteren 
hesap özetlerini gönderir.  
Hesap özetini alan Müşteri, aldığı tarihten itibaren ilgili mevzuat uyarınca, 1 ay içerisinde itirazda 
bulunmadığı takdirde, Banka’ya karşı hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcunu ödedikten 
sonra iddia, dava edebilir. Süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri İcra İflas Kanunu kapsamında 
sayılan kesin belgelerdendir.  
İlgili tarihlerde hesap özetleri eline geçmeyen Müşteri, bu tarihlerden itibaren 15 gün içerisinde noter 
aracılığı ile durumu Banka’ya bildirerek hesap özetini ister.  
Banka, yukarıda belirtilen tarihler dışındaki herhangi bir tarihte hesap özeti gönderdiği takdirde de 
yukarıdaki bildirim ve itiraz süreleri geçerlidir.  
Banka, hesap özetlerini mevzuatın izin verdiği diğer dağıtım kanallarıyla da gönderebilir.  
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6. Bilgi Değişiklikleri 
Müşteri ve kefiller, Banka'ya vermiş olduğu bilgilerde zaman içinde meydana gelebilecek telefon, 
adres, unvan, nevi değişikliği, medeni durum, yasaklılık, kısıtlama, yetki/yetkili değişikliği, vekaletten 
azil gibi değişiklikler ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü değişiklikleri derhal Banka'ya yazılı olarak 
bildirmek ve değişikliğe ilişkin Banka tarafından talep edilecek usulüne uygun olarak düzenlenmiş 
belgeleri sunmak zorundadır.  
 
7. Sorumluluk 
Banka ilk bakışta ayırt edilmeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından, hile (aldatma) ve sahtecilik 
eylemlerinin sonuçlarından, Banka’nın, Müşteri’nin ve kefillerin bağlı olduğu genel veya özel iletişim 
vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından, telefon, e-posta, swift, faks aracılığıyla gelen 
bilgi veya talimatın yetersiz olmasından, yanlış, okunaksız veya eksik iletilmiş olmasından, postada 
kaybolmasından, Müşteri’nin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden 
yapılabilecek mükerrer işlemlerden ve banka muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin eylemlerinden, kusuru 
oranında sorumlu olacaktır.  
 
8. Bilgi ve Belge Temini 
Müşteri ve kefiller, Kredi açılması, devamı veya tasfiyesi sırasında Banka’nın kendisi, grup şirketleri ve 
varsa kefil ve/veya garantörleri ile ilgili isteyeceği her türlü belge, taahhütname, defter ve sair kağıtları, 
Sözleşme’ye uygulanan hukuk uyarınca gereken yetki, onay, muvafakat, izin ve muafiyetler ile bilanço 
ve sair mali tabloları Banka’ya vermekle yükümlüdür. Bunların yanı sıra Müşteri, grubun konsolide mali 
durumuna (varsa şarta bağlı yükümlülükleri veya zararları dahil olmak üzere) toplamda %5 ve üzerinde 
etkisi olabilecek tüm grup şirketleriyle (“Önemli Grup Şirketleri”) ilgili bilgileri ibraz etmekle 
yükümlüdür. Banka’ya sunulacak bilgi ve belgeler (mali durum raporu da dahil olmak üzere) geçerli ve 
doğru bilgileri içeriyor olacaktır. Sunulan bu bilgi ve belgelerde yapılacak/meydana gelecek her türlü 
değişiklik derhal Banka’ya bildirilecektir. 
Banka, ayrıca Müşteri ile ilgili olarak kanunen yetkili kılınmış resmi merciler ve Bankacılık Kanunu’nda 
öngörülen şirket ve kurumlar tarafından talep edilecek bilgi ve belgeleri vermeye yetkilidir.  
Müşteri’nin “gerçek kişi” olması halinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 
uyarınca, Banka, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Müşteri’ye ait kişisel bilgileri aşağıda açıklandığı çerçevede 
kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere 
açıklayabilecek/devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir.  
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Banka’nın, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat 
kapsamında acente sıfatıyla sunabilecekleri de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde 
kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; 
elektronik (SWIFT, internet/mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt 
ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, 
raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/Banka’nın diğer ürün/hizmetlerini 
sunabilmek ve Sözleşme’nin gereğini yerine getirmektir. 
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve 
diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer 3. 
kişiler; BDDK, SPK, TCMB, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, borsalar gibi kamu tüzel kişileri; 
Banka’nın ana hissedarı, doğrudan/dolaylı iştirakleri, yurt içi veya yurt dışında yerleşik kredi 
kuruluşları; bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı 
kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir. 
Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Müşteri’nin kişisel verileri, Genel Müdürlük, şubeler, kiosklar, 
ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda 
toplanabilir.  
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Müşteri’nin 07.10.2016 tarihi itibari ile KVKK’nın 11. maddesi gereği hakları; Banka’ya başvurarak, 
kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını 
ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri 
bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar 
çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) 
bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz 
edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak 
işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmektir. Banka bu talebi, 
talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.  
Banka’nın ana hissedarı, doğrudan/dolaylı iştirakleri (“Grup”), 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu 
çerçevesinde sundukları ürün ve hizmetler nedeni ile öğrendiği kişisel veri niteliğini haiz Müşteri’ye ait 
kimlik, adres, iştigal konusu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi (“Müşteri Sırrı”), 
aşağıdaki haller dışında müşteri bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmez ve saklar. 
Grup’un yasal olarak bu bilgileri ifşa etmesi gerektiğinde; 
Grup’un; meşru iş amaçları bunların ifşasını gerektirdiğinde veya Banka’nın ana hissedarı, 
doğrudan/dolaylı iştiraklerinin haklarını yerine getirdiği veya koruduğu hallerde,  
Grup’un operasyonel gerekleri karşılamak amacı olduğunda (kredi ve risk yönetimi, sistem veya ürün 
geliştirme/planlama, sigorta, denetim ve yönetim amaçları dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere),  
Grup’un Müşteri ile olan genel ilişkisini sürdürmek maksadı olduğunda (Müşterinin ilgilenebileceği 
ürünlerin veya finansal hizmetlerin pazarlamasını veya tanıtımını yapmak ve pazar araştırması 
gerçekleştirmek dahil), ve/veya diğer yasal yükümlülükler ve haklı gerekçeler gerektirdiğinde. 
 
9. Muhabir Bankalar Aracılığıyla Yapılan İşlemler 
Banka, Kredi işleminde muhabir banka kullanılması halinde muhabir bankanın seçiminden, muhabir 
bankalardan kaynaklanan gecikmelerden veya tahsilat yapılamamasından kusuru oranında sorumlu 
olacaktır.  
 
10. Sözleşme Değişiklikleri 
Sözleşme'nin imzalandığı tarihten sonra Sözleşme'de yapılacak değişiklikler Tarafların yazılı 
mutabakatı halinde hüküm ifade eder. 
 
11. Ek Kredi Şartları 
Sözleşme kapsamında kullandırılacak krediler yukarıda belirtilen şart ve esaslar dahilinde 
kullandırılabileceği gibi, bunlara ek olarak taraflarca mutabık kalınarak belirlenecek ek şartlara da tabi 
olabilecektir. 
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XI - YÜRÜRLÜK 
 
Müşteri ve kefiller, bu madde ile birlikte XI maddeden, 23 sayfa ve eklerinden ibaret işbu Sözleşme’nin 
bütün maddelerini tek tek okuduklarını, aşağıya atacakları imzalarının Sözleşme’yi geçerli kılacağını ve 
kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine 
getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.  
 
İşbu Sözleşme muhtelif bölümler halinde düzenlenmiş olmasına rağmen, bir bütün teşkil etmekte olup 
herhangi bir hüküm sadece bir bölümle ilgili konularda değil, diğer tüm bölümlerle ilgili herhangi bir 
duruma veya işlemlere de uygulanabilecek ve muayyen bir Kredi ile ilgili maddeler, niteliğine aykırı 
olmadıkça diğer Krediler için de aynen geçerli olacaktır. 
 
2 (iki) nüshadan ibaret işbu Sözleşme’nin 1 (bir) nüshası Müşteri’ye verilmiş olup Müşteri tarafından 
imzalanmış olan nüsha Banka’da kalmıştır. 
 
Aşağıdaki beyanın Müşteri tarafından aşağıda yer alan kutucuğa EL YAZISI ile yazılması ve 
kaşelenerek imzalanması gerekmektedir.  
 

“Sözleşme’nin bir suretini teslim aldım.”  

 
 
Kaşe ve İmza : 
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GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ İMZA SAYFASI 
 

KREDİ LİMİTİ (SÖZLEŞME TUTARI)  
 
Sözleşme Tutarı : ………………………………………………………………..….……… Döviz Cinsi : …………..  
     
(Yazı ile; ……………………….…………………………………............................................................................) 
 
 
 
MÜŞTERİ  
 
Adı – Soyadı/Unvanı : …………………….……………………………………………………………………………. 
     ….……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresi    : …………………….……………………………………………………………………………. 
     ….……………………………………………………………………………………………….. 
 
İmza Tarihi   : ……./……/………. 
 
  
 

 İşbu Genel Kredi Sözleşmesi bundan önce oluşmuş tüm kredi borçlarımı KAPSIYOR.  
  

 İşbu Genel Kredi Sözleşmesi bundan önce oluşmuş tüm kredi borçlarımı KAPSAMIYOR. 
 
 
  
 
Kaşe ve İmza  :   
  
 
  
 

   Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 
 
  
 
 
 
 
BANKA  : Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
     ……………………… Şubesi 
 
Kaşe ve İmza  : 
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GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ KEFİL İMZA SAYFASI 
MÜTESELSİL KEFİL  
Adı – Soyadı/Unvanı  : ………………………………………………………………….………………… 
Adresi    : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
 
Kefil tarafından EL YAZI ile yazılacak alanlar: 
Kefalet Tutarı   : ………………...……………………………….………… Döviz Cinsi : ………... 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
Kefalet Tarihi   : ……./……/………. 
Kefalet önceki borçları kapsıyor mu (Evet/Hayır) : ………………………………………………  
Aşağıdaki beyanı EL YAZINIZ ile “Kefil Beyanı” alanına yazmanızı rica ederiz:  
“Yukarıdaki şartlarla müteselsil kefil olduğumu(zu) kabul ederim/z.” 
 
Kefil Beyanı : 
 
Kefil Kaşe  
ve İmzası     : 
 

 

Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 
 
 
MÜTESELSİL KEFİL  
Adı – Soyadı/Unvanı  : ………………………………………………………………….………………… 
Adresi    : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
 

 
Kefil tarafından EL YAZI ile yazılacak alanlar: 
Kefalet Tutarı   : ………………...……………………………….………… Döviz Cinsi : ………... 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
Kefalet Tarihi   : ……./……/………. 
Kefalet önceki borçları kapsıyor mu (Evet/Hayır) : ………………………………………………  
Aşağıdaki beyanı EL YAZINIZ ile “Kefil Beyanı” alanına yazmanızı rica ederiz:  
“Yukarıdaki şartlarla müteselsil kefil olduğumu(zu) kabul ederim/z.” 
 
Kefil Beyanı : 
 
Kefil Kaşe  
ve İmzası     : 
 

 

Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 
 
 
BANKA  : Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
     ……………………… Şubesi 
Kaşe ve İmza  : 



T. Garanti Bankası A.Ş. 

Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 

Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul 

www.garanti.com.tr 

Sözleşme Seri Numarası: 

23 / 23 

 

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ KEFİL İMZA SAYFASI 
MÜTESELSİL KEFİL  
Adı – Soyadı/Unvanı  : ………………………………………………………………….………………… 
Adresi    : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
 
Kefil tarafından EL YAZI ile yazılacak alanlar: 
Kefalet Tutarı   : ………………...……………………………….………… Döviz Cinsi : ………... 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
Kefalet Tarihi   : ……./……/………. 
Kefalet önceki borçları kapsıyor mu (Evet/Hayır) : ………………………………………………  
Aşağıdaki beyanı EL YAZINIZ ile “Kefil Beyanı” alanına yazmanızı rica ederiz:  
“Yukarıdaki şartlarla müteselsil kefil olduğumu(zu) kabul ederim/z.” 
 
Kefil Beyanı : 
 
Kefil Kaşe  
ve İmzası     : 
 

 

Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 
 
 
MÜTESELSİL KEFİL  
Adı – Soyadı/Unvanı  : ………………………………………………………………….………………… 
Adresi    : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
 

 
Kefil tarafından EL YAZI ile yazılacak alanlar: 
Kefalet Tutarı   : ………………...……………………………….………… Döviz Cinsi : ……….. 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
Kefalet Tarihi   : ……./……/………. 
Kefalet önceki borçları kapsıyor mu (Evet/Hayır) : ………………………………………………  
Aşağıdaki beyanı EL YAZINIZ ile “Kefil Beyanı” alanına yazmanızı rica ederiz:  
“Yukarıdaki şartlarla müteselsil kefil olduğumu(zu) kabul ederim/z.” 
 
Kefil Beyanı : 
 
Kefil Kaşe  
ve İmzası     : 
 

 

Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 
 
 
BANKA  : Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
     ……………………… Şubesi 
Kaşe ve İmza  : 



T. Garanti Bankası A.Ş. 

Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 

Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul 

www.garanti.com.tr  

    Sözleşme Seri Numarası: 
EK 1.1 

 

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 
LİMİT ARTIRIM MÜŞTERİ İMZA SAYFASI 

 
İşbu Genel Kredi Sözleşmesi’nin Kredi Limiti/Sözleşme Tutarı bu defa aşağıda yazılan tutar kadar artırılmıştır. 
Toplam Kredi Limiti/Yeni Sözleşme Tutarı işbu Limit Artırım Sayfası’nda artırılan tutar ile önceki limitlerin 
toplamından oluşur ve Genel Kredi Sözleşmesi hükümleri artırılan tutar için de geçerlidir. 
 
 
Artırılan Limit: ……………………………………………………………………….………… Döviz Cinsi : ………... 
(Yazı ile; ………………………………………………………...................................................................................) 
Toplam Kredi Limiti/Yeni Sözleşme Tutarı: …………………………………………..…… Döviz Cinsi : ……… 
(Yazı ile; ………………………………………………….……..................................................................................) 
 
 
MÜŞTERİ  
 
Adı – Soyadı/Unvanı : …………………….……………………………………………………………………………. 
     ….……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresi    : …………………….……………………………………………………………………………. 
     ….……………………………………………………………………………………………….. 
 
İmza Tarihi   : ……./……/………. 
 
  
 
 
Kaşe ve İmza  :   
  
 
  
 

   Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 
 
 
 
 
 
 
 
BANKA  : Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
     ……………………… Şubesi 
 
Kaşe ve İmza  : 
 
 
 



T. Garanti Bankası A.Ş. 

Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 

Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul 

www.garanti.com.tr  

    Sözleşme Seri Numarası: 
EK 1.2 

 

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ LİMİT ARTIRIM KEFİL İMZA SAYFASI 
MÜTESELSİL KEFİL 
Adı – Soyadı/Unvanı  : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
Adresi    : ………………………………………………………………….………………… 
 
Kefil tarafından EL YAZI ile yazılacak alanlar: 
Önceki Kefalet Tutarı  : ………………...……………………………….………… Döviz Cinsi : ………… 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
Yeni Toplam Kefalet Tutarı : ………………………………………………….………… Döviz Cinsi : ………... 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
İmza Tarihi    : ……./……/………. 
Aşağıdaki beyanı EL YAZINIZ ile “Kefil Beyanı” alanına yazmanızı rica ederiz:     
“Önceki Kefalet Tutarı’nın Yeni Toplam Kefalet Tutarı’na çıkarılmasına muvafakat ederim/z.” 
 
Kefil Beyanı : 
 
Kefil Kaşe  
ve İmzası     : 
 

 

Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 
 

MÜTESELSİL KEFİL 
Adı – Soyadı/Unvanı  : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
Adresi    : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
 
Kefil tarafından EL YAZI ile yazılacak alanlar: 
Önceki Kefalet Tutarı  : ………………...……………………………….………… Döviz Cinsi : ………... 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
Yeni Toplam Kefalet Tutarı : ………………………………………………….………… Döviz Cinsi : ……… 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
İmza Tarihi    : ……./……/………. 
Aşağıdaki beyanı EL YAZINIZ ile “Kefil Beyanı” alanına yazmanızı rica ederiz:     
“Önceki Kefalet Tutarı’nın Yeni Toplam Kefalet Tutarı’na çıkarılmasına muvafakat ederim/z.” 
 
Kefil Beyanı : 
 
Kefil Kaşe  
ve İmzası     : 

Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 
 
BANKA  : Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
     ……………………… Şubesi  
Kaşe ve İmza  : 



T. Garanti Bankası A.Ş. 

Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 

Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul 

www.garanti.com.tr  

    Sözleşme Seri Numarası: 
EK 1.3 

 

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ LİMİT ARTIRIM KEFİL İMZA SAYFASI 
MÜTESELSİL KEFİL 
Adı – Soyadı/Unvanı  : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
Adresi    : ………………………………………………………………….………………… 
 
Kefil tarafından EL YAZI ile yazılacak alanlar: 
Önceki Kefalet Tutarı  : ………………...……………………………….………… Döviz Cinsi : ……….. 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
Yeni Toplam Kefalet Tutarı : ………………………………………………….………… Döviz Cinsi : ……….. 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
İmza Tarihi    : ……./……/………. 
Aşağıdaki beyanı EL YAZINIZ ile “Kefil Beyanı” alanına yazmanızı rica ederiz:     
“Önceki Kefalet Tutarı’nın Yeni Toplam Kefalet Tutarı’na çıkarılmasına muvafakat ederim/z.” 
 
Kefil Beyanı : 
 
Kefil Kaşe  
ve İmzası     : 

 
Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 

 

MÜTESELSİL KEFİL 
Adı – Soyadı/Unvanı  : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
Adresi    : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
 
Kefil tarafından EL YAZI ile yazılacak alanlar: 
Önceki Kefalet Tutarı  : ………………...……………………………….………… Döviz Cinsi : ……….. 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
Yeni Toplam Kefalet Tutarı : ………………………………………………….………… Döviz Cinsi : ……….. 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
İmza Tarihi    : ……./……/………. 
Aşağıdaki beyanı EL YAZINIZ ile “Kefil Beyanı” alanına yazmanızı rica ederiz:     
“Önceki Kefalet Tutarı’nın Yeni Toplam Kefalet Tutarı’na çıkarılmasına muvafakat ederim/z.” 
 
Kefil Beyanı : 
 
Kefil Kaşe  
ve İmzası     : 

 
Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 

 
BANKA  : Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
     ……………………… Şubesi  
Kaşe ve İmza  :



T. Garanti Bankası A.Ş. 

Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 

Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul 

www.garanti.com.tr    Sözleşme Seri Numarası: 
 

EK 2.1 

 

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 
LİMİT ARTIRIM MÜŞTERİ İMZA SAYFASI 

 
İşbu Genel Kredi Sözleşmesi’nin Kredi Limiti/Sözleşme Tutarı bu defa aşağıda yazılan tutar kadar artırılmıştır. 
Toplam Kredi Limiti/Yeni Sözleşme Tutarı işbu Limit Artırım Sayfası’nda artırılan tutar ile önceki limitlerin 
toplamından oluşur ve Genel Kredi Sözleşmesi hükümleri artırılan tutar için de geçerlidir. 
 
 
Artırılan Limit : ……………………………………………………………………….………… Döviz Cinsi : ……….. 
(Yazı ile; ….……………………………………………………................................................................................) 
Toplam Kredi Limiti/Yeni Sözleşme Tutarı: …………………………………………..…… Döviz Cinsi : ……….. 
(Yazı ile; ….……………………………………………….……................................................................................) 
 

 
 

MÜŞTERİ  
 
Adı – Soyadı/Unvanı : …………………….……………………………………………………………………………. 
     ….……………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresi    : …………………….……………………………………………………………………………. 
     ….……………………………………………………………………………………………….. 
 
İmza Tarihi   : ……./……/………. 
 
  
 
 
Kaşe ve İmza  :   
  
 
  
 

   Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 
 
 
  
 
 
 
 
BANKA  : Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
     ……………………… Şubesi 
 
Kaşe ve İmza  : 
 
 



T. Garanti Bankası A.Ş. 

Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 

Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul 

www.garanti.com.tr    Sözleşme Seri Numarası: 
 

EK 2.2 

 

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ LİMİT ARTIRIM KEFİL İMZA SAYFASI 
MÜTESELSİL KEFİL 
Adı – Soyadı/Unvanı  : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
Adresi    : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
 
Kefil tarafından EL YAZI ile yazılacak alanlar: 
Önceki Kefalet Tutarı  : ………………...……………………………….………… Döviz Cinsi : ……….. 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
Yeni Toplam Kefalet Tutarı : ………………………………………………….………… Döviz Cinsi : ……….. 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
İmza Tarihi    : ……./……/………. 
Aşağıdaki beyanı EL YAZINIZ ile “Kefil Beyanı” alanına yazmanızı rica ederiz:     
“Önceki Kefalet Tutarı’nın Yeni Toplam Kefalet Tutarı’na çıkarılmasına muvafakat ederim/z.” 
 
Kefil Beyanı : 
 
Kefil Kaşe  
ve İmzası     : 

Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 
 

MÜTESELSİL KEFİL 
Adı – Soyadı/Unvanı  : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
Adresi    : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
 
Kefil tarafından EL YAZI ile yazılacak alanlar: 
Önceki Kefalet Tutarı  : ………………...……………………………….………… Döviz Cinsi : ……….. 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
Yeni Toplam Kefalet Tutarı : ………………………………………………….………… Döviz Cinsi : ……….. 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
İmza Tarihi    : ……./……/………. 
Aşağıdaki beyanı EL YAZINIZ ile “Kefil Beyanı” alanına yazmanızı rica ederiz:     
“Önceki Kefalet Tutarı’nın Yeni Toplam Kefalet Tutarı’na çıkarılmasına muvafakat ederim/z.” 
 
Kefil Beyanı : 
 
Kefil Kaşe  
ve İmzası     : 
 
Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 
 
BANKA  : Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
     ……………………… Şubesi 
Kaşe ve İmza  : 



T. Garanti Bankası A.Ş. 

Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 

Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul 

www.garanti.com.tr    Sözleşme Seri Numarası: 
 

EK 2.3 

 

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ LİMİT ARTIRIM KEFİL İMZA SAYFASI 
MÜTESELSİL KEFİL 
Adı – Soyadı/Unvanı  : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
Adresi    : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
 
Kefil tarafından EL YAZI ile yazılacak alanlar: 
Önceki Kefalet Tutarı  : ………………...……………………………….………… Döviz Cinsi : ……….. 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
Yeni Toplam Kefalet Tutarı : ………………………………………………….………… Döviz Cinsi : ……….. 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
İmza Tarihi    : ……./……/………. 
Aşağıdaki beyanı EL YAZINIZ ile “Kefil Beyanı” alanına yazmanızı rica ederiz:     
“Önceki Kefalet Tutarı’nın Yeni Toplam Kefalet Tutarı’na çıkarılmasına muvafakat ederim/z.” 
 
Kefil Beyanı : 
 
Kefil Kaşe  
ve İmzası     : 
Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 
 

MÜTESELSİL KEFİL 
Adı – Soyadı/Unvanı  : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
Adresi    : ………………………………………………………………….………………… 

 ………………………………………………………………….………………… 
 
Kefil tarafından EL YAZI ile yazılacak alanlar: 
Önceki Kefalet Tutarı  : ………………...……………………………….………… Döviz Cinsi : ……….. 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
Yeni Toplam Kefalet Tutarı : ………………………………………………….………… Döviz Cinsi : ……….. 
(Yazı ile; .…………………………………………………………..............................................................................) 
İmza Tarihi    : ……./……/………. 
Aşağıdaki beyanı EL YAZINIZ ile “Kefil Beyanı” alanına yazmanızı rica ederiz:     
“Önceki Kefalet Tutarı’nın Yeni Toplam Kefalet Tutarı’na çıkarılmasına muvafakat ederim/z.” 
 
Kefil Beyanı : 
 
Kefil Kaşe  
ve İmzası     : 
 
Lütfen kaşe basınız veya tam unvanı yazınız. 
 
BANKA  : Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
     ……………………… Şubesi 
Kaşe ve İmza  : 


