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BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ 

 
İşbu BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”) ……………………….……………………. 
adresinde yerleşik ……..……………..………… (“Müşteri”) ile ………………….…………….……………  
adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş. …………………….………………… Şubesi 
(“Banka”) arasında (birlikte “Taraflar”), Müşteri’ye Banka nezdinde aşağıda belirtilen esaslara 
tabi biriktiren mevduat hesabı (“Hesap”) açılması amacıyla akdedilmiştir. Taraflar, Hesap’ın 
aşağıdaki hüküm ve şartlara tabi olduğunu kabul ve beyan eder. 
Biriktiren Mevduat Hesabı (“Hesap”): Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında 
2007/1 Sayılı Tebliğ kapsamında tanımına yer verilen Birikimli Mevduat anlamına gelir. 
1. Hesap, Müşteri ile Banka’nın hesap açılışında mutabık kalacağı vadelerde ve ödeme 
tarihlerinde, hesap açılışında taraflarca mutabık kalınacak sabit tutarın, bu Hesap’a düzenli 
olarak yatırılması ile işleyecektir. Müşteri, belirlenecek sabit tutarın, ödeme tarihlerinde, adına 
açılmış olan vadesiz mevduat hesabından veya kredi kartından Bankaca Sözleşme konusu 
Hesap’a aktarılmak suretiyle ödenmesini (“Ödeme”) gerçekleştirmeye Banka’nın yetkili olduğunu 
kabul ve beyan eder. 
Ödeme’nin tahsili için Müşteri Banka nezdinde bulunan bir vadesiz mevduat hesabını tercih 
etmiş ise; bu vadesiz mevduat hesabında yeterli bakiyenin bulunmaması durumunda, Banka söz 
konusu vadesiz mevduat hesabından hesap açılışında belirlenecek minimum ödeme tutarını 
(“Minimum Ödeme Tutarı”) ve varsa Minimum Ödeme Tutarı’nın üzerinde bulunan ancak sabit 
tutarı karşılamayan meblağı tahsil ederek kısmi tahsilat (“Kısmi Tahsilat”) gerçekleştirir. Müşteri, 
Ödeme’nin kredi kartından tahsil edilmesini tercih etmiş ise; bu kredi kartının limiti Minimum 
Ödeme Tutarı’ndan daha fazla ancak sabit tutardan daha az bir meblağ için müsaitse Banka, 
kredi kartından Minimum Ödeme Tutarı’nı tahsil ederek Kısmi Tahsilat’ı gerçekleştirir. Ancak söz 
konusu Kısmi Tahsilat için dahi vadesiz mevduat hesabında veya kredi kartı limitinde Minimum 
Ödeme Tutarı’nın bulunmaması durumunda, tahsil edilemeyen ödeme, atlanmış ödeme 
(“Atlanmış Ödeme”) sayılır. Bu şekilde her 1 (bir) yıllık dönem içinde 2 (iki) defa üst üste 
Atlanmış Ödeme’nin bulunması halinde Hesap’a ilgili yılın faizi tahakkuk etmez, 3 (üç) defa üst 
üste Atlanmış Ödeme’nin bulunması halinde, Müşteri, Banka’nın Hesap’ı kapatmaya ve Hesap’ta 
bulunan bakiyeyi Müşteri’nin belirteceği vadesiz mevduat hesabına (“İlişkili Hesap”) aktarmaya 
yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. 
Kredi kartından düzenli ödeme talimatı verilmesi durumunda, Sabit Tutar veya Minimum Ödeme 
Tutarı kredi kartının hesap kesim tarihinde kredi kartından tahsil edilir ve tahsil edilen Sabit Tutar 
veya Minimum Ödeme Tutarı kredi kartının son ödeme tarihinde Hesap’a aktarılır. 
2. Hesap’ın işleyişi kapsamında, Müşteri dilerse ilk Hesap açılışı esnasında, dilediği tutarda bir 
meblağı Hesap’a yatırabilir. Müşteri ayrıca, Sabit Tutarı, Bankaca uygun görülecek oranlarda 
arttırabilir ya da azaltabilir ve Ödeme Tarihi’nde Sabit Tutar’ın üstüne eklenecek şekilde ek 
ödemeler yapabilir. 
3. Banka tarafından Hesap’a birer yıllık dönemler itibarıyla ve hesap açılışında mutabık kalınacak 
faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilecek, tahakkuk eden faiz tutarı, 1 (bir) yıllık sürenin 
sonunda anaparaya eklenecektir. 
Söz konusu faiz oranı, Hesap’ın açılışından itibaren her yıl Banka tarafından faiz tahakkuk 
döneminde belirlenen faiz oranı doğrultusunda değişecektir. İşbu birer yıllık vadeler zarfında 
Taraflar, banka mevduat faizlerindeki artış veya düşüşlerin faiz oranında degişiklik yapılması 
sonucunu doğurmayacağını kabul ve beyan ederler. 
4. Müşteri’nin Hesap’a uygulanması kararlaştırılmış ve hesap açılışında kararlaştırılmış vadeden 
önce Hesap’ta birikmiş olan mevduatı çekmesi durumunda, bu mevduata Banka’nın vadesiz 
mevduat faiz oranı uygulanacağını ve tahakkuk eden faiz tutarının, Müşteri’ye ait İlişkili Hesap’a 
aktarılacağını ve Hesap’ın kapatılacağını Müşteri kabul ve beyan eder. 

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/d0f4689f-8ff6-4f98-8444-b6998d379180/Mevduat+ve+Kat%C4%B1l%C4%B1m+Fonlar%C4%B1n%C4%B1n+Vadeleri+ve+T%C3%BCrleri+Hakk%C4%B1nda+Say%C4%B1l%C4%B1+Tebli%C4%9F.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d0f4689f-8ff6-4f98-8444-b6998d379180
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/d0f4689f-8ff6-4f98-8444-b6998d379180/Mevduat+ve+Kat%C4%B1l%C4%B1m+Fonlar%C4%B1n%C4%B1n+Vadeleri+ve+T%C3%BCrleri+Hakk%C4%B1nda+Say%C4%B1l%C4%B1+Tebli%C4%9F.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d0f4689f-8ff6-4f98-8444-b6998d379180
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5. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde, İstanbul (Merkez) Mahkeme ve 
İcra Daireleri yetkilidir. 
6. Müşteri, yukarıda belirtilen adresinin kanuni ikametgâhı olduğunu ve bu adrese yapılacak 
tebligatların şahsına yapılmış sayılacağını ve yeni ikametgâhını noter kanalı ile Banka'ya 
bildirmediği takdirde yukarıdaki ikametgâhına yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ve 
beyan eder. 
7. İşbu Sözleşme, Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, bu 
Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin hükümleri Hesap 
için de geçerliliğini koruyacaktır. Banka, ilgili para birimlerinden Minimum Ödeme Tutarı 
miktarını değiştirme hakkını saklı tutar. 
 

Dokümanın bir örneğini “TESLİM ALDIM” beyanını el yazınız ile belirtiniz.  

Dokümanın bir örneğini  

 
 

 
MÜŞTERİ 
ADI – SOYADI / UNVANI  : …………………….………………… 

TCKN / YKN  / VKN               : …………………….………………… 

ADRES:                                                 : …………………….………………… 

SÖZLEŞME TARİHİ            :  …………………….…………………   

  

MÜŞTERİ / YETKİLİ İMZASI :                               
                                                                                                                            
 

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
Versiyon No: 11 – Güncelleme Tarihi: 06/12/2016 

 
 


