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T. GARANTİ BANKASI A.Ş. BANKACILIK HİZMETLERİ 
SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU (“Form”) 

 

Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin (“BHS”) aşağıda içerikleri hakkında bilgi verilen maddelerini ve 
diğer tüm maddelerini Türk Borçlar Kanunu’nun Genel İşlem Koşullarına ilişkin hükümleri 
çerçevesinde incelemenizi rica eder, maddelerin hukuki ve finansal sonuçları hakkında sizinle görüşmeye 
ve müzakere etmeye hazır olduğumuzu beyan ederiz. 
BHS, Bankamızdan alacağınız temel bankacılık hizmetlerine ilişkin olarak hazırlanmış olup, Bankamız 
ürünlerinden faydalanmak için, bu ürünlere ilişkin  olarak düzenlenmiş sözleşmeleri imzalamanız gerekecektir. 
Tarafınıza işbu Form ekinde bir nüshasını teslim etmiş olduğumuz BHS; 11 maddeden oluşmakta olup, 
BHS’de yer alan “Ortak Hükümler’’, yararlanmakta olduğunuz hizmet ne olursa olsun, tarafınıza uygulanacak 
olan hükümlerdir. Bankamız, merkez ve tüm şubelerinde bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi gelmiş / 
gelmemiş bilcümle alacak, mevduat hesaplar, nakit, hisse senetleri, yatırım fonları, tahviller, lehine gelmiş ve 
gelecek tüm havaleler üzerinde işbu Sözleşme’den kaynaklanan alacaklar ile sınırlı olmak üzere Bankamızın 
rehin, hapis takas ve mahsup hakkı bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu sayılan hususlar mahkeme kararı ya da 
yetkili mercilerin kararları ile bloke edilebilecek ya da sınırlandırılabilecektir. BHS’nin imzalanması ile 
faydalanmaya başlayacağınız bankacılık hizmetlerine ilişkin ücretler,  ayrı bir ücret formu eki ile bilginize 
sunulmakta olup, söz konusu ücretlere ilişkin yapılan güncellemeler ve daha detaylı ücret bilgileri için 
Bankamızın internet sitesini (www.garanti.com.tr) ziyaret etmenizi rica ederiz. 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri 
Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, 
güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, 
sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.  
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve  diğer mevzuat kapsamında 
acente sıfatıyla sunabileceklerimiz 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 / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz 
sözleşmenin gereğini yerine getirmektir. 
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve 
diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı 
Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu 
tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere 
hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir. 
Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı 
merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.  
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; 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 aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz 
etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
hakkına sahipsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz 
gün içinde sonuçlandırılacaktır.   

http://www.garanti.com.tr/
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BHS’nin bir örneğini “TESLİM ALDIM”  beyanını el yazınız ile belirtiniz. 
 
 
BHS’nin bir örneğini 
 
 
 
GERÇEK KİŞİ MÜŞTERİ / TÜZEL KİŞİ MÜŞTERİ  
 
ADI- SOYADI / UNVANI  :  
 
 
TCKN / YKN / VKN                    :  

FORM TARİHİ               :        /     / 
 
 
FORM NUMARASI                     : 
 
 
MÜŞTERİ / YETKİLİ İMZASI :      
                             
 
 
 
 
 
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.           
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