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ÇEYİZ HESABI SÖZLEŞMESİ 

ÇEYİZ HESAP SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”) 

 

Bu Döküman……………………………………………………………………………adresinde yerleşik siz değerli 

müşterimiz (“Siz”) ile ………………………….. adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ………… Şubesi 

(“Biz”) arasında (birlikte “Taraflar”), Siz’e nezdimizde aşağıda belirtilen esaslara tabi çeyiz hesabı (“Çeyiz 

Hesabı”) açılması amacıyla 16/12/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çeyiz Hesabı Ve Devlet Katkısına 

Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) tahtında akdedilmiştir. Sözleşme uyarınca, Hesap aşağıdaki hüküm ve şartlara 

tabidir. 

1.  Çeyiz Hesabının İşleyişi 

1.1. Çeyiz Hesabı, tarafların Türk Lirası cinsinden hesap açılışında evlilik tarihi veya evlilik amacıyla çekim 

hakkının kullanıldığı tarihe kadar sözleşme ile belirlenen ödeme planında aylık ya da üç aylık olarak mutabık 

kalacağı vadede, hesap açılışında taraflarca mutabık kalınacak alt sınırdan düşük ve üst sınırdan yüksek 

olmaması kaydıyla düzenli ödeme tutarının, Çeyiz Hesabı’na düzenli olarak yatırılması ile işler. Belirlenecek 

ödeme tutarının, ödeme tarihlerinde, adınıza açılmış olan vadesiz mevduat hesabından veya kredi kartından 

tarafımızca Sözleşme konusu Hesap’a aktarılmak suretiyle ödenmesini (“Ödeme”) gerçekleştirmeye Banka 

yetkilidir. 

1.2. Ödeme’nin tahsili için Banka nezdinde bulunan bir vadesiz mevduat hesabını tercih etmiş olmanız 

halinde; bu vadesiz mevduat hesabında yeterli bakiyenin bulunmaması durumunda, Biz söz konusu vadesiz 

mevduat hesabından hesap açılışında belirlenecek minimum ödeme tutarını (“Minimum Ödeme Tutarı”) ve varsa 

Minimum Ödeme Tutarı’nın üzerinde bulunan ancak ödeme tutarını karşılamayan meblağı tahsil ederek kısmi 

tahsilat (“Kısmi Tahsilat”) gerçekleştirilir. Ödeme’nin kredi kartından tahsil edilmesini tercih etmiş olmanız 

halinde; düzenli ödeme tutarı, hesap kesim tarihinde kredi kartınızdan çekilecek olup; ilgili tutar, son ödeme 

tarihinde Çeyiz Hesabı’nıza aktarılır. Söz konusu kredi kartının limiti Minimum Ödeme Tutarı’ndan daha fazla 

ancak ödeme tutarından daha az bir meblağ için müsaitse tarafımızca, kredi kartından Minimum Ödeme Tutarı’nı 

tahsil ederek Kısmi Tahsilat gerçekleştirilir. 

1.3. Bu Sözleşme’nin imza tarihi itibarıyla hesap numarasının belirlenmemiş olması halinde, Hesap 

Sahipleri, hesap numarasının Sözleşme’ye eklenmesi hususunda Banka’yı tek taraflı olarak yetkilendirirler. 

Tarafımızca hesap numarasının belirlenmesinin akabinde Hesap Sahipleri oluşan hesap numarasına ilişkin 

olarak SMS ile bilgilendirilir. 
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2. Düzenli Ödeme Tutarına ilişkin Esaslar 

2.1. Tarafınızca yapılacak düzenli ödemeler, evlilik tarihi veya evlilik amacıyla çekim hakkının kullanıldığı  

tarihe kadar sözleşme ile belirlenen ödeme planına göre ilgili ayın veya üç aylık sürenin ilk işgünü ile son işgünü 

arasında yapılır. 

2.2. Ödeme planındaki, düzenli ödeme tutarı, ödeme günü ve faiz oranı talebiniz üzerine dönem başlarında 

yeniden tespit edilebilir. Bir dönem, Çeyiz Hesabı’nın açıldığı tarihi takip eden oniki aylık sürelerin her birini ifade 

eder. 

2.3. Asgari ödeme tutarı her yılın başında yeniden değerleme oranına göre arttırılır. 

2.4. Aylık ödeme planını seçmeniz halinde bir dönem içerisinde üç defadan fazla düzenli ödemeyi; üç aylık 

ödeme planını seçmeniz halinde ise, bir dönem içerisinde bir defadan fazla düzenli ödemeyi aksatmamanız 

gereklidir. 

2.5. İki tür çekim hakkınız bulunmaktadır. Birinci tür, evlilik tarihinden önceki azami 2 (iki) ay içerisinde 

kullanılabilen ve birikim tutarının tamamının çekilebilmesine imkan sağlayan haktır. Evlilik amacıyla çekim 

hakkının evlilik tarihinden önce kullanılması ve herhangi bir sebeple evliliğin gerçekleşmemesi durumunda, 

çekim tarihinden en geç 3 (üç) ay içerisinde Evlendirme Dairelerine başvuru yapıldığını tevsik eden evrakın bir 

örneği ile birlikte Bize başvurarak Çeyiz Hesabı statüsünün devamını talep edebilirsiniz. Hesabın statüsünün 

devam edebilmesi için Çeyiz Hesabı’nın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamının 

hesaba yatırılması gereklidir. Yatırılması gereken tutar hesaplanırken, bir dönemde 3 (üç) defadan fazla ödemeyi 

aksatmama kuralı kapsamında kalan ve Çeyiz Hesabı statüsünü bozmayan eksik ödemeler dikkate alınmaz. 

Azami olarak evlilik amacıyla çektiğiniz tutarı ile başvuru tarihine kadar düzenli ödeme için gerekli asgari tutarlar 

toplamını hesaba yatırabilirsiniz. 

2.6. İkinci tür çekim hakkında ise, bir dönem içerisinde Çeyiz Hesabı’ ndan en fazla iki defa çekim hakkı 

bulunmaktadır.  İkinci tür çekim hakkının kullanılması halinde Çeyiz Hesabı’nda kalan bakiyenin, Çeyiz 

Hesabı’nın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir. Asgari 

tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme tutarları üzerinden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç 

tüm aylar dikkate alınır.   

2.7. Aynı anda birden fazla aktif Çeyiz Hesabınız bulunamaz.  

2.8. Çeyiz Hesabı, bankalar arasında taşınabilir. Hesap taşıma işlemi dönem sonlarında ve en az 1 (bir) ay 

öncesinden taşıma talebinizi tarafımıza bildirmeniz şartıyla gerçekleştirilir. 
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3.Devlet Katkısının Ödenmesi 

3.1. Devlet Katkısına hak kazanılabilmesi için; evlilik tarihinden önce asgari üç yıl boyunca hesaba düzenli 

ödeme yapılması; 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğin yapılması ve bu Sözleşme’ nin düzenli ödeme tutarına 

ilişkin esaslarda belirtildiği şekilde ödemenin aksatılmaması gereklidir. 

3.2. Evlilik tarihininden itibaren altı ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evlilik olduğuna dair İlçe Nüfus 

Müdürlüklerinden alınacak belge ile Banka’ya başvurulur. 

3.3. Devlet katkısı en geç Bakanlık tarafından aktarılmasını takip eden işgünü tarafımızca Çeyiz Hesabınıza 

aktarılır. 

3.4. Tarafımızca Siz’e sadece tek Çeyiz Hesabı için Devlet katkısı ödenir. Birden fazla çeyiz hesabı açılması 

durumunda hesaplar birleştirilemez. Devlet katkısı için başvurduğunuz ilk hesaba Devlet katkısı ödenir. 

4.Çeyiz Hesabı Statüsünün Sona Ermesi 

4.1. Herhangi bir zamanda devlet katkısı talep etmeksizin tüm birikiminizi çekerek Çeyiz Hesabı’nı 

kapatılmasını talep etmeniz, Çeyiz Hesabı’ na Devlet Katkısı ödendiği anda birikimin tümünün çekmeniz ve 

hesap kapama talimatı vermeniz, 27 (yirmi yedi) yaşınızı doldurduğunuz tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde 

devlet katkısı için başvuruda bulunmamanız, minimum düzenli ödeme koşulunun yerine getirilmemeniz, Çeyiz 

Hesabından bir dönem içerisinde 2 (iki) defadan fazla nakit çekim yapmanız durumunda çeyiz hesap statüsü 

sona erecek olup; ürün hesap numarası değişmeksizin günlük faiz kazandıran ve her zaman para çekme 

esnekliği olan Kolay Birikim Hesabına dönüşür. 

4.2. Çeyiz Hesabı’ nda o güne kadar birikmiş olan tutarlar Kolay Birikim Hesabı’ na aktarılır. Vadesiz 

hesaptan düzenli ödeme talimatınız varsa Çeyiz Hesabı için belirlenen düzenli ödeme gününde ve belirlenen 

düzenli ödeme tutarı Kolay Birikim Hesabı’nızda birikmeye devam eder. Kredi kartı ile düzenli ödeme 

yapıyorsanız düzenli ödeme talimatları iptal edilir. 

4.3.Bu Sözleşme’den doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde, İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra Daireleri 

yetkilidir. 

4.4.Yukarıda belirtilen adresiniz kanuni ikametgâhınız olarak kabul edilir. Bu adrese yapılacak olan tebligatlar 

şahsınıza yapılmış sayılacaktır. Yeni ikametgâhınınızı noter kanalı ile tarafımıza bildirmediğiniz takdirde 

yukarıdaki ikametgâhınıza yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. 

4.5.Bu 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. 

4.6.Bu Sözleşme içeriği ile tarafınıza Çeyiz Hesabı’ na ilişkin hak ve yükümlülükleriniz konusunda bilgilendirme 

yapılmıştır. 
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Aşağıda yer alan beyanı EL YAZINIZ ile belirtiniz. “Sözleşmenin bir örneğini teslim aldım.’’ 

 

MÜŞTERİ 

ADI - SOYADI / UNVANI : 

TCKN / YKN / VKN :  

ADRES :  

SÖZLEŞME TARİHİ :  

MÜŞTERİ / YETKİLİ İMZASI : 

 

 

 

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. 

….. Şubesi 

 

1. Yetkili Adı Soyadı : 

İmzası :    

2. Yetkili Adı Soyadı : 

İmzası :    
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