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Tarih: ………………………………… 

Müşteri Adı Soyadı  : ………………………………. 

Müşteri Numarası  : ………………………………. 

Kredi Başvuru Numarası : …………………….. 

TÜKETİCİ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU 

Kredi Türü: ……………….. Kredisi 

Değerli müşterimiz, 

(kredi proaktif bir kredisi ise) …………………….. (kredi proktif bir kredi değilse) ……………………….. tarihinde 
yaptığınız …………………………Kredisi (“Kredi”) başvurunuz onaylanmıştır. Kredi’nizi sağlıklı günlerde 
kullanmanızı diler, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.  

Kredi’niz ile ilgili aşağıda paylaşılan bilgilerin tamamını dikkatli şekilde okuyup inceleyiniz. Bu bilgiler aynı 
zamanda Tüketici Kredisi Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Kredi Bilgileri ve Ödeme Planı’nda da yer 
almaktadır. Dokümanda tanımlanmamış terimler Sözleşme’de bahsedilen anlamlara sahiptir ve  eğik yazı tipi 

ile yazılan terimlerin açıklamaları terimler listesinde yer almaktadır. 

1. Kredim ile İlişkili Hesap Bilgileri Nelerdir? 

 Kredi’niz ile ilişkili olarak, Kredi tutarının yatırılacağı ve Kredi taksit ödemelerinizin gerçekleştirileceği 

hesap bu formun onaylanmasından/imzalanmasından sonra tanımlanacaktır. 
 Kredi’niz ile ilişkili olarak tanımlanan hesap, Kredi tutarının yatırılacağı [tahsilat hesabı alacaklı 

hesapla aynı ise] ve aynı zamanda Kredi taksit ödemelerinizin gerçekleştirileceği 
……………………………………. numaralı hesap [tahsilat hesabı alacaklı hesaptan farklı ise] ve Kredi taksit 
ödemelerinizin gerçekleştirileceği ……………………………….. numaralı hesap}tır. 

 Ödemede gecikme olması halinde taksit tutarları diğer vadesiz hesaplarınızdan tahsil edilebilecektir.  

 Kredi ile ilişkili hesabınızdan sadece Kredi işlemleri yapmanız durumunda, bu hesaba ilişkin herhangi 

bir ücret veya masraf talep edilmeyecektir.  

 Kredi ödemeleriniz tamamlandığında hesabınızın kapanmasını isterseniz, talebinizi Sözleşme’yi 
imzalarken iletmelisiniz. 

2. Kredi Bilgilerim ve Maliyetler Nelerdir? 

AÇIKLAMA TUTAR / ORAN 

Kredi Tutarı …………………………………. 

Kredi Vadesi ………………………. Ay 

Geri Ödeme Sayısı ………………………. Taksit 

……….. Faiz Oranı1 

 
[Peşin Faiz varsa] 

Peşin Faiz Tutarı 

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

………………………… 

Faiz oranının tamamı veya bir kısmı 3. kişiler tarafından karşılanmıştır.  

http://www.garantibbva.com.tr/
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AÇIKLAMA TUTAR / ORAN 

<IF{ (bayi / ana firma 
komisyonu varsa)  

Akdi Faiz Oranı2 Aylık: % ………………………….. Yıllık: % …………………… 

Vergi Oranı % ……………………………… 

Fon Oranı % ……………………………… 

Yıllık Maliyet Oranı3 % ………………………………..  

Kredi’nin Toplam Maliyeti …………………………………. 

Temerrüt Faizi Oranı4 Aylık: % ………………………….. Yıllık: % ………………… 

Ücretler 

[Tahsis Ücreti varsa] Kredi Tahsis 
Ücreti 
[Ekspertiz ücreti varsa] Ekspertiz 
Ücreti 

[Taşıt Rehin Tesis ücreti varsa] 
Taşıt Rehin Tesis Ücreti5: 

Tutar:  
……………….. 

1Kredi Bilgileri ve Ödeme Planı’ndaki taksitlerin hesaplandığı faiz oranıdır. Kredi tutarı hesabınıza yatırıldığı 
anda işlemeye başlar. 
2Sözleşme’de belirlenen, ödeme planı oluşturulurken kullanılan ve varsa peşin faizi içeren faiz oranıdır.  
3Yıllık maliyet oranı olarak ifade edilen oran Efektif yıllık faiz oranıdır. Kredinin toplam maliyetinin, kredinin yıllık 
yüzde değeri olarak hesaplanması sonucu ortaya çıkar. Efektif yıllık faiz oranının hesaplanması amacıyla 
kullanılan Kredi tutarı, akdi faiz, tahsis ücreti [Rehin Tesis ücreti varsa Taşıt Rehin Tesis Ücreti gibi tüm 
bileşenler bu dokümanda yer almaktadır. 
4Akdi Faiz Oranı’nın % 30 fazlası üzerinden hesaplanmaktadır. 

[Rehin Tesis ücreti varsa] 5 Türkiye Noterler Birliği ile yapılan Protokol gereği taşıt rehni tesisi için tahsil edilen 
ücrettir. Kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücretler tarafınıza aittir.  

 

3. Aylık Ne Kadar Ödeme Yapacağım?  

KREDİYE AİT ÖDEME PLANI 

Taksit 
No Tarih 

Taksit 
Tutarı 

 

Anapara 
Tutarı 

 Faiz Tutarı  Fon Tutarı  
Vergi 
Tutarı  

Kalan 
Anapara 

Tutarı  

0* GG.AA.YYYY             

1               

2               

3               

4               

5               
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KREDİYE AİT ÖDEME PLANI 

Taksit 

No Tarih 

Taksit 
Tutarı 

 

Anapara 
Tutarı 

 Faiz Tutarı  Fon Tutarı  

Vergi 

Tutarı  

Kalan 
Anapara 

Tutarı  

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

20               

21               

22               

23               

24               

Genel Toplam           

Peşin Faiz varsa *0.taksit olarak tahsil edilen ……………………………..tutarı peşin faiz 

4. Diğer Kredi Maliyetleri Nelerdir? 

 Masraf, ücret ve komisyon tutarları üzerinden %..............................BSMV, faiz niteliğinde tahsil edilen 
komisyonlar üzerinden ise ayrıca %...............................KKDF tahsil edilmektedir. 

 Sözleşme’de belirtilen, Siz’den tahsil edilecek faiz ve ücretler Kredi’nin kullandırılması ile birlikte nakit 
olarak talep edilebilir ya da doğrudan hesabınızdan alınabilir. 

 Gerektiğinde noter masrafları Siz’den tahsil edilebilir. 

 Temerrüt hali de dahil olmak üzere hiçbir koşulda Kredi’nize bileşik faiz işletilmeyecektir. 

5. Kredi Kullanımından Cayma Hakkımın Şartları Nelerdir? 

Herhangi bir gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden Kredi kullanımından cayabilirsiniz. Bu durumda 
Sözleşme’niz de sona erer. Ayrıca Sözleşme’nize bağlı olarak başka bir hizmet de sunulduysa, caymanız ile 
birlikte bu hizmete ilişkin sözleşme de sona erecektir. 

Cayma hakkınızı kullanabilmek için talebinizi, Kredi’yi kullandığınız tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde 
Biz’e iletmelisiniz. 
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Kredi’den faydalandığınız durumda cayarsanız, hesabınıza yatırılan Kredi tutarının tamamını ve iade ettiğiniz 

tarihe kadar olan günler için işlenmiş olan akdi faizi en geç 30 (otuz) gün içinde ödemeniz gerekir. Aksi 
takdirde Kredi kullanımından caymamış sayılırsınız. 

Kredi’den Cayarsam Ek Ödeme Yapacak Mıyım? 

Kredi kullanımı nedeniyle bir kamu kuruluşuna veya Siz’in dışınızdaki herhangi bir kişiye/kişilere yaptığımız 
ödemeler (örneğin KKDF ve BSMV gibi vergiler [taşıt teminatı var ise], rehin tesisi halinde Taşıt Rehin Tesis 

Ücreti)}) ) ve hesaplanan akdi faiz tutarı talep edilecektir. Anapara ve işleyen faiz tutarını geri ödediğiniz 
tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, yukarıdaki bedeller (örneğin; KKDF ve BSMV gibi vergiler, [taşıt teminatı 
var ise] ve rehin tesisi halinde Taşıt Rehin Tesis Ücreti)dışında kalan ve Siz’den tahsil edilen her türlü ücret 
iade edilecektir. 

6. Nasıl Sigorta Yaptırabilirim ve Şartları Nelerdir? 

Kredi ile ilgili isteğe bağlı sigortaların yapılması yasal olarak zorunlu değildir. Açıkça talepte bulunarak sigorta 
yaptırmayı isterseniz, acentesi olduğumuz sigorta şirketinden ya da kendi tercih ettiğiniz başka bir sigorta 

şirketinden sigorta yaptırabilirsiniz. Sigorta tercihiniz, Sözleşme ile alınacaktır. 

Sigorta koşulları ile ilgili bilmem gereken önemli bilgiler nelerdir?  

 İstediğiniz bir sigorta şirketinden zorunlu ve/veya isteğinize bağlı sigortaları yaptırırsanız; sigorta 

poliçeniz Kredi konusuyla, meblağ sigortalarında da Kredi tutarı ve vadesi ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca 
Bankamız ilgili sigorta poliçesi üzerinde dain-i mürtehin olarak gösterilmelidir. 

 Aşağıdaki tabloda paylaşılan sigorta primi ve masraflar Siz’e aittir. Sigortanın, acentesi olduğumuz 
sigorta şirketinden düzenlenmesi halinde bu masrafları hesaplarınızdan ve kredi kartlarınızdan tahsil edebiliriz. 
Bu durumda ilgili hesap numarası ve kredi kartına ait bilgiler sigorta şirketi ile paylaşılacaktır. 

 Taşıt teminatlı olarak İhtiyaç Kredisi kullanılırsa, taşıta ilişkin kasko ve zorunlu trafik sigortaları 
poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri tahsil edilecektir. 

 Konut teminatlı olarak İhtiyaç Kredisi kullanılırsa, konuta ilişkin konut ve zorunlu deprem sigortaları 

poliçeleri ayrıca düzenlenerek primleri tahsil edilecektir. 

 Sigorta yaptırmayı isterseniz; Kredi’nizin vadesi sona erdiğinde, erken ödeme yaptığınızda veya 
cayma hakkınızı kullandığınızda acentesi olduğumuz ya da kendi tercih ettiğiniz başka bir sigorta şirketince 
düzenlenen kasko veya konut sigortası poliçenizin süresi henüz dolmamış olsa bile, sigorta poliçesi ile ilgili 
bilgi almak ve değişiklik yapmak için sigorta şirketi ile irtibata geçebileceksiniz. Bu sayılan şartlardan herhangi 

biri gerçekleştiğinde Siz’e SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. 

 Acentesi olduğumuz Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından düzenlenen hayat/işsizlik sigortası 

poliçesinin süresi ise Kredi vadesinde kapandığında sonlanmış olacaktır. Kredi’nizi erken ödeme yaparak 
kapattığınızda ya da süresi içinde cayma hakkını kullandığınızda ilişkili Kredi sona erdiğinden, sigorta poliçesi 
de sonlanmış olacak ve Siz’e SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. 

 Kendi tercih ettiğiniz başka bir sigorta şirketinden düzenlenen hayat/işsizlik sigortası poliçesi için ise, 
Kredi’nizin vadesinin sona ermesi veya erken ödeme yapılarak kapatılması ya da süresi içinde Kredi’den 

cayma hakkınızı kullanmanız sebebiyle Kredi’nizin sona ermesi halinde sigorta poliçesi hakkında bilgi almak 
ve değişiklik yapmak için ilgili sigorta şirketi ile irtibata geçebileceği yönünde tarafınıza SMS ile bilgilendirme  
yapılacaktır. 

 Prim tahsilat periyotları Siz’inle mutabık kalınarak belirlenecektir. Sigorta yaptırılması halinde, prim 
tutarları aşağıdaki gibi olacaktır: 

ÖNEMLİ BİLGİLER TUTAR / ORAN 

Hayat Sigortası Yıllık Primi  ………………………………….. 
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ÖNEMLİ BİLGİLER TUTAR / ORAN 

İşsizlik Sigortası Yıllık Primi ………………………………….. 

[İpotek teminatı var ise] 

Konut Sigortası Yıllık Primi  
………………………………….. 

[taşıt teminatı var ise] 

Kasko Yıllık Primi ………………………………….. 

[taşıt teminatı var ise] 

Ferdi Kaza Sigortası  ………………………………….. 

[taşıt teminatı var ise] 

Trafik Sigortası ………………………………….. 

Taşıt Kredisi ise; 

7. Bağlı Krediye İlişkin Yükümlülükler Nelerdir? 

Kredi belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için veriliyorsa, Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun uyarınca “Bağlı Kredi Sözleşmesi” oluşur. Bu iki sözleşme objektif açıdan 

ekonomik birlik oluşturur. 

Mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmenizden caymanız ve buna ilişkin bildiriminizi cayma süresi içinde 

ayrıca yazılı ya da erişebileceğimiz kalıcı veri saklayıcısı ile Biz’e iletmeniz halinde, Bağlı Kredi Sözleşmesi de 
herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğünüz olmadan sona erecektir. 

Eğer aracınızı satın aldığınız firmayla ekonomik birliğimiz varsa, aracınız hiç teslim edilmez ya da gereği gibi 
teslim edilmezse satıcı firma ile birlikte Siz’e karşı müteselsilen sorumlu olacağız. Bu durumda satış 
sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkınızı kullanabilirsiniz. 

Bedelden indirim hakkınızı kullanırsanız, Bağlı Kredi tutarı da bu oranda indirilecek ve ödeme planı yeniden 
düzenlenecektir. Satış sözleşmesinden dönme hakkını kullanmanız halinde ise, o güne kadar satıcıya yapılmış 
olan ödemelerin iadesinden satıcı ile müteselsilen sorumlu olacağız. Söz konusu sorumluluklarımız 
kullandığınız Kredi tutarı ile sınırlı olmak üzere; aracın teslim edilmediği durumda, aracın satış sözleşmesinde 
belirtilen teslim tarihinden; aracınızın teslim edildiği durumlarda ise aracın teslim ta rihinden itibaren 1 (bir) 

yıldır. 

Satıcı Bayi Unvanı:………………………………………………  

Satıcı Bayi Adresi:………………………………………………..  

Dental Destek Kredisi ise; 

8. Bağlı Krediye İlişkin Yükümlülükler Nelerdir? 

Kredi belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için veriliyorsa, Tüketicinin 
Korunması Hakkında kanun uyarınca “Bağlı Kredi Sözleşmesi” oluşur. Bu iki sözleşme objektif açıdan 
ekonomik birlik oluşturur. 

Mal veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmenizden caymanız ve buna ilişkin bildiriminizi cayma süresi içinde 
ayrıca yazılı ya da erişebileceğimiz kalıcı veri saklayıcısı ile Biz’e iletmeniz halinde, Bağlı Kredi Sözleşmesi de 

herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğünüz olmaksızın sona erecektir. 

Eğer hizmet aldığınız klinikle ekonomik birliğimiz varsa, söz konusu hizmetin hiç verilmemesi ya da gereği gibi 
verilmemesi durumlarında klinik ile birlikte Siz’e karşı müteselsilen sorumlu olacağız. Bu durumda satış 

sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkınızı kullanabilirsiniz. 

Bedelden indirim hakkınızı kullanırsanız, bağlı kredi tutarı da bu oranda indirilecek ve ödeme planı yeniden 

düzenlenecektir. Hizmet sözleşmesinden dönme hakkını kullanmanız halinde ise, o güne kadar kliniğe 
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yapılmış olan ödemelerin iadesinden klinik ile müteselsilen sorumlu olacağız. Söz konusu sorumluluklarımız 

kullandığınız Kredi tutarı ile sınırlı olmak üzere; hizmetin gerektiği gibi yerine getirilmediği durumda hizmetin 
yerine getirilmesi gereken tarihten, hizmetin gerektiği gibi yerine getirildiği durumlarda ise hizmetin yerine 
getirildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. 

Klinik Unvanı:………………………………………………... 

Klinik Adresi:………………………………………….……… 

9. Erken Ödeme Yapabilir Miyim? 

Ödeme günü gelmemiş bir veya birden çok taksitinizi, kredi borcunuzun tamamını ya da bir kısmını, erken 

ödeme yapmak istediğinizi belirterek ödeyebilirsiniz. Bu durumda, ödediğiniz tutar ve ödeme tarihi esas 
alınarak akdi faiz üzerinden indirim yapılacaktır. 

Siz’in dışınızdaki herhangi bir kişinin veya kişilerin yaptığı peşin faiz ödemeleri söz konusu erken ödeme 
indirimini hesaplarken dikkate alınmayacaktır. 

10.  Kredi Ödemenizin Gecikmesi (Temerrüt) ve Hukuki Sonuçları 

Kredi Taksitlerinizi Vadelerinde Ödememeniz Durumunda: 

Kredi Bilgileri ve Ödeme Planı’nda belirtilen Kredi taksitlerinizden herhangi biri ödeme günü mesai saatleri 
içerisinde ödenmezse; 

 Ödenmeyen Kredi taksitiniz için temerrüt faizi isteme hakkımız doğar. 

 Nezdimizdeki tüm hesaplarınızdan muaccel olan Kredi borcunu tahsil etme yetkimiz bulunmaktadır. 

Birbirini İzleyen En Az İki Taksiti Ödememeniz Halinde ise: 

 Bu Sözleşme’ye konu olan tüm Kredi borcunuzu talep etme hakkımız doğar. 

Bu haklarımızı kullanabilmek için; ödenmeyen taksitlerinizi, gecikme faizleri ile birlikte 30 (otuz) gün içinde 
ödemenizi, aksi takdirde Kredi borcunuzun tamamının muaccel olacağını Siz’e bildireceğiz.  

Bu bildirimin yapılmasıyla geciken taksitlerinizi gecikme faizleri, KKDF ve BSMV yükümlülükleri ile birlikte 30 
(otuz) gün içinde ödemeniz gerekir. Ödemediğiniz durumda, Kredi borcunuzun tamamı için icra takibi 

başlatma hakkımız vardır. Bu durumda icra takibinin tüm masrafları Siz’e ait olacaktır. Ayrıca; Kredi borcunuz 
sona erene kadar bankamızdaki tüm alacaklarınız, haklarınız ve hesaplarınız borcunuza yetecek kadarı ile 
rehinli olacaktır. Borcunuzun gecikmesi (temerrüt) ve kanunen kullanılabilme koşulunun oluşması halinde, söz 
konusu varlıklarınız üzerinde hapis (paranın hapsi), takas ve mahsup haklarımızı kullanabiliriz. 

11.  Sözleşmeyi Nasıl Sonlandırabilirim? 

Sözleşme konusu yükümlülükleri tamamen yerine getirerek ve önceden yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile 
bilgilendirmede bulunmak koşuluyla Sözleşme’yi sonlandırmanız mümkündür. 

 

12.  Diğer Önemli Bilgiler 

 Kredi başvuru talebinizin değerlendirilip sonucunun olumsuz çıkması halinde derhal ve ücretsiz olarak 

bilgilendirileceksiniz  

 Bu Form’da yer alan Kredi tutarı, vadesi, faiz oranı ve diğer şartlar ilgili Sözleşme’nin imzalanacağı 
ana kadar geçerli olacaktır. 

 Sözleşme’yi imzalamanız durumunda, Kredi’nize bu dokümanda yer verildiği oranda faiz 
uygulanacaktır ve bu bilgi formunda yer alan bilgiler en fazla …… gün olmak üzere, Sözleşme’nin tarafınızca 
imzalanacağı ana kadar bağlayıcı olacaktır. 
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 Bilgilendirme Formu, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Formda yazan hükümler ve 

bilgilendirmeler dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de ve Kredi Bilgileri ve Ödeme Planı’nda yer 
almaktadır. Kredi Bilgileri ve Ödeme Planı, Kredi tutarı ve süresi esas alınarak akdi faiz oranına göre 
hazırlanmıştır.  

[Kefalet alınacak ise] 

Kefalet: 

Kredi’ye ilişkin kefil olması durumunda; Sözleşme’nin sonunda imzası bulunacak kefil ve/veya kefiller, ilgili 
Sözleşme ile kullanacağınız kredilere kefil olmuş sayılacaktır. Söz konusu kefalet adi kefalet hükmünde 
sayılacaktır. Alacaklarınıza ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar ise diğer kanunlarda aksine hüküm 
bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır.  

[İpotekli destek kredisi ise;) 

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS):  

Ekspertiz raporu hazırlanması, ipotek tesis edilmesi, ipotek derecesi takibi, malik (sahip) değişikliklerinin takibi, 

ipotek fek işlemleri (borcun ödenmesi ile ipoteğin kaldırılması) gibi kullandığınız ya da kullanacağınız kredilere 
ilişkin işlemler doğrultusunda, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden bilgi talep edebilir ve 
alabiliriz. 

Bu form …………………………..tarihinde tüm şartları aramızda müzakere edilerek karşılıklı olarak kabul 
edilmiştir. Formun bir örneği tarafınıza teslim edilmiş/kalıcı veri saklayıcısı ile erişiminize sunulmuştur. 
Dijital kanallardan kullandığınız kredilerde, Sözleşme ve eklerine kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile her 

zaman erişim imkanınız bulunmaktadır. Sözleşme ve eklerinin birer örneğini şubelerimizden talep 
edebilirsiniz. Bir yıldan daha eski olan Sözleşmeler için arşiv araştırma ücreti ödemeniz gerekir. 

 

MÜŞTERİ  

TCKN : ……………………………..                
Adı Soyadı : ……………………………. 

Adresi  : ……………………………. 
E-Posta Adresi     : …………………………….. 
Telefon Numarası : ……………………………… 
İmzası / Onayı : 

 

 

2. MÜŞTERİ   

TCKN  : ……………………………………….            
Adı Soyadı  : ………………………………………. 
Adresi   : ……………………………………… 

E-Posta Adresi : ………………………………………. 
Telefon Numarası : ………………………………………. 
İmzası / Onayı  :  
 

Şubeden kullandığınız krediler için, lütfen aşağıdaki noktalı yerleri el yazınız ile doldurunuz. Formu 

incelemek için yeterli süreniz olduysa “YETERLİDİR” ve formun bir örneğini teslim aldıysanız “TESLİM 
ALDIM” yazınız.  

Bu formu incelemem için verilen süre........................................................................................................ .. 

Formun bir örneğini ………………………………………………………………………………......................... 
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3. MÜŞTERİ   

TCKN  : ……………………………………….                                    
Adı Soyadı  : ………………………………………. 
Adresi   : ………………………………………. 
E-Posta Adresi : ………………………………………. 
Telefon Numarası : ………………………………………. 

İmzası / Onayı  :  
 

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

………………………’nin imza sayfasının devamıdır. 

T. GARANTİ BANKASI A.Ş. 

……………………. Şubesi 
……………………. 
……………………. 

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

İmzası:                                                                    İmzası:  

 


