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GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ
GİRİŞ

Aşağıda adları ve adresleri yazılı olan şahıslar arasında, aşağıdaki şartlarla bir Genel Kredi Sözleşmesi ……/…../…..... 
tarihinde akdedilmiştir.

Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi

1. Kredi Veren (Banka) :  ING BANK A.Ş. adına ................................. Şubesi

2. Kredi Alan (Müşteri ) :  

3. Kredi limiti rakamla   : 
  
    Kredi limiti yazıyla     :

Aşağıda, kredi veren ING BANK A.Ş. kısaca “Banka”, kredi alan ise kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır.

Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri’nin Bilgilendirilmesi ve İçeriğini Öğrenme İmkânı Sağlanması

Müşterilerin ve/veya Kefillerin, Banka’nın her şubesinden güncel Genel Kredi Sözleşmesi’nin bir örneğini 
edinmek, içeriğini incelemek ve bilgilenmek hakkı mevcuttur. Ayrıca güncel Genel Kredi Sözleşmesi’nin bir 
örneği Banka’nın internet sitesinde de Müşteri ve Kefillerin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 

Müşteri ve/veya Kefiller ayrıca, işbu sözleşme imzası öncesinde Banka tarafından sözleşmenin özellikle Banka 
yararına hükümler içeren bölümleri hakkında bilgilendirme yapan Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nu ve Sözleşmeyi 
edindiğini, bu çerçevede sözleşmenin kendilerince detaylıca incelendiğini, gereği halinde avukatları veya mali 
müşavirlerinden bilgi alındığını ve işbu Sözleşmenin tarafların menfaatini dengeleyen bir Sözleşme olduğunu 
görerek akabinde sözleşmeyi imzalamak üzere Banka’ya başvurduğunu beyan etmektedir. 

Madde 3 - Sözleşmenin Kapsamı ve Bütünlüğü 

3.1. Bu sözleşme, Banka tarafından Müşteri’ye tahsis edilen garantörlük limiti (Banka tarafından üçüncü kişilere 
kullandırılmış/kullandırılacak her türlü krediler için Müşteri tarafından Banka’ya verilen garanti ile ilgili olarak Banka’nın 
Müşteri’ye tahsis ettiği kredi limiti) de dahil olmak üzere, Banka tarafından sunulabilecek kredilere ilişkin hükümleri 
içermektedir. Müşteri, işbu sözleşmeyi imzalamakla giriş hükümlerine, ortak hükümlere ve yararlanacağı ürünlerin 
özel hükümlerine tabi olacağını, sözleşmenin tüm ek ve formlarla birlikte bir bütün teşkil ettiğini ve Banka işlemleri ile 
ilgili mevzuat hükümleri ile bankacılık teamüllerine tabi olduğunu kabul etmektedir. 

3.2. Müşteri ile Banka arasında ayrıca bir sözleşmeye bağlanmamış olan ilişki ve işlemlerde işbu Genel Kredi Sözleşmesi 
hükümleri uygun düştükleri ölçüde uygulanacaktır. İşbu sözleşme tarihinden önce doğmuş borçlar ve açılmış olan 
krediler de, daha önceki sözleşme ilişkisi saklı kalmak kaydıyla, bu Genel Kredi Sözleşmesi hükümlerine tabi olacaktır.

3.3. Müşteri, işbu Sözleşme çerçevesinde yapacağı işlemler ile ilgili olarak Banka tarafından kendisinden istenebilecek 
belgeleri ibraz etmeyi işbu Sözleşmeyi imzalayarak açılmaması gereken bir kredinin açılmasına sebebiyet vermenin 
TCK.m.158/J gereğince suç olduğunu bildiğini kabul eder. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının 
Önlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca Müşteri üçüncü kişi adına/hesabına işlem yaptığında, Bankaya bunu ayrıca 
yazılı olarak beyan edecek ve adına/hesabına işlem yaptığı üçüncü kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini ilgili mevzuat 
çerçevesinde Bankaya ibraz edecektir. Müşterinin aksine yazılı bir beyanı olmadığı takdirde, işbu sözleşme kapsamında 
yapılan iş ve işlemlerin Müşterinin kendisi adına/hesabına yapıldığı kabul edilecektir.

3.4. Müşteri işbu sözleşmeden doğan haklarını Bankanın muvafakati olmadan başkasına devir ve temlik edemez.

Madde 4 - Tanımlar

Aşağıdaki kelimeler bu Sözleşmede karşılarındaki anlamı taşımaktadırlar.

Banka: ING Bank A.Ş.

BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
19800010100023032017
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Fonlar: İşbu Sözleşme kapsamında açılan hesaplar ve yapılan işlemler ile ilgili olarak ödenmesi gereken Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonu, Savunma Sanayi Destekleme Fonu ve diğer tüm fonları,

Garantör: Müşterinin hesabı, Destek Hesap şeklinde işlediği takdirde, bu sözleşmeyi müşteri ile birlikte imzalayan ve 
bu sözleşmeden doğacak her türlü borç ve yükümlülüklerde müşteri ile birlikte sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Hesap: Banka nezdinde Türk Lirası (TL), Yabancı Para (YP) veya kıymeti bulundurmak ve bunlarla bağlantılı araç ve 
hizmetlerden yararlanmak amacıyla açılan, kredisiz veya Müşteriye tanınan limit dahilinde kredili olarak kullandırılan 
her türlü hesabı,

Hesap Özeti: Bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle/hesaplarla ilgili alacak ve borç hareketlerini gösterir hesap 
dökümünü,

İİK: İcra ve İflas Kanununu, 

KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonunu,

Kurumsal Elektronik Posta Adresi: Müşteri’nin Banka’ya iletişim kanalı olarak bildirdiği, tercihen kurumsal adres 
uzantısını taşıyan ve şahıslara özgülenmemiş olan, Bankaca kabul edilebilir elektronik posta adresini, 

Müşteri: Banka’ya kredi talebi ile başvuran gerçek veya tüzel kişi/kişileri,

Sözleşme: İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ile eklerini,

TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı,

TCK: Türk Ceza Kanununu,

Vergiler: İşbu Sözleşme kapsamında açılan hesaplar ve kullandırıla krediler ilgili olarak ödenmesi gereken tüm vergileri
ifade eder. 

ORTAK HÜKÜMLER

Madde 5 - Kredinin Kullandırılmasında Bankanın Yetkileri

5.1. İlgili mevzuatta aksi öngörülmedikçe, Banka bu sözleşmeye dayalı olarak kullandıracağı krediyi/kredileri, 
herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak dilediği şube veya Genel Müdürlük veya yurtdışındaki bir 
veya birden fazla şubesi aracılığı ile kullandırmaya, limiti içinde kalmak koşulu ile, bir veya birden fazla kredi türleri 
için kullandırmaya yetkilidir. Banka bu sözleşme doğrultusunda kullandıracağı kredi/kredilerin limitini artırmaya/
azaltmaya yetkili bulunmaktadır. Banka ayrıca bakiyesi sıfıra inmiş cari hesaplar ve diğer türlerdeki kredilerin yeniden 
işletilmesine, Müşteri’ye ait hesaplar arasında virman yapmaya ve açılmış borçlu cari hesaplarla diğer türlerdeki 
kredileri dilerse kapatarak veya kapatmadan dilediği limitlerle dilediği neviden her türde yeni krediler veya cari 
hesaplar açmak suretiyle ve benzeri dilediği her türlü bankacılık işlemlerinde kullandırmaya yetkilidir.

5.2. İşbu sözleşmenin imza edilmesi ile sözleşme; taraflar arasında bu sözleşme tahtında gerçekleştirilecek her türlü 
kredi işlemleri için imza tarihi itibari ile geçerli olacaktır. İlgili mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Banka açmış 
olduğu bu krediyi hiç kullandırmamaya, kullandırmış olduğu krediyi ise geri istemeye yetkilidir.

5.3. Müşteri, kredinin açılması devamı veya tasfiyesi sırasında Bankanın isteyeceği her türlü belge, taahhütname, 
defter ve sair kâğıtları sağlayarak Bankaya vermekle yükümlüdür. 

5.4. Banka, Müşteri ve Kefillerin işbu Sözleşme’yi imzalamış olmaları kaydıyla, uygun gördüğü takdirde; Müşteri’den, 
başta İnternet Bankacılığı kanalıyla olmak üzere dijital kanallarla da kredi/ürün başvurusu (Taksitli Ticari Kredi, Şirket 
Kredi Kartı, Destek Hesap dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) alabilir ve bu suretle Müşteri’ye 
kredi kullandırabilir ve/veya ürün tahsis edebilir. Müşteri ve Kefiller, dijital kanallarla verilen talimatlara istinaden 
kullandırılan kredi ve ürünlerin de kendileri açısından en geniş anlamda bağlayıcı olduğunu ve bu şekilde kredi ve 
ürün kullanabileceklerini bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 6 - Kredinin Müşteri’nin Vekili veya Temsilcileri Aracılığı ile Kullandırılması, İmza Sirküleri ile Şirket Ana 
Sözleşmesinin Verilmesi

6.1. Banka, Müşteri’nin vekili aracılığı ile kredinin kullandırılmasını kabul ettiği takdirde, Müşteri, vekil veya vekillerinin 
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adlarını ve Müşteri’yi temsil etmeye yetkili olduğunu/olduklarını usulüne uygun nitelikte belgelerle yazılı olarak tevsik 
etmeye zorunludur. 

6.2. Müşteri, tüzel kişi ise, tüzel kişiyi temsil etmeye yetkili olan kimselerin adlarını ve imza örneklerini belirten, 
usulünce düzenlenmiş ve tescil edilerek ilan edilmiş yetkili imza sirkülerini, yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 
nüshası ile birlikte Bankaya vermekle ve bunlardaki değişiklikleri de Noter veya iadeli taahhütlü mektupla Bankaya 
bildirmek ve belge örneklerini vermekle yükümlüdür. Banka, verilen belgelerin sahte veya tahrif edilmiş olmasından, 
gerçeği aksettirmemesinden yahut vuku bulan değişikliklerin bildirilmemiş olmasından veya geç bildirilmiş olması 
nedeniyle yapmış olduğu işlemlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

6.3. Müşteri tüzel kişi olup da Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan şirketlerden ise, işbu Sözleşmenin akdi sırasında 
yürürlükte olan ana sözleşmesinin bir örneğini, adi şirket ise kuruluşunu içeren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshasını, 
vakıf ise keza yürürlükteki vakıf senedinin bir örneğini Bankaya vermekle ve bunlarda vaki olacak değişiklikleri de 
zamanında Noter veya iadeli taahhütlü mektupla bildirmekle yükümlüdür. 

Madde 7 - Hesap Özeti Gönderimi ve Banka Tarafından Yapılacak Bildirimler

7.1. Banka, kendi takdirinde olmak kaydıyla işbu Sözleşme gereğince açmış bulunduğu cari hesap hakkında 
Müşteri’nin işbu 
Sözleşmede belirtilen adreslerine birincisi Ocak, Şubat, Mart (31 Mart’ta sona eren devre), ikincisi Nisan, Mayıs, Haziran 
(30 Haziran’da sona eren devre), üçüncüsü Temmuz, Ağustos, Eylül (30 Eylül’de sona eren devre), dördüncüsü Ekim, 
Kasım, Aralık (31 Aralık’ta sona eren devre) aylarını kapsamak üzere üç aylık dönemler sonunda; orta ve uzun vadeli 
kredilerde ise 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde sona eren devrelerde, devrenin sonundan başlayarak 15 gün içinde 
noter kanalı ile veya sözleşmede 

Müşteri tarafından beyan edilen diğer iletişim kanalları (posta ve elektronik posta dahil) birer hesap özeti gönderebilir. 
Bankanın Noter kanalı ile hesap özeti göndermesi halinde, Müşteri, Noter aracılığıyla gönderilen hesap özetinin hesap 
veya faiz tahakkuk dönemlerini takip eden 15 gün içinde Notere tevdi edilmesinin yeterli ve geçerli olduğunu kabul 
eder.

Müşteri hesap özetlerini aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde Noter aracılığı ile veya taahhütlü bir mektupla itirazda 
bulunmazsa bu özetlerin muhtevasını kabul etmiş sayılır ve gerçeğe aykırılığını ancak borcunu ödedikten sonra ileri 
sürebilir. 

7.2. İşbu maddenin hesap özetine ilişkin yukarıdaki bendi saklı kalmak kaydıyla, Müşteri, işbu sözleşme ile ilgili 
hususlarda Banka’nın, Müşteriye ulaşmada en elverişli olarak gördüğü ve Müşteri’nin Banka’ya bildireceği güncel 
elektronik posta, faks ve/veya tebligat adresi gibi kanallardan biri aracılığıyla kendisine bildirimde bulunabileceğini; 
işbu iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde Banka’yı yazılı olarak bilgilendireceğini kabul etmektedir. 
Mevzuatın mümkün kıldığı diğer bildirim usulleri saklıdır.

7.3. Banka tarafından gerek Müşteriye, gerekse müşteriyle birlikte müteselsil kefillere ve diğer teminat vermiş 
olanlara yapılacak her türlü bildirim ve/veya duyurular, Müşteri’nin özellikle bu bildirim ve/veya duyuruların hangi 
yolla gönderilmesi gerektiğine ilişkin Bankaya ilettiği yazılı bir talebi yok ise, bildirimlerin ve/veya duyuruların hangi 
yolla gönderileceğini tercih hakkı Bankaya ait olacaktır.  

Banka, işbu bildirimlerin yapılabilmesi için gerekli olarak yaptığı masraf ve haberleşme ücretlerini, Banka internet 
sitesi, şubeler vs. Banka mecralarında duyurulacak tutar/oranlarda Müşteri’den talep edebilecek olup;  Müşteri, Banka 
tarafından yapılan bildirimlere ilişkin doğan işbu masraf ve ücretleri Banka’nın ilk talebi üzerine nakden ve defaten 
Banka’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Bankanın,
(a) Müşteri’nin Banka’ya yazılı olarak bildirdiği veya daha sonra bildireceği kurumsal elektronik posta adresine 
elektronik posta yoluyla,
(b) Müşteri’nin Banka’ya yazılı olarak bildirdiği/bildireceği adresine noter vasıtasıyla, 
(c) Müşteri’nin Banka’ya yazılı olarak bildirdiği/bildireceği adresine iadeli taahhütlü mektupla, 
(d)  Müşteri’nin Banka’ya yazılı olarak bildirdiği / bildireceği faks numarasına faks yoluyla, 
İşin aciliyetini, posta giderini ve mahiyetini göz önünde bulundurarak, yukarıda sayılan bildirim yollarından birini 
veya bir kaçını tercih ederek, buna göre Müşteriye gerekli bildirimleri ve/veya duyuruları yapma hakkına sahip olduğu 
taraflarca beyan ve kabul edilmiştir. 

7.5. Müşteri, (hesap özetine ilişkin itirazları ayrık kalmak kaydıyla) itirazlarını, bildirimin kendisine ulaştığı veya 
talimat veya emrin yerine getirilip getirilmediğini öğrenebileceği andan başlayarak 5 (beş) iş günü içinde Banka’ya 
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ulaştırmak zorundadır.

7.6. İşbu sözleşmede imzası bulunan kefil ve kefiller, Bankaca tanzim edilecek hesap özeti ve sair bildirimlerin yalnızca 
Müşteriye yapılması ile kendileri için de hüküm ifade edeceğini kabul ve beyan ederler.

Madde 8 - Faiz, Komisyon, Vergi, Fon ve Masraflar

8.1. Banka, bu Sözleşmeye dayanarak açtığı ve/veya açacağı döviz kredisi, teminat mektubu ve aval-kabul kredisi, 
dövize endeksli TL kredi dahil her türlü krediye, yetkili merciler tarafından bildirilen veya ileride bildirilecek en yüksek 
oranları geçmemek üzere belirleyeceği oranlarda faiz ve her nevi komisyonları ve Kaynak Kullanımını Destekleme 
Fonu gibi yasal ve banka düzenlemelerine veya teamüllerine göre talep edilebilecek her türlü ücret, masraf ve sair 
giderleri uygulayacak ve bunları gider vergileri ve sair resim ve harçları ile birlikte Müşteri’nin cari hesabına borç 
yazacaktır.

8.2. Banka, bu Sözleşme ile açtığı kredi ve hesaplara bu maddeye göre faiz ve komisyon tahakkuk ettirmekte iken 
kredi maliyetlerini ve/veya piyasa koşullarını dikkate alarak ve müşteriye de bildirimde bulunarak faiz ve komisyon 
oranlarını değiştirmeye ve uygulamaya yetkili olup, Müşterinin kendisine yapılan değişiklik bildirimini kabul 
etmeyerek 1 ay içinde borcunu ödeyerek kredinin tasfiyesini talep etme hakkı saklıdır. 

8.3. Bu sözleşme ile açılan kredi ve hesaplara, mürekkep faiz yürütülür ve faizler, vergiler ve fonlar da, her yılın 31 Mart, 
30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık tarihlerinde ve vadeli kredilerde her halükarda kredi vadesi sonunda usulünce tahakkuk 
ettirilerek, Banka tarafından müşterinin hesabına borç yazılır. Müşteri hesap dönemlerinin aynı zamanda faiz ödeme 
tarihleri, ifa günü olduğunu kabul ve beyan eder. Ancak, T.C. Merkez Bankasının veya diğer yetkili mercilerin bu 
kredilerin faizleri ve tahakkuk devreleri için alacakları yeni kararların da yürürlük tarihinden itibaren uygulanacağını 
Müşteri kabul ve taahhüt eder.

8.4. 3 ay ya da daha kısa vadeli nakdi kredilerde, işleyen faiz kredinin geri ödenme tarihinde muaccel olacaktır. 3 
aydan uzun vadeli nakdi kredilerde ise işleyen faiz her 3 ayda bir (yukarıda belirtilen devreler itibariyle) muaccel 
olacaktır. Müşteri Banka ile kredi ilişkisine yukarıda yazılı devreler arasında başlamış ise, ilk devre faizinin anaparaya 
eklenmesinin veya ayrı bir hesaba alınmasının, hesabın açılışından itibaren 3 aylık sürenin geçmesini müteakip 
en yakın hesap devresi (31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık) sonunda yapılacağını kabul ve beyan eder. Ancak 
Müşteri, ilk kredi ilişkisine başladıktan sonra kendisine açılacak cari hesap şeklinde kullandırılan diğer kredilere faiz 
tahakkuku için 3 aylık sürenin geçmesi beklenmeksizin ilk hesap devresinde (31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık) 
faiz tahakkuk ettirilmesini kabul ve beyan eder. Yukarıda faiz tahakkuk tarihleri olarak belirlenen 31 Mart, 30 Haziran, 
30 Eylül, 31 Aralık tarihlerinin hafta sonu ve/veya resmi tatil günü olması halinde, Müşteri, vade gününün tatilden 
önceki son iş günü sayılacağını ve bu suretle tespit edilen yeni vade tarihinde yaptığı / yapacağı ödemenin erken 
ödeme sayılmayacağını kabul ve beyan eder. İşbu Sözleşmede yer alan iş günü ifadesi, resmi tatil günleri ile hafta 
sonu tatil günleri dışında kalan, Türkiye’de bankaların hizmet vermek üzere açık olduğu günleri ifade eder.

8.5. Müşteri, hesabına borç yazılan faiz, vergiler ve fonların ve her çeşit ücret, komisyon, ekspertiz, muhafaza ücretleri 
ve sair komisyon ve masrafları ve bunların da gider vergilerini, kredi limiti müsait dahi olsa Bankaya derhal ve nakden 
ödemekle yükümlüdür.  Banka, bu vergi, fon, resim ve harçları ilgili mercilere ödemek zorunda kaldığı takdirde Müşteri 
bu tutarları Bankanın ilk talebinde ödemeyi, temerrüt halinde ise borcuna işbu Sözleşmenin  “Temerrüt Faizi ve Diğer 
Mali Yükümlülükler” maddesinde belirtilen oranda ve şekilde temerrüt faizinin uygulanmasını kabul eder.

8.6. Cari hesapların faizleri adat üzerinden gider vergileri ile birlikte Banka tarafından tahakkuk ettirilir ve Müşteri’nin 
hesabına borç yazılır. Cari hesaplardan çekilen paralarla, yukarıda belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirilecek 
meblağlar, çekildikleri ve tahakkuk ettirildikleri gün valörü ile hesaba borç, yatırılanlar ise yatırıldıkları günü takip eden 
ilk iş günü valörü ile hesaba alacak yazılır. Her türlü kıymetli evrak muhafaza ve sair komisyon ve ücretlerinin, akreditif, 
teminat mektupları ve aval-kabul komisyonlarının ve sair komisyonların tahakkuk ettirilmesi ve Müşteri hesabına 
borç yazılması ile ilgili işlemler hakkında bu Sözleşmenin bunlara ilişkin hükümleri uygulanır. 

8.7. Müşteri, Bankanın şubesi bulunmayan yerlerdeki muhabir bankalarca tahsil edilen senetleri için aracı Bankaya 
ödenecek komisyon, masraf ve gider vergilerinin ve kendisine açılan krediler dolayısıyla ve bu nedenle verilen veya 
verilecek teminatlarla ilgili işlemlerin gereği olarak tahakkuk edecek her türlü komisyon ve masraflarla (sigorta prim 
ve masrafları dahil) gider vergilerinin kendisi tarafından Bankaya ödenecek borcu olduğunu kabul ve beyan eder.

8.8. Müşteri işbu Sözleşmenin ve bu nedenle verdiği veya vereceği her türlü teminatlar ve bunlarla ilgili işlemlerin 
gerektirdiği ve gerektireceği masraflar ile bunlardaki artışların (sigorta prim ve masrafları dahil) ve halen mevcut 
veya ileride ihdas olunacak her türlü vergi, resim ve harçlar ve tarh edilecek cezaların sigorta prim ve masrafların 
ve bunlarda yapılacak değişikliklerin getireceği yükümlülüğün kendisine ait olacağını bunları nakden ve defaten 
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ödeyeceğini kabul ve beyan eder.
8.9. Müşteri’nin, mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde hesaplanan teminat mektubu komisyonlarını üçer aylık 
devre başında veya Müşteri ile Banka arasında açıkça ya da zımnen mutabık kalınan farklı periyotlarda nakden veya 
hesaben ödememesi halinde, Banka taahhütlü mektupla veya ihtarname ile Müşteri’den devre komisyonunun 
24 saat içinde ödenmesini ister. Müşteri muacceliyet ve ihtarın tebliğinden itibaren 24 saat içinde istenilen miktarı 
yatırmadığı takdirde ödenmeyen komisyon tutarı üzerinden devre başından itibaren Bankaya bu Sözleşmenin 
“Temerrüt Faizi ve Diğer Mali Yükümlülükler”  başlıklı maddesinde belirtilen oranda temerrüt faizi ödemeyi kabul eder.

8.10. Müşteri, orta vadeli krediler gibi faiz bakımından ayrıcalıklı kredilerin özelliklerinin ve ayrıcalık uygulamasını 
gerektiren koşulların ortadan kalkması halinde veya ayrıcalıklı krediler ile ticari kredilerin faiz, komisyon, vergi 
ve masraflarını, bu kredilerin belirli bir günde tasfiyesi gereken bölümlerini veya vadesi gelen kredi taksitlerini 
nakden veya Banka tarafından kabul edilebilecek diğer bir hesabından yatırmadığı takdirde, vadesinde ödemediği 
faiz, komisyon, vergi ve masraflar, kredi bölümleri ve taksitleri için Banka, Müşteri’den, taahhütlü mektupla veya 
ihtarname ile 24 saat içinde ödenmesini ister. Müşteri, bu süre içinde istenilen miktarı nakden veya Banka tarafından 
kabul edilebilecek diğer bir hesabından ödemediği takdirde, ödenmeyen miktarlar için bu Sözleşmenin  “Temerrüt 
Faizi ve Diğer Mali Yükümlülükler” maddesinde belirtilen oranda temerrüt faizi ödemeyi kabul eder.

8.11. Alacaklı cari hesaplar herhangi bir sebeple borç bakiye verdiği takdirde, bu bakiyenin doğduğu tarihten itibaren 
valöre göre hesaplanacak borç adada, mevzuatın izin verdiği oranda, Bankanın kısa vadeli ticari kredilerine bu 
dönemde uyguladığı en yüksek kredi faiz oranı ile gider vergisi ve fon payı uygulanmaya başlanır. Müşteri, bakiyenin 
ödenmesi için yapılacak ihtardan itibaren de, gecikme faizi ile ilgili “Temerrüt Faizi ve Diğer Mali Yükümlülükler” başlıklı 
maddesine göre temerrüt faizi ödemeyi kabul eder.

8.12. Değişken ve Negatif Faiz Oranı : Krediye uygulanacak Faiz Oranı’nın Libor / Euribor’a göre ya da bu oranlara 
belirli bir marj eklenmesi suretiyle belirlenmesi halinde, esas alınacak Libor / Euribor oranının ilgili faiz tahakkuk 
tarihinde Londra / Frankfurt Saati ile sabah saat 11:00’de Reuters ekranı Libor / Euribor sahifesindeki oran olacağı 
taraflarca kabul edilmiştir. Herhangi bir nedenle Reuters Ekranı Libor / Euribor sahifesinde belirli bir oranın tespit 
edilememesi halinde Bankanın faiz tahakkuk tarihindeki piyasa koşulları çerçevesinde elde edeceği fonlama maliyeti 
kullanılarak Bankanın belirleyeceği faiz oranının esas kabul edileceğini taraflar beyan eder. Faiz Oranının TRLibor’a 
göre belirlenmesi durumunda; Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan TRLibor oranı faiz tahakkuk tarihi itibariyle 
geçerli olacaktır. Herhangi bir surette Libor/Euribor/TRLibor oranlarının negatife dönmesi halinde, kredi faiz oranının 
hesabında, negatife dönmüş olan Libor/Euribor/TRLibor oranları sıfır olarak kabul edilecektir.

8.13. Artmış Masraflar : Müşteri, Bankanın talebine müteakip 3(üç) işgünü içinde Banka hesabına; (i) işbu sözleşmenin 
yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir Kanunun ya da mevzuatın yürürlüğe girmesi veya herhangi bir Kanunda  
ya da mevzuatta (veya yorumunda, idaresinde veya uygulanmasında) herhangi bir değişiklik yapılması (ii) işbu 
sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra çıkarılan her hangi bir Kanun ya da mevzuata uyum sağlanması, (iii) 
Basel III’ün uygulanması, yürürlüğe alınması ve buna uyum sağlanması amacıyla Banka açısından doğmuş artan 
masrafları ödeyeceğini kabul eder.

Madde 9 - Kredinin Banka Üzerine Çek Keşidesi Suretiyle Kullandırılması Koşulları

9.1. Banka bu krediyi tamamen veya kısmen Türk Lirası veya Döviz Çeki keşidesi suretiyle kullandırıp kullandırmamakta 
serbesttir. Bankanın çek keşidesine onay vermesi halinde kredi, aksi kararlaştırılmadıkça, Banka tarafından bastırılıp 
verilecek çek defterleriyle kullanılacaktır.

9.2. Müşteri, nakdi kredinin çek keşide etme suretiyle kullandırılması durumunda, Ticari Mevduat Hesabı’na ilişkin 
olarak “EK-11 Çek ile işleyen Hesaplara İlişkin Hükümler” Bölümünde yer alan hükümlerin uygulanacağını kabul ve 
taahhüt eder.

Madde 10 - Kredinin Açık Kredi Şeklinde Kullandırılması

10.1. Banka uygun görürse, bu Sözleşme ile açılan krediyi kısmen veya tamamen açık kredi (kişisel taahhüde dayanan 
tek imzalı kredi) şeklinde Müşteri’ye kullandırabilir.

10.2. Müşteri, bu kredinin açık kredi şeklinde kullandırılması halinde, bu kredi nedeniyle yapılacak işlemler hakkında 
bu Sözleşmenin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerin de geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

10.3. Banka gerektiğinde açılan kredinin açık kredi şeklinde devamına veya tasfiyesine ya da açık krediyi Müşteri’nin 
diğer kredi hesaplarına devretmeye ve borç kaydetmeye ve bu kredi nedeniyle Müşteri’den teminat istemeye veya 
mevcut teminatların artırılmasını ve/veya değiştirilmesini istemeye, teminatın nakdi teminata çevrilmesini istemeye 



ING Bank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi 7 /62

yetkilidir. Bu durumda Müşteri, bu talebi makul bir süre içinde yerine getirmediği takdirde Bankaya olan tüm borcunun 
muaccel hale geleceğini ve bu tarihten itibaren temerrüde düşmüş sayılacağını ve tüm borçlarına bu Sözleşmenin  
“Temerrüt Faizi ve Diğer Mali Yükümlülükler”  başlıklı maddesinde belirtilen oranda temerrüt faizi yürütüleceğini 
kabul ve taahhüt eder.

Madde 11 - Kredinin Teminatlandırılması

11.1. Banka, bu Sözleşme ile açtığı krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü taşınır, taşınmaz, senede 
bağlı olan veya olmayan alacak ve gayri maddi haklar karşılığında kullandırılabilir. Kredi, mevduat rehni karşılığında 
kullandırılacak ise, Müşteri’nin Bankadaki vadesiz veya vadeli Türk Lirası veya döviz mevduatı, Banka tarafından, borcu 
tüm fer’ileriyle birlikte ödenene değin bloke hesaba nakil olunabilir. Rehin, kredi alacağını temin ettiği gibi krediden 
doğan faiz ve sair masraf ve vergileri de güvence altında alır. Mevduatın rehnedilmesi halinde Banka rehin amacıyla 
bloke ettiği miktarı, genel vadesiz mevduata uyguladığı faiz oranını uygular. 

11.2. Müşteri, kendisinden istenen teminatları, Banka tarafından saptanacak koşul ve şekillerde, kredinin limitine, 
marjının oranına göre Banka tarafından tayin olunacak makul süre içinde vermekle yükümlüdür. 

11.3. Banka, yaptığı risk değerlendirmesi neticesinde gerekli görmesi ve özellikle daha evvel verilen teminatların 
(şahsi kefalet dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) bir kısmının hangi sebeple olursa olsun riskli/hükümsüz/
yetersiz kalması halinde müşteriden ek teminat istemeye yetkilidir.

11.4. Banka teminat karşılığı verdiği kredileri, ancak gerekli teminatın verilmesini takiben kullandırır. 

11.5. Banka, alacağı bulunduğu sürece Müşteri’nin teminatlarının bir kısmının geri verilmesi yolundaki talebini 
reddetmeye yetkilidir. 

11.6. Banka, bu sözleşme tahtında açacağı akreditiflerde Müşteri’den yeterli teminatı olsa bile ayrıca konşimentonun 
teminat amacıyla Banka adına düzenlenmesini ya da ciro edilmesini veya temlikini isteyebilir ve krediyi ancak bu 
suretle kullandırabilir.

11.7. Bankanın teminat olarak rehin aldığı her türlü mallar ile akreditif konusu malların, gerek yolda bulundukları, 
gerek gümrük ve transit depolarında veya diğer herhangi bir depoda (Bankanın malı veya kirası altındaki depolar ve 
fiktif depo dahil) kaldıkları sürece uğrayacakları her türlü hasar, kayıp ve bunlarla ilgili masraflar ile büyük ve küçük 
avaryalardan, kurtarma ve sairden ileri gelebilecek tüm sonuçlar ve masraflar Müşteri’ye aittir.

11.8. Banka nakdi ve/veya gayri nakdi kredileri nakdi teminat karşılığında kullandırmaya yetkilidir. Nakdi teminat 
karşılığı olan miktarlar Bankanın münhasır yetkisine bağlı olarak ayrı bir bloke hesapta tutulursa Banka bu miktara 
vadesiz mevduat için öngördüğü faiz oranını uygular. Banka nakdi ve/veya gayri nakdi krediden doğan (faiz, komisyon, 
vergi, fon, masraf ve benzeri ödemeler dahil) bütün alacakları için, muaccel ya da gerçekleşmiş olsun olmasın 
bloke hesapta duran para ile mahsup ve takas etme hakkına sahiptir. Bloke hesapta duran nakdi teminat Bankanın 
Müşteri’ye açmış olduğu her türlü nakdi ve/veya gayri nakdi kredilerin teminatı ve karşılığı sayılır.

11.9. İşbu Sözleşme icabı Bankanın, alacağı teminatlar için mevzuatta meri hadler üzerinden ve cari usullere göre 
komisyon ve ücret tahakkuk ettirmek hakkı saklı olup, tahakkuk ettirilecek komisyon ve ücretleri, bunlara ait gider 
vergileri, diğer vergi ve masraflarla birlikte Bankaya ödemeyi Müşteri taahhüt eder.

11.10. Müşteri, işbu Kredi Sözleşmesi veya diğer alacakları nedeniyle Bankanın gerektiğinde isteyeceği nicelik 
ve nitelikte, Bankaca kabule şayan olup, üçüncü kişiden doğmuş ve doğacak alacaklarını Bankaya temlik etmeyi, 
temlik edilen alacaklarla ilgili kendisine herhangi bir ödeme yapıldığı takdirde bu meblağı derhal Bankaya yatırmayı, 
Bankanın rızası olmadıkça temlik ettiği alacaklarla ilgili faiz, sigorta tazminatı gibi ödemeleri başkasına temlik 
etmemeyi, rehnetmemeyi veya teminat olarak göstermemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Müşteri; Bankaya temlik 
edilen alacaklarla ilgili tüm ödemeleri izleyebilmesi ve kontrol edebilmesi için gerekli hesap, bilgi ve kayıtları vermek ve 
Bankanın incelemesini sağlamak zorundadır. Ancak Banka, temlik edilen alacaklardan kendisine yapılan ödemelerin 
yeterliliği konusunda araştırma yapmaya mecbur tutulamaz. Müşteri, temlik edilen alacakların tahsilinde, alacağını 
Banka veznesine yatırıldığı veya hesaplarına intikal tarihini takip eden iş gününü, valör tarihi olarak kabul eder. 
Müşteri, yapacağı alacak temliklerinin Bankanın borcun tamamı üzerinden takip hakkını etkilemeyeceğini, temlik 
edilen alacağa ilişkin yapılacak tahsilât kadar borcunun azalacağını, temlik işleminin tek başına, temlik tutarı kadar 
borcun ödendiği anlamına gelmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

11.11. Banka’nın kredi teminatına ipotek alması halinde, 
a) İpotek edilen taşınmazın/taşınmazların bütünleyici parçaları ile ister tapuya kayıtlı olsun isterse olmasın taşınmaza 
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özgülenmiş tüm eklentiler de ipoteğin kapsamına dahildir. Tapu Kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilenlerin eklenti 
sayılması asıldır.
İpotek mevzuu taşınmazlar üzerine tesis tarihinden sonra yapılacak bilcümle inşaat ve bu inşaatın müştemilat ve her 
türlü makine, alet ve edevatı dahil her türlü bütünleyici parça ve eklentiler ipoteğin şümulüne dahil olacaktır.

b) Müşteri, Bankaya borçlarını temin etmek üzere verdiği ipotek, ister kendisine ait ister bir 3. kişiye ait taşınmaz 
üzerinde kurulmuş olsun, Banka’nın bu taşınmazların, gösterdiği risklere karşı sigorta edilmesini talep etmeye, bu 
talebinin yerine getirilmemesi halinde taşınmaz veya taşınmazları, masrafları kredi borçlusuna ait olmak üzere 
sigorta ettirmeye yetkili olduğunu kabul eder.

11.12. Bankanın yazılı muvafakati olmadıkça ipotekli taşınmazların başkasına kiralanamayacak ya da başkaca 
herhangi bir şekilde tasarrufa konu edilemeyecektir. Müşteri, ipotekli taşınmazın borçlu dışında 3. bir kişiye devri 
halinde Bankanın alacağını muaccel kılabileceğini ve borç ödenmediği takdirde rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 
takibe geçebileceğini ve Bankanın herhangi bir ihtarda bulunmasına gerek olmaksızın borçluya başvurma hakkını 
muhafaza ettiğini kabul eder. İpotekli/Rehinli malın kiralanmasına Banka’nın müsaade etmesi, kiraya, ipotek/
rehin hakkına karşı öncelik kazandırmayacağı gibi, borcun ödenmemesi halinde Banka’nın ipoteğin/rehnin paraya 
çevrilmesini ve kira hakkından arî olarak satılmasını istemesine ve ihalesi kesinleşene kadar kira bedellerini tahsil 
etmeye, ihale kesinleştiğinde ise cebri ihale alıcısının İİK.m.132 ve 135 gereğince malı tahliye ettirmesine engel 
değildir ve bu hükümlerden kaynaklanan haklarını etkilemez.

11.13. Müşteri, teminatlara ilişkin her türlü harç, resim ve masraflar ile ipotekle ilgili tapu sicil masrafları da dahil 
olmak üzere verilecek vesikalara ait borçların ve sair bilcümle masraf, resim ve vergilerin kendisine ait olduğunu kabul 
eder.

11.14. Rehin (menkul rehni, ticari işletme rehni ve ipotek) limiti, Borçlu Müşterinin borcunun üzerinde olsa dahi, 
ekspertiz değerleri (araç rehinlerinde kasko değerleri) itibariyle borcu karşılamayacağının belirgin olması durumunda, 
Bankanın tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla rehnin paraya çevrilmesiyle birlikte tüm borç için haciz veya iflas 
yoluyla takip de yapabileceğini Müşteri kabul ve taahhüt eder. 

11.15. Banka kendisine rehinli olan taşınır mal ve değerleri dilediğine rehnedebilir. 

Madde 12 - Teminatların Bankanın Her Türlü Alacakları İçin Karşılık Teşkil Etmesi

12.1. Müşteri; bu sözleşme kapsamında veya bu sözleşme dışında alınmış bulunan her türlü teminatın ve yapılmış 
bulunan her temlikin müşterinin Banka’nın Merkez ve Şubelerinden herhangi birine karşı doğmuş, doğacak, vadeli ve 
vadesiz borçlarının teminatını oluşturduğunu borçlarından birini ödemesi halinde henüz Banka’ya olan tüm borçları 
tamamen ödenmemişse, bu teminatların Banka lehine teminat teşkil etmeye devam edeceğini kabul ve taahhüt 
eder. 

12.2. Müşterinin Banka’ya olan borçlarının devam etmekte olması halinde rehnin paraya çevrilmesi suretiyle elde 
edilecek bedeller ile sigorta tazminatları ve kamulaştırma bedelleri gibi teminatların yerine geçmek üzere elde 
edilen bedeller ve değerler üzerinde Banka’nın rehin hakkı bulunacağını kabul ve taahhüt eder. Ortaklık paylarının 
rehnedilmiş olması halinde, bu rehin sermaye artırılması suretiyle oluşacak yeni paylar üzerinde de aynen devam 
edecektir. 

12.3. Müşteri, Banka’nın yapacağı her türlü tahsilattan ilk önce faiz ve masraf borcuna mahsup edilmesine; ancak 
hiçbir faiz borcu ve masraf borcu kalmadığı takdirde anaparaya mahsubunu kabul ve taahhüt eder. 

Madde 13 - Bankanın Rehin ve Hapis Hakkı, Alacaklı Hesaplara Uygulanacak Faiz Oranı ve Temlik Yasağı

13.1. Müşteri Banka Merkez veya Şubelerinde ya da muhabirlerinin nezdinde bulunan vadeli ve vadesiz mevduatları, 
tahsil için verilmiş kambiyo senetleri dahil her nevi menkul değerleri ve Banka’dan olan her türlü alacağı üzerinde 
Banka’nın rehin ve hapis hakkı bulunduğunu kabul eder. Banka, Müşterinin vadeli veya vadesiz mevduat alacakları 
ile rehin ve hapis hakkına dayalı olarak elde edeceği alacaklarını Müşterinin borçları ile takas ve mahsuba yetkili 
bulunmaktadır. Ancak Müşteri, işbu Sözleşme tahtında Banka’ya karşı herhangi bir takas, mahsup, hapis ve rehin 
hakkına sahip olmayacaktır.

Banka, her türlü menkul kıymetler ile alacaklı cari hesaplar üzerinde takas ve mahsup hakkını kullandığı takdirde, 
Müşteriye sonradan bildirimde bulunmak suretiyle vadeyi bozabilecektir. Kısmen vadesi bozulan hesaplarda, takas 
mahsup hakkının kullanılmasından sonra bakiye kalması durumunda, bakiye kalan kısmın vadesi başlangıçta 
belirlenen şartlar çerçevesinde devam ettirilir. Bu nedenle Banka’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
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13.2. Bankanın rehinli menkul kıymetler üzerindeki rehin hakkı sona erdiği takdirde, bu kıymetlerden hamiline yazılı 
olanların Banka tarafından Müşteri’ye mislen iade edilmesini Müşteri kabul ve taahhüt eder.

13.3. Müşteri, lehine gelmiş veya gelecek döviz veya TL havaleler üzerinde Bankanın hapis ve rehin hakkı bulunduğunu 
ve kendisine ihbarda bulunmadan önce de Müşteri adına kabul ve Bankaya olan borçlarına, yukarıdaki fıkralar 
hükümleri dairesinde mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder.

13.4.  Banka, Müşteri’ye ait kiralık kasalar ve bunlar içindeki her türlü değerler üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir. 
Müşteri, bunların Bankaya rehnedilmiş olduğunu beyan eder.

13.5. Banka, rehinleri icra dairelerine veya diğer herhangi bir resmi makama başvurmak zorunluluğu olmaksızın 
uygun göreceği şekillerde açık artırmaya çıkarmak ve diğer kanuni yollara gerek kalmaksızın borsa veya piyasada 
fiyatı günlük olarak belirlenen menkullerin (borsaya kote hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, altın, gümüş, pamuk, 
tütün, üzüm vb) piyasa fiyatı üzerinden satışlarını yaparak özel olarak paraya çevirmek ve bedelinden haklarını 
tahsil etmek yetkisine sahiptir. Banka bu yetkisini kullandığı takdirde Müşteri’yi bu hususta bilgilendirecektir. Ancak 
Banka’nın, Müşteri’ye karşı sair her türlü malvarlığı için yasal takip hakları saklıdır.

13.6. Müşteri üzerinde Bankanın rehin hakkı bulunan alacaklarını her ne nam altında olursa olsun Banka nezdinde 
doğacak hak ve alacaklarını, Bankanın yazılı muvafakati olmaksızın kısmen veya tamamen 3. şahıslara rehin ve/veya 
temlik edemez.
13.7. Banka, Müşteri’nin açtırdığı veya açtıracağı alacaklı cari hesaplara, rehinli ve bloke hesaplara en az vadesiz 
mevduata uyguladığı oran üzerinden faiz vermek zorundadır. Müşteri, Banka’dan kullanmış olduğu ya da kullanacağı 
kredi kartı hariç olmak üzere her türlü kredilerle ilgili olarak Banka’ya yapacağı geri ödemelerin, Banka tarafından 
Müşteri’nin banka nezdindeki mevduat hesaplarından kredilere mahsup edileceğini ve ayrıca kredi borç bakiyesinden 
fazla yapılan ödemelerin mevduat olarak nitelendirilerek yine Müşteri’nin Banka nezdindeki mevduat hesaplarında 
izleneceğini bildiğini ve bu hususu en geniş anlamda kabul ve ikrar ettiğini beyan eder. 

13.8. Banka, Müşteri’nin alacaklı ve borçlu çeşitli hesapları arasında uygun göreceği şekilde virman yapmaya yetkilidir.

13.9. Banka, Müşteri tarafından veya üçüncü kişilerce yapılan ödemeleri yahut müşterinin borcuna mahsuben icrada 
yaptığı tahsilatı, faiz ve masrafları ödemede mütemerrit değil ise anaparaya mahsup etmek zorundadır. 

13.10. Müşteri, Banka’nın Sözleşme’den doğan tüm hak ve alacaklarını kısmen ve/veya tamamen temlik (devir) 
edebileceğini, Banka’nın Sözleşme’den doğan hak ve alacakların temlik (devir) edilmesi sürecinde, temlik (devir) alan 
ve/veya alacak olan ve/veya devralma talebinde bulunan resmi ve/veya özel, gerçek ve/veya tüzel kişilere, temlik 
edilen alacak ile Müşteri’nin ilgili bilgi ve belgelerini verebileceğini kabul eder.

Madde 14 - Kredinin Kambiyo Senedi Temliki ve/veya Rehni Karşılığı Kullandırılması

14.1. Müşteri, Banka nezdinde yeterli miktarda teminatı bulunmadığı takdirde Bankanın isteyeceği miktar ve 
nitelikteki her tür kambiyo senetlerini kredinin teminatı olmak üzere Bankaya vermeyi taahhüt eder. Müşteri’nin 
vereceği senetlerin Banka tarafından kabule şayan bulunması gereklidir.

14.2. Müşteri tarafından verilecek senetlere ait komisyonlar Bankaya tevdi günü başlangıç olarak hesaplanmak 
suretiyle belirli bir oran ve süre için senedin tutarı üzerinden alınabileceği gibi, Banka dilerse komisyonları faizin 
hesabına esas olan adat üzerinden de tahakkuk ettirebilir.

14.3. Vadesinde ödenmeyen senetlerin borçlularından alınması gereken gecikme faizi ve komisyonları Bankaya aittir. 
Senet borçlusundan tahsil edilemeyen bölümü veya tamamı Müşteri tarafından vade tarihinde Bankaya ödenecektir.

14.4. Banka, kambiyo senetlerini ibraz veya protesto etmemesi veya gecikmesi, rücu hakkını kullanmaması ya da 
gecikmesi hallerinde, kusuru bulunmak ve Müşteri’nin bu nedenle keşideciden alacağını alamadığını yargı kararı ile 
tevsik etmesi kaydıyla sorumlu olacaktır.  

14.5. Müşteri, Bankaya verdiği kambiyo senetlerindeki damga vergisi noksanı ile cezalarından ve usulsüzlük, 
sahtekârlık, tahrifat ve benzeri hallerden dolayı her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu senetlerin 
bedellerini vade tarihinde Bankaya nakden ödemeyi veya söz konusu senetlerin yerine kabule şayan başka senetler 
vermeyi taahhüt eder.

14.6. Müşteri Bankaya, teminat olarak verdiği senetlerde imzası bulunan herhangi bir şahsın iflası veya ödemelerini 
tatil etmesi veya konkordato mehili alması ya da konkordatosunun tasdik edilmesi veya herhangi bir sebep 
göstermeksizin Bankanın talep etmesi halinde, bu şahısların imzasını havi senetlerin bedellerini vadelerinin 
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gelmesinden önce ilk talepte derhal tediye edeceğini veya bunların yerine Banka tarafından kabule şayan görülecek 
yeni senetler vereceğini beyan ve taahhüt eder.

14.7. Müşteri, Bankaya verilen kambiyo senetlerinin vadelerinde ödenmemeleri nedeniyle Banka bunların borçluları 
aleyhine kanuni takibe geçtiği takdirde yapılacak tüm masraflarla avukatlık ücretinin Müşteri’nin Banka nezdindeki 
hesabına borç kaydedileceğini ve tediye tarihlerinden tahsile kadar geçecek süre içinde, temerrüt faizi üzerinden 
hesaplanacak faiz ve gider vergisiyle birlikte Bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

14.8. Banka, Müşteri tarafından verilen ve verilecek olan senetleri dilediği anda, dilediği banka veya müesseselere 
reeskont ettirebilir ve senetlerin reeskontu için gerekli görürse Müşteri’den uygun göreceği ilave teminatları isteyebilir. 
Reeskont işlemine ait her türlü faiz, komisyon, vergiler ve sair masraflar Müşteri’ye aittir.

14.9. Müşteri, Banka tarafından reeskont ettirilen senetlerin tutarını protesto veya ihtarname çekilmesine gerek 
olmaksızın, vadelerinde senet hamiline ve/veya Bankaya ödemeyi taahhüt eder. Müşteri, Bankaya verdiği senetlerin 
her ne sebeple olursa olsun vadelerinde tediye olunmaması veya geç tediye olunmasından doğacak bilcümle zarar 
ve ziyanı ve bu masrafları Bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

14.10. Banka tarafından reeskonta verilen senetler dolayısıyla reeskont eden banka veya müessesenin ve özellikle 
T.C. Merkez Bankası’nın Müşteri’nin iş yeri ve defterlerinde gerekli gördüğü her türlü incelemeleri yapmaya yetkili 
olduğunu, buna herhangi bir itirazı bulunmadığını Müşteri ayrıca kabul ve taahhüt eder.
14.11. Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümlerden çeklere tatbiki mümkün bulunanların, çekler için de geçerli 
olacağını Müşteri kabul ve taahhüt eder.

14.12. Müşteri, teminat cirosu ile tevdi ettiği senetler yanında, Bankaya temellük cirosu ile tevdi edeceği, diğer 
bankalar ve şubeleri nezdindeki hesaplar üzerinde keşideli çek bedellerinin tahsilleri halinde, borçlu hesaplarına 
alacak kaydedilmesini kabul ve taahhüt eder.

Madde 15 - Kredinin Emtiayı Temsil Eden Belgeler (Akreditif Vesaiki Dahil) ile Diğer Taşınır Mallar Rehni Karşılığı 
Kullandırılması

15.1. Müşteri, Bankanın dilediği zaman istediği miktar ve nitelikte, Banka tarafından kabule şayan bulunan emtiayı 
veya emtiayı temsil eden belgeleri (Banka adına düzenlemeyi ve düzenletmeyi) Bankaya temlik, ciro, rehin ve teslim 
etmeyi taahhüt eder. Müşteri ayrıca emtiayı temsil eden belge ve malları Bankanın diğer banka, müessese ve kişilere 
dilediği amaç ve koşullarla terhin etmesine muvafakat ettiğini de beyan eder. Müşteri, Bankanın işbu kredi sebebiyle 
rehin aldığı emtiayı kendi seçeceği bir yediemine tevdi etmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. 

15.2. Müşteri, emtiayı temsil eden belgeler dolayısıyla Bankanın ve muhabirlerinin yapacakları ödemelerden Banka 
bakımından doğabilecek herhangi bir alacağı veya zararı ilk talebi üzerine Bankaya derhal ödemeyi taahhüt eder.

15.3. Bankaya rehnedilen veya emaneten tevdi edilen emtia (akreditif konusu olan emtia ve diğer taşınır mallar da 
dahil) cins, tür, ağırlık ve diğer niteliklerin araştırılması ve saptanması hususlarında Bankanın herhangi bir zorunluluk, 
yükümlülük ve sorumluluğu olmadığını Müşteri kabul eder. Bankaya rehnedilen emtianın kıymeti Banka tarafından 
değerlendirilir. İster piyasa dalgalanmalarından, ister sair hasar, zarar ve sebeplerden dolayı rehinli olarak Bankaya 
tevdi edilen emtianın kıymeti Banka tarafından yapılacak ekspertiz sonucu düşük görülürse, doğan farkı Bankanın 
tercihine göre Müşteri nakden tamamlar veya yeniden kabule şayan görülecek emtia, esham ve tahvilat, kıymet 
ve senedat rehnetmek suretiyle tamamlamayı kabul ve taahhüt eder. Buna karşılık rehnedilen emtianın kıymeti 
yükselirse emtianın bu kısmının iadesini veya kredi hesabının aynı oranda artırılmasını istemeye Müşteri’nin hakkı 
yoktur.

15.4. Müşteri ayrıca, rehinli veya emanet emtia ve (akreditif konusu emtia dahil) diğer taşınır malların Bankanın 
depolarında veya başka yerlerde bulundukları sürede veya nakilleri sırasında bunların kaybolmasından, hasara 
uğramasından, yok olmasından veya malın niteliğine, özel bir ayıbına veya imalatının kusurlu bulunmasına bağlı 
olan hususlardan veya fare, güve ve diğer hayvan ve haşaratın tahribiyle veyahut doğal koşullar etkisiyle ya da 
mücbir sebepler veya herhangi bir nedenle uğrayacağı ağırlık kaybı, fire verme, akma ve benzeri olaylarla meydana 
gelecek her türlü değişikliklerden ve malların Türkiye’ye kadar seyahati sırasında geçeceği memleketlerdeki mevzuat 
ve sınırlamalardan ötürü Bankanın hiçbir sorumluluğu olamayacağını kabul ettiğini beyan eder.

15.5. Banka dilediği takdirde hiçbir zorunluluğu olmamak ve bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenmemek kaydıyla, 
Müşteri adına ve hesabına her türlü gümrük işlemlerini yapmaya, gümrük resmi ve diğer vergi ve masraflarını 
ödeyerek malları gümrükten çekmeye yetkili olduğu gibi, gerek bu malları, gerek merhun olup da gümrük antrepo 
ve depolarında bulunan malları dilediği araçlarla kendi depolarına veya başka depo veya antrepolara özenle 



ING Bank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi 11 /62

naklettirmeye de yetkilidir. Bu durumda Müşteri işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için Banka adına tanzim 
ettireceği tevkil yetkisini de haiz vekâletname, yetki belgesi ve sair belgeleri Bankaya vermekle yükümlüdür.
15.6. Müşteri, Bankanın merhun emtia ve diğer taşınır mallarla ilgili yaptığı her türlü ekspertiz, bilirkişi, kira, ardiye, 
gümrük, starya, sürastarya, bekçilik, nezaret, muhafaza, aktarma, havalandırma, korunma, manipülasyon, nakil, 
transbordman giderleri gibi her türlü masraf ve ücretler ile bunların gerektirdiği gider vergisi ve katma değer vergisi 
dahil tüm vergi ve resimlerin kendisi tarafından ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.7. Banka isterse aktarma, işleme (manipülasyon) işleri, önceden Bankanın onayı alınmak ve her türlü zarar ve 
ziyanı kendisine ait olmak koşulu ile Müşteri tarafından yapılacaktır.

15.8. Banka, emtiayı temsil eden akreditifteki veya emtia ile ilgili diğer belgelerdeki genel ve özel kayıt ve koşullardan, 
ihtirazı kayıtlardan, bunların usulünce düzenlenmemesinden veya gerçeğe aykırı olmasından, gerek akreditif 
vesaikinde ve gerekse emtia ile ilgili diğer belgelerde yer alan ve emtianın miktar, cins, nitelik, ambalaj ve diğer hususlar 
bakımından belgelerdeki kayıtlara veya Müşteri’nin satıcıya verdiği siparişteki koşullara uygun bulunmamasından, 
emtianın gönderilmesinden önce ve sonra bulunduğu yerlerde ve gönderilmesi sırasında yolda herhangi bir nedenle 
hasara uğramasından, eksik çıkmasından da sorumlu değildir. Ayrıca belgelerdeki kayıtlar ile emtianın nitelik ve 
niceliği arasında bir uyumsuzluk çıkması halinde Müşteri, bu fark hakkında yalnız Bankanın beyanının bir delil 
olacağını kabul etmektedir.

15.9. Banka, emtia ile ilgili olarak yükleyici, nakliyeci veya üçüncü kişilerin fiillerinden nakliyeci ve sigortacıların ödeme 
güçlerinin olup olmamasından sorumlu olmadığı gibi, Müşteri’nin satıcı ve yukarıda anılanlar arasında doğabilecek 
her türlü anlaşmazlıklardan ve bundan doğacak sonuçlardan da Bankanın sorumlu olmayacağını beyan eder.

Madde 16 - Kredinin Menkul Kıymetler Rehni Karşılığı Kullandırılması

16.1. Müşteri, Bankanın müşteriden olan tüm alacaklarını temin etmek üzere Bankanın talep ettiği miktar ve nitelikte, 
Banka tarafından kabule şayan görülecek doğmuş/doğacak menkul kıymetleri rehnetmeyi kabul ve taahhüt eder. 
Menkul kıymetlerin rehni; menkul kıymetlerin bahşettiği her türlü feri haklar ve imtiyazlar dahil faydaları da kapsar. 
Banka rehin aldığı menkul değerleri rehnetmek yetkisini haizdir. Müşteri rehine konu menkul kıymetlerin muhafazası 
ve yönetilmesi için her türlü girişimde bulunmak ödevinin kendisine ait olduğunu kabul eder.

16.2. Banka kendisine rehinli olan menkul kıymetlerin değerini, ödenecek kar paylarını ve vadesi gelen faiz kuponlarını 
tahsile yetkili olup, yapacağı tahsilat üzerinden tahsilat günü geçerli olan oranda komisyon alacaktır.

16.3. Müşteri, kendisine rehinli menkul değerler dolayısıyla ilgili şirketlerin ve tahvil sahiplerinin genel kurullarında 
oyunu kullanırken Bankanın yararına hareket etmeyi, aksi halde Bankanın bu yüzden uğrayabileceği her türlü 
zararlarını karşılamayı ve Banka’nın sahip olduğu hakları korumak için mümkün olan tüm girişimlerde bulunmayı 
kabul ve taahhüt eder.

16.4. Müşteri, Bankaca gerekli bulunması halinde, menkul kıymetleri ilgili oldukları şirketlerin ve tahvil sahiplerinin 
genel kurullarına katılma konusunda Bankaya yetki verecektir.

16.5. Banka, rehin aldığı menkul kıymetlerin rehin değerlerini korumak için uygun göreceği her türlü önlemi almaya, 
bu doğrultuda bedelleri tamamen ödenmemiş menkul değerlerin geri kalan bedellerini ödemeye, bunlarla ilgili 
rüçhan haklarını kullanmaya, bu değerlerin nominal değerlerinin altında ödenmesi riskine karşı sigorta ettirmeye, 
ödenmemiş damga vergilerini ödemeye, bunların yeni verilen bedellerini tahsil etmeye, bunları başka menkul 
değerler ile değiştirmeye, bu işlemler için yaptığı masrafları müşterinin hesabına borç yazmaya yetkilidir.

16.6. Müşteri, Bankanın rehinli menkul kıymetler üzerindeki rehin hakkı sona erdiği takdirde, bu kıymetlerden hamiline 
yazılı olanların Banka tarafından Müşteri’ye iade edilmesini kabul ve taahhüt eder.

16.7. Mevduat sertifikası karşılığında Müşteri’nin kullanacağı kredi, sertifikada mündemiç alacağın muacceliyet 
tarihinde muacceliyet kazanacak ve sertifika tutarı söz konusu kredi hesabına alacak kaydedilerek mahsup 
edilebilecek; Müşteri tarafından rehnedilen mevduat sertifikası dolayısıyla lehine tahakkuk edecek faizler bu sertifika 
karşılığında açılan kredi hesabına alacak kaydedilecektir. İşbu hususları Müşteri kabul eder.

Madde 17 - Müşterinin, Üçüncü Şahıs Olarak Banka Alacakları İçin İpotek/Rehin Vermesi

Müşteri, Bankanın başka bir müşterisi için (3. kişinin borcu için) mallarını Bankaya ipotek/rehin vermesi veya kefil 
olması sebebiyle Bankaya yapacağı ödemeler neticesinde Banka’ya halefiyeti neticesinde elde edeceği her türlü hak 
ve alacağı, kendisinin kredi borçları nedeniyle Bankaya rehinli olduğunu Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder. Gerek 
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Müşteriden ve gerekse 3. kişi borçludan Banka alacaklarını tamamen tahsil etmedikçe, Müşteri, halefiyet yoluyla 
kendisine intikal edecek teminatlara başvurmamayı kabul eder.

Madde 18 - Sigorta ile ilgili Hükümler

18.1. Banka, bu Sözleşmeye göre Müşteri tarafından verilmesi, tesis ve tescil edilmesi gerekli, ipotek, rehin (işletme 
rehni dahil) ve sigortalanabilir bütün teminatları, akreditif konusu emtiayı ve dilerse ayrıca Müşteri’nin aktifinde yer 
alan, merhun olsun, olmasın, malvarlığını yani taşınır ya da taşınmaz malların yangına, nakliye rizikolarına ve gerekli 
göreceği diğer her türlü rizikolara karşı kendi lehine ve/veya gerekli gördüğünde muhabiri lehine, Müşteri tarafından 
sigorta ettirilmediğinin anlaşılması halinde, dilediği sigorta şirketine dilediği bedel, şart ve müddetle, sigorta ettirebilir. 
Ancak bu, Banka’ya tanınan bir haktan ibaret olup, Banka’nın sigorta ettirip ettirmemekte veya sigorta içeriğini 
belirlemede sorumluluğu yoktur.

18.2. Banka gerekli görürse yaptıracağı sigortanın sözleşme ve/veya poliçelerine grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, 
infilak, kötü niyetli hareketler, savaş ve sair olağanüstü durumlarla ilgili klozları da koydurabilir.

18.3. Sigorta konusu teminatlar daha önce sigorta ettirilmiş bulunuyorsa Banka, bunlara ait poliçelerin usulünce 
kendisine devredilmesini Müşteriden isteyebilir. Müşteri talep halinde poliçeleri ve bundan doğan hakları Bankaya 
devretmeyi müddeti bitenleri tüm prim ve masrafları ile birlikte (gider vergisi dahil) ödeyerek yenilemeyi kabul ve 
taahhüt eder.

18.4. Banka sigorta bedelini ve bu bedele esas olacak değeri, piyasa rayicini de dikkate alarak serbestçe saptamaya 
yetkilidir. Eğer Banka sigorta bedelinin, sigorta değerinden aşağı olmasını uygun bulursa, Müşteri, sigortacının sigorta 
değerini aşmamak koşuluyla, zararın tamamından sorumlu olmasını sağlamayı ve vade farkını da ödemeyi taahhüt 
eder.

18.5. Müşteri, Banka tarafından bu madde hükümleri dairesinde yaptırılacak sigortaların prim ve sair giderlerinin 
kendisinin borcu olduğunu ve bu tutarları derhal Bankaya yatıracağını, dilerse Bankanın bu tutarları resen Müşteri’nin 
alacaklı veya borçlu hesaplarından herhangi birine borç yazabileceğini ve sigortacının Bankaya ödeyeceği komisyon 
ve saire gibi bedeller üzerinde hiçbir hakkı ve iddiası olmadığını kabul ve taahhüt eder.

18.6. Süreleri biten sigortalar Banka tarafından bu madde hükümlerine göre yenilenir. Ancak bu husus Banka 
için mecburiyet teşkil etmeyecektir. Sigortaların Banka tarafından yenilenmemesinden dolayı Bankanın, hiçbir 
sorumluluğu yoktur.

18.7. Sigorta sözleşmelerinden doğan tazminatlar Bankaya ödenir. Banka ile sigortacının kararlaştırdıkları tazminat 
tutarına Müşteri itiraz ettiği takdirde, kendisine verilecek bir süre içinde Müşteri tazminat tutarını Bankaya öderse, 
sigorta poliçesinden doğan haklar Banka tarafından Müşteri’ye devredilir. Aksi halde Banka tazminat tutarını sigorta 
şirketinden tahsil etmeye yetkilidir.

18.8. Müşteri, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeniyle Banka tarafından dilediği 
takdirde açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

18.9. Sigorta sözleşmelerinden doğan tazminatın Müşteri’ye ait olması halinde bu tazminatın tamamı, Müşteri’nin 
Bankaya karşı doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını oluşturmak üzere Bankaya rehinlidir. Banka bu tazminat 
meblağından, muaccel olsun olmasın tüm alacaklarını mahsup etmeye yetkilidir.

Madde 19 - Müşteri’nin Sorumluluğunun Kapsamı

19.1. Müşteri, bu Sözleşmede yer alan tüm taahhütlerinden ayrıca, kredinin açılma şekil ve nevine göre ilgili ürün 
eklerinde yer alan hususlardan da sorumlu ve yükümlü olduğunu kabul eder.

19.2. Müşteri’nin Bankaya ileteceği bütün bildirimlerin, talimat ve emirlerin, yazılı olması, açıkça anlaşılacak şekilde 
ve yerine getirilmelerinde hiçbir tereddüde yer vermeyecek tarzda kaleme alınmış olmaları gerekir. Banka, kendi 
anlayışına göre, açık olmayan ya da tereddüde yer veren Müşteri’nin bildirim, talimat ve emirlerini yerine getirmekle 
yükümlü değildir.
19.3. Banka telefon ya da telgraf ile gönderilen emir ya da talimatı yazılı olarak teyit edilmedikçe verilmemiş saymaya 
yetkilidir.

19.4. Banka kendi takdirine göre telefon ya da telgraf ile verilen emir ve talimatı yazılı olarak teyit edilmemişse, yerine 
getirmeye ya da bekletmeye yetkilidir.
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19.5. Müşteri’nin yazılı bildirimleri, iadeli taahhütlü olması ve Bankaya ulaşması kaydıyla hüküm ifade eder. Ancak 
iadeli taahhütlü olmayan yazılı bildirimleri Banka dilerse kabul edebilir ve işleme koyabilir.

19.6. Müşteri;

a) Ticari varlıkları ile cari borçları arasında Bankaca bildirilecek, kabul edilebilir bir oranı muhafaza etmeyi,

b) Bankanın talebi halinde en erken zamanda;

ba) Ve herhalde en geç her üç aylık dönemin sonundan başlayarak 30 gün içinde üç aylık hesap durumlarını,

bb) Ve herhalde en geç mali yılın sonundan başlayarak 120 gün içinde, biten mali yıla ait denetlenmiş bilanço, kar/
zarar, diğer mali tablo ve hesaplarını,

bc) Bankanın zaman zaman, kendi takdirine göre isteyeceği hesap ve iş durumları ile mali durum hakkındaki bilgileri 
vermeyi,

c) Bankanın talebi halinde, varlıklarını en az cari piyasa değerleri üzerinden sigorta ettirmeyi,
d) Sözleşmenin değişik maddelerinde düzenlenen herhangi bir temerrüt olayını veya mali durumundaki herhangi bir 
olumsuz gelişmeyi Bankaya bildirmeyi,

e) Toplam borçları ile toplam öz varlıkları arasındaki oranı Bankaca kabul edilebilir bir düzeyin altında tutmayı,

f) Yukarıda (a) ve (e) bentlerinde belirtilen oranları olumsuz etkileyecek şekilde kâr payı dağıtmamayı,

g) Genel olarak mali durumunu olumsuz etkileyecek işlemler ve eylemlerde bulunmamayı,

h) Bu sözleşme ile lehine açılmış ve açılacak olan kredilerin kullanımı sırasında 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen 
yükümlülükleri yerine getireceğini, ilgili mevzuat gereği resmi merciler tarafından düzenlenen belgeleri, ruhsatları, 
kontrol tutanaklarını Bankaya doğmuş ve doğacak borcu sona erinceye kadar düzenli olarak tevdi edeceğini, Bankanın 
bu yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini izlemeye yetkili bulunduğunu,

ı) Kendisinin ve/veya tüzel kişi ortaklarının ve/veya kefillerinin ortaklık yapısının değişmesi veya ortaklık yapısının 
değişmesinin planlanması veya kontrol değişikliğinin gerçekleşmesi veya her halükârda farklı bir kontrol değişikliğinin 
planlanması (şüpheye mahal vermemek adına, (a) sermayesinin veya oy haklarının %50’sinden fazlasına tek 
başına veya birlikte hareket ettiği kişiler ile sahip olunması veya sair bir şekilde oy haklarının %50’sinden fazlasının 
kullanılabilmesi, veya (b) herhangi bir şekilde yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu tek başına veya birlikte hareket 
ettiği kişiler ile atama ve/veya bağlayıcı emir ve talimat verme yetkisi bulunması “kontrol” anlamına gelecektir) 
halinde bu durumu derhal Banka’ya bildirmeyi, ortaklık yapısının değişmesi üzerine ortaklık yapısı ile ilgili bu değişimi 
Banka’ya beyan etmesi veya bu değişikliğin Banka tarafından herhangi bir şekilde öğrenilmesi halinde bu hususa 
dayanarak Banka’nın işbu Sözleşme tahtındaki diğer haklarına halel gelmeksizin Banka’nın kullandırmış olduğu 
kredilerin vadesinden önce geri ödenmesini talep edebileceğini,

i) Belirli bir vadeye bağlı olarak kullandırılan ve Müşteri’nin erken kapama opsiyonuna sahip olmadığı kredilerde, 
vadenin hitamından önce krediyi erken ödemek isterse, Bankanın erken ödemeyi kabul etmeyebileceğini veya erken 
ödeme nedeni ile Bankanın, işbu Sözleşme’de düzenlenen erken kapama ücretine halel getirmemek kaydıyla ve 
erken kapama ücretine ilave olarak (…......) oranda cezai şart talep edebileceğini,

j) İşine ara vermeyeceğini ve işine ara vermesi olasılığını ortaya çıkarabilecek her türlü tehlikeden kaçınmayı, tüm mali 
borçlarını her zaman vadesinde yerine getirmeyi ve söz konusu borçlarından kaçınmak saikiyle hareket etmeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder. 

Müşteri, bilgi işlem kapsamındaki şubelerde iletişim kesintilerinden, bilgi işlem kapsamındaki şubelerdeki iletişim 
kesintileri nedeniyle hesap özetlerinin geç verilmesi veya gönderilmesi de dahil, zaman zaman ortaya çıkabilecek 
gecikmelerden doğabilecek zararlardan Bankanın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, 

Müşteri, gerek sözleşme gerekse sözleşme ile ilgili her türlü belgeye ilişkin vergilerden ve cezalarından sorumlu 
olduğunu, Bankanın talebi halinde, vergilerin ödendiğini tevsik etmeyi, aksi takdirde Bankaca talep edilecek meblağları 
derhal ödemeyi Kabul ve taahhüt eder. 

k) Müşteri, Bankanın “Suç Gelirlerinin Aklanması”, “Terörün Finansmanı” ve “Yolsuzluk” ile mücadele konularında gerek 
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ulusal gerekse uluslararası mevzuat kurallarında öngörülen hususlardan hareketle riskli olarak kabul edeceği iş ilişkileri 
ve işlemlerden ötürü gerekli her türlü tedbiri almaya yetkili olduğunu, Bankanın risk kapsamına giren konulara ilişkin 
ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberleri takip ederek gerekli geliştirme 
/ uyarlama çalışmaları yapabileceğini, bu çerçevede Bankanın riskli olarak değerlendireceği herhangi bir iş ve/veya 
işleme hiçbir suret ve sıfatla taraf olmayacağını, işbu nedenle riskli olarak addedilen iş ve işlemler sebebi ile burada 
sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile Bankanın ödemeleri gerçekleştirmeyeceğini, havaleleri işleme almayacağını, 
gelen havaleleri mahrecine iade edebileceğini ve yine burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile akreditif/Stand-
by L/C/Banka Garantileri/Tahsil Vesaiki ve benzeri çeşitli finansal enstrümanları düzenlemeyebileceğini, ihbar ve teyit 
etmeyeceğini, finansal enstrümanlar tahtında herhangi bir ödeme yapmayabileceğini kabul eder.

l) Önemli Olumsuz Değişiklik: Müşteri, kendisinin ve/veya Kefiller’in ve/veya Müşteri’nin doğrudan veya dolaylı kontrolü 
altında olan finansal kuruluşların finansal durumunda, faaliyet sonuçlarında veya işletme ortamında Banka’nın 
makul görüşüne göre Müşteri ve/veya Kefil’in işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerine riayet etmesini olumsuz 
yönde etkileyecek herhangi bir değişiklik olması veya olma ihtimali bulunmasının “Önemli Olumsuz Değişiklik” teşkil 
edeceğini,

m) Olumsuz Rehin: Banka’nın önceden yazılı izni olmaksızın, mevcut veya gelecekteki gelir veya varlıklarının tümü 
veya herhangi bir tanesi üzerinde herhangi bir ipotek, rehin, teminat devri veya (mülkiyetin veya alacaklının inançlı 
devri ve koşullu devir de dahil olmak üzere) hakların temliki, mülkiyetin muhafazası, hapis hakkı veya benzeri sonuç 
ve etkiye yol açacak türde bir düzenleme veya takyidat tesis etmemeyi kendisinin ve/veya Kefiller’in doğrudan 
veya dolaylı olarak kontrolü altında herhangi bir kuruluşun da böyle bir düzenleme veya takyidat tesis etmesine izin 
vermeyeceğini, 

n) Çapraz Temerrüt: Kendisinin ve/veya Kefiller’in ve/veya dolaylı veya doğrudan kontrolleri altında bulunan bir 
kuruluşun tahviller, bonolar, senetler, poliçeler, finansman bonoları veya benzeri belgelerle birlikte her nevi kredi 
sözleşmeleri ve finansal kira sözleşmeleri de dahil olmak üzere her nevi finansal sözleşmenin yanı sıra borç olarak 
ödünç alınan herhangi bir miktara ilişkin herhangi bir garanti, teminat veya sair sözleşme çerçevesinde Banka’ya veya 
başka bir Alacaklı/Kredi Veren/Kuruluş’a borçlu olduğu tutarların veya bir ödeme yükümlülüğünün ödenmemesi/
yerine getirilmemesi veya kendisinin ve/veya Kefiller’in ve/veya doğrudan veya dolaylı olarak kontrolleri altındaki 
bir kuruluşun bu borcunun belirlenmiş vade tarihi öncesinde muaccel hale gelmesi halinde bu sözleşmeden doğan 
borçlarının da muaccel hale geleceğini, 

o) Eşit Muamele: Kendisinin ve/veya Kefiller’in işbu Sözleşme çerçevesindeki ödeme yükümlülüklerinin, rüçhanlı 
olmayan ve birincil nitelikteki diğer tüm alacaklıların/kredi veren kuruluşların talep ve alacaklarıyla en az aynı 
derecede ve sırada muamele göreceğini Beyan, kabul ve taahhüt eder. 

p) Uyum : Müşteri; kendisinin ve/veya doğrudan veya dolaylı kontrolü altında olan kuruluşların uygulanabilir her türlü 
kanun ve düzenlemelere, mahkeme ve idari kurum kararlarına, ana sözleşme ve kuruluş evraklarına ve tarafı olduğu 
ya da herhangi bir malvarlığının konusuna dahil olduğu herhangi bir sözleşme ya da belgede yazılı hükümlere uygun 
davranacağını kabul ve taahhüt eder.

r) Yanlış Bilgi Verme : Müşteri;  İşbu Kredi Sözleşmesi kapsamında Bankaya verdiği/vereceği ya da kendisi  adına verilmiş/
verilecek bilgi/belge ya da beyanların doğru olduğunu/olacağını ve herhangi bir hata veya eksiklik içermediğini/
içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşterinin bu maddeye aykırı her davranışı sözleşmenin ihlali sayılacak ve Bankanın bundan doğan zararını Müşteri 
ödeyecektir. Müşteri ve/veya Kefiller, herhangi bir zamanda bu maddede kabul ve taahhüt edilen hususlardan bir 
veya birkaçının gerçekleşmesi veya ihlali halinde Banka’nın, işbu Sözleşmenin, “Bankanın Cari Hesapları Kesme 
ve Sözleşmeyi Feshetme Yetkisi” başlıklı maddesi hükümlerine başvurma hakkına sahip olduğunu fakat bununla 
yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

Madde 20 - Bankanın Cari Hesapları Kesme ve Sözleşmeyi Feshetme Yetkisi

20.1. Banka dilediği anda, noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla ya da telgrafla, Müşteri veya kefil 
tarafından elektronik posta adresi verilmiş olması halinde, elektronik posta yoluyla ihbar etmek suretiyle 24 saat 
içinde bu Sözleşme ile açtığı cari hesap veya hesapların veya kredilerin bir kısmını veya tamamını kesebilir ve bu 
Sözleşmeyi feshedebilir.

20.2. Bankanın cari hesabın veya hesapların kesilmesi konusunda yapacağı ihbar, hangi hesap veya hesaplar ve 
krediler için yapılmışsa, o hesap veya hesapları muaccel kılacak ve Müşteri’nin kesilen cari hesap borç bakiyelerini, 
faiz, fon, komisyon, vergi, resim, harç ve sair masraflar dahil ödemesini gerektirecektir. Bu hesap veya hesapların 
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kesilmesi Banka tarafından yazıyla açıkça belirtilerek Müşteri’ye bildirilmedikçe bu kesilme Sözleşmenin feshedildiği 
anlamına gelmeyecektir.

20.3. Banka tarafından cari hesap veya hesaplar kesildiği takdirde, bunlarla ilgili olarak kesilme anında Bankanın 
anapara, faiz, fon, komisyon, gider vergisi ve diğer masraf ve vergilerden dolayı Müşteri’nin Bankaya olan bakiye borç 
veya borçlarının tamamı, kesilme ihbarının yapılmasını takiben ihbarda/ihtarda verilen süre içinde Müşteri tarafından 
Bankaya ödenecektir. Anaparaya mahsuben yapılan tahsilat için Müşteri’ye makbuz verilmesi veya hesap ekstresi 
gönderilmesi hallerinde de Bankanın faiz isteme hakkı saklıdır.

20.4. Müşteri, Banka tarafından kesilen cari hesap veya hesaplarındaki borç bakiyelerini tamamen ödediği halde de 
bu Sözleşmenin aynen devam edeceğini ve bu takdirde dahi Bankanın Sözleşmeyi fesih hakkını saklı tuttuğunu ve 
Bankanın bu hakkını dilediği zaman kullanmasına hiçbir engel olmadığını kabul eder.

20.5. Borca Batıklık : Müşteri, kendisinin ve/veya doğrudan veya dolaylı kontrolü altında olan bir kuruluşun iflası, hacir 
altına alınması, ticari faaliyetlerini durdurması ya da durma tehlikesinin olmasının, mali yükümlülüklerini yerine 
getiremeyeceğini ilan etmesi, borçlarını ödemede acze düşmesi, alacaklılarına ödeme planı yapmayı teklif etmesi 
suretiyle borçlarını yapılandırması, tasfiye sürecine girmesi ya da iflas erteleme/konkordato talebinde bulunmasının 
işbu sözleşme kapsamında temerrüt hali teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.

20.6. Geçersizlik : Müşteri;  işbu sözleşme hükümlerinin ya da işbu sözleşme kapsamında kullandırılmış/kullandırılacak 
krediler tahtında imzalanmış/imzalanacak herhangi bir teminat sözleşmesi ya da sair belgelerin hükümlerinin 
geçersiz sayılması ya da icra kabiliyetinin ortadan kalkmış olması ya da işbu sözleşme kapsamındaki herhangi bir 
yükümlülüğünü yerine getirmesinin hukuka aykırı olması/hale gelmesi durumlarının işbu sözleşme kapsamında 
temerrüt hali teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.

Madde 21 - Borcun Muacceliyeti

21.1. Borcun muaccel kılınması Banka tarafından kredinin kat edilmesine bağlı olan cari usulde işleyen kredilerde, 
Müşteri, Bankaca hesabın kesilmesinden yahut sözleşmenin feshedilmesinden itibaren, borcu tamamen kapatıncaya 
kadar temerrüt faizi ve faizin gider vergisiyle birlikte ödeyeceğini; 

21.2. Geri ödeme planına bağlı kredilerde,
Geri ödeme planı ihlal edildiğinde, herhangi bir ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın “ödenmeyen taksit miktarı” 
ile “kalan anapara borcunun” toplamının asıl alacağı oluşturduğunu, bunun ödenmeyen taksit tarihinden itibaren 
muaccel olacağını, ödenmeyen taksit tarihinden itibaren toplam asıl alacağı, toplam asıl alacak üzerinden işleyecek 
temerrüt faizi ve gider vergisiyle birlikte Bankaya ödemeyi,

21.3. Vadeli kredilerde,vadeli borçlarda ise vadesi dolan borcun tamamının kendiliğinden muaccel olacağını, 
muacceliyet tarihinden itibaren temerrüt faizi ve faizin gider vergisiyle birlikte borcu Bankaya ödeyeceğini kabul ve 
taahhüt eder.

21.4. Hukuka Aykırılık : Bankanın işbu Kredi sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi veya işbu 
sözleşme tahtında kredi ilişkisine devam etmesi,  herhangi bir yargı çevresinde hukuka aykırı hale gelir ise, işbu halde  
Bankanın  sözleşme tahtındaki tüm sorumlulukları sona erecek ve Müşterinin tüm borcu muacceliyet kesbedecektir. 
Bu durumda Müşteri Bankanın ilk talebi üzerine tüm borçlarını derhal ve nakden ödeyecektir. 

Madde 22 - Temerrüt Faizi ve Diğer Mali Yükümlülükler

Müşteri, muaccel olan veya muaccel sayılan kredi borcuna temerrüt faizi ve ilaveten Banka internet sitesi, şubeler 
vs. Banka mecralarında duyurulacak tutar/oranlarda gecikme komisyonu uygulanacağını, temerrüt faizinin ise 
sözleşmede farklı bir oran belirtilmediği sürece, kredi borcunun muaccel olduğu tarihte cari olan “Bankanın TCMB’ye 
uygulayacağını bildirdiği en yüksek kredi faiz oranına bu oranın yüzde yüzünün ilavesiyle bulunacak oran” üzerinden 
hesaplanacak oran olduğunu;
Ödeyeceği bu faizlerin ve komisyonların yanında fon, vergi, harç vb. mevzuat veya sözleşme gereğince ödenmesi 
gereken diğer mali yükümlülüklerini, mevzuat değişikliği ile sonradan getirilecek her türlü vergi ve yükümlülüklerini, 
yasal takip giderleri, vekâlet ücreti ve sair her türlü mali külfetlerini de ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

Madde 23 - Nakit ve/veya Gayri Nakit Kredinin Depo Edilmesi 

Müşterinin mali durumunun zayıfladığı ve kullandırmış olduğu kredinin geri dönüşünün sorun olabileceğini veyahut 
Müşterinin nakit kredi borçlarının geri dönüşlerinde/ödenmesinde sorunlar yaşanması halinde veyahut Müşteri 
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hakkında başkalarınca yasal takibe geçilmiş olması, iflasının istenilmiş olması ya da Müşterinin iflasın ertelenmesi, 
konkordato, borçlarının yeniden yapılandırılması, iflas istemesi durumunda veya Müşterinin ortaklık yapısını 
değiştirmesi, teminat yeterliliğinin azalması veyahut istenen ek teminatın verilmemesi ya da mallarını devretmesi, 
adresini ticari işletmesiyle ilgisiz yerlere naklettirmesi gibi işlemlerde, Banka; herhangi bir gerekçe göstermeye mecbur 
olmaksızın, nakit ve/veya gayri nakit kredi alacaklarının (meri mektup, vadeli akreditif, aval, çek kanunlarındaki çek 
yaprağı sorumluluk tutarı, gibi) bedellerini nakdi teminat olarak Bankaya depo etmesini (yatırmasını), Müşteriden ve 
Müşterek Borçlu ile Müteselsil Kefillerinden talep edebilir. 

Madde 24 - Bankanın Kanuni Takibe Geçme, İhtiyati Haciz veya İhtiyati Tedbir İsteme Yetkisi

Bankanın nakit veya gayri nakit kredi alacağı, rehinle (taşınır rehni, ticari işletme rehni, ipotek) teminat altına alınmış 
olsa veya teminat (rehin/terhin) cirosuyla veya teminat amaçlı temlik cirosuyla verilmiş olan kambiyo senetlerinin 
vadeleri henüz gelmemiş bulunsa bile Banka, alacağının kısmen veya tamamen muacceliyet kazanması, gayri nakit 
alacağının ise nakdi teminat olarak depo edilmesi istenilmesine rağmen depo edilmemiş olması halinde her zaman 
Müşteri’ye karşı haciz veya iflas yolu ile takibe geçebilir, her türlü nakit veya gayri nakit alacağı için Mahkemeden 
ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı verilmesini isteyebilir, alabilir ve uygulatabilir. 

Bankanın döviz üzerinden verdiği ve/veya vereceği teminat mektupları, kontrgarantiler, diğer tüm garantiler, kefaletler, 
aval ve kabullerden dolayı alacaklı olduğu tutarların tahsili hususunda icra takibine başvurulması halinde, bu tutarları 
döviz olarak talep edebileceği gibi, Banka dilerse, takip tarihinde Bankaca veya sadece T.C. Merkez Bankasının yetkili 
olması halinde bu Bankaca belirlenen satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığını da isteyebilir. Bu sözleşmeden doğan 
borçların kısmen veya tamamen tasfiyesi amacıyla düzenlenebilecek protokoller, bu sözleşmenin eki niteliğinde 
olacaktır.

Müşteri, protokollerde aksine açık hükümler bulunmadıkça, söz konusu protokollerin bu sözleşmenin hiçbir maddesini 
iptal etmeyeceğini veya değiştirmeyeceğini, sadece kapsamı içine giren konularda ne yönde işlem yapılacağını 
belirleyeceğini, protokol düzenlenmesinin hiçbir şekilde Müşterinin borç ve taahhütlerinin tecdidi, terkini, ibrası ve 
takası anlamını taşımayacağını ve bu anlamda yorumlanamayacağını, gerek mevcut, gerekse protokol nedeniyle 
yeni alınacak tüm teminatların, bu sözleşmeden doğan tüm borçların teminatını teşkil etmeye devam edeceğini, 

Rehin limiti, borçtan fazla olsa dahi, Bankaca yaptırılacak ekspertiz değeriyle rehnin borcu karşılayamayacağının 
belirgin olması durumunda, tahsilde tekerrür etmemek üzere rehnin paraya çevrilmesi yanında tüm borç için Borçlu 
Müşteri yönünden de haciz veya iflas yoluyla takip yapılabileceğini, 

Kabul ve beyan eder.

Madde 25 - Bankanın Teminat veya Hapis Konusu Taşınır Malları ve Değerleri Satma Yetkisi

25.1. Borsada veya piyasada değeri olanlar;

Müşteri, Banka tarafından emanete alınan ve alınacak olan veya Bankaya emaneten veya serbest depo suretiyle 
verdiği veya vereceği veya herhangi bir zaman ve şekilde Banka nezdinde bulunabilecek sermaye piyasası araçlarının 
ve diğer mal ve eşyalarının Bankaya rehinli olduğunu ve Bankanın bunlar üzerinde de hapis hakkının bulunduğunu, 
Banka’nın bu rehinleri istediği zaman borsada veya piyasada fiyatı günlük olarak belirlenen menkuller (borsaya 
kote hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, altın, gümüş, pamuk, tütün, üzüm, araç kasko bedeli vb) için bunları haricen 
satmaya ve bedellerini temerrüt faizi, KKDF VE BSMV’yi de ekleyerek, alacağına takas ve mahsup etmeye yetkili 
olduğunu kabul eder. 

25.2. Borsada veya piyasada değeri olmayanlar;

Banka, kendisine rehnedilmiş veya ileride rehnedilecek bulunan veya üzerinde hapis hakkını kullandığı taşınır mal ve 
değerleri, icraya veya herhangi bir resmi makama başvurma zorunluluğu olmaksızın kıymet takdirini yaptırarak bu 
kıymet takdirini veyahut kendisine bir fiyat teklif edilmiş ise bu fiyatı ödeyerek malı rehinden/hapisten kurtarabileceğini, 
işbu sözleşmede yazılı adreslere -adres değişikliği noter vasıtasıyla Bankaya bildirilmiş ise bildirilmiş bulunan yeni 
adrese- noter vasıtasıyla veya iadele taahhütlü mektupla veya telgrafla ya da Müşteri veya kefil tarafından elektronik 
posta adresi verilmiş olması halinde, elektronik posta yoluyla göndererek tebliği takiben 3 (üç) gün içinde bu bedeli 
ödeyerek malı rehinden/hapisten kurtarabileceğini; ödemediği takdirde teklif verene satarak bedelini borçlarından 
mahsup edeceğini, teklif veren yok ise ekspertiz değerinin %75’inden (yetmişbeş) aşağı olmamak üzere yapacağı 
özel açık artırma ile satabileceğini bildirir. Bankanın bu bildirimine olumlu cevap verilmemesi halinde Bankanın dilerse 
belirleyeceği yer, gün ve saatte özel açık artırmaya çıkararak satmak suretiyle kanun yollarına başvurmasına gerek 
olmaksızın özel olarak paraya çevirmeye ve bedellerini bu Sözleşme ile Müşteri’ye açtığı krediler dolayısıyla Müşteri’nin 
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borçlarına mahsup etmeye ve yetkili olduğu kabul edilmiştir. Banka, ayrıca dilerse kanun yollarına başvurarak haciz 
yolu ile de takibe yetkilidir. 

25.3. İcrai açık artırma suretiyle satış;  

Bankanın yukarıdaki yolları tercih etmeyerek cebri icra yoluyla satış isteme ve takibe koyma hakkı saklıdır. 

Madde 26 - Avukatlık Ücreti, Dava ve İcra Masrafları, Yargılama ve Takip Giderleri, Ceza ve Tevkif Evleri Harcı
26.1. Müşteri, kendisinin, Bankaya borçlu bulunduğu paraların tahsili amacı ile Müşteri aleyhine dava açmak ya 
da icra takibi yapmak suretiyle alacaklarını tahsil etmek zorunda kalırsa, takip ve dava ile ilgili yapacağı her türlü 
masrafları ve avukatlık ücretini ödemeyi kabul eder.

26.2. Müşteri, Bankanın icra takibatında bulunması halinde, ceza ve tevkif evleri harcı ile tahsil harcını ödemeyi kabul 
ederler.

Madde 27 - Delil Anlaşması 

Taraflar, Banka ile Müşteri/Borçlu Taraf arasında kullanılan kredi miktarı, ödemeler, faiz ve faiz oranları, muacceliyet 
ve temerrüt faizi oranı gibi krediye ilişkin konularda çıkan uyuşmazlıklarda Bankanın defter, kayıt ve belgelerinin HMK 
193 gereği yazılı delil anlaşması niteliğinde olduğunu, kabul eder.

Madde 28 - Müşteri ve Kefiller’e Noter Vasıtasıyla veya İadeli Taahhütlü Mektupla Yapılacak Tebligatlar için 
Yasal İkametgâh

28.1. Bankanın yasal ikametgâhı ve tebligat adresi, Ticaret Sicilinde kayıtlı olan yasal merkezlerdir. 

28.2. Müşteri ve Kefiller, bu Sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve Banka tarafından gerekli tebligatın 
yapılabilmesi için aşağıda isim ve imzası yanında yazılı adresinin kanuni ikametgâhı olduğunu beyan ve bu adreslere 
yapılacak tebliğlerin şahsına yapılmış sayılacağını; gönderilen tebligat herhangi bir nedenle tebliğ edilemese dahi 
adrese ulaştığı tarihin tebliğ tarihi sayılacağını kabul eder.

28.3. Müşteri ve Kefiller, kanuni ikametgâhını değiştirdiğinde aynı şehirde, derhal yeni bir ikametgâh göstermeyi, 
(tüzel kişi Kefiller için)yeni ikametgâhlarını ticaret siciline usulüne uygun olarak tescil ettirerek Bankaya noter aracılığı 
ile bildirmediği takdirde ilk ikametgâhlarına gönderilecek/yapılacak tebliğlere bir itirazı olamayacağını kabul eder.

28.4. Yurtdışında mukim Müşteri ve Kefiller, bu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflar nedeniyle kendisine Türkiye’de 
yapılacak her türlü tebligat için  .............................................................................’nı tebellüğe yetkili temsilci olarak tayin 
ettiğini ve ...................................................................................... .............................................................................................  adresini 
ise Türkiye’de tebliğe yarar adres olarak kabul ettiğini, temsilcinin şahsında veya Türkiye’deki tebligat adresinde bir 
değişiklik vukuu halinde keyfiyetin noter vasıtasıyla Bankaya bildirileceği tarihe kadar önceki temsilciye ve/veya 
tebligat adresine gönderilecek tebligat, tebliğ edilemese dahi tebliğ edilmiş sayılacağını ve yapılmış tebligatın tüm 
hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul eder/ederler.

28.5. Müşteri, Müşteri ve/veya kefillerin talep etmesi ve Banka’nın da uygun görmesi koşuluyla tebligat, bildirilen 
kurumsal elektronik posta adreslerine de yapılabileceğini, bu adreslere elektronik postanın gönderilmesi ile tebligatın 
yapılmış sayılacağını kabul eder. 

Madde 29 - Önceki Taahhütnameler ve Sözleşmelerle Bağlantı

İşbu Genel Kredi Sözleşmesi Müşteri’nin halen kapatılmamış hesaplarla ilgili bulunan kredi sözleşmeleri ile bir 
bütünlük oluşturmaktadır. İşbu sözleşmenin imzalanması, eski borçların ertelendiği ve yenilendiği anlamına gelmez, 
teminatlarda herhangi bir azalma veya değişiklik yaratmaz.

Madde 30 - Bankanın Teminat Göstermekten Vareste Tutulması 

Bankanın, ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir isteminin Mahkemece kabul edilmesi halinde, Bankanın, teminat 
göstermeden vareste tutulması, “müşteri” ve / veya “müşterek borçlu ve müteselsil kefiller” tarafından kabul 
edilmiştir. Ancak buna rağmen mahkemece teminat istenmesi ve Bankaca da diğer bankalardan teminat mektubu 
alınarak Mahkemeye / icra dairesine verilmesi halinde doğacak komisyonların borçlu tarafa ait olacağı; nakit teminat 
yatırılması halinde yatırılan teminatın muaccel kredi nakit borcuna ilave edilmesi “müşteri” ve / veya “müşterek 
borçlu ve müteselsil kefiller” tarafından kabul edilmiştir.
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Madde 31 - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

31.1. Taraflar, işbu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda, Türk Hukukunun usul 
hükümleri ile maddi hükümlerinin uygulanacağını kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve kefil veya kefiller bu 
Sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, ilgili madde hükümleri de saklı kalmak kaydı ile Bankanın İstanbul 
metropolündeki (İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki) Şubeleri için İstanbul Merkez (Çağlayan) diğer 
şubeleri için ise Sözleşmeyi imzalayan Banka Şubesi’nin bulunduğu yerin mahkeme ve icra daireleri veya İstanbul 
Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler.

31.2. Ancak, yukarıda anılan yerdeki mahkeme ve icra dairelerinin yetkili kılınması Banka tarafından, Müşteri, 
kefil veya kefillerin ikametgâhı veya bulundukları yerin veya Müşteri’ye ve kefil veya kefillere ait mal ve değerlerin 
bulunduğu veya kredinin nakledildiği şube ikametgâhındaki mahkeme ve icra dairelerine başvurulmasına ve adli 
kovuşturma yapılmasına engel değildir.

31.3. Kredinin, Bankanın yurtdışındaki şubesince kullandırılması halinde; Bankanın Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu 
İstanbul Merkez (Çağlayan) mahkeme ve icra daireleri yetkili olacaktır. Ancak yabancı mahkemenin yetkili olması 
halinde dahi, uyuşmazlıkta Türk Kanunlarının usul ve maddi hukuka ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

31.4. Müşteri, yurtdışı muhataplara hitaben verilen veya verilecek teminat mektubu, kontrgaranti, kefalet ve diğer 
garantiler, aval-kabuller dolayısıyla çıkacak uyuşmazlıklarda Bankanın yabancı hukukun uygulanmasını yabancı 
mahkemelerin veya özel hakemin yetkisini veya uluslararası tahkim yollarını kabul etmeye ve bu tahkimde 
uygulanacak hukuk kurallarını belirlemeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. 

31.5. Müşteri, Bankanın işbu sözleşmeden dolayı davalı veya davacı olarak yurtiçinde veya yurtdışında tarafı olduğu 
davalarda, sulh olmak, davadan ve temyizden feragat ve davayı kabul hakkı bulunduğunu kabul eder. Müşteri, 
Bankanın teminat mektubu kontrgaranti ve diğer gayri nakdi kredilerden ötürü garanti alanla sulh olmaya yetkili 
olduğunu da kabul ve beyan eder.

Madde 32 - Madde Başlıkları 

İşbu sözleşmede yer alan madde başlıkları sadece sistematik kolaylık sağlamaya yönelik olup, sözleşmenin 
yorumlanmasına esas alınamayacaktır.

Madde 33 - Bölünebilirlik 

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün kısmen ya da tamamen geçersiz olması, iptal edilmesi ya da icra edilemez 
hale gelmesi, işbu Sözleşmenin diğer hükümlerinin kısmen ya da tamamen geçersiz olması, icra edilememesi ya da 
hükümsüz hale gelmesi şeklinde yorumlanamaz.

ÖZEL HÜKÜMLER

EK 1 - YATIRIM VE TEÇHİZAT KREDİSİ 

Madde 34 - Yatırım ve Teçhizat Kredisi

Müşteri, Banka’da yatırım ve teçhizat kredisi açılmasını talep ettiği takdirde genel hükümlerin yanında aşağıdaki 
hükümlerin de uygulanmasını kabul etmektedir. 

1. Banka bu Sözleşme ile açtığı kredinin tümünü veya bir bölümünü Müşteri’ye uzun veya orta vadeli yatırım ve/
veya teçhizat kredisi olarak kullandırabilir. Banka, Müşteri’ye uzun veya orta vadeli yatırım ve/veya teçhizat kredisi 
kullandırdığı takdirde, Müşteri bu Sözleşmede yer alan her türlü taahhütlerinden aynen sorumlu olmakla beraber, 
kredinin açılma şekline göre ayrıca aşağıdaki hususları da yerine getirmeyi kabul eder.

a) Kredi, Müşteri’nin kuracağı veya genişleteceği veya yenileştireceği girişimlere ait finansman konusunu teşkil eden 
ve geçerli birer örneğini Bankaya vereceği fizibilite raporu, proje, teşvik belgesi, inşaat planı, keşif sureti ve Banka 
tarafından istenecek diğer belgelerde belirtilen mal ve/veya hizmetlerin sağlanmasında kullanılacaktır.

b) Projenin gerçekleşmesi için yapılacak inşaatın nitelikleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın fenni şartlarına uygun 
olacak ve inşaatı Müşteri, işe başlamadan önce Bankaya vereceği inşaat programına göre ve geciktirmeden 
yapacaktır.
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c) İnşaat sırasında değişiklik yapılması gerekirse, gerekçesi bildirilerek hazırlık, keşif ve projesi verilmek suretiyle 
Bankanın yazılı onayı alınacaktır.

d) İnşaata ait şartlar, inşaat banka kredisi veya Müşteri’nin diğer kaynaklardan sağlayacağı parayla yapılsa dahi, 
proje kapsamındaki  tüm İnşaatlar için geçerlidir.

e) Müşteri Bankaya tesisin genel şekline göre düzenlenmiş müfredatlı bir makine, teçhizat ve tesisat listesi ve 
makinelerin yerleştirme planını verecek ve bunlarda nicelik ve nitelik bakımından herhangi bir değişiklik yapılması 
gerektiği takdirde de Bankanın yazılı onayını alacaktır.

f) Projenin daraltılması, genişletilmesi veya bazı ilavelerin yapılması veya değiştirilmesi hallerinde Müşteri keyfiyeti 
Bankaya bildirerek yazılı onayını alacaktır.

g) Müşteri, projenin uygulanmasını önleyecek ve/veya geciktirecek her türlü olayı derhal ve gecikmeden Bankaya 
bildirmeyi, kredi ile ilgili projesinin tahakkuku için gerekli her türlü özeni göstermeyi ve projenin her aşamasında 
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder.

h) Müşteri, önceden Bankanın muvafakatini almadan projeye giren taşınmaz veya taşınır malları, makine, teçhizat 
ve tesisatı başkalarına devir ve ferağ, terhin ve bunlar üzerinde başkaları lehine işletme rehni tesis edemeyeceği gibi 
bunları kiraya veya ariyet olarak da veremez ve başka bir yere nakledemez ve bunların Bankanın teminatlarına dahil 
bulunduğunu kabul eder.

i) Banka, Müşteri’ye açtığı yatırım ve teçhizat kredisi dolayısıyla, inşaat devresi dahil, gerekli gördüğü sigortaları, 
bu Sözleşmenin ”Sigorta ile İlgili Hükümler” başlıklı maddesine dayanarak yaptırmaya yetkili ve Müşteri de kendisi 
tarafından yaptırılmış sigortalar varsa bunları Bankaya devretmekle yükümlüdür.

j) Müşteri, Banka tarafından açılan orta veya uzun vadeli yatırım ve/veya teçhizat kredisine teminat olmak üzere 
Bankanın kabul edeceği taşınmaz malları, Bankanın takdir edeceği bedel, sıra, derece, vade ve şartlarla ipotek etmeyi 
ve/veya Bankanın kabul edeceği taşınır malları (hisse senetleri, tahvil ve ticari senetleri) Bankaya rehnetmeyi, banka 
garantisi ve benzeri teminatları vermeyi ve teminatlar verilmeden Bankanın krediyi kullandırmayacağını kabul ve 
taahhüt eder.

2. Banka, dilerse Müşteri’den, girişimin ayrıntılı projesini de vererek onayının alınmasını ve bu takdirde aşağıdaki 
belgeleri, ve gerekirse başkaca bilgi ve belgeleri saptayacağı bir süre içinde vermesini isteyebilir.

a) İnşa edilecek fabrika binaları ile yardımcı ve idari binaların 1/50 ölçüsünde kat, cephe ve kesit planları,

b) Bu planlara göre hazırlanmış kesin keşiflerin Müşteri tarafından onanmış bir örneği,

c) Makine ve tesisatın kesin şekle göre yerleştirme planları.

3. Banka, kendisine verilecek yukarıdaki fıkrada anılan belgeleri ve diğer kâğıtları inceleyerek bunların işbu Sözleşme 
ile açılan krediye göre teknik ve ekonomik bakımdan uygulanma olanağı bulunup bulunmadığını kabul veya 
reddedebilir.

4. Müşteri, Banka tarafından finanse edilecek proje için satın alınan mal ve hizmetlerin kullanılmasını, projenin gidişini, 
işletmenin işlemlerini ve mali durumunu açıklıkla gösteren, muhasebe tekniğine uygun kayıtları tutmaya ve bu 
kayıtlar ile bunların ispatlayıcı belgelerini Bankanın inceleme ve denetimine daima hazır bulundurmaya, üç ayda bir 
hesap durumu ve yılsonlarında işletmenin bilanço, kar ve zarar hesaplarını ve vergi dairesine verdiği beyannamenin 
tasdikli bir örneğini, takvim yılını takip eden birinci üç ayın sonuna kadar Bankaya göndermeye ve ayrıca işletme ile 
ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, isteği halinde Bankaya vermeye ve proje konusu olan yerleri, fabrika ve tesisleri, depoları, 
imalatı, malları, büroları da Bankanın ve özellikle T.C. Merkez Bankası’nın inceleme ve denetimine açık bulundurmaya 
zorunludur.

EK 2 - İŞLETME KREDİSİ 

Madde 35 - İşletme Kredisi Açılması

Müşteri, Banka’dan işletme kredisi açılmasını talep ettiği takdirde ortak hükümlerin yanında aşağıdaki hükümlerin de 
uygulanmasını kabul etmektedir.
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Banka bu Sözleşme ile açtığı kredinin tümünü veya bir bölümünü Müşteri’ye vadesiz ve/veya uygun göreceği vade 
ile işletme kredisi olarak kullandırmayı kabul ettiği takdirde Müşteri, aşağıdaki hususları yerine getirmeyi kabul ve 
taahhüt eder.
a) Kredi, Müşteri tarafından münhasıran işletme sermayesine sarf ve tahsis edilecektir.

b) Müşteri, işletmesinde birim maliyetlerini düşürmek, ürettiği malın kalitesini yükseltmek, standartlara uygun 
hale getirmek, satış hacmini artırmak, üretim kapasitesinden faydalanma derecesini, verimlilik oranını yükseltmek 
ve üretimini dış satıma yöneltmek için gereken çabayı göstermek ve bütün bunları mümkün olabilecek en yüksek 
düzeye çıkarmakla yükümlüdür.

c) Müşteri, işletmesinde mevcut ham ve yardımcı maddeleri, işletme malzemelerini, mamul, yarı mamul ve mamul 
artıklarını sigortalı bulundurmayı ve kendisi tarafından yaptırılmış sigortalar varsa bunları Bankaya devretmeyi ve bu 
Sözleşmenin “Sigorta ile İlgili Hükümler” maddesi ile Bankaya tanınan yetkileri kabul eder.

d) Müşteri, Banka’nın açtığı işletme kredisi dolayısıyla, bu sözleşmenin “Yatırım ve Teçhizat Kredisi Açılması, Tarafların 
Yükümlülükleri ve Yetkileri” maddesi hükümlerinden uygun olanlarının da kıyas yoluyla bu tür krediler için de 
uygulanabileceğini kabul eder.

e) Müşteri, ikraz süresi içinde işletme sermayesini, Banka tarafından tespit ve tebliğ olunacak mevcut net işletme 
sermayesine ikraz olunacak meblağın ilavesi suretiyle bulunacak miktardan aşağı düşürmeyeceğini taahhüt, 
Bankanın konjonktürel 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 Bankanın, işletme 
sermayesinin tespit edeceği miktara çıkarılmasını talep edebileceğini, verilen süre içinde bunun gerçekleştirilmemesinin 
Sözleşmeye muhalefet teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.

EK 3 - İHRACAT VE/VEYA YATIRIM TEŞVİK TEBLİĞLERİ ÇERÇEVESİNDE, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE 
DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERE İLİŞKİN KREDİLER

Madde 36 - İhracat ve/veya yatırım teşvik tebliğleri çerçevesinde, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz 
kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin krediler

Müşteri, bu Genel Kredi Sözleşmesine istinaden kullandığı veya kullanacağı kredinin tamamını veya bir kısmını, ihracat 
ve/ veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin olarak Türk Lirası veya Döviz 
kredisi şeklinde, gerek Banka kaynağından gerekse Bankanın aracılığı ile diğer bir kaynaktan kullandığı takdirde, 
işbu sözleşmedeki diğer bölümlerde belirtilen hususlar ile birlikte aşağıdaki hükümlere de uyacağını (aşağıda bu tür 
kredilere “İhracat kredisi” bu tür faaliyetlere de “İhracat” denecektir) beyan kabul ve taahhüt eder. Müşteri yapacağı 
ihracatla ilgili olarak, akreditifin Banka nezdinde açtırılmasını sağlamayı, ihracat bedellerini Bankada bozdurmayı, 
aksi halde kredinin getirilmeyen dövize tekabül eden kısmına, kullandırım tarihinden itibaren Bankanın kısa vadeli 
ticari kredilerine uyguladığı cari faiz oranı üzerinden faiz ödemeyi, belgeler karşılığında yapılacak ihracatta teminat 
amacıyla mallara ait her türlü konşimento ve hamule senetlerini gereğine göre doğrudan doğruya Banka adına 
düzenlemeyi veya Bankaya ciro etmeyi, ancak bu halde dahi gerek belgeler, gerekse belgelerin temsil ettiği mallarla 
ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını Müşteri kabul ve taahhüt eder.

1. Akreditif tutarı veya belgelerin tahsili sonucu elde edilecek tutarlar, bu kredinin teminatını teşkil eder ve Bankaya 
rehinlidir. Müşteri bu bedelleri ayrıca Bankaya temlik etmeyi kabul ve taahhüt eder.

2. Gerek muhabir Bankanın seçiminde, gerekse paranın her ne sebeple olursa olsun Bankaya gönderilmemesi ve 
Bankaca tahsil edilmemesi hallerinde, Bankanın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

3. Bu sözleşmenin akreditif kredisi ile ilgili maddeleri, niteliğine aykırı olmadıkça ihracat kredileri için de aynen geçerlidir. 
Müşteri, ihracat finansmanında kullanmak kaydıyla aldığı bu kredileri, Bankaca belirlenecek esaslar çerçevesinde 
kullanmayı, özellikle krediye tekabül eden ihracat bedeli dövizlerin Banka döviz pozisyonuna intikalini sağlamayı, her 
ne nedenle olursa olsun sağlamadığı takdirde, getirilmeyen dövize tekabül eden bölümüne uygulanan faiz oranının 
kredinin kullandırılmaya başlandığı tarihten itibaren Bankaca kısa vadeli ticari kredilere uygulanan genel faiz oranları 
düzeyine çıkarılmasını kabul ve taahhüt eder. Müşteri ayrıca, Banka tarafından daha önce kullandırılmış olup da düşük 
faizden yararlandırılması Bankaca uygun görülecek ihracat kredileri hakkında da bu maddenin uygulanmasını kabul 
ve taahhüt eder.

4. Müşteri, kullandığı ihracat kredisinden doğan borcunu, ihracat bedeli dövizlerle ödemeyi, bu dövizlere 
Bankanın ödeme günündeki gişe alış kurlarının veya kredi kullandırılma tarihinde işlemlere başka kurların baz 
alınacağı belirlenmiş ve sözleşmeye ayrı bir madde halinde dercedilmiş ise, açılışta baz alınacağı belirlenen kurun 
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uygulanacağını; kredi ihracat bedeli dövizle kapatılmazsa, kredinin kullandırıldığı tarihten itibaren işbu krediye, 
Bankanın kısa vadeli kredilere uygulamakta olduğu faiz oranının uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

5. Müşteri, T.C. Merkez Bankası kaynaklarından da yararlanarak aldığı reeskontlu İhracat Kredisini ve reeskontlu vesaik 
mukabili ihracat kredisini Tebliğ ve T.C. Merkez Bankası Sirküleri hükümleri ve T.C. Merkez Bankasının bu kredi ile ilgili 
bütün karar, tebliğ, genelge ve talimatlarına göre kullanmayı, taahhüt edilen ihracatı süresi içinde yapıp, bedellerini 
yurda getirmeyi, Reeskontlu İhracat Kredisinin ve/veya vesaik mukabili ihracat kredisinin mal bedellerini ilgili 
mevzuatta belirlenmiş süre içinde yurda getirmeyi, getiremediği takdirde kredinin kapatılmasını, mücbir sebeplerle 
ek süre alınması halinde Banka kaynağının ve/veya kredinin kapatılmasını, taahhüt edilen ihracatın kısmen veya 
tamamen gerçekleşmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma tekabül eden kredinin faiz oranının, Bankanın kısa 
vadeli ticari kredilere uyguladığı en yüksek kredi faiz oranına yükseltilmesini, taahhüdün yaptırım uygulandıktan 
sonra gerçekleştirildiğinin belgelenmesi halinde ise Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini ve diğer vergileri ve 
cezalarını, Banka ile ilgili mercilerden geri aldıktan sonra, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisini ve T.C. Merkez 
Bankasınca uygulanan diğer tüm müeyyide ve faiz farklarını Bankaya iadesinden sonra talep edeceğini, söz konusu 
tutarları Bankanın her türlü borç ve kredilerine mahsuba yetkili olduğunu, Banka kaynaklarından kullandırılan kredi 
faizlerinden herhangi bir kısmının iadesini talep etmeyeceğini, açılan bu kredi nedeniyle T.C. Merkez Bankası yaptırım 
uygulamak suretiyle, Bankanın hesaplarına resen borç kaydetmesi halinde Bankanın ilk yazılı talebi üzerine bu 
meblağı, Bankanın hesabına borç kaydedildiği tarihten fiili ödeme tarihine kadar geçecek süre için, yukarıda belirtilen 
orandaki faizi ile birlikte derhal ve nakden ve defaten ödemeyi kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt eder.

6. Banka, bu kredinin tamamını veya bir bölümünü Sevk Öncesi İhracat Kredisi olarak kullandırmayı kabul ettiği 
takdirde, Müşteri aşağıdaki hususları da yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Türkiye İhracat Kredi Bankası 
A.Ş tarafından belirlenecek ve değiştirilecek (faiz oranları dahil) usul ve esaslara da tabi olacaktır. 

Müşteri, ihracat bedeli dövizler gelmese dahi kredinin vadesinde son bulacağını ve derhal ve defaten ödeme yaparak 
krediyi dövizle kapatmayı, dövizlerin kredi vadesi içinde gelmesi halinde, döviz alışını takip eden 5(beş) iş günü içinde 
kredinin kapatılacağını yazılı olarak Bankaya bildireceğini, bu bildirimde bulunulmaması nedeniyle Eximbank’ça 
Bankaya uygulanacak her türlü cezai müeyyidenin kendisine rücu edilmesini, Bankanın dilerse Müşteriye ait alacaklı 
veya borçlu tüm cari hesaplarından virman yapmak suretiyle krediyi kapatmak, sıfırlamak yetkisine haiz olduğunu 
beyan ve kabul eder.

Türkiye İhracat ve Kredi Bankası AŞ’nin herhangi bir nedenle kullandırdığı krediyi geri aldığını Bankaya bildirmesi 
halinde, Müşteri krediyi derhal geri ödeyecektir. Herhangi bir nedenle geri ödeme yapılmadığı, taahhüt edilen 
imalat veya ihracatın usullere uygun olarak kredi süresi içinde ve diğer şartlar çerçevesinde kısmen veya tamamen 
gerçekleşmediği takdirde Müşteri mütemerrit duruma düşer ve krediye başlangıçtan itibaren işbu sözleşmenin 
“Temerrüt Faizi ve Diğer Mali Yükümlülükler” maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacak faiz oranının uygulanmasını 
kabul eder. Müşteri, bu kredi ile ilgili dövizleri yasal süresi içinde Bankaya getirmeyi ve gereken belgeleri süresi içinde 
vermeyi, Banka üzerinden kendi adına gelen dövizler üzerinde, bu krediden doğan borcunun güvencesi olarak 
Bankanın rehin hakkı ve mahsup yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Banka pozisyonuna döviz 
girişini sağlayamaması halinde krediye uygulanacak faiz oranının iki katı oranında uygulanmasını kabul eder.

Müşteri, bu kredinin usulüne ve tahsis gayelerine uygun kullanılmaması ve ihracata teşvik karar ve tebliğlerine aykırılık 
nedeniyle uygulanabilecek her türlü müeyyide ve cezayı, faiz farkını, vergi, resim ve harçları başlangıçtan itibaren 
krediye uygulanacak cezai faiz oranı ile birlikte Bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu durumda Müşteri, ortaya 
çıkacak BSMV ile KKDF yükümlülüklerini de ödeyeceğini kabul eder.

Müşteri, kendisine tahsis edilen krediyi derhal kullanmadığı takdirde, Bankadan talep edilecek ödemelere uygulanacak 
her türlü yaptırım ve cezanın kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri Türkiye İhracat Kredi Bankası 
AŞ’den kullanacağı Sevk Öncesi İhracat Kredisini Bankanın uygun göreceği ülkelere yapacağı ihracat işlemlerinin 
finansmanında kullanacağını aksi takdirde, herhangi bir şekilde Bankaya yüklenecek tüm sorumlulukların ve 
uygulanacak müeyyidelerin tarafına ait olduğunu, bunları Bankanın ilk talebi üzerine derhal Bankaya ödemeyi kabul 
ve taahhüt eder. Bu sözleşmenin diğer ihracat kredileriyle ilgili maddeleri, niteliğine aykırı olmadıkça, Türkiye İhracat 
ve Kredi Bankası A.Ş kaynaklarından kullandırılan Sevk Öncesi İhracat Kredisi için de geçerlidir.

7. Banka bu kredinin tamamını veya bir bölümünü Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş kaynaklarından İhracat 
Finansman Kredisi firma taahhütnamesi hükümlerine olarak kullandırmayı kabul ettiği takdirde, Müşteri, bu 
sözleşmenin Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi ve diğer ihracat kredileri ile ilgili maddelerinin bu kredi için de aynen 
geçerli olacağını, ayrıca söz konusu krediler ile ilgili hükümlere ve İhracat Finansman Kredisi firma taahhütnamesi 
hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder.
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EK 4 -  AKREDİTİF KREDİSİ 
Madde 37 - Akreditif Kredisi 

Müşteri Banka’dan akreditif kredisi açılmasını talep ettiği takdirde genel hükümlerin yanı sıra aşağıdaki hükümlerin 
de uygulanmasını kabul etmektedir.

A. İthalat Akreditif Kredisi Açılması 

1. Banka, bu Sözleşme ile açtığı kredinin tümünü veya bir bölümünü “İbrazında ödeme”, “Ertelemeli ödeme” ve “İştira” 
yoluyla kullandırılmak üzere açacağı vesikalı akreditifler için Müşteri’ye İthalat Akreditifi Kredisi olarak kullandırmayı 
kabul ettiği takdirde, Müşteri açtırmayı istediği her akreditif için Bankaya bir akreditif açtırma teklif mektubu verecektir. 
Banka teklifi veya akreditif şartlarındaki her türlü değişiklik isteklerini kabul edip etmemekte serbesttir.

2. Banka tarafından açılan akreditiflerin tutarı, Banka tarafından Müşteri adına açılacak gayri nakdi kredi hesabına 
borç yazılacaktır.

3. İthalatçının Borcu İçin Kontrgaranti Verilmesi

Müşteri işbu sözleşme karşılığında açılan krediyi, vesaik-mal mukabili ödeme şekilleri çerçevesinde ithal edeceği 
malların bedellerini temin için yurtdışındaki muhataplara (satıcılara) doğrudan veya Bankanın bir muhabiri aracılığı 
ile verdireceği garantiler (ithal garantileri) için kullanmak istediği takdirde, Müşterinin azami ödeme vadesinden 
önce TL’yi yatıracak dahi olsa, yapacağı transfer taleplerini reddetmeye Bankanın hakkı olduğunu, bu yüzden, döviz 
kurlarının artması, arbitraj yapma zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle zarar meydana gelmesi halinde Bankayı 
sorumlu tutmayacağını ve Bankanın transferi yapacağı tarihte gerekli TL’yi Bankada hazır tutacağını, tutmadığı 
takdirde, yaptığı transfere tekabül eden, Bankaca uygulanan cari döviz satış kurundan-cari döviz satış kurunun sadece 
T.C. Merkez Bankasınca belirlenmesi halinde bu kurdan-Türk Liraları karşılığını Bankaya borçlanacağını ve ödemede 
temerrüde düştüğü takdirde bu sözleşmenin  “Temerrüt Faizi ve Diğer Mali Yükümlülükler”  maddesinde belirtilen 
oranda temerrüt faizi ve ferilerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bankanın mal mukabili ödeme şekli çerçevesinde 
vereceği garantilerde de, azami vadeden önce ve Bankaca uygun görülmeyen bir tarihte gümrükçe tasdikli fatura 
ibraz ederek transfer talebinde bulunmayacağını, bulunduğu takdirde Bankanın bunu reddedebileceğini, herhalde, 
transferin yapılması gereken azami vadeye kadar gümrükçe tasdikli faturayı Bankaya ibraz edeceğini, Bankanın 
garanti yükümlülüğünün Müşterinin faturayı ibraz etmesi şartına bağlı olduğunu, Müşterinin gümrükçe tasdikli 
fatura ibraz etmemesi halinde kendisinin sorumlu olacağını, vadeden 20 gün önce TL’lerini Bankaya depo edeceğini, 
Bankanın TPK korumamevzuatında meydana gelebilecek değişiklikleri uygulamasını kabul ettiğini, sevk vesaikini ve 
CIF/CI ithalatta sigorta poliçesinin Banka adına düzenlenmesini, FOB ve benzeri ödeme şekillerinde sigortanın “dain 
mürtehin” sıfatı ile yaptırılmasını, vesaik mukabili işlemlerde gerekli TL’lerini yatırmadıkça vesaiki talep edemeyeceğini, 
mal mukabili işlemlerde ise, Bankanın talep edebileceği teminatları Banka lehine usulüne uygun olarak tesis ve tevdii 
etmeden vesaikin kendisine verilmeyeceğini Müşteri beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşmenin ithalatçının 
borcu için Bankanın kabulü veya avali ile ilgili hükümlerinin, niteliğine aykırı olmadıkça Müşteri namına verilecek ithal 
garantileri içinde aynen geçerli olacağını Müşteri kabul ve taahhüt eder

B. Akreditiflerin Kullanımı ve Müşteri’nin Marj Yatırması

1. Banka tarafından açılacak akreditifler, muhabir nezdinde geçerli olacak ve Müşteri’nin her akreditif için talep 
ettiği belgelerin akreditif lehtarı tarafından akreditif şartlarına uygun olarak akreditif vadesi içinde muhabire ibrazı 
karşılığında, bu belgelerin tutarının ibrazında veya belli edilen vade tarih veya tarihlerinde muhabir tarafından 
akreditif lehtarına ödenmesi suretiyle kullandırılacaktır.

2. Müşteri, akreditifler tahtında ibraz olunacak belgelerin akreditif şartlarına uygunluğunun incelenmesi ve bu 
inceleme sonunda belgelerin kabul veya reddine karar verilmesi yetkisinin tümüyle Banka ve muhabire ait olacağını 
ve yapılacak bu incelemenin münhasıran belgelere dayandırılacağını, Banka tarafından bu şekilde incelenip akreditif 
şartlarına uygun bulunan belgeleri ilgili madde hükümleri gereğince Banka’dan çekmeyi beyan ve kabul eder.

3. Müşteri, Banka tarafından açılmasını talep edeceği akreditiflerin teminatı olarak Banka tarafından talep edilen 
bir miktarı akreditiften dolayı Bankaya doğmuş ve doğacak vadesi gelmiş ve gelecek borç ve yükümlülüklerinin 
teminatı olarak bloke bir hesaba yatırmayı ve bu paranın Bankaya rehnedilmiş olacağını Bankanın akreditiften dolayı 
vadesi gelmiş veya gelecek, mevcut veya doğabilecek herhangi bir alacağı olduğu sürece sözü geçen parayı Banka 
nezdindeki bu bloke hesapta tutmaya, Bankanın herhangi bir yasal yola başvurması gerekmeksizin veya herhangi 
bir ihbar yapmasına gerek olmaksızın rehin ve bloke edilen bu parayı vadesi gelmiş veya gelebilecek, doğmuş veya 
doğabilecek alacaklarına takas veya mahsup etmeye ve bu hakkını dilediği herhangi bir zamanda kullanmaya yetkili 
olduğunu kabul eder.
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4. Yukarıda bloke hesapta muhafaza edilecek paraya vadesiz mevduat için ödenen faiz uygulanacaktır. Banka, 
başlangıçta bloke edilen miktarın, gerekli gördüğü takdirde, artırılmasını talep edebilir. Müşteri, gecikmeksizin 
Bankanın bu isteğini yerine getirecektir.

C. Belgelerin Bedellerinin Müşteri Tarafından Bankaya Ödeneceği

1. Müşteri, Banka tarafından açılan ibrazda ödemeli akreditifler dolayısıyla ibraz edilip muhabir ve/veya Banka 
tarafından akreditif şartlarına uygun bulunan belgelerin tutarlarını, belgeler ve/veya malların gelmesine bağlı 
olmaksızın, Bankanın ilk talebinde Bankaya ödeyeceğini taahhüt eder.

2. Müşteri, Banka tarafından açılan ödemesi ertelemeli akreditifler dolayısıyla ibraz edilip muhabir ve/veya Banka 
tarafından akreditif şartlarına uygun bulunan belgelerin vade tarihi veya tarihlerinde ödenecek tutarları için, belgeler 
ve/veya malların gelmesine bağlı olmaksızın, Banka lehine Bankanın uygun göreceği tür, tutar ve vadede teminat 
vermeyi kabul ve taahhüt eder.

3. Müşteri, Banka tarafından talep edilen bu tutarları, Banka tarafından verilen süre içinde veya tarih veya tarihlerde 
nakden veya hesaben Bankaya ödemediği takdirde, Banka, tamamen kendi serbest takdirine bağlı olarak, dilerse, 
açılan gayri nakdi akreditif kredisini nakdi krediye dönüştürerek, söz konusu tutarları Müşteri adına açacağı nakdi bir 
kredi hesabında Müşteri’nin borcuna kaydedebilir. Müşteri, bu hesaptaki borçlarını işbu Sözleşme hükümleri gereğince 
faiz ve komisyonları ile birlikte Bankaya geri ödemeyi de kabul ve taahhüt eder.

D. Komisyon ve Masraflar

1. Banka tarafından bu Sözleşme hükümleri uyarınca Müşteri’ye açılacak akreditifler dolayısıyla Bankanın uygun 
göreceği komisyonlar ve katlanacağı masraflar ile muhabir masraf ve komisyonlarını Müşteri Bankaya nakden 
veya hesaben ödemeyi taahhüt eder. Müşteri bu suretle ödeyeceği komisyonlar ve masraflar ve yukarıdaki B bendi 
gereğince yatırdığı bloke paraların resen ve derhal, ayrıca kendisinin izninin alınmasına lüzum kalmaksızın tamamen 
mahsup edilmesine Bankanın salahiyetli olduğunu kabul eder. Akreditifin hiç kullanılmadığı ya da kısmen kullanıldığı 
hallerde dahi komisyonların tamamı Bankaya ödenecektir.

2. Müşteri, söz konusu akreditif komisyonlarından ayrı olarak, Banka tarafından işbu Sözleşmenin ilgili maddesi 
hükmü gereğince borcuna geçirilen tutarlar için ayrıca talep edilecek kredi komisyonunu da Bankaya ödemeyi kabul 
ve taahhüt eder.

3. Muhabirlerin, rezerv veya herhangi bir diğer nedenle ödeme yapmaması halinde, Müşterinin rezervi kaldırması veya 
ödemenin yapılmasını engelleyen diğer nedenlerin ortadan kalkması ile Banka ödeme emrini muhabirine verecek ve 
gayri nakdi akreditif kredisi söz konusu olduğu hallerde, ödeme emrinin verildiği tarihteki Banka satış kuru, T.C. Merkez 
Bankası transferlerinde, anılan Bankanın satış kuru geçerli olacaktır. Muhabirden dövizlerin iadesinin sağlanması 
halinde dövizin alışı Bankanın alış tarihindeki kurdan yapılacak ve Türk Lirası karşılıkları bu kredi borcunun tasfiyesinde 
kullanılacak, bir bakiye kalırsa Müşteri tarafından def’aten ödenecektir. Müşteri alış ve satış kur farkları için Bankadan 
hiçbir talepte bulunmayacaktır. Muhabirlerce rezerv tahtında yapılan ödemelerde veya muhabirlerce ödemesi 
yapılan ve fakat Bankaca rezerv konulan işlemlerde dövizler ödenmiş olacağından, ithal vesaiki mukabili kredi hesabı, 
ödenen dövizin karşılığı Türk Lirası kadar borçlandırılacaktır. Müşterinin, rezervi kabul etmemesi dolayısıyla muhabire 
rücu edilip, ödenen meblağlar geri alınmadığı takdirde dahi bu krediden doğan borcunu ödemeyi taahhüt eder. 
Muhabirlerin akreditif işlemleri sırasındaki vaki olacak hata ve kusurundan, ödeme gecikmelerinden, gönderilecek 
mektup ve telgrafların hatalı olmasından, yanlış çekilmesinden, kaybolmasından veya yanlış tefsir ve tercüme 
edilmesinden, gecikmesinden Banka hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

E. Akreditif Konusu Mallar, Belgeler ve Müşteri’nin Bütün Mevcut ve Alacaklarının Bankanın Teminatını 
Oluşturduğu

1. Banka tarafından açılacak akreditifler konusu malların mülkiyetini temsil eden taşıma belgeleri ve sigorta belgeleri 
teminat teşkil etmek üzere, Banka adına veya emrine düzenlenecek veya ciro edilecek ve bu Sözleşmede teminatlarla 
ilgili olarak Banka lehine tesis edilmiş bulunan bütün haklar akreditif konusu bu gibi belgeler ve mallar hakkında da 
uygulanacaktır. Müşteri, niteliklerine aykırı olmadıkça Menkul Kıymetlerin Rehni  hükümlerinin akreditif kredisine de 
uygulanmasını kabul eder.

2. Akreditiflerle ilgili olarak Müşteri nam ve hesabına yapılacak ödemeler, Müşteri’nin her türlü mevcut ve alacakları 
ve akreditif konusu vesikalar üzerinde Banka her türlü imtiyaz, hapis ve rehin haklarını haizdir; şu kadar ki, bu hakları, 
akreditifler konusu malların mülkiyetini devre yarayan vesikaların muhabir banka tarafından Bankaya tevdii veya 
Banka tarafından krediye son verilmesi üzerine bu Sözleşme gereğince Müşteri’nin üstlendiği bütün borçları ödeme 
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hakkındaki taahhüt ve mecburiyetleri asla ortadan kaldırmaz.

3. Müşteri taahhütlerinden herhangi birini yerine getirmediği takdirde Banka bu Sözleşmedeki diğer haklarını 
kullanmak hususundaki haklarına halel gelmemek kaydıyla malları tensibine göre yurtiçinde yahut yabancı 
ülkelerde hususi suretle veya yetkili simsar aracılığıyla veyahut açık artırma suretiyle uygun gördüğü kişi veya kişilere 
uygun gördüğü fiyata satma/sattırma veya devretme/devrettirme hakkına sahiptir. Ancak Banka bu hakkını kullanıp 
kullanmamakta serbest olup, kendisinin bu konuda hiçbir mecburiyeti olmadığı gibi, sorumluluğu da yoktur. 

4. Bankanın satış yapmaması vesaik ve mallar üzerindeki haklarına halel getirmeyecektir. Bankanın malları masrafı 
Müşteri’ye ait olmak üzere dilediği gibi antrepoya koymak, koydurmak hakları mevcuttur.

5. Mallar Türkiye’ye sokulmadığı takdirde dahi Bankanın bunları Müşteri’nin sorumluluğu altında resen memleket 
dışında uygun gördüğü kişi veya kişilere uygun gördüğü fiyata satmaya/sattırmaya veya devretmeye/devrettirmeye 
hakkı olacaktır.

6. Banka, akreditif konusu mallar için mahkemeden veya icradan haciz veya satış kararı aldığı takdirde bu kararı 
hemen yerine getirmeye mecbur olmayacak, bu Sözleşme hükümleri dairesinde malları istediği zaman sattırabilecek 
veya haciz tatbik ettirebilecektir. 

7. Akreditifler ve bunlarla ilgili belgeler ve dolayısıyla mallar Bankanın yazılı muvafakati olmadıkça başkasına devir 
ve temlik edilmeyecektir. Bankanın yazılı muvafakati alınarak akreditifin başkasına devri veya belgelerin devri 
dolayısıyla malların başkasına teslimi hallerinde dahi, ilgili ile Müşteri’nin ayrıca hesaplaşmak hakkı mahfuz kalmak 
kaydıyla, Akreditiften doğmuş veya ileride doğacak olan bütün borçlardan dolayı Bankaya karşı Müşteri müteselsilen 
borçlu olacaktır.

F. Bankaya Gelen Belgelerin Müşteriye Teslimi ve Malların Çekilmesi

1. Müşteri, Bankaya gelen belgeleri Bankanın ilk ihbarında, mallar gelmiş olsun ya da olmasın, Banka gişelerinde ilgili 
madde hükümleri çerçevesinde teslim almayı taahhüt eder. Müşteri belgeleri ve Banka veya muhabirlerince tespit 
edilen rezerv veya rezervler varsa bu rezervleri kabul edip etmediğini Bankanın uygun görerek bildirdiği süre içinde 
ve iş günü çalışma saatleri dahilinde Bankaya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Müşteri aksi halde belgelere itiraz 
hakkını kaybeder. Rezervli belgelerin Banka’dan teslim alınması Müşteri tarafından rezervlerin kaldırıldığının Bankaya 
yazılı olarak bildirilmesine bağlıdır.

2. Müşteri, Bankanın Müşteri adına hareketle T.C. Merkez Bankası ve Kambiyo Müdürlüklerinde ve bütün gümrüklerde 
Müşteri adına geçerli tüm muameleleri takibe, evrakı düzenlemeye, imzalamaya, sonuçlandırmaya, depozito 
yatırmaya ve almaya, gümrüklere gelen malların konşimentolarını almaya, Müşteri’nin tevdi edeceği vesaike 
göre tarife tatbikatından doğan her türlü sorumluluk kendilerine ait olmak üzere gerekli tescil beyannamelerini 
düzenleyerek Müşteri adına imza etmeye, gümrük idarelerinde tescillerini yaptırmaya, beyanname ve evrakını 
tanzime, takibe, imzalamaya, gerekli tüm işlemleri neticelendirmeye, Müşteri adına bedelsiz ithal ve ihraç müsaadeleri 
almaya, sonuçlandırmaya, Müşteri adına düzenlenmiş dahilinde işleme izin ve muafiyet belgelerini ve bunlarla ilgili 
ithalat, ihracat ve aktarma işlemlerini yapmaya, gerekli evrakı imzalamaya ve sonuçlandırmaya, gerektiğinde bu 
yetkilerin bir kısmını veya tamamını kullanmak üzere üçüncü şahısları temsilci tayin etmeye yetkili olmak üzere 
Bankayı yetkili kıldığını beyan eder. 
3. Akreditif konusu malların gümrükten Banka tarafından çekilmesi halinde Banka’nın, mallar üzerinde mülkiyet 
hakkının doğmadığı durumlarda, rehin hakkına sahip olduğu kabul edilir. Müşteri, bu Sözleşmenin sigorta ile ilgili 
maddesinin, akreditif konusu mallar için de Banka tarafından uygulanacağını kabul eder 

G. Müşteri’nin Mevzuat Hükümlerine ve Uluslararası Kurallara Uyacağı

1. Müşteri, akreditif işinde ve işlemlerinde yürürlükteki mevzuat hükümlerini tamamıyla yerine getirmeyi ve bunlara 
göre bütün önlemleri alarak gereken işlemleri yapmayı taahhüt eder. Ayrıca, akreditif işlemlerinin gerektirdiği bütün 
belgeler Müşteri tarafından alınarak Bankaya verilecek ve resmi daireler, T.C. Merkez Bankası ve diğer müesseselerde 
gerekli bütün işlemler Müşteri tarafından takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır.

2. Müşteri, gerektiğinde kambiyo kontrol mercileri, T.C. Merkez Bankası veya diğer merciler tarafından istenecek 
formlara uygun mektup ve taahhütnameleri verecek ve hükümlerini de yerine getirecektir. Müşteri ayrıca anılan 
yerlere vereceği bu belgelerde mevcut bütün hükümlerin ve taahhütlerin Banka lehine dahi geçerli sayılacağını kabul 
ve taahhüt eder.

3. Akreditiften dolayı açılış, temdit, iptal ve diğer işlemleri bankacılık usul ve teamüllerine ve ilgili mevzuata uygun 
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olarak yerine getirme sorumluluğu Müşteri’ye aittir. Müşteri, akreditif ve ithalat işlemlerini yerine getirmemekten 
dolayı Bankanın uğrayabileceği her türlü zararları ödemeyi de kabul ve taahhüt eder
4. Müşteri, akreditif kuvertürünün, yani transfer ve ödenen dövizlerin geri verilmiş veya verilmemiş olması yüzünden 
ilgili makamlarla çıkacak veya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların sonuçlarından Bankaya yüklenebilecek bütün 
mali ve nakdi sorumlulukların kendisine ait olacağını ve Bankanın akreditiften doğan alacağını derhal Bankaya 
ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5. Banka tarafından açılacak akreditiflere, Müşteri tarafından Bankaya verilen akreditif açılış ve değişiklik teklif 
mektuplarında açıkça aksine talimat verilmeyen hallerde, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yayınlanan 
yürürlükteki “Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar” isimli yayın hükümlerinin  uygulanmasını 
Müşteri kabul ve beyan eder.

6. Bu kredi hesabına veya Banka tarafından açılmış ve açılacak her türlü diğer kredilere yürürlükte bulunan ve 
sonradan yürürlüğe girecek olan kanun, kararname, tebliğ ve mevzuata göre teşvik tedbirlerinin uygulanması 
halinde, aşağıdaki hususlar da geçerli olacaktır.

a) Müşteri, teşvik tedbirlerinden yararlanan kredilere uygulanan düşük faiz, fon payı, komisyon, diğer masraflar ve 
mevcut veya bunların yerine geçecek fonlardan yapılacak faiz farkı ödemeleri veya destekleme primi ödemeleri ile 
teşvik tedbirlerinden yararlanmayan normal ticari kredilere uygulananlar arasındaki farkı ve teşvik tedbiri olarak 
vergi, resim, harç istisnası veya indirimi uygulanmışsa, aynı miktarda teşvik tedbirinden yararlanmayan normal 
krediler için hesaplanacak vergi, resim ve harçları, taliki şarta bağlı borcu olarak kabul eder.

b) Müşteri, bu krediyi, bu konuda yürürlükteki mevzuatın öngördüğü veya bu sözleşmede belirlenen süreler içinde 
kalmak kaydıyla, bunların hüküm ve şartlarına uygun olarak kullanmayı, şart ve taahhütlerini süresi içinde yerine 
getirmeyi, gerekli belgeleri ve bilgileri zamanında ve usulüne uygun olarak sağlamayı ve vermeyi, ihracat bedeli 
dövizler Bankanın başka bir şubesi veya diğer Banka aracılığıyla gelirse, döviz alışının yapıldığı gün durumu kredinin 
kullanıldığı Banka Şubesine Döviz Alım Belgesinin tasdikli bir nüshasını ibraz etmek suretiyle bildirmeyi ve aynı gün 
kredinin ilgili bölümünü ödemeyi, Döviz Alım Belgelerinin ve Gümrük Çıkış Beyannamelerinin geç bildiriminden 
doğacak cezai sorumluluğun kendisine ait olmasını, kredinin belirli bir günde tasfiyesi gereken bölümlerini veya 
belli tarihlerde hesaba yatırılması gereken paraları tahakkuk edecek faiz,fon payı, komisyon ve diğer masraflarını ve 
bilumum vergi ve harçlarını, cezalarını gecikmeksizin ve herhangi bir ihtarı beklemeksizin ödemeyi kabul ve taahhüt 
eder.

c) Müşteri bu krediyi veya Banka tarafından açılmış ve açılacak her türlü diğer kredileri yürürlükte bulunan ve 
sonradan yürürlüğe girecek olan kanun, kararname, tebliğ, TC. Merkez Bankasının reeskont uygulaması ve varsa 
yetkili makamlarca düzenlenmiş belgelerde belirtilen amaç, şart, süre ve hükümler dışında kullandığı şart ve ihracat 
taahhüdü dahil tüm taahhütlerini söz konusu mevzuat ve belgelerde belirlenen süreler içinde yerine getirmediği, 
yani taliki şartın gerçekleşmesi halinde;

ca) Düşük faiz, fon payı, komisyon ve masraflar ile teşviklerden yararlanmayan normal ticari kredilere uygulanan 
faiz, fon payı, komisyon ve diğer masraflar arasındaki farkı,

cb) Mevcut veya bunların yerine geçecek fonlardan yapılan faiz farkı iadeleri veya destekleme prim ödemeleri ile 
teşviklerden yararlanmayan normal ticari kredilere uygulananlar arasındaki farkı,

cc) Teşvik tedbiri olarak vergi, resim ve harç istisnası veya indirimi uygulanmışsa, aynı miktarda normal krediler 
için hesaplanacak vergi, resim ve harçları, bunların cezalarını ve farkını Yürürlükteki mevzuata ve bu sözleşmenin 
ilgili maddelerine göre her türlü gecikme ve cezai faizi, vergi cezalarını ve ayrıca Bankaya ait faiz farkı iadesine veya 
destekleme primine taalluk eden ceza faizini, Bankanın talebi üzerine, herhangi bir hüküm almaya veya kovuşturmaya 
gerek kalmaksızın derhal nakden ödemeyi önceden cayılmayacak şekilde kabul ve taahhüt eder.

cd) Müşteri, söz konusu mevzuat, belge veya sözleşmede belirlenen süre ve şartlar dahilinde taahhütlerini ve ihracatı 
gerçekleştirmiş olsa bile, teşvik ve ayrıcalık uygulamasını gerektiren koşulların ortadan kalkması ile kredinin belirli bir 
günde tasfiyesi gereken bölümlerini veya belli tarihlerde hesaba yatırılması gereken paraları, tahakkuk edecek faiz, 
fon payı, komisyon ve diğer masrafları ve bilumum vergi, resim ve harçlarını nakden veya Bankaca kabul edilecek 
diğer bir hesabından Bankanın talebi üzerine yatırmadığı takdirde, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın mütemerrit 
duruma düşer ve Müşteri, ödemediği faiz, komisyon, vergi, masraflar, her türlü cezalar, kredi bölümleri ve hesaba 
belirli tarihlerde yatırılacak paralar için, ödemesi gereken tarihten itibaren, temerrüde düşülen tarihte bu sözleşmenin 
“Temerrüt Faizi ve Diğer Mali Yükümlülükler”  maddesinde belirtilen oran üzerinden gecikme faizini, bu faizin gider 
vergisini ve fon payını ödemeyi, bunlara ilaveten Bankanın yapacağı bütün masrafları da ödemeyi, aksi halde bu 
masraflar için de aynı şekilde temerrüt faizi ödemeye zorunlu olmayı Müşteri kabul ve taahhüt eder.  Müşteri gerekli 
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bilgi ve belgeleri zamanında ve usulüne uygun olarak vermediği takdirde, Bankanın teşvik uygulamasını ortadan 
kaldıran durumları öğrenememesi ve bu yüzden Kararname ve Tebliğlerde tespit olunan esas ve şartlara aykırı olarak 
faiz farkı iadesi destekleme primi ve teşviklerden yararlanması halinde Bankaya uygulanacak müeyyide ve ceza 
faizlerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

ce) Müşteri, Bankadan veya diğer bir kredi müessesesinden bu kredi ile ilgili ihracat taahhüdünü yerine getirmek için 
başka bir ihracat kredisi veya prefinansman kredisi kullanmayacağını, aksi takdirde (cc) ve (cd) bentlerinde açıklandığı 
şekilde uygulanan teşviklerin geri alınmasını ve müeyyide uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

cf) Kullandırılan veya kullandırılacak kredi nedeniyle uygulanmış teşvikleri, T.C. Merkez Bankasının ve/veya yetkili 
resmi makamların her ne sebeple olursa olsun, kendi takdirini kullanarak geri almaya, geri alınan teşvikleri ve/veya 
uygulanan cezai yaptırımları Bankanın hesabına zimmet kaydetmeye yetkili olduğunu Müşteri kabul ve taahhüt 
eder.

Müşteri, T.C. Merkez Bankası ve/veya yetkili resmi makamlarca geri alınan, kendisine ait teşvikleri ve/veya bu nedenle 
uygulanan cezai yaptırımları, teşviklerin T.C. Merkez Bankasınca ve/veya yetkili resmi makamlarca geri alındığı 
ve/veya Bankanın hesabına zimmet kaydedildiği ve/veya cezai yaptırımların uygulandığı tarihten itibaren bu 
sözleşmenin ilgili maddesine göre hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte, Bankanın ilk yazılı talebinde derhal, nakden 
ödemeyi kabul eder. Banka dilerse Müşterinin hesabına bu miktarları zimmet kaydetmeye de yetkilidir. Müşteri, T.C. 
Merkez Bankası veya teşvik uygulamasıyla görevlendirilmiş yetkili resmi makamların kendi takdiri ile Bankadan 
nakden veya hesaben tahsil edeceği tutarlardan, Bankanın sorumlu olmayacağını, Bankaya bu miktarları ödedikten 
sonra teşviklerin geri alınmaması ve/veya cezai yaptırımın uygulanmaması gerektiği, Bankadan yapılan tahsilatın 
haksız olduğu iddiasında ise, bu iddialarını sadece T.C. Merkez Bankası ve/veya yetkili resmi makamlara karşı ileri 
sürebileceğini kabul ve taahhüt eder.

cg) Bu kredi veya diğer krediler için T.C. Merkez Bankası reeskont kaynağından veya mevcut veya bunun yerine geçecek 
fonlardan yararlanmışsa, T.C. Merkez Bankasının reeskont işlemine veya fondan ödemelere devam etmemesi, 
fonu sınırlaması veya tamamen durdurması dolayısıyla hasıl olabilecek sonuçlardan Bankanın Müşteriye karşı 
sorumluluğu olmayıp, Müşterinin de Bankaya karşı bir istekte bulunma hakkı yoktur. Müşteri, T.C. Merkez Bankasının 
reeskont işlemine veya fondan ödemelere devam etmemesi, fonu sınırlaması veya tamamen durdurması, süre 
uzatımı taleplerinin sonuçlanmaması veya herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkması gibi nedenlerle faiz masraf ve 
ferileri ile birlikte ve gecikme halinde temerrüt faizi ve ferileri ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

ch) Müşteri, bu kredi veya diğer kredilerin öncelikle Banka kaynaklarından kullandırılarak, T.C. Merkez Bankasından 
reeskont alındığında, reeskont kaynağına dönüştürülmesini talep ederse, geçen süre zarfında reeskont faiz 
oranlarında ortaya çıkabilecek yükselmenin, gerekli yasal süre beklenmeksizin krediye uygulanan faiz oranına 
yansıtılmasını kabul ve taahhüt eder.

ci) Halen mer’i veya ileride yürürlüğe girecek olan bu konudaki mevzuat uyarınca, T.C. Merkez Bankası nezdindeki 
mevcut ve/veya bunların yerine geçecek fonlardan Müşteriye iade edilecek faiz farklarını, destekleme primlerini 
Müşteri adına takip ve tahsile Banka tam yetkili olup, bu konuda vuku bulacak herhangi bir gecikme veya aksaklıktan 
sorumlu olmadığı gibi, sözü geçen fonlardan tahsil etmedikçe Müşteriye ödemekle de yükümlü değildir. Faiz 
farklarının, destekleme primlerinin herhangi bir sebeple geç tahsil edilmesi nedeniyle Bankadan ayrıca faiz vs. gibi bir 
talep hakkı bulunmadığını Müşteri kabul ve taahhüt eder.

cj) Müşteri, mevcut ve/veya bunların yerine geçecek fonlardan kendisine yapılacak her türlü faiz farkı iadesinden, 
destekleme priminden doğan ve doğacak alacağını Bankaya şimdiden temlik eder. Bankanın temlik edilen faiz 
farkından fiilen tahsil ettiği miktarlar oranında, Müşterinin faiz borcu veya açılan kredi ile ilgili Borçlu Cari hesabına 
para yatırma taahhüdü son bulacaktır.

EK 5 - İSKONTO VE İŞTİRA SENEDİ KREDİSİ 

Madde 38 - İskonto ve İştira Senedi Kredisi

Müşteri, Banka’dan iskonto ve iştira senedi kredisi açılmasını talep ettiği takdirde genel hükümlerin yanı sıra aşağıdaki 
hükümlerin de uygulanmasını kabul etmektedir.

1. Banka, bu Sözleşme ile açtığı kredinin tümünü veya bir bölümünü Müşteri’ye iskonto veya vesikalı ya da vesikasız 
iştira senedi kredisi olarak kullandırmayı kabul ettiği takdirde Müşteri, Banka tarafından kabul edilebilir nitelikte ve 
miktarda ticari senedi Bankaya temlik cirosu ile devretmeyi ve Bankanın isteği halinde iştira senetlerini (poliçeleri) 
Bankanın emrine tanzim etmeyi kabul ve taahhüt eder.
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2. Müşteri, bu maddenin 1. fıkrasında anılan senetler hakkında, özellikle bu Sözleşmenin ”Kredinin Ticari Senet Temliki 
ve Rehni Karşı Kullandırılması” maddesi hükümlerinin uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

3. Müşteri, Bankaca kambiyo senetleri üzerine yapılacak iskonto ve iştira işlemlerine ilişkin bedeller ile Avrupa, Amerika 
ve sair dış ülkelerdeki tüm yabancı  bankalar üzerine keşideli serbest döviz ve APA dahili konvertibl dövizlerden oluşan 
çeklerin iştira edilerek söz konusu dövizlerin Türk Lirası tutarların kendisine ödenmesi halinde, işbu çeklerin karşılıksız 
olması veya herhangi bir sebeple tahsil edilememesi ve iskonto ve iştira edilen senetlerin ödenmemesi sonucunda 
yapılan ödeme sebebiyle doğan borçlarını, Bankanca uygun görülen şekilde Türk Lirası olarak veya çekin düzenlendiği 
döviz cinsinden ve Bankaca mevzuata uygun saptanarak bildirilecek Türk Lirası veya yabancı para faiz oranları 
üzerinden, iştira tarihinden talep tarihine kadar geçen süreye göre hesaplanacak faizleri, komisyonları, gider vergileri, 
fonları, kur farkı ve her ne nam altında olursa olsun gelebilecek aleyhte farklar ile birlikte Bankaya ödeyeceğini, aksi 
takdirde Bankaya olan borcun tamamına işbu Sözleşmede belirtilen oran ve şekilde temerrüt faizi uygulanacağını 
kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Bankaca işbu krediden kaynaklanan borçların Türk Lirası olarak geri ödenmesi 
istendiği takdirde, ilk yazılı talepte talep tarihindeki veya borcun Bankaya ödendiği tarihteki (hangi tarihteki kur 
yüksek ise o günkü kurdan olmak üzere) Bankanın döviz satış kuru esas alınarak borcun Türk Lirası karşılığını Bankaya 
ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yabancı para üzerinden düzenlenmiş çeklerin iştira edilmeleri nedeniyle, 
Bankaca düzenlenen döviz alım belgelerinin söz konusu çeklerin fiilen tahsilinden önce kambiyo taahhüt hesaplarının 
kapatılması için kullanılmayacağını kabul ve beyan eder. Müşteri, işbu sözleşme uyarınca iştira edilen dövizli çeklere 
ilişkin döviz alım belgelerinin çek karşılığının muhabir hesaplarına alacak kaydını müteakip düzenlenmesi hallerinde, 
iştira tarihine göre döviz alım belgesinin düzenlendiği tarihte Müşteri lehine ortaya çıkabilecek kur farklarını talep hakkı 
olmadığını; çekin Bankaca iştira edilmesi nedeniyle, söz konusu kur farklarının Bankaya ait olduğunu kabul, beyan ve 
taahhüt eder. Dövizli çekler üzerine ödeme yasağı konulması veya çeklerin kaybolması hallerinde, Bankanın hiçbir 
sorumluluğu olmayacağı, bu gibi hallerde Müşterinin dilediği takdirde yasağın kaldırılması ve kaybolan çeklerin iptali 
için usulünce dava açabileceği, ödeme yasağı konulan veya kaybolan çek bedellerini Bankaya döviz olarak ödemekle 
yükümlü olduğunu beyan ve taahhüt eder.

EK 6 - DÖVİZ KREDİSİ 

Madde 39 - Döviz Kredisi 

Müşteri, Banka’dan döviz kredisi açılmasını talep ettiği takdirde genel hükümlerin yanında aşağıdaki hükümlerin de 
uygulanmasını kabul etmektedir.

A. Genel Olarak

1. Banka, bu Sözleşme ile açtığı kredinin tümünü veya bir bölümünü, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 
Kanun, bu kanuna ilişkin tebliğler ve bunlar yerine kaim olan ve/veya olabilecek diğer mevzuat uyarınca işleme 
tabi tutulmak koşulu ile Müşteri’ye döviz kredisi olarak kullandırabilir. Döviz kredisinin kendi pozisyonundan ve/
veya yurtiçinde veya dışındaki diğer bankalardan sağlayacağı dövizlerden Müşteri’ye ayırır. Banka, her döviz cinsi 
için Müşteri’ye ayrı numara altında ayrı bir cari hesap açar. Bu hesapta Müşteri’nin dövizlerden ve Türk Lirası’ndan 
olan borçları ayrı ayrı gösterilir. Müşteri, döviz kredisi dolayısıyla Banka üzerine çek keşide edemez, efektif alamaz ve 
mevzuat gereği döviz tahsisi mutat işlemler dışında havale emri veremez.
2. Belirlenen yabancı para birimindeki kur değişikliklerinden kaynaklanabilecek riskler Müşteri’ye aittir.

3. Müşteri, Banka tarafından adına açılan döviz kredisi ile ilgili tüm işlemlerinde, yürürlükteki Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Hakkında Kanun, bu kanuna ilişkin tebliğler ve bunlar yerine kaim olan ve/veya olabilecek diğer mevzuat 
hükümlerine uymayı ve aksi halde bu yüzden doğabilecek tüm sorumlulukların kendisine ait olacağını kabul ve 
taahhüt eder.

4. Döviz kredisi, yürürlükteki mevzuat ve tebliğlerin cevazı ve/veya ilgili resmi mercilerin izni ile açılabileceğinden Müşteri 
bu hususları Bankaya gerekli belgelerle tevsik etmek ve ayrıca açılan döviz kredisini hangi işlerinde kullanacağını da 
önceden, keza gerekli belgeleri ekleyeceği bir yazı ile Bankaya karşı taahhüt etmekle yükümlüdür. Banka, bu fıkrada 
yeralan belgeleri yeterli ve geçerli görmediği takdirde kredinin kullanılmasını erteleyebilir ve/veya durdurabilir. 

5. Banka tarafından açılacak döviz kredisinin süresi, ilgili mevzuat ve tebliğlerde ve/veya resmi mercilerden alınan izin 
belgelerinde belirtilen süreden daha uzun olmamak üzere Banka tarafından saptanır. Banka ayrıca Müşteri’nin döviz 
kredisinden doğan döviz ve Türk Lirası borçlarını hangi tarihlerde ve ne miktarlarda döviz ve Türk Lirası olarak geri 
ödemesi gerektiğini de tespit eder.

6. Müşteri, Banka tarafından açılan döviz kredisi hesabından çektiği dövizleri (anaparayı) kural olarak aynı para 
cinsinden dövizle Bankaya geri ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
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7. Müşteri, döviz kredisi hesabında Bankaya borçlu olduğu dövizlerin döviz satış kurlarında, hangi nedenlerle olursa 
olsun Banka lehine meydana gelecek artışlardan doğacak kur farklarının Bankaya ait olduğunu ve bunların Türk Lirası 
tutarını Bankaya ödemekle yükümlü bulunduğunu kabul eder.

8. Banka, Müşteri tarafından döviz kredisi hesabından çekilen veya ödettirilen dövizlerin işlemin yapıldığı gün Bankanın 
cari döviz satış kuru üzerinden karşılığı olan Türk Liralarını yukarıda anılan hesaba borç ve yatırdığı dövizleri de keza 
işlem günü Bankanın cari olan döviz alış kurundan aynı hesaba alacak yazar. Şu kadar ki, Banka ileride döviz satış 
kurlarında artış olması halinde üçer aylık devrelerde veya döviz kredisi hesabının kesilmesi tarihinde veya dilediği 
herhangi bir tarihte, Müşteri’den olan döviz alacağını, o günün cari satış kuruna göre hesaplayarak meydana gelen 
farkı borcuna yazabilir.

9. Müşteri’den alınacak faizler, komisyonlar, gider vergileri, damga vergisi ve diğer vergi ve harçlar ve varsa bunların 
cezaları ve sair bilcümle masraflar ve döviz satış kurlarından vaki olan artışlar nedeniyle Banka lehine meydana gelen 
farklar, Müşteri’nin döviz kredisi hesabına Banka tarafından Türk Lirası olarak borç yazılır.

10. Döviz kredisi hesabına uygulanacak faizin oranı ve koşulları, bu Sözleşmenin ”Faiz, Komisyon, Vergi, Fon ve 
Masraflar”a ilişkin hükümleri çerçevesinde, Banka tarafından saptanır.

11. Müşteri, Bankanın garantisi ile temin edilen prefinansmanlar için Banka tarafından kararlaştırılan libor faizi + 
spread ve bilumum masrafları ile vergileri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

12. Müşteri prefinansmana karşılık olarak yapacağı ihracata ait ihracat vesaikini ek teminat olarak Bankaya tevdi 
etmeyi prefinansman kredisinin kapatılması amacıyla ihracat vesaik bedelini süresi içinde Bankanın seçeceği dış 
muhabiri nezdindeki hesaba prefinansman yapıldığı döviz cinsi üzerinden alacak kaydettirmeyi kabul ve taahhüt 
eder.

13. Müşteri, Banka tarafından temin edilen ve garanti verilen prefinansman süresi içinde, ihracatı gerçekleştirmesine 
rağmen Bankanın alacaklı olduğu miktarın Türk Lirası karşılığını Banka’da bir hesaba yatırmayı ve bloke olarak 
tutmayı kabul ve taahhüt eder. 

14. Müşteri, ihracatı, süresi içinde hiçbir kusuru bulunmaksızın dahi kısmen veya tamamen gerçekleştirmediği 
takdirde, prefinansman dövizinin Bankanın cari satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığını, faizini, tüm masraflarını ve 
varsa cezai müeyyide ve vergi tevkifatını Bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

15. Müşteri, Banka’dan talep ettiği prefinansmanı kullanmadığı veya kullanamadığı takdirde Bankanın bu yüzden 
karşılaşacağı kaybı da karşılamayı ayrıca taahhüt eder.

16. Müşteri, ihracatın kısmen veya tamamen gerçekleşmemesi halinde gerçekleşmeyen ihracat tutarının Türk Lirası 
karşılığını, Bankanın talebi üzerine derhal ödeyeceğini ve bununla ilgili döviz transferinde döviz satış tarihindeki Banka 
döviz satış kurlarının uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

17. İşbu prefinansman sebebi ile gelen dövizlerin Bankaya devredildiği tarihten işin yapılarak ihracatın 
gerçekleştirilmesi tarihine veya işin gerçekleşmemesi halinde dövizlerin iadesi tarihine kadar geçecek sürede üçer 
aylık devreler halinde komisyon ve ihracatın kısmen veya tamamen gerçekleşmemesi halinde bunun gider vergisini 
her devrenin başladığı gün ödemeyi; bu sözleşme tahtında Bankanın alacağı komisyonun tespitinde, komisyon tahsil 
tarihindeki Banka tarafından tespit edilmiş döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının esas alınacağını, müşteri 
kabul ve taahhüt eder.

18. Prefinansman kredisi kullandırılması halinde Müşteri, yapacağı ihracatı (Prefinanse edilen hizmeti) 
prefinansman vadesi içinde gerçekleştireceğini, ihracatları ile ilgili taşıma ve sigorta belgelerini Banka adına 
veya emrine düzenlettireceğini veya ciro edeceğini, ihracatını gerçekleştiremediği malların (prefinanse edilen ve 
gerçekleştirilemeyen hizmetin) bedelini teşkil eden dövizlerin iadeten transferi tarihindeki Bankanın döviz satış kuru 
üzerinden Türk Lirası karşılıklarını Bankanın ilk talebinde ödeyeceğini, faiz transferi söz konusu olduğunda transfer 
edilecek faizin transfer tarihindeki Bankanın döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılıklarını keza Bankanın ilk talebinde 
ödeyeceğini, Müşteri, sözkonusu ödemeleri Bankanın ilk talebinde yapamadığı takdirde gecikme nedeniyle Bankanın 
uğrayacağı zararlar ile bu nedenle yapılacak masrafların tamamını bu Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilen 
oranda temerrüt faizi ve vergisini Bankaya ödeyeceğini, arbitraj yapılması halinde doğacak arbitraj zararını Bankanın 
talebi üzerine ödeyeceğini, yürürlükteki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun, Karar ve bu mevzuata bağlı 
olarak yayınlanmış ve yayınlanacak tebliğler hükümlerine bağlı olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

19. Her ne nedenle olursa olsun krediyle ilgili olarak Bankaya döviz girdisi sağlama taahhüdünün kısmen veya 



ING Bank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi 29 /62

tamamen yerine getirilmemesi halinde, Müşteri, kredinin döviz girdileri ile kapatılamayan bölümüne tekabül 
eden kısmına işbu döviz kredisine uygulanan faize ilaveten ve ayrıca bu faiz oranının %50’si nispetinde cezai faiz 
ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, ayrıca Banka tarafından daha önce kullandırılmış olup da düşük faizden 
yararlandırılması Banka tarafından uygun görülen ihracat kredileri hakkında da bu maddenin uygulanmasını kabul 
ve taahhüt eder.

20. Bu sözleşmenin imzası ile birlikte, kredinin kullanılışı konusunda ilgili mevzuatta aksine bir hüküm olmadıkça ve 
Müşteri kullanım konusunda Bankaya bir talimat vermediği takdirde, Banka, açılan kredi ile ilgili dövizleri Müşteri 
adına açacağı bir geçici Döviz Hesabına, kredi döviz karşılığı TL olarak kullandırılacaksa TL’lerini Müşteri adına açacağı 
bir TL Mevduat Hesabına aktarmaya yetkilidir.

Müşteri, Bankanın işbu sözleşme gereği açtığı Dövize Endeksli Türk Lirası krediyi;
a) Döviz olarak borçlanmak suretiyle Türk Lirası olarak kullanmayı ve kredi kullanımının hesaplanmasında Bankaca 
kredinin tahsis edildiği tarihte Bankada uygulanan gişe döviz alış kurunun veya Bankaca belirlenecek farklı bir kurun 
hesaplarına uygulanmasını kabul ettiğini,

b) Dövize endeksli Türk Lirası kredisi hesabına uygulanacak faizin oranı ve koşullarının, bu Sözleşmenin 4. maddesi 
hükümlerine göre, Banka tarafından saptanacağını,

c) Gerek döviz olarak hesaplanacak kredi faizini ve bununla ilgili BSMV, KKDF, vergi ve harçlar gibi ferilerini gerekirse 
vade tarihinde yapılacak anapara ödemelerini ödeme tarihindeki Bankanın gişe Döviz satış kuru esasa alınarak 
hesaplanacak tutar üzerinden Türk Lirası olarak ödeyeceğini,

d) Kredinin kullandırıldığı tarihte Bankada uygulanan gişe döviz alış kuru veya Bankaca belirlenecek farklı bir kur ile 
anapara veya taksitlerinin ya da faizlerinin Bankaya ödendiği tarihte ödemeye esas alınacak Bankada uygulanan 
gişe döviz satış kuru arasındaki kur farkı ve ayrıca Bankaca hesaplanarak tahakkuk ettirilen faizin toplamı üzerinden 
hesaplanacak BSMV, KKDF ile sair vergi ve masraflarını da ayrıca ödeyeceğini,

e) Kur farklarının tahsilinde tahakkuk tarihlerinin esas olduğunu, tahakkuk eden ve ödemek mükellefiyetinde olduğu 
ve hesaben veya nakden ve kesin olarak ödediği kur farklarını, tahakkuk tarihinden sonra kurların lehine değişmesi 
nedeniyle Bankadan hiç bir şekilde geri talep hakkı bulunmadığını,

f) Döviz kurlarının Banka aleyhine değişmesi ve ödeme tarihindeki kurun kullandırım tarihindeki kurdan düşük olması 
halinde, işbu krediyi, krediyi kullandığı tarihteki Bankanın gişe döviz alış kurunun hiçbir şekilde altına düşmemek 
kaydıyla geri ödeyeceğini,

g) Anapara ve/veya taksit tutarlarından herhangi birinin vadesinde ve/veya tahakkuk ettirilen faizlerin tahakkuk 
tarihinde ödenmemesi halinde, bakiye borcunun muaccel hale geleceğini ve bu durumda;

ga) Kredinin kullanım tarihinden itibaren Türk Lirası kredi gibi mütalaa edilerek Bankanın kısa vadeli ticari kredi faiz 
oranı üzerinden hesaplanacak faizi, BSMV, fon ve sair masrafları ile birlikte ödeyeceğini,
gb) Bankanın işbu yukarıda belirtilen şekillerden herhangi birisini esas alarak hesapladığı ve Müşteriden talep 
ettiği tutarları ödemede, Müşterinin temerrüde düşmesi halinde ise, bu sözleşmenin  “Temerrüt Faizi ve Diğer Mali 
Yükümlülükler” maddesinde öngörülen oranda temerrüt faizi ve ferilerini ayrıca ödeyeceğini,

h) Bankanın Müşteri talebini uygun görmesi halinde, dövize endeksli krediyi her zaman bir başka döviz cinsine 
endeksleyebileceğini veya Türk Lirasına dönüştürebileceğini ya da Türk Lirası krediyi (limit içinde kalmak koşuluyla) 
dövize endeksli krediye dönüştürülebileceğini, beyan, kabul ve taahhüt eder.

B. Döviz Transferleri, Uygulanacak Döviz Kurları ve Arbitraj Farkları

1. Banka, akreditif veya diğer transfer emri konusu dövizleri kendi kaynağından veya Müşteri’nin döviz hesaplarından 
karşılayabileceği gibi, T.C. Merkez Bankası veya diğer banka ve müesseselerden satın almak suretiyle de karşılayabilir. 
Bankanın bu şekilde yapacağı döviz satışlarına ve transferlere döviz satışının yapıldığı gün itibariyle Bankanın 
serbestçe tayin edeceği döviz satış kurlarının uygulanmasını Müşteri kabul ve taahhüt eder. Banka, döviz satışını 
akreditif açılmadan önce veya akreditifin açılışından itibaren muhabir hesabının borçlandırıldığının öğrenilmesine 
kadar geçecek süre içinde veyahut bu tarihi izleyen en kısa sürede olmak üzere herhangi bir tarihte yapabilecektir.

2. Akreditif açılmadan önce satışı yapılan dövizler, ancak akreditif konusu ithalat bedellerinin ödenmesinde 
kullanılabilecektir. Müşteri, ayrıca döviz cinsinin tebdili hakkında yazılı muvafakati veya talimatı olup olmadığına 
bakılmaksızın, iki veya daha fazla paranın Bankanın serbest takdirine göre birbirleri ile değiştirilmesinden doğacak 
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zararların kendisine ait bulunduğunu ve bütün bunları karşılayan tutarların Türk Lirası veya döviz üzerinden Banka 
tarafından herhangi bir hesabından tahsili, bu mümkün olmadığı takdirde Bankanın ilk talebinde itirazsız olarak 
Bankaya tamamen ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, Müşteri’nin döviz tevdiat hesaplarında bulunan dövizlerin 
akreditif tutarına karşılık gösterilmesi halinde, bu hesaplardaki dövizlerin akreditif tutarı ile aynı döviz cinsinden 
olmaları gerekmekte ve aksi halde bu dövizlerin akreditif tutarı dövizlere çevrilmesi tamamen Bankanın kabulüne 
bağlı olup, Müşteri bu değiştirme işleminde Bankanın serbestçe belirleyeceği çapraz kurların uygulanmasını kabul 
eder. 

3. Banka, döviz satışının veya döviz veya Türk Lirası transferlerinin yapılmamasından veya transfer veya satışta 
doğabilecek zorluk ve gecikmelerden dolayı sorumlu olmayacaktır.

4. Akreditif bedeli Bankanın pozisyonundan ödenirken yabancı muhabirler nezdindeki kurye kredilerinden 
yararlanıldığı takdirde bu muamele ile ilgili faiz ve her türlü masraflar da Müşteri’ye ait olacak ve Bankanın ilk talebinde 
derhal ödenecek; faiz, masraf ve komisyonlara uygulanacak kur, bunlara ilişkin döviz satış işlemi tarihindeki Bankanın 
serbestçe tayin edeceği kur olacak ve bu gibi masraflara karşılık Bankanın talebi halinde Müşteri uygun gelen tediyeyi 
Bankaya yapacaktır.

EK 7 - TEŞVİK UYGULAMASI 

Madde 40 - Teşvik Uygulaması 

Bu kredi hesabına veya Banka tarafından açılmış ve açılacak her türlü diğer kredilere yürürlükte bulunan ve sonradan 
yürürlüğe girecek olan kanun, kararname, tebliğ ve mevzuata göre teşvik tedbirlerinin uygulanması halinde, aşağıdaki 
hususlar da geçerli olacaktır.

1. Müşteri, teşvik tedbirlerinden yararlanan kredilere uygulanan düşük faiz, fon payı, komisyon, diğer masraflar ve 
mevcut veya 
bunların yerine geçecek fonlardan yapılacak faiz farkı ödemeleri veya destekleme primi ödemeleri ile teşvik 
tedbirlerinden yararlanmayan normal ticari kredilere uygulananlar arasındaki farkı ve teşvik tedbiri olarak vergi, 
resim, harç istisnası veya indirimi uygulanmışsa, aynı miktarda teşvik tedbirinden yararlanmayan normal krediler 
için hesaplanacak vergi, resim ve harçları, taliki şarta bağlı borcu olarak kabul eder.

2. Müşteri, bu krediyi veya diğer kredileri bu konuda yürürlükte olan ve ileride çıkarılacak kanun, kararname, tebliğ, 
izahname, T.C. Merkez Bankasının reeskont uygulaması ve varsa yetkili makamlarca düzenlenmiş belgelerde veya 
bu sözleşmede belirlenmiş süreler içinde kalmak kaydıyla, bunların hüküm ve şartlarına uygun olarak kullanmayı, 
şart ve taahhütlerini süresi içinde yerine getirmeyi, gerekli belgeleri ve bilgileri zamanında ve usulüne uygun olarak 
sağlamayı ve vermeyi, ihracat bedeli dövizler Bankanın başka bir şubesi veya diğer Banka aracılığıyla gelirse, döviz 
alışının yapıldığı gün durumu kredinin kullanıldığı Banka Şubesine Döviz Alım Belgesinin tasdikli bir nüshasını ibraz 
etmek suretiyle bildirmeyi ve aynı gün kredinin ilgili bölümünü ödemeyi, Döviz Alım Belgelerinin ve Gümrük Çıkış 
Beyannamelerinin geç bildiriminden doğacak cezai sorumluluğun kendisine ait olmasını, kredinin belirli bir günde 
tasfiyesi gereken bölümlerini veya belli tarihlerde hesaba yatırılması gereken paraları, tahakkuk edecek faiz, fon 
payı, komisyon ve diğer masraflarını ve bilumum vergi ve harçlarını, cezalarını gecikmeksizin ve herhangi bir ihtarı 
beklemeksizin ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3. Müşteri bu krediyi veya Banka tarafından açılmış ve açılacak her türlü diğer kredileri yürürlükte bulunan ve 
sonradan yürürlüğe girecek olan kanun, kararname, tebliğ, T.C. Merkez Bankasının reeskont uygulaması ve varsa 
yetkili makamlarca düzenlenmiş belgelerde belirtilen amaç, şart, süre ve hükümler dışında kullandığı, şart ve ihracat 
taahhüdü dahil tüm taahhütlerini söz konusu mevzuat ve belgelerde belirlenen süreler içinde yerine getirmediği 
takdirde,

a) Düşük faiz, fon payı, komisyon ve masraflar ile teşviklerden yararlanmayan normal ticari kredilere uygulanan faiz, 
fon payı, komisyon ve diğer masraflar arasındaki farkı,

b) Mevcut veya bunların yerine geçecek fonlardan yapılan faiz farkı iadeleri veya destekleme prim ödemeleri ile 
teşviklerden yararlanmayan normal ticari kredilere yapılanlar arasındaki farkı,

c) Teşvik tedbiri olarak vergi, resim ve harç istisnası veya indirimi uygulanmışsa, aynı miktarda normal krediler için 
hesaplanacak vergi, resim ve harçları, bunların cezalarını ve farkını, yürürlükteki mevzuata ve bu sözleşmenin ilgili 
maddelerine göre her türlü gecikme ve cezai faizi, vergi cezalarını ve ayrıca Bankaya ait faiz farkı iadesine veya 
destekleme primine taalluk eden ceza faizini, Bankanın talebi üzerine, herhangi bir hüküm almaya veya kovuşturmaya 
gerek kalmaksızın derhal nakden ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
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d) Müşteri, söz konusu mevzuat, belge veya sözleşmede belirlenen süre ve şartlar dahilinde taahhütlerini ve ihracatı 
gerçekleştirmiş olsa bile, teşvik ve ayrıcalık uygulamasını gerektiren koşulların ortadan kalkması ile kredinin belirli 
bir günde tasfiyesi gereken bölümlerini veya belli tarihlerde hesaba yatırılması gereken paraları, tahakkuk edecek 
faiz, fon payı, komisyon ve diğer masrafları ve bilumum vergi, resim ve harçlarını nakden veya Bankaca kabul 
edilecek diğer bir hesabından yatırmadığı takdirde, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın mütemerrit duruma düşer 
ve Müşteri, ödemediği faiz, komisyon, vergi, masraflar, her türlü cezalar, kredi bölümleri ve hesaba belirli tarihlerde 
yatırılacak paralar için, ödemesi gereken tarihten itibaren, temerrüde düşülen tarihte bu sözleşmenin “Temerrüt Faizi 
ve Diğer Mali Yükümlülükler” maddesinde belirtilen oran üzerinden gecikme faizini, bu faizin gider vergisini ve fon 
payını ödemeyi, bunlara ilaveten Bankanın yapacağı bütün masrafları da ödemeyi, aksi halde bu masraflar için de 
aynı şekilde temerrüt faizi ödemeye zorunlu olmayı Müşteri kabul ve taahhüt eder.

Müşteri gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve usulüne uygun olarak vermediği takdirde, Bankanın teşvik uygulamasını 
ortadan kaldıran durumları öğrenememesi ve bu yüzden Kararname ve Tebliğlerde tespit olunan esas ve şartlara 
aykırı olarak faiz farkı iadesi, destekleme primi ve teşviklerden yararlanması halinde Bankaya uygulanacak müeyyide 
ve ceza faizlerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

e) Müşteri, Bankadan veya diğer bir kredi müessesesinden bu kredi ile ilgili ihracat taahhüdünü yerine getirmek için 
başka bir ihracat kredisi veya prefinansman kredisi kullanmayacağını, aksi takdirde bu madde dahilinde açıklandığı 
şekilde uygulanan teşviklerin geri alınmasını ve müeyyide uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

f) Kullandırılan veya kullandırılacak kredi nedeniyle uygulanmış teşvikleri, T.C. Merkez Bankası’nın ve/veya yetkili 
resmi makamların her ne sebeple olursa olsun, kendi takdirini kullanarak geri almaya, geri alınan teşvikleri ve/
veya uygulanan cezai yaptırımları Bankanın hesabına zimmet kaydetmeye yetkili olduğunu Müşteri kabul ve 
taahhüt eder ve bu konudaki itiraz hakkından şimdiden vazgeçer. Müşteri, T.C. Merkez Bankası ve/veya yetkili resmi 
makamlarca geri alınan, kendisine ait teşvikleri ve/veya bu nedenle uygulanan cezai yaptırımları, teşviklerin T.C. 
Merkez Bankası’nca ve/veya yetkili resmi makamlarca geri alındığı ve/veya Bankanın hesabına zimmet kaydedildiği 
ve/veya cezai yaptırımların uygulandığı tarihten itibaren bu sözleşmenin ilgili maddesine göre hesaplanacak gecikme 
faizi ile birlikte, Bankanın ilk yazılı talebinde derhal, nakden ödemeyi kabul eder. Banka dilerse Müşterinin hesabına bu 
miktarları zimmet kaydetmeye de yetkilidir. 

Müşteri, T.C. Merkez Bankası veya teşvik uygulamasıyla görevlendirilmiş yetkili resmi makamların kendi takdiri ile 
Bankadan nakden veya hesaben tahsil edeceği tutarlardan, Bankanın sorumlu olmayacağını, Bankaya bu miktarları 
ödedikten sonra teşviklerin geri alınmaması ve/veya cezai yaptırımın uygulanmaması gerektiği, Bankadan yapılan 
tahsilatın haksız olduğu iddiasında ise, bu iddialarını sadece T.C. Merkez Bankası ve/veya yetkili resmi makamlara 
karşı ileri sürebileceğini kabul ve taahhüt eder.

g) Bu kredi veya diğer krediler için T.C. Merkez Bankası reeskont kaynağından veya mevcut veya bunun yerine 
geçecek fonlardan yararlanmışsa, T.C. Merkez Bankası’nın reeskont işlemine veya fondan ödemelere devam 
etmemesi, onu sınırlaması veya tamamen durdurması dolayısıyla hasıl olabilecek sonuçlardan Banka’nın Müşteriye 
karşı sorumluluğu olmayacaktır. Müşteri, T.C. Merkez Bankasının reeskont işlemine veya fondan ödemelere devam 
etmemesi, onu sınırlaması veya tamamen durdurması, süre uzatımı taleplerinin sonuçlanmaması veya herhangi 
bir anlaşmazlığın ortaya çıkması gibi nedenlerle faiz masraf ve ferileri ile birlikte ve gecikme halinde temerrüt faizi ve 
ferileri ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

h) Müşteri, bu kredi veya diğer kredilerin öncelikle Banka kaynaklarından kullandırılarak, T.C. Merkez Bankası’ndan 
reeskont alındığında, reeskont kaynağına dönüştürülmesini talep ederse, geçen süre zarfında reeskont faiz 
oranlarında ortaya çıkabilecek yükselmenin, gerekli yasal süre beklenmeksizin krediye uygulanan faiz oranına 
yansıtılmasını kabul ve taahhüt eder.

i) Halen mer’i veya ileride yürürlüğe girecek olan bu konudaki mevzuat uyarınca, T.C. Merkez Bankası nezdindeki 
mevcut ve/veya bunların yerine geçecek fonlardan Müşteriye iade edilecek faiz farklarını, destekleme primlerini 
Müşteri adına takip ve tahsile Banka tam yetkili olup, bu konuda vuku bulacak herhangi bir gecikme veya aksaklıktan 
Banka sorumlu olmadığı gibi, sözü geçen fonlardan tahsil etmedikçe Müşteriye ödemekle de yükümlü değildir. Faiz 
farklarının, destekleme primlerinin herhangi bir sebeple geç tahsil edilmesi nedeniyle Bankadan ayrıca faiz vs. gibi bir 
talep hakkı bulunmadığını Müşteri kabul ve taahhüt eder. Müşteri, mevcut ve/veya bunların yerine geçecek fonlardan 
kendisine yapılacak her türlü faiz farkı iadesinden, destekleme priminden doğan ve doğacak alacağını Bankaya 
şimdiden temlik eder. Bankanın temlik edilen faiz farkından fiilen tahsil ettiği miktarlar oranında, Müşterinin faiz borcu 
veya açılan kredi ile ilgili Borçlu Cari hesabına para yatırma taahhüdü son bulur.
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EK 8 - AVAL-KABUL KREDİSİ

Madde 41 - Aval-Kabul Kredisi 

1. Banka bu Sözleşme ile açtığı kredinin tümünü veya bir bölümünü, yürürlükteki Türk Parasının Kıymetini Koruma 
mevzuatını ve bunların yerine kaim olan ve/veya olabilecek diğer mevzuat uyarınca işleme tabi tutulmak koşuluyla 
Müşteri’ye ithalat işlemleri konusu aval-kabul kredisi olarak kullandırabilir.

Aval verme-kabul etme işlemi, Banka ve/veya Bankanın talimatı ile yurtiçinde veya dışında başka bir banka tarafından 
da yapılabilir.

2. Müşteri, Banka tarafından adına açılan ithalat işlemleri konusu aval-kabul kredisi ile ilgili tüm işlemlerde yürürlükteki 
Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı ve bunlar yerine kaim olan ve/veya olabilecek diğer mevzuat hükümlerine 
uymayı, aksi halde bu yüzden doğabilecek tüm sorumlulukların kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

3. Müşteri bu krediyi, yurtdışından gönderilen mallarının bedellerinin ödenmesi için ihracatçıları tarafından üzerine 
çekilen ve kendisi tarafından kabul edilen poliçelere Banka tarafından aval verilmesi veya Banka üzerine ya da 
Bankanın talimatı uyarınca Bankanın muhabirleri üzerine çekilen poliçelerin muhabirler tarafından kabul edilmesi 
işlemlerinde kullanabilecektir.

4. Müşteri, her defasında, aval verilmesini veya kabul edilmesini istediği poliçelerin keşidecisini, kapsadığı döviz cinsini 
ve vadesini imzası altında bir mektupla Bankaya bildirecek ve Bankanın muvafakatini müteakip aval verilmesini 
istediği poliçeleri ve ithalat mal mukabili ise bunlara ilişkin gümrükçe tasdikli fatura ve gerekli görülebilecek diğer 
belgeleri Bankaya tevdi edecektir.

5. Banka, Müşteri’nin ilgili fıkra uyarınca yapacağı aval verme veya kabul etme isteklerini, kendi takdirine göre, kısmen 
veya tamamen her zaman reddetme hakkına sahiptir.

6. Banka, açacağı aval-kabul kredisinin teminatı olarak uygun göreceği miktarda Türk Lirasını ya da dövizi faizsiz bloke 
bir hesaba yatırmasını Müşteri’den her zaman isteyebilir. Ve kredinin kullanılmasını bu isteğinin yerine getirilmesi 
şartına bağlayabilir.

7. Banka, aval verdiği veya kendisinin veya muhabiri bankaların kabul ettiği poliçelerin kapsadığı dövizlerin, transfer 
edildiği tarihte cari, Banka tarafından saptanan döviz satış kurundan karşılığı Türk Lirasını, Müşteri adına açacağı aval-
kabul kredisi hesabına borç yazacaktır. Banka ayrıca, muhabirine ödeyeceği faiz, komisyon ve masrafları ve bu kredi 
dolayısıyla tahakkuk edecek her türlü faiz, komisyon, gider vergisi, damga vergisi ve benzeri her çeşit masraflar ve 
hangi nedenle olursa olsun kur değişikliklerinden veya iki yabancı paranın değiştirilmesinden doğacak fark ve zararları 
aynı hesaba borç ve Müşteri’nin yatıracağı paraları da alacak kaydedecektir. Şu kadar ki Müşteri, aval-kabul kredisi 
hesabına alacak yazılmak üzere, poliçenin kapsadığı dövizin ve anılan hesaptaki diğer dövizli borçlarının tümünün 
karşılığı Türk Liralarını, en geç poliçe vadesinden iki gün önce yatırmayı ve fiili transfer tarihine kadar oluşacak kur 
farklarını da ayrıca yatırmayı kabul ve taahhüt eder. Aval-kabul kredisi hesabına uygulanacak faizin oranı ve koşulları, 
bu Sözleşmenin ilgili hükümlerine göre Banka tarafından saptanır. 
8. Müşteri, Banka’daki alacaklı cari hesaplarında veya diğer hesaplarında mevcut alacaklarından ve/veya ilgili fıkra 
uyarınca bloke hesaba yatırdıklarından, alacağını karşılayacak tutardaki miktarı, ayrıca bir ihbarda bulunmasına 
gerek olmaksızın dilediği zaman aval-kabul kredisi hesabına nakletmeye Bankanın yetkili bulunduğunu kabul eder.

9. Müşteri, Banka tarafından aval verilen veya Banka veya muhabirleri tarafından kabul edilen poliçelerin kapsadığı 
dövizlerin fiilen transferine kadar geçecek zaman zarfında döviz satış kurlarında vaki olabilecek değişikliklerden veya 
iki veya daha çok yabancı paranın değiştirilmesinden, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, doğacak Türk Lirası 
fark ve zararların tümünün ve fon, gider vergisi, damga vergisi ve diğer vergi, resim ve harçlar ile bunların cezalarının 
velhasıl bu kredi ile ilgili her türlü tutarların kendisine ait ve borcu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca transferin, her 
ne sebeple olursa olsun, poliçenin vadesi tarihinden sonra gerçekleşmesi halinde, keşidecinin isteyebileceği gecikme 
faizinin Türk Lirası karşılığını da, transferi tarihinde Bankanın cari döviz satış kuru üzerinden Bankaya ödemeyi kabul 
eder.

10. Müşteri herhangi bir nedenle ithalatın gerçekleşmemesi veya transferin sağlanamaması hallerinde Banka 
tarafından aval verilen veya banka veya muhabirleri tarafından kabul edilen poliçelerden doğabilecek tüm borç ve 
yükümlülüklerin kendisine ait bulunduğunu beyan ve kabul eder.

11. Müşteri, Banka tarafından aval verilen veya Banka veya muhabirleri tarafından kabul edilen poliçeler dolayısıyla, 
bu işlemlerin yapıldığı tarihten itibaren poliçenin ödenmesi ve/veya iadesine kadar, her üç aylık devre için, Banka 
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tarafından resen saptanan veya ileride saptanacak olan miktar ve oranlarda komisyon ve bunun gider vergisini 
peşinen Bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Banka tarafından tahakkuk ettirilen komisyonlar, hiçbir surette, 
kısmen veya tamamen Müşteri’ye iade edilmez. Bu fıkra hükmü gereğince tahakkuk ettirilen aval-kabul komisyonları, 
işlemin ödeme şekline göre, Bankanın işlemlerle ilgili olarak tahakkuk ettireceği komisyonların dışındadır.
12. Banka, Müşteri adına bu kredi ile ithal edilen malları Müşteri adına gümrükten vekâleten çekmeye yetkilidir. 
Bankanın vekâleten hareket etmesinden dolayı takdirde Müşteri’ye karşı hiçbir sorumluluğu olmayacak, gümrükten 
çekilen mallar üzerinde Bankanın rehin hakkı olacak, ancak malların gümrükten çekilmemesi sorumluluğu hiçbir 
şekilde Bankaya ait olmayacaktır.

13. İthal edilecek malların depolara konulması ve iyi muhafazası için yapılacak masraflar, bilirkişi ücretleri, depo 
kiraları, muhafaza ve nezaret ücretleri, sigorta primleri, Bankanın ve muhabirlerinin yapmayı gerekli göreceği diğer 
masraflar ve mallara binecek mükellefiyetler, satış, nakliye ve yükleme masrafları Müşteri’ye ait olacak ve Banka 
tarafından gider yapılması halinde Müşteri tarafından Bankaya derhal ödenecektir.

14. Müşteri, gerek bu maddede ve gerekse bu Sözleşmede yer alan diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi 
halinde borcunun muaccel hale geleceğini kabul eder.

15. Müşteri, kendisine açılan aval-kabul kredisi dolayısıyla, yukarıdaki fıkralar hükümleri saklı kalmak koşuluyla, bu 
Sözleşmenin gereken hükümlerinin Banka tarafından uygulanacağını kabul eder.

16. Müşteri, teşvik tedbiri olarak vergi, resim ve harç istisnasından yararlandığı takdirde, bunların Bankaya karşı taliki 
şarta bağlı borcu olduğunu kabul eder.

17. Bankaca verilecek aval ve kabuller Müşterinin mutemetlik vereceği firmalar adına ve Müşteri hesabına yapılacak 
ithalat işlemlerine ilişkin olduğu takdirde; gerekli teminatların ve marjların kendisi tarafından yatırılacağını, Bankaca 
aval veya kabul verilmiş poliçe bedellerini, bu işlemler nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm faiz, komisyon, masraf ve 
vergileri, mutemet firmanın yapacağı işlemler nedeniyle Bankanın uğrayacağı zararları ve Bankaya yüklenebilecek 
kambiyo yükümlülüklerini ve diğer tüm yükümlülükleri karşılamayı Müşteri kabul ve taahhüt eder.

EK 9 - TEMİNAT (KEFALET) MEKTUBU VE KONTRGARANTİ KREDİSİ 

Madde 42 - Teminat (Kefalet) Mektubu ve Kontrgaranti  

1. Banka, bu Sözleşme ile açtığı kredinin tümünü veya bir bölümünü Müşteriye teminat (Kefalet) mektubu ve/veya 
kontrgaranti kredisi olarak kullandırabilir. Banka tarafından, bu çeşit gayri nakdi bir kredinin döviz üzerinden açılması 
ve Müşteri lehine verilecek teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, diğer tüm garantiler, aval-kabuller ve 
mevzuattan doğan yükümlülükler nedeniyle döviz taahhüdü altına girilmesi halinde, Sözleşmenin işbu maddesinde 
Türk Lirası olarak ifade edilmiş olsa dahi, Müşterinin tüm yükümlülükleri garanti edilen döviz cinsinden olacak, Müşteri 
ödemelerini aynı döviz cinsi üzerinden yapacak, ancak Bankanın kabulü halindedir ki Müşteri yükümlülüğünün ödeme 
gününde Banka tarafından satış kuru (T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenmesi halinde bu Banka tarafından 
belirlenmiş satış kuru) üzerinden Türk Lirasına dönüşeceğini kabul ve taahhüt eder.
2. Bankanın belirli bir kişi lehine veya belirli bir iş için bu krediyi kullandırmaktan çekinmek hakkı saklıdır. Keza Bankanın 
muvafakati olmadan Müşteri bu Sözleşmeden doğan haklarını başkasına devir ve temlik edemez.

3. Teminat mektubu kredisi, Müşteri’nin her defasında Bankaya sözlü veya yazılı olarak bildireceği, devlet daireleri 
ile kamu iktisadi teşekkülleri veya teşebbüsleri ve bilumum yerli ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilere hitaben 
muhataplarına mevzuat çerçevesinde dilediği koşullarla geçici, kesin ve avans teminatı olmak üzere veya mevzuata 
uygun diğer resmi veya özel ihtiyaç ve formüllere göre Banka tarafından düzenlenecek teminat mektupları alınmak 
suretiyle Müşteri tarafından kullanılacaktır. Bu ekin 7. Maddesi hükmü saklıdır.

4. Müşteri, sözlü istek ve başvurusu üzerine Banka’dan alacağı teminat mektuplarının ve bu ekin 5. fıkrası uyarınca 
Bankanın vereceği kontrgarantilerin tutarlarından ve doğabilecek bütün diğer hukuki ve mali sonuçlarından,

a) Teminat mektupları ve kontrgarantilerin geri verilmesine veya muhatapları tarafından iptal edilerek hükümlerinden 
dolayı Bankanın tam olarak ibra edilmesine kadar veya

b)Teminat mektupları ve kontrgarantilerin tamamıyla hükümden düşmüş olduğuna dair kesinleşmiş bir mahkeme 
hükmünün Bankaya tevdi edilmiş olmasına veya kabule şayan hukuki bir nedenle Bankanın tazmin yükümlülüğünün 
ortadan kalkmasına kadar, Bankaya karşı sorumlu ve borçlu olduğunu beyan ve kabul eder.

5. Banka bu krediyi, istek ve başvurusu üzerine Müşteri’ye, yurtdışında teminat mektubu verilmesini sağlamak 
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amacıyla Bankanın muhabirlerine veya başka kuruluşlara hitaben kontrgaranti verilmesi şeklinde de, gerekli izin 
Müşteri tarafından alınmış olmak koşuluyla kullandırabilir. Bu takdirde, bu Sözleşmeyi imza edenlerin (kefil veya 
kefiller dahil) sorumluluğu, teminat (kefalet) mektupları için olduğu gibi, Banka tarafından kontrgaranti verilmesi 
durumunda da aynen devam eder.
Bankaca verilen/verilecek teminat mektupları, kontrgarantiler veya yüklenilecek sair garanti, taahhüt ve 
borçlanmalar, yurtiçinde veya yurtdışından temin edilecek ayni veya nakdi kredilerle ilgili olduğu takdirde işbu 
sözleşme yükümlülüklerine ek olarak, konuya ilişkin kanun, karar ve tebliğler ile yetkili mercilerin izin koşulları, kredi 
sözleşmelerinde belirtilen ödeme tabloları veya ödeme şartları gereğince Müşterinin ödemekle yükümlü bulunduğu 
ve bulunacağı ve Bankaca da mukrizlere, aracı Bankalara veya yetkili mercilere karşı mevzuattan veya sözleşmeden 
ötürü garanti edilen ve edilecek anapara, faiz, komisyon, masraf, vergi ve talep olunacak tüm meblağların Bankaya 
karşı borcu olduğunu, söz konusu borcun Bankaca aracı bankalarca veya T.C. Merkez Bankası’nca döviz olarak geri 
ödenmesi gerektiği takdirde, transfer tarihinde Bankaca uygulanan cari döviz satış kuru-cari döviz satış kurunun 
sadece T.C. Merkez Bankası’nca belirlenmesi halinde bu kur-üzerinden TL karşılığını ödeyeceğini, tüm meblağları 
alacaklarına ödeme tarihinden 2 gün önce Bankaya depo etmeyi, transferdeki gecikmelerden dolayı ortaya çıkacak 
kur farklarını ve gecikme faizlerinin kendisine ait olacağını Müşteri kabul ve taahhüt eder. Bu tür kredilere tanınmış 
veya tanınabilecek kur garantilerinin kaldırılması, tesis edilecek fonlara prim veya faiz tahsili suretiyle kur garantisi 
tanınması hallerinde de, Bankanın ödemek zorunda kalacağı tüm meblağların borcu olacağını Müşteri beyan ve 
taahhüt eder. Bankaca ödenecek yukarıda belirtilen tüm meblağları, Bankaya ödemekte Müşteri geciktiği veya 
kur garantisi tanınmış kredilerde, Dış Krediler Kur Farkı Fonundan veya yerine kurulacak Fon ve Kuruluşlardan kur 
farklarının Bankaya ödenmesinde gecikme olduğu takdirde, tediye tarihine kadar geçecek günler için Müşteri 
temerrüde düştüğü tarihte işbu GKS’nin “Temerrüt Faizi ve Diğer Mali Yükümlülükler” maddesinde yeralan temerrüt 
faizi uygulanır.

6. Banka verdiği veya vereceği teminat mektubu, kontrgaranti, kefalet ve diğer garantiler, kabul ve aval metinlerinde, 
tazmin tarihinden veya tanzim tarihinden veya ilgili sözleşmelere ve mevzuata göre belirlenecek tarihten ödeme 
tarihine kadar geçecek sure için banka faizi, kanuni faiz veya dilediği diğer bir faiz oranında faiz ödemeyi yükümlenmeye 
yetkilidir. 

Müşteri’nin yazılı talebine, verilmesini istediği teminat mektubu ve/veya kontrgaranti, kefalet, diğer garanti 
metinlerini de ilave ettiği takdirde, Banka işbu sözleşme ile haiz olduğu haklara halel gelmeksizin, teminat mektubu 
ve/veya kontrgaranti, kefalet, diğer garantilerin metinlerini, aynen verebilecektir. İşbu sözleşme gereğince Müşteri 
lehine verilecek teminat mektubu, kontrgaranti, kefalet, sair garanti, kabul ve aval ve diğer taahhütlerin temdidi 
veya tadili veya başka yere nakli hususundaki Müşteri taleplerini Bankanın kabul mecburiyeti yoktur. Ancak Banka, 
Müşteri’nin bu husustaki taleplerini uygun görür ve yerine getirirse, bunun her türlü sonuç ve sorumlulukları Müşteri’ye 
aittir. Diğer banka ve muhabirlerin bu işlemler sırasında vaki olacak hata ve kusurundan, gönderilecek mektup ve 
telgrafların hatalı olmasından, kaybolmasından, yanlış çekilmesinden veya yanlış tefsir ve tercüme edilmesinden, 
gecikmesinden Banka hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

7. Banka, Müşteri’nin istediği teminat mektupları ve kontrgarantileri verip vermemekte serbest olup, bu hakkı Müşteri 
tarafından istenecek her teminat (kefalet) mektubu ve kontrgaranti için saklıdır. Kredinin nakit karşılığı verilmiş olması 
veya kredinin teminatı olarak Sözleşme gereğince nakit depo edilmiş bulunması hallerinde, Banka uygun gördüğü 
herhangi bir zamanda nezdinde bulunan nakit karşılığı muhataba tediye ederek verdiği mektupları, kontrgarantileri, 
kefaletleri, diğer garantileri, kabul ettiği ve aval verdiği ticari senetleri de geri almak hakkını haizdir. Bankanın bu 
Sözleşme ile haiz olduğu sair haklar saklıdır.

8. Müşteri, vereceği sözlü talimat üzerine alacağı her teminat mektubu için Bankaya bir makbuz verecektir. Makbuzlar 
Müşteri’nin yetkili temsilcisi veya yetkili vekili tarafından da imza edilebilir. Müşteri, ayrıca, Banka tarafından 
düzenlenen teminat mektuplarının velev yazı ile olsun talimat vermek suretiyle muhataba veya başkalarına 
tevdiini ve makbuzun bu kimseler tarafından imzası karşılığında teminat mektubunun onlara teslimini Banka’dan 
istemeyeceğini ve aksi halde Damga Vergisi Kanunu ile diğer kanunların gerekli kıldığı vergi, resim ve harçları ve 
cezaları Bankaya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9. Müşteri, istek ve başvurusu üzerine Banka tarafından verilecek teminat mektuplarında ve kontrgarantilerde 
meblağın döviz olarak ifade edilmesi halinde, bunların verildikleri tarih ile iade veya tazmin tarihleri arasında ortaya 
çıkacak kur değişikliklerinden ve tazmin sırasında isteği üzerine iki veya daha çok yabancı paranın değiştirilmesinden 
doğacak zararın kendisine ait olacağını ve bu fark ve zararların karşılığı Türk Liralarını Bankanın istemi halinde derhal 
cari döviz satış kuru üzerinden Bankaya yatırmayı kabul ve taahhüt eder.

10. Müşteri, Banka tarafından verilen teminat mektupları ve kontrgarantilerdeki dövizlerin karşılığı Türk Lirası 
tutarlarının, döviz kurlarının değişmesi nedeniyle işbu Sözleşmede belirtilen kredi limitini aşması halinde, Bankanın 
istemi üzerine bu farkın tutarını Bankaya derhal nakden,  bloke bir hesaba yatırmayı ve bu suretle yatıracağı paraların 
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da Bankaya merhunp olacağını kabul ve taahhüt eder.

11. Müşteri’ye verilen teminat mektupları kontrgarantilerin tutarı, Banka tarafından Müşteri adına açılacak (kefaletten 
dolayı borçlular) hesabına borç ve iade edilenlerin tutarı da hesaba alacak yazılır.
12. Müşteri, Bankanın kefalet veya garanti ettiği tutarları, istemi halinde, derhal Bankaya nakden yatırmayı kabul 
ve taahhüt eder. Müşteri ayrıca, Bankanın gerektiğinde yeni veya mevcut teminata ek olarak taşınmaz, taşınır ve 
kıymetli evrak rehni gibi ayni ve/veya kefalet ve garanti gibi şahsi teminat göstermesini kendisinden istemeye yetkili 
olduğunu ve Bankanın bu yolda vaki olacak isteğini derhal yerine getirmeyi de kabul ve taahhüt eder.

13. Müşteri, Banka tarafından belli bir süre ile sınırlı (vadeli) olarak verilen teminat mektupları veya kontrgarantileri 
sürelerinin (vadelerinin) bitiminde, Bankaya geri vermeyi taahhüt eder.

14. Müşteri, Bankanın bir süre ile kayıtlı olarak veya olmayarak verdiği teminat mektupları ile kontrgarantilerin 
haklı nedenlerin ortaya çıkması halinde geri verilmesini istemeye hakkı olduğunu ve bunları yazılı istemi halinde 
Bankaya geri vermeyi ve bu suretle Bankayı borcundan (taahhüdünden) tamamıyla kurtarmayı sağlamayı, bunu 
sağlayamadığı takdirde başkaca herhangi bir ihtara gerek kalmadan teminat mektubu ve kontrgarantilerin tutarlarını 
derhal, nakden ve defaten Bankaya yatırmayı taahhüt eder.

15. Müşteri, Banka nezdindeki hesabında mevcut paralarının ve Bankaya vermiş olduğu teminatın, bu ekin 12. maddesi 
uyarınca Bankaya yatırması istenen teminat mektubu ve kontrgarantiler tutarlarını karşılamaya yetmemesi halinde 
Bankanın aynı madde hükmüne dayanarak kendisinden yeni teminat isteyebileceğini ve Bankanın bu isteğini yerine 
getirmemesi halinde mütemerrit sayılacağını, Banka tarafından yapılacak her türlü masrafları keza bu ekin. 12. 
maddesi fıkrası uyarınca yatırması gereken para ile birlikte Bankaya ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt 
eder.

16. Müşteri, Banka nezdindeki hesaplarındaki alacakları ile Banka’da bu maksatla Müşteri adına açılacak bloke 
hesaplara yatıracağı paraların, Müşteri’nin talebi üzerine Banka tarafından verilecek teminat mektuplarının 
karşılığının teminatını teşkil edeceğini, işbu meblağı Bankaya rehnettiğini, iade edilen teminat mektupları nedeniyle 
riskini(borcunu) azaltsa bile mezkûr meblağla ileride Banka tarafından Müşteri’nin talimatıyla verilecek diğer teminat 
mektubu ve mektuplarından doğabilecek alacakları için de, işaret olunan limit dahilinde ve işbu Sözleşmenin şartları 
içinde, Banka lehine merhun olmaya devam edeceğini, bu durumun Bankanın o zamana kadar doğmuş hakları saklı 
kalmak kaydıyla Müşteri tarafından yazılı olarak feshin ihbarına kadar süreceğini, Müşteri tarafından hesaplardaki 
rehinli mevduata evvelce yatırılmış veya ileride yatırılacak olan paraların da rehin kapsamına dahil olacağını, 
Müşteri’nin talimatıyla verilen teminat mektuplarının tutarı kadar, söz konusu hesaplardaki meblağın Bankaya bu 
maksatla bloke kalacağını ve teminat mektupları borçlarına karşılık olarak Bankanın dilediği tutarları bu hesaplardan 
mahsup etme ve hesaplar arasında aktarma yetkisi bulunduğunu Müşteri kabul ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen 
bloke hesaplara aksi kararlaştırılmadığı sürece en az vadesiz mevduata uygulanan faiz oranları uygulanacaktır.

17. Müşteri, teminat mektubu ve kontrgarantilerin muhataplarınca yapılacak istem üzerine Bankanın, kendisine 
herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve kanun yollarına başvurmadan, teminat mektuplarında ve kontrgarantilerde 
yazılı olabilecek koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğine, kefalet veya garanti tutarının niçin veya hangi borç için 
istendiğine, lehdar ile muhatap arasındaki Sözleşme hükümlerine ve bunların uygulanma durumuna veya feshedilip 
feshedilmediğine, taahhüdün yerine getirilmemesini intaç etmiş olabilecek mücbir sebep iddialarının varit olup 
olmadığına bakmaksızın ve bütün bu hususlardan hiçbirini araştırmakla yükümlü olmaksızın Bankanın ödemeye 
yetkili olduğunu kabul eder.

18. Vermiş olduğu teminatların paraya çevrilmesi sonucu Banka tarafından ödenmiş olan bedeli karşılamaya 
yetmemesi halinde aradaki farkı, ilk istemi üzerine derhal ve nakden Bankaya ödemeyi taahhüt eder. Müşteri, bu 
ödemeyi yapmakta geciktiği takdirde, geçecek günler için bu Sözleşmenin  “Temerrüt Faizi ve Diğer Mali Yükümlülükler”  
maddesindeki oranda faiz ile birlikte Bankanın yaptığı bütün masrafları ödemeyi de Bankaya karşı taahhüt eder.

19. Ayrıca vadeli teminat mektubu, kontrgaranti ve/veya diğer garanti muhatabının, teminat mektubunun, 
kontrgarantinin ve/veya diğer garantinin vadesinin uzatılmasını, aksi takdirde tazminini talep etmesi halinde, Banka 
teminat mektubu, kontrgaranti ve/veya diğer garantinin vadesini uzatabileceği gibi, derhal tazmin etmeye de 
yetkilidir.

20. Banka tarafından verilen ve/veya verilecek vadeli teminat mektubu, kontrgaranti ve/veya diğer garanti üzerine 
ihtiyati tedbir konulması halinde, Banka ihtiyati tedbirin devam ettiği sürece, vadenin işlememiş sayılmasını kabule 
ve ihtiyati tedbirin kaldırılmasından sonra yazılı tazmin talebinde bulunulması halinde, ödemeye yetkili olup, 
Müşteri’nin sorumluluğu aynen devam edecektir.
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21. Müşteri, vadeli teminat mektubu, kontrgaranti ve diğer garantilerin muhatabının yazılı tazmin talebini garantiyi 
veren şube dışında, Bankanın Genel Müdürlüğü’ne veya herhangi bir şubesine yapması halinde, Bankanın tazmin 
talebinin vade içinde yapıldığını kabul etmeye yetkili olduğunu ve ödemede bulunulması halinde, Bankaya karşı işbu 
vadeli teminat mektubu, kontrgaranti ve diğer garantiler gereğince yükümlülüğünün doğacağını kabul ve taahhüt 
eder.
22. Gümrük müdürlüklerine hitaben verilen teminat mektuplarının paraya çevrilmesi halinde mektubun gümrüğe 
verildiği tarih ile paraya çevrildiği tarih arasında geçecek günlere ait, gümrük müdürlüklerine ödenecek faiz ve 
gecikme zammını da Müşteri Bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

23. Muhatabın tazmin talebinde sebep göstermeksizin sadece mektubun tazmin edilmesini istemesi halinde, Banka 
bu talebi yeterli görmeye ve yukarıdaki şartlar dahilinde ödeme yapmaya yetkilidir.

24. Müşteri, Bankaya vereceği talimat veya alacağı hukuki tedbirler yüzünden Bankanın kefalet veya garanti ettiği 
meblağları vaktinde ödeyememesinden dolayı doğacak sonuçlardan Bankaya karşı sorumlu ve borçlu olduğunu, 
bunları derhal tazmin edeceğini, 3. kişinin Banka’dan talep edeceği her türlü hak, alacak, tazminat vs. ücretlerini 
Bankaya derhal ödeyeceğini kabul ve garanti eder.

25. Müşteri, Banka tarafından verilecek teminat mektupları ile kontrgarantiler için bunların iade veya iptallerine 
kadar üçer aylık devreler için, yetkili mercilerce resen veya Banka tarafından resen tespit edilecek oranda komisyon 
ile bunun gider vergisini ve diğer resim, harç ve masraflarını ve bunlar ilgili fıkra uyarınca verdirilmiş ise veren banka 
veya bankanın muhabirlerine Banka tarafından ödenecek komisyon, gider vergisi ve sair masraflarla birlikte, üçer 
aylık devrelerin başında, peşin olarak Bankaya ödemeyi ve Bankanın gerekli gördüğü hallerde bu komisyon oranlarını 
mevzuatın müsaadesi çerçevesinde değiştirebileceğini; vergi, resim ve harçların oranlarında yapılacak değişiklikleri 
ve özellikle zamları ve verilen makbuzlarda komisyon oranının belirtilmemesi durumunda Bankaya cari en yüksek 
oranda komisyon ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

26. Müşteri, her devrenin başında Banka tarafından tahakkuk ettirilerek nakden tahsil edilen veya hesabına borç 
yazılan komisyon ve gider vergilerinin, ilgili bulundukları teminat mektuplarının veya kontrgarantilerin devre 
bitiminden önce iade veya iptal edildikleri gerekçesiyle veya diğer bir gerekçe ile kısmen veya tamamen kendisine 
geri verilmesini istemeye hakkı olmadığını kabul eder.

27. Sadece geçici teminat mektuplarının komisyonları aylık olarak tahakkuk ettirilecektir. Ancak, bu mektupların bir 
aylık süre sonunda Bankaya geri verilmemeleri halinde bunlara da kesin teminat mektupları gibi üçer aylık devreler 
için Banka tarafından kesin teminat mektuplarına uygulanan oranlarda komisyon tahakkuk ettirilir.

28. Müşteri, bu madde hükümleri dairesinde tahakkuk ettirilecek komisyon ve gider vergileri ve diğer her türlü 
masrafları; üçer aylık devrelerin başında peşin olarak ödemediği takdirde, bunların tutarının nezdindeki alacaklı cari 
veya bloke hesaplarından, ayrıca muvafakatini almaya lüzum kalmadan Bankanın resen veya dilerse virman ve 
mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder. Müşteri, ayrıca, alacaklı veya blo ke hesabının bulunmaması halinde, 
varsa, borçlu hesabına, bu da yoksa, muvakkat hesapta borcuna kaydedilmesini ve komisyon ve sairden doğan 
bu borcuna ödeninceye kadar geçecek günler için Banka tarafından, bu Sözleşmenin “Temerrüt Faizi ve Diğer Mali 
Yükümlülükler”  maddesinde belirlenen oranda gecikme faizi ve gider vergisi tahakkuk ettirileceğini kabul eder.

29. Banka, müşterinin talebi halinde verdiği veya vereceği teminat mektubunun, kontrgarantinin veya diğer 
garantilerin üçüncü kişilere transfer edilmesini, devir (transfer) yolu ile muhatabın değişmesini kabul etmeye; 
vereceği teminat mektubuna, kontrgarantiye veya diğer garantilere – transferable - (kabil-i devir) kaydını koymaya 
yetkilidir. Devir ve devirler halinde yeni muhataplar, teminat mektubu, kontrgaranti veya diğer garantilerin meblağını 
Banka’dan talep etmeye yetkili olup, Banka da muhatabın ilk talebinde derhal ödemeye yetkilidir. Devir ve devirler 
halinde işbu Sözleşmeden doğan tüm sorumluluklar Müşteri açısından aynen devam edecektir.

EK 10 - TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ (“TTK”)

Madde 43 - Taksitli Ticari Kredi

1. Banka, bu sözleşme ile açtığı ve açacağı kredilerin tamamını veya bir bölümünü Taksitli Ticari Kredi olarak 
kullandırabilir.
Kredi, Bankanın uygun gördüğü şekilde ve limiti içinde kalmak koşuluyla, TL veya döviz cinsinden veya dövize endeksli 
kredi olarak bir defada kullandırılacaktır. Ancak işbu GKS kapsamında, Bankanın uygun görmesi halinde Müşteri bir 
veya birden fazla TTK kullanabilecektir. Müşteri, kredinin vadesi başlangıçta belirlenerek anapara, faiz ve ferilerini 
içeren bir geri ödeme planı çerçevesinde ve masraf ve komisyonları ile birlikte geri ödeneceğini kabul ve taahhüt eder. 
Müşteri krediyi, işletmesinin gerektirdiği her türlü ihtiyacı finanse etmek için kullanabilecektir.
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2. Müşteri, işbu krediyi Banka’nın kabulü kaydıyla kredi hesabını borçlandırmak suretiyle nakden, hesaben veya kredi 
hesabı üzerine çek keşide etmek suretiyle kullanacağını, Banka’nın krediyi nakden, hesaben ya da kredi hesabı üzerine 
çek keşide etmek suretiyle kullandırma seçeneklerinden dilediğini uygulamakta serbest olduğunu, kredi kullanım 
şeklinin gereği olan tüm işlemleri eksiksiz olarak yapacağını, aksi takdirde Banka’nın işbu krediyi kullandırmama 
yetkisinin bulunduğunu kabul eder.

3. Kredi hesabının borçlandırılmasından itibaren, işbu kredinin faiz tahakkukunun, işbu Genel Kredi Sözleşmesinin 
ayrılmaz nitelikte bir parçası ve eki niteliğindeki geri ödeme planı çerçevesinde işlemeye başlayacağını Müşteri kabul 
ve beyan eder. Müşteri işbu TL kredi borçlarına, geri ödeme planlarında belirtildiği şekilde aylık/yıllık faiz tahakkuk 
ettirileceğini ve işbu faizin KKDF, BSMV ve sair ferileri ile birlikte tahsil edileceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Akdi ve 
temerrüt faiz oranlarında, Banka tarafından, yetkili merciiler veya mevzuatın izin verdiği oranda değişiklik yapılması 
halinde, Müşteri bu faiz oranlarının değişiklik tarihinden itibaren kredi borçlarına uygulanmasını kabul ve taahhüt 
eder.

4. Müşteri; işbu kredi hesabının cari hesap usulüyle değil, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan geri ödeme 
planına göre işleyeceğini ve geri ödeme planında kabul ettiği vadelerde ve bu vadelerin karşılarında gösterilen 
anapara, faiz, fon ve gider vergisinden oluşan taksit tutarlarını nakden ve defaten ödeyeceğini, vadenin resmi tatil 
günlerine ve/veya hafta sonuna rastlaması halinde, vade gününün hafta sonu ve/veya resmi tatil gününden bir 
önceki iş günü sayılacağını ve ödemeyi buna göre yapacağını, bu suretle yapılan ödemenin erken ödeme olduğunu 
iddia ile kendisine erken ödeme nedeniyle faiz ödenmesini ve/veya faiz indirimi yapılmasını talep etmeyeceğini 
kabul ve beyan eder. Müşteri işbu krediyi dövize endeksli olarak kullandığı takdirde, Banka döviz alış kuru karşılığı 
bulunacak TL’yi nakden, hesaben veya kredi hesabı üzerine çek keşide etmek suretiyle kullanacağını, geri ödemenin 
ise, işbu sözleşmenin ekindeki geri ödeme planında ABD Doları/EURO olarak belirtilen taksitleri, efektif veya döviz veya 
ödeme anındaki Banka Efektif Satış Kuru karşılığı TL olarak yatıracağını, efektif olarak yatırdığında ödeme anındaki 
Banka efektif alış kuru karşılığı Türk Lirası tutarının; döviz olarak yatırdığında ise ödeme anındaki Banka döviz alış 
kuru karşılığı Türk Lirası tutarının esas alınacağını ve taksitlerin TL karşılıklarının borca mahsup edileceğini, kredinin 
kullandırımından sonra kurda artış olması yani kredi kullandırımına esas alınan kur ile ödemeye esas alınan kur 
arasında Banka lehine fark olması durumunda, bu farkı ve kur farkı nedeniyle doğabilecek BSMV, KKDF, sair vergi harç 
ve giderleri de Bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt ettiklerini, buna karşılık döviz kurlarında Banka aleyhine değişiklik 
olması ve ödeme tarihindeki kurun kredi kullandırım tarihindeki kurdan düşük olması halinde, krediyi, kullandırım 
tarihindeki kurun hiçbir şekilde altına düşmeyecek şekilde geri ödeyeceklerini, döviz karşılığı ödenecek tutarın 
ödeme tarihindeki Bankanın döviz alış kuru karşılığı Türk Lirası tutarının Banka kayıtlarında takip edileceğini, Banka 
kayıtlarından TL olarak takip nedeniyle doğabilecek kur farklarının da müşteri tarafından üstlenildiğini ve Bankaya 
ödeneceğini, Müşteri kabul ve taahhüt etmiştir.

5. Müşteri, geri ödeme planında belirtilen anapara, faiz, fon ve gider vergisinden oluşan taksitlerden herhangi birini 
vadesinde ödemediği veya bu sözleşmedeki yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmediği takdirde, 
vadesinde ödenmeyen anapara, faiz, fon ve gider vergisinden oluşan taksit ile bu taksiti takip eden taksitlerin 
anaparaları toplamının (döviz cinsinden borçlu ise o tarihte Bankanın uygulayacağı efektif satış kurundan TL 
karşılığının tamamının), hiçbir ihbar veya merasime gerek olmaksızın kendiliğinden muaccel olacağını ve bu nedenle 
sözkonusu toplam tutarı derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

6. Müşteri; ekli geri ödeme planında yeralan şekli ile ödemekle yükümlü olduğu işbu kredi borcunun ödenmesinde 
temerrüde düştüğü takdirde, temerrüt faizi uygulanacağını kabul ve beyan eder. 
Bankanın elde ettiği temerrüt faiz tutarı zararı karşılamaya yetmiyorsa müşteri ve kefiller temerrüde düşmekte 
kusuru bulunmadığını kanıtlayamadığı sürece, Bankanın bu munzam zararını (faiz tutarı ile zarar miktarı arasındaki 
farkı) dahi tazminle yükümlüdür.

7. Müşteri, akdi veya temerrüt faiz oranlarında yetkili merciler veya mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak Banka 
tarafından değişiklik yapılması halinde, bu farkların geri ödeme planına aynen yansıtılmak suretiyle, Banka’ca ödeme 
planının tek taraflı olarak değiştirilebileceğini, geri ödeme planına yansıyan bütün bu zam ve ilaveleri de, ihtara gerek 
olmaksızın ve hiçbir ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin, değişiklik tarihinden itibaren ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

8. Banka, Müşteriye kullandırdığı bu krediyi belirli bir mal veya hizmetin satın alınması ya da belirli bir satıcı ile hukuki 
işlem yapılması koşulu ile vermemiştir. Müşteri bu krediyi istediği kişi ile kuracağı hukuki ilişki çerçevesinde ve ticari 
amaçla, ya da işletme finansmanı amacıyla kullandığını beyan ve taahhüt eder. Kaldı ki, Banka, müşterinin krediyi ne 
amaçla ve/veya kiminle işlem yapılması için kullanacağını bilebilecek durumda değildir. Bu yüzden, müşteri ile mal ve 
hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiler arasında çıkacak uyuşmazlıklardan veya malın ayıplı olması, teslim edilmemesi, 
hizmetin eksik yapılması veya hiç yapılmaması ve benzeri hususlarda çıkabilecek uyuşmazlıklardan Bankanın hiçbir 
sorumluluğu olmayacağını ve bu gibi hususların borcun ödenmesi bakımından hiçbir etkisi olmayacağını müşteri 
kabul eder 
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9. Müşterinin erken kapama opsiyonu olmasa dahi, Bankanın uygun görmesi halinde Müşteri, borçlandığı miktarı 
vadesinden önce ödeyebilir. Bu durumdaki Müşteri, işbu kredinin borcunu vadesinden önce kapatmak istediği 
takdirde, erken kapama opsiyonu olmadığından bu hususun Bankanın kabulüne bağlı olduğunu, kredi borcunun 
vadesinden önce kapatılmasının ancak ödeme vadesinde işlemiş faiz içeren taksit ödendikten sonra kalan anapara 
ile birlikte, Bankaca aşağıdaki şekilde hesaplanacak erken kapama ücretinin de ödenmesi ile mümkün olacağını 
kabul ve beyan eder. Müşterinin müracaatı halinde Bankaca erken kapama maliyeti hesaplanır ve bu maliyet 
erken kapama ücreti olarak Müşteri ve kefillerden tahsil edilir. Erken kapama ücreti, mevcut kredinin erken kapanan 
meblağının, erken kapandığı tarihe kadar tahakkuk etmiş faiz tutarı ile, kredinin erken kapandığı tarihte aynı türde, 
kalan vadeye yeni kredi kullandırılmış olsa idi yeni kredinin vade sonuna kadar işleyecek faiz tutarı toplamının, 
mevcut kredinin kullandırım tarihinden vade sonuna kadar işleyecek faiz tutarından çıkarılması ile bulunacak tutara 
eşittir. Bu hesaplama sonucunda negatif bir değer çıkması halinde, Müşteriden erken kapama ücreti alınmaz.

10. Müşteri, 1 yıldan uzun vadeli kredilerde, ödememe sebebiyle kredinin kat edilmesine sebebiyet vermeyeceğini 
kabul ve taahhüt etmiştir. Müşteri, işbu kredinin düzenli ödenmemesi nedeniyle kredi hesabının erken kat edilmesine 
sebebiyet vermesi durumunda, kredinin 1 yıldan uzun vadeli olması nedeniyle indirimli faizle kullandırılmış 
olmasından kaynaklanan erken kapama maliyetini de “müşteri” ile “kefil” ve “kefiller”, BANKA’ya müştereken ve 
müteselsilen ödemeyi, geri dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder/ederler.

EK 11 - ÇEK İLE İŞLEYEN HESAPLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

Madde 44 - Çekle İşleyen Hesaplar

Müşteri’nin hesabı çekle işlediği takdirde Müşteri’nin bu hesap üzerine keşide edeceği ya da hesabına alacak 
kaydedilmek üzere temlik veya tahsil cirosu ile vereceği çekler aşağıdaki hükümlere tabi olacaktır:

1. Müşteri’nin hesabı üzerine keşide edeceği çekler Banka tarafından bastırılacak ve yalnız Müşteri’ye veya Banka 
uygun bulursa ve vekaletnamede özel yetki olması halinde vekiline teslim edilebilecektir.

2. Müşteri’nin hesabı üzerine keşide ettiği çekler yazı makinesi veya tükenmez kalemle düzenlenmiş ve her iki halde 
de tükenmez kalemle imzalanmış olacaktır. Çeklerin düzenlenmesinde veya imzalanmasında kullanılan başka cins 
bir kalemin yazısının zamanla kaybolması veya kolayca silinmesinden dolayı meydana gelebilecek yolsuzluklardan 
Banka sorumlu olmayacaktır.

3. Müşteri, hesabına gönderdiği havalelerin hesabına zamanında geçmemiş olması veya elektronik takasa ibraz 
saatinin sona ermesinden sonra hesaba para yatırılması hallerinin çekin karşılıksız kalmasını engellemeyeceğini 
kabul ve taahhüt eder.
4. Müşteri tarafından verilecek her çek yaprağı için 3167 ve 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında veya bunun yerine 
geçecek kanun veya mevzuat gereğince Banka’nın karşılıksız çekin hamiline ödemek zorunlu olduğu meblağı 
Müşteri’nin hesabından alarak bloke bir hesaba aktarmaya Banka yetkili olacak ve bu bloke hesap üzerinde Banka’nın 
rehin ve mahsup hakkı bulunacaktır.

5. Müşteri’nin hesabı üzerine keşide ettiği çeklerin kısmen karşılıklı olmaları halinde Banka yürürlükte bulunan çek 
mevzuatı çerçevesinde işlem yaparak kısmi karşılığı ödemeye yetkili olacak ve kısmi karşılık Müşteri’nin hesabından 
düşülecektir. Ayrıca Müşteri, keşide ettiği çekin/çeklerin, ibrazında kısmen karşılığının bulunması durumunda, söz 
konusu kısmi karşılık tutarının Banka tarafından hesapta hamil lehine bloke edileceğini bildiğini ve bu bedelin kendisine 
ödenmesini Banka’dan talep edemeyeceğini beyan ve kabul eder.

6. Müşteri, hesabı üzerine keşide ettiği çeklerin ibrazında karşılığının bulunmaması halinde, çek karşılığının, Müşteri’nin 
vadeli hesapları da dahil olmak üzere, Banka nezdindeki diğer hesaplarından çekle işleyen hesaba virman yapılmak 
suretiyle ödenmesinde Banka’yı yetkili kılmıştır. Banka bu işlemleri yapmaya yetkili olmakla birlikte bu konuda 
yükümlü değildir.

7. Müşteri’nin hesabı üzerine keşide ettiği çeklerin karşılıksız çıkmasından sonra Müşteri tarafından veya üçüncü 
kişilerce anılan hesabına para yatırılması halinde karşılıksız çıkan çekleri, tüm sorumluluk Müşteri’ye ait olmak üzere 
hamile ödemeye Banka yetkili olacaktır.

8. Banka dilerse çizgili çek kullandırabilecektir.

9. Banka dilediği zaman gerekçe göstermeksizin çek defterlerinin iadesini talep edebilir. Müşteri, Banka’nın talebini 
öğrendikten sonra Banka tarafından yapılacak ihtarda belirtilecek süre içinde çek defterlerini iade etmediği takdirde 
Banka’nın bu yüzden uğrayacağı zararı Banka’nın ilk yazılı talebinde derhal ödeyecektir.



ING Bank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi 39 /62

10. Kullanılmayan ya da kullanıma elverişli olmayan çek yaprakları ile hesabın kapatılması halinde o tarihe kadar 
kullanılmamış olan çek yaprakları veya defterleri Banka’ya geri verilecektir.

11. Çekin ödenmesi sırasında Banka, fiilen şubelerine ibraz edilen çekler için hamilin kimliğini mevzuata uygun şekilde 
tespit edecektir. Çekin ibrazında Banka, hamilin kimliğini veya çeki şüpheli görmesi halinde ödemeyi yapmayacaktır.

12. Banka çek hamilinin kimliğini ve çekin sahte ve/veya tahrif edilmiş olup olmadığını makul bir özen ile inceleyecek, 
bu makul inceleme çerçevesinde tespit edilemeyecek sahtecilik veya tahrifattan Banka sorumlu tutulamayacak ve 
bu tür durumlarda çek bedeli Müşteri hesabına borç kaydedilecektir.

13. Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilmek üzere temlik veya tahsil cirosu ile vereceği, hamili bulunduğu çekleri, 
Banka provizyon almadan, bedellerini tahsil ettikten sonra veya etmeden önce Müşteri’nin hesabına alacak 
kaydedip etmemeye yetkilidir. Müşteri’nin talep ettiği bu uygulama sonucu çekler, keşideli oldukları hesabın/
hesapların bulunduğu şubeye/şubelere ulaştıklarında ibraz edilmiş sayılacaklar ve çeklerin keşide edildikleri hesapta/
hesaplarda karşılıkları olmadığının çeklerin hesabın/hesapların bulunduğu şube/şubelere ibrazında öğrenilmesinden 
ya da çeklerin hesabın/hesapların bulunduğu şubeye/şubelere ulaşıncaya kadar bu hesaptaki/hesaplardaki karşılığın 
çekilmesinden dolayı Banka’nın herhangi bir kusuru olmadığı takdirde ve bu nedenle Banka’nın uğrayacağı zararlar 
Müşteri’ye ait olacaktır. Banka’nın ilk talebinde bu meblağ, Destek Hesaba İlişkin Hükümlerin düzenlendiği maddede 
belirtilen borç tutarına aynı maddede belirtilen faiz oranının uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz, BSMV ve 
KKDF kesintisi ile birlikte nakden ödenecek veya Müşteri’nin hesabına borç kaydedilecektir.

14. Müşteri’nin, hamili bulunduğu ve hesabına alacak kaydedilmek üzere verdiği söz konusu çeklerden dolayı 
hesabına geçirilen alacak kayıtları, valör tarihinden itibaren karşılığı bulunmak kaydıyla geçerli olacaktır. Müşteri, 
hesabına geçirilen çek veya çeklerin karşılıksız çıkması halinde re’sen Banka’ca hesabına borç kaydedilmesini kabul 
ve beyan eder.

15. Müşteri’nin hamili bulunduğu, bedeli tahsil edildiğinde hesabına alacak kaydedilmek üzere temlik veya tahsil 
cirosu ile Banka’ya teslim edeceği çeklerin postada geçecek süre içinde ibraz müddetinin dolması ve çekten cayılması 
durumunda doğabilecek sonuçlar Müşteri’ye ait olacaktır. Banka’ca postaya vermede herhangi bir gecikme 
olmaması koşuluyla postada ortaya çıkabilecek gecikmeler ile çekin postada kaybolmasından doğan sonuçlardan 
Banka sorumlu olmayacaktır.

16. Müşteri’nin hesabına alacak kaydedilmek üzere temlik veya tahsil cirosu ile vermiş bulunduğu çeklerin hesabına 
kaydedilmesinden doğan karşılık, işbu Sözleşmenin “Bankanın Rehin ve Hapis Hakkı, Alacaklı Hesaplara Uygulanacak 
Faiz Oranı ve Temlik Yasağı” maddesi uyarınca, Müşteri’nin doğmuş ve doğacak tüm borçlarının teminatını teşkil 
etmek üzere Müşteri tarafından Banka’ya rehnedilmiş olup, çek bedelleri Banka tarafından Müşteri’nin hesabına borç 
kaydedilerek borcuna mahsup edilecektir.

17. Müşteri, temlik veya tahsil cirosu ile vereceği hamili bulunduğu çeklerin, Banka’ca provizyon alınmaksızın 
hesabına alacak kaydedilmesi halinde, işbu çeklerin muhatap şubelere gönderilmesi sırasında postada kaybolması 
veya herhangi bir nedenle zayi olması veya karşılıksız çıkması ihtimaline karşılık, alacak kaydedilen miktar üzerinde 
Banka’nın muvafakati olmadıkça tasarruf etmeyecek ve Banka Müşterinin hesabına alacak kaydedilen meblağı 
kendisine kullandırıp kullandırmamaya yetkili olacak, bu meblağ Banka’ya rehinli olacaktır. Müşteri çekin postada 
kaybolması halinde çek meblağını faiz, BSMV ve KKDF kesintisi ile birlikte Banka’nın ilk talebinde derhal nakden 
ödeyecek veya bu meblağ hesabına borç kaydedilecektir.

18. Müşteri, gerek keşide çeklerinin gerek imzalı veya imzasız diğer çeklerin rızası veya adına çek düzenlenen 3. kişinin 
rızası dışında herhangi bir şekilde elden çıkması halinde (kaybolma, çalınma, zorla alınma gibi) veya çekte sahtekârlık 
ve tahrifat yapılması durumunda bu hususu çeklerin alındığı şubeye, keşide çekleri için çekte muhatap olarak belirtilen 
şubeye gecikmeye yer vermeksizin en çabuk vasıta ile bildirecek ayrıca gerek bu çeklerin iyi muhafaza edilmemesi 
veya rıza dışında elden çıkması, gerekse bu hususları yukarıda sözü edilen şubelere derhal bildirmemesi veya hiç 
bildirmemesi halinde her türlü sorumluluk Müşteri’ye ait olacak ve bu yüzden Banka herhangi bir şekilde zarara 
uğradığı veya ödemede bulunduğu takdirde bu zararı tazmin edecek veya ödemeyi karşılamayı yüklenecektir. Çek 
defterlerinin muhafazasından ve çeklerin kaybından ötürü her türlü sorumluluk Müşteri’ye ait olduğundan, kaybolan 
çeklerin ödenmesi halinde dahi, çek bedelleri Müşteri’nin hesabına borç kaydedilecektir. Ancak Müşteri, yanlış bir 
ödemeye veya çekin karşılıksız yazılmasına engel olmak için, adli mercilerden çekin ödenmesini ya da karşılıksız 
yazılmasını engelleyecek nitelikte bir Karar temin ederek Banka’ya ibraz ettiği takdirde kaybolan çeklere ait bedeller 
Müşteri hesabına borç kaydedilmeyecektir.

19. Müşteri’nin, hesabına alacak kaydedilmek üzere, Banka’ya temlik veya tahsil cirosu ile verdiği ve Banka tarafından 
Muhatap Bankalarına fiziken ibraz edilen ve/veya fiziken ibraz edilmeyen ve/veya elektronik takas yolu ile işleme 
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konu edilen çeklerin Muhatap Bankalarınca takas gününde, gün sonuna kadar (Saat 24.00) karşılıksız olduğunun 
ve/veya herhangi bir sebeple ödenmeyeceklerinin bildirilmesi halinde çek bedelleri, Müşteri hesabına geçmiş 
olsa dahi Muhatap Bankaya iade olunacaktır. Müşteri, hesabına alacak geçilmiş olan çek bedellerinin Muhatap 
Bankasına iadesini teminen, Banka’nın yurtiçinde ve dışında bütün şubelerindeki vadeli/vadesiz her türlü hesaplarının 
bakiyelerinin, doğmuş ve doğacak her türlü alacağının Banka’ya rehnedilmiş olduğunu ve muaccel olup olmadığına 
bakılmaksızın ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Banka’ca takas/mahsup edilebileceğini kabul ve beyan eder.

20. Müşteri, ticari işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde, tacir olmayan kişinin çek defterini kullanmayacağını, kullanması 
durumunda ise bu husustaki hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

21. Müşteri’nin hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenlediğini tespit etmesi halinde Banka, 
mevcut delilleriyle birlikte durumu, tespit tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Cumhuriyet Başsavcılığına ve 
Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmekle yükümlü olup, Müşteri, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, idari para 
cezası ile cezalandırılacağını ve bu husustaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu bildiğini beyan eder.

22. Müşteri’nin talebi üzerine, gerek emrine gerek üçüncü şahıslar adına ve şubelerin üzerine muhatap şube ismi 
belirtilerek Banka’ca imzalanarak düzenlenecek keşide çekleri herhangi bir kişi aracılığı olmadan Müşteri tarafından 
teslim alınacak, Müşteri’nin, keşide çeklerinin bedellerine karşılık yatıracağı paralar Banka’da bloke olarak kalacaktır.

EK 12 - DESTEK HESABA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

Madde 45 - Destek Hesap 

Tanımlar:
Aşağıda yer alan;

Destek Hesap: İşbu sözleşme hükümleri gereğince Banka’ca belirlenecek kurallara göre ve Banka tarafından 
Müşteri’ye tanınan limit dahilinde belirlenmiş kredinin kullandırılması için, Müşteri adına açılan vadesiz mevduat 
hesabını,

POS: Müşteri’nin ve Ek Kart Hamillerinin Banka kartıyla yapılan işlemleri, satış işlemi ile ilgili bilgileri Banka sistemine 
bilgisayarına aktaran, bu kartların geçerliliğinin kontrolünü sağlayan ve işlem için otokontrolünü yapan ve yapılan 
işlemlerle ilgili olarak Banka’dan otorizasyon alınmasını sağlayan özel bilgisayar terminalini

ifade eder.

1. Destek Hesap’ın Açılması:
Müşteri Banka’nın, kredi limitini ve kullandırım şartlarını belirlemeye, belirlenen limiti Müşteri’nin talimatı ile Ek Kart 
verilen Ek Kart hamillerine kullandırıp kullandırmamaya, tahsis edilen limiti azaltıp çoğaltmaya, Banka tarafından 
gerekli görülmesi durumunda kredinin durdurulmasına, kredinin muaccel kılınmasına yetkili olduğunu, Banka’ca kredi 
limiti değiştirildiğinde, Banka tarafından yapılan bildirim eline ulaşmasa bile işbu sözleşme kapsamında Banka’ya 
karşı sorumlu olacağını, Banka’nın kendisine bildirilen limit değişikliğine bildirim tarihinden itibaren uyacağını, tahsisli 
limit üzerinde kredi kullanmayacağını, Banka tarafından talep edilen teminatları sağlamayı beyan, kabul ve taahhüt 
eder. 

2. Destek Hesap’tan Kredinin Kullanımı:

2.1 Müşteri; kredinin nakit ihtiyacının karşılanması (ATM, vezneler ve şube gişeleri), alışveriş işlemleri (POS’lar ile), 
kredi kullandırımı ve bildiriminden doğan masraf ve komisyonlar, fatura, sigorta, bireysel emeklilik veya düzenli 
ödeme talimatının yerine getirilmesi, havale ve virman talimatlarının gerçekleştirilmesinde devreye gireceğini, 
Destek Hesap’ının, Müşteri’nin vadesiz tasarruf mevduatı hesabına bağlantılı olarak açılacağını, kredinin kullanılması, 
faiz tahakkuku, kredi tahsilatlarının (anapara, faiz, fon ve vergi) yapılışı konusunda Banka’nın yürürlükteki mevzuat 
ve kendi uygulamaları doğrultusunda işlem yapacağını, kredi limitinin aşılması, tahakkuk dönemi sonunda oluşan 
anapara, faiz, fon ve verginin ödenmesinde gecikilmesi, teminat yetersizliği oluşması durumunda yürürlükteki 
mevzuat doğrultusunda işlem yapmaya başlayacağını, bunun sonucu olarak Banka’nın kredi limitini sıfırlaması 
ya da kredi limitini düşürmesi, sözleşmeyi feshetmesi ve Müşteri hesabının kanuni takibe aktarılması gibi sonuçları 
doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

2.2 Müşteri’ye tahsis edilen kredi limitinden, hesap borçta çalışacak şekilde günlük olarak çekilen kredi anaparasının ve 
bu anaparaya işleyen faiz, KKDF, BSMV’nin kredi kullanılması tarihinden itibaren Banka’ca belirlenen şartlar dahilinde 
geri ödenmemesi, hesabın artı bakiyeye geçmemesi durumunda, kredi kullanımının dondurulması veya otomatik 
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tahsil blokajı konulması, sözleşme hükümlerinden birinin ihlal edilmesi veya Banka’nın gerek göreceği herhangi bir 
nedenle hesabın kesilmesi halinde borcun tamamı muaccel olur ve muaccel olan borca ödeme gününe kadar işbu 
Sözleşmede öngörülen temerrüt faizi uygulanır.
2.3 Müşterinin bu sözleşme uyarınca Banka’ya ödemek zorunda olduğu herhangi bir tutarı vade tarihinde ödememesi, 
kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerden herhangi birini zamanında yerine getirmemesi, protestolu senedinin 
veya karşılıksız çekinin çıkması, tarafına herhangi bir kimse tarafından iflas, haciz, ihtiyati tedbir vs. yollardan yasal 
kovuşturmaya başlanması, tarafından iflas yahut konkordato talebinde bulunulması, herhangi bir beyan ve teyidinin 
ya da verdiği bir belge ya da bilginin herhangi bir şekilde doğru olmadığının Banka’ca anlaşılması, mali durumunu 
olumsuz etkileyecek eylem ve işlemlerde bulunması, mali durumunda piyasa koşullarına göre olumsuz gelişmeler 
olması hallerinde veya bu sayılan durumlar tahdidi nitelikte olmadığından, hukuki mevzuatın elverdiği diğer hallerde 
de Banka’ca ayrıca bir ihbar ve ihtarda bulunulmasına gerek olmaksızın, Banka alacağı muaccel hale gelecektir.

2.4 Banka haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde kredi ilişkisinin tamamını ve/veya bir kısmını keserek Müşteri’ye 
noter kanalıyla ihbarda bulunmak veya iadeli taahhütlü mektup veya telgrafla bildirmek suretiyle alacağını muaccel 
kılmaya, borcun tüm fer’ileriyle birlikte hemen ifa ve derhal icrasını talep etmek hakkını haizdir. Müşteri Banka’nın 
yapacağı ihtar ile mütemerrit olur.

3. Faiz, KKDF, BSMV Uygulaması:
Müşteri; işbu Destek Hesap uyarınca, kredinin kullanılma tarihinden itibaren aylık %... oranında kredi faizi, Teminatlı 
Destek Hesap uyarınca, kredinin kullanılma tarihinden itibaren aylık %... oranında kredi faizi, faiz üzerinden KKDF, 
BSMV ödemeyi, KKDF, BSMV, faiz oranlarında meydana gelecek değişikliklerin kendisine yansıtılacağını, Banka’nın faiz 
oranlarını, önceden bildirimde bulunarak, dilediği zaman değiştirmeye yetkili olduğunu, faiz oranlarının kararname 
ya da kanun ile değiştirilmesi durumunda Banka’nın gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkili olduğunu kabul ve beyan 
eder.

4. Teminat:
Banka, Müşteri’ye, bu krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü teminat karşılığında kullandırabilir. 
Müşteri, Banka’nın talep etmesi halinde yeterli teminatları vermeyi ve sigortaları yaptırmayı, teminatın değerinde 
azalma olması halinde Banka’nın talep ettiği ek veya yeni teminatları vermeyi kabul eder.

Banka, Müşteri’ye; Destek Hesap kredisini ya da Müşteri’nin Banka nezdindeki başkaca kredilerini teminat karşılığında 
kullandırma hakkına sahip olup; ayrıca Banka, Banka tarafından belirlenecek marjlar üzerinden, kendi inisiyatifi 
doğrultusunda, Destek Hesap limitini ya da Müşteri’nin Banka nezdindeki başkaca kredilerinin limitlerini uygun 
gördüğü şekilde artırıp düşürme, bu kredi limitlerini sıfırlama ve kredi kullandırmama hakkına sahiptir.

5. Teselsüllü Müşterek Hesaba Bağlı Destek Hesap:
Hesabın, hesap sahiplerinin münferit kullanımlarına uygun, teselsüllü müşterek hesap şeklinde çalışması durumunda, 
hesap sahiplerinden her biri teselsüllü müşterek Destek Hesap ile ilgili olarak tek başlarına tasarrufa yetkili olduklarını 
ve diğer hesap sahibi/sahiplerinin Destek Hesap’ını kullanmalarından dolayı doğacak tüm sonuçlardan müştereken 
ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt ederler.

6. Çek Kullanımı:
Müşteri; keşide etmiş olduğu çeklerin Banka tarafından kendisine tanınan limit dahilinde karşılanacağını, hesap 
bakiyesi ve Destek Hesap limitinin çek tutarını karşılamaması durumunda karşılıksız çek keşide etmiş olacağını ve 
Banka’nın, 5941 sayılı Çek Kanunu veya bunun yerine geçecek kanun ve mevzuat gereğince işlem yapacağını kabul 
eder.

7. Temerrüt Faizi:
Müşterinin, Banka’ya olan borcunun muacceliyet kazanması ve mütemerrit duruma düşmesi halinde işbu 
sözleşmenin temerrüt faizi hükümleri uygulanır.

EK 13 - KURUMSAL KREDİ KARTINA (ŞİRKET KREDİ KARTINA) İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 46 - Kurumsal Kredi Kartı 

Müşteri (Şirket/ÜYE), bir başvuru formu doldurup imzalamak suretiyle, kurumsal kredi kartı talebinde bulunabilir. 
ÜYE’nin işbu Sözleşmeyi imzalaması, BANKA’ya Kurumsal Kredi Kartı verme yükümlülüğü getirmez. ÜYE ve Kurumsal 
Kredi Kartı Kullanıcıları, kartını/kartlarını Kurumsal Kredi Kartı kullanım süresi içinde yürürlükte olan kanun, kararname, 
tüzük, yönetmelik, tebliğler ile EUROPAY/ MASTERCARD ve VISA INTERNATIONAL ve/veya BANKA’ca ileride dahil 
olunabilecek diğer kart sistemlerinin tüm dünyada geçerli olan kurallarına, bu Sözleşmenin içeriğine ve BANKA’nın 
belirlediği kurallara göre kullanmayı kabul ve taahhüt eder/ederler. ÜYE, Kurumsal Kredi Kartı kullanıcılarının bu 
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kurallara uygun davranmasını sağlayacağını, aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, taahhüt 
ve garanti eder.

Tanımlar ve Kısaltmalar:
Aşağıda yer alan;
EUROPAY/MASTERCARD ve VISA INTERNATIONAL ve/veya ileride dahil olunabilecek diğer kart sistemlerini Türkiye’de 
temsile tam yetkili olan ING Bank A.Ş. kısaca “BANKA”;

BANKA tarafından adına özel kredi kartı hesabı açılan ve işbu Sözleşme çerçevesinde BANKA tarafından verilen kredi 
kartını şahsen veya bizzat belirlediği gerçek kişi personeline/elemanlarına kullandıran ve bu kartlarla ilgili gerek 
şahsı gerekse personeli/elemanı tarafından münhasıran BANKA’nın kararıyla tahsis edilecek limitler çerçevesinde 
yapılacak nakit çekme, harcama ve diğer tüm tasarruf ve işlemlerden bu Sözleşmedeki şartlarla bizzat sorumlu olan 
şahıs firmaları ve tüzel kişiler kısaca “ÜYE”/“ŞİRKET”;

EUROPAY/MASTERCARD ve VISA INTERNATIONAL ve/veya BANKA’ca ileride dahil olunabilecek diğer kart sistemleri 
birlikte ya da ayrı ayrı kısaca “KREDİ KARTI SİSTEMLERİ”;

BANKA’nın ÜYE’nin belirlediği gerçek kişi personeline/elemanına vermiş olduğu ve BANKA’nın belirlediği kredi limiti 
dahilinde, bedelini nakden ödeme zorunluluğu olmaksızın yurtiçi ve yurtdışı üye işyerlerinde limitler dahilinde 
alışveriş yapmak, hizmet sağlamak veya nakit çekme olanağı veren, mülkiyeti BANKA’ya ait Kurumsal Kredi Kartı 
kısaca “KART”;

ÜYE’nin BANKA’ya yapmış olduğu talep doğrultusunda, BANKA’ca kendisine kurumsal kredi kartı verilen, bu kart ile 
şirketin kredi kartı hesabından tahsil edilmek üzere BANKA’nın belirleyeceği limitlerde nakit çekme, harcama (mal ve 
hizmet alınması) ve kendilerine tanınan diğer tasarruflarda bulunma yetkisine sahip şirket personeli/elemanı gerçek 
kişiler kısaca “ŞİRKET KREDİ KARTI HAMİLİ (ŞKKH)”;

BANKA’nın dahil olduğu veya ileride olabileceği kart sistemlerindeki mali kuruluşlara bağlı olarak ŞKKH’ye mal ve 
hizmet sunan veya BANKA’nın verdiği yetki dahilinde nakit ödemesi yapabilen işletmeler ile sahipleri kısaca “ÜYE 
İŞYERİ”;

KART ile yapılan alışverişte harcama belgesi veya nakit avans işlemlerinde nakit çekme belgesi düzenlenirken 
kullanılan ve üye işyerinin unvanı ile ŞKKH/EK Kart Hamili’nin kart numarası ve adını veya unvanını harcama belgesine 
aktarmaya yarayan aygıt kısaca “IMPRINTER”;

Kişiye özel verilen ve KART ile birlikte elektronik işlemlerde imza yerine kullanılan kimlik kod numarası kısaca “PIN” 
(Personal Identification Number);

Imprinter yerine kullanılan ve ŞKKH/EK Kart Hamili’nin ÜYE kredi hesabından yaptığı harcamalar ile ilgili kayıtlarını 
tutan elektronik aygıt kısaca “POS”;

Otomatik vezne gibi çalışan ve nakit çekme başta gelmek üzere değişik bankacılık işlemlerinin yapıldığı elektronik 
aygıt kısaca “ATM”;

BANKA şubeleri, ATM veya nakit ödeme yapmalarına izin verilen üye işyerlerinden kart ile nakit çekme işlemi kısaca 
“NAKİT ÇEKME”;

Mal ve hizmet karşılığında işlemin yapılması sırasında doldurulup, ŞKKH/Ek Kart Hamili tarafından imzalanmak/şifre 
girilerek onaylanmak sureti ile ÜYE’yi BANKA’ya karşı ilgili tutarı ödeme taahhüdü altına sokan belge kısaca “SATIŞ 
BELGESİ” (Sales Draft);

VISA/MASTERCARD/EUROCARD kullanılarak alınmış veya sağlanmış olan bir mal veya hizmetin iadesi veya iptal 
halinde veya hataen yapılan herhangi bir fazla tahsilatın iadesi için üye işyerleri tarafından imzalanan belge kısaca 
“ALACAK BELGESİ” (Credit Voucher);

Nakit ödeme karşılığında ŞKKH/Ek Kart Hamili tarafından imzalanan, şifre girilerek onaylanan ya da ATM’lerden 
işlem yapılması durumunda anılan aygıtın ŞKKH/Ek Kart Hamili’ne imzasız olarak verdiği belge kısaca “NAKİT ÇEKME 
BELGESİ”; 

Kurumsal Kredi Kartı hamilinin mal aldığı veya hizmet sağladığı üye işyeri ile aynı mahalde bulunmaması halinde;

i) ŞKKH’nin aldığı/alacağı mal veya hizmet bedelini defaten veya taksitler halinde ÜYE’nin kredi kartı hesabından 
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ödenmek üzere üye işyerlerine verdiği tahsilatın yetkisini belgeleyen sipariş mektubu kısaca “MEKTUP SİPARİŞİ” 
(Mail Order);

ii) ŞKKH’nin aldığı/alacağı mal veya hizmet bedelini defaten ve taksitler halinde ÜYE’nin kredi kartı hesabından 
ödenmek üzere üye işyerlerine telefon ile verdiği ve üye işyerinin mal veya hizmeti ŞKKH’ye iletmesi ile kanıtlanan 
harcamalara ilişkin sipariş kısaca “TELEFON SİPARİŞİ” (Telephone Order);

BANKA tarafından ŞKKH’ye ya da ÜYE’ye herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın BANKA’nın münhasır 
yetkisi ile her zaman değiştirilmesi mümkün olan ve BANKA tarafından öngörülen dönemde, ÜYE’nin belirlediği 
ŞKKH’nin, tahakkuk ettirilecek faiz ve komisyonlar dahil, mal ya da hizmet temin ederek ya da nakit çekerek aşmaması 
zorunlu bulunan parasal sınır kısaca “KREDİ LİMİTİ”;

BANKA’nın kart aracılığı ile ŞKKH tarafından yapılan harcama ve nakit çekme işlemlerini belirleyerek, faiz ve komisyon 
dahil, ÜYE’nin ödemesi gereken borcunu saptadığı tarih kısaca “HESAP KESİM TARİHİ”;

BANKA tarafından belirlenen dönemlerde ÜYE’ye ve ayrıca ŞKKH’nin üye şirket adresine olmak üzere (ÜYE’nin talebi 
ve BANKA’nın kabulü ve belirli bir faks numarası, e-posta adresi veya mobil telefon numarası bildirilmesi kaydıyla 
sadece faks, elektronik posta ya da SMS yolu ile) ÜYE’ye ve/veya her bir ŞKKH’ye ve/veya Ek Kart Hamiline gönderilen 
harcama, nakit çekme, faiz, ücret, komisyon ve diğer borç ya da alacak tutarları ile sair her türlü kaydın gösterildiği 
hesap dökümü kısaca “HESAP ÖZETİ”;

ŞKKH/Ek Kart Hamili’nin kart ile yaptığı işlemler nedeni ile ÜYE’nin BANKA’ya borçlu olup, ödemekle yükümlü 
bulunduğu ve kendisine hesap özeti ile ya da BANKA tarafından gönderilecek diğer ihbar yazıları ile bildirilen ödeme 
günü kısaca “SON ÖDEME TARİHİ”;

BANKA ve ÜYE birlikte kısaca “TARAFLAR”;

ÜYE’nin yazılı talimatı ile şirket hesabından ve ÜYE’nin aksine açık yazılı talimatı olmadıkça aynı limit dahilinde ayrı 
bir KART (EK KART) ile bağımsız bir kullanım yetkisi verdiği ve kendisi ile birlikte müşterek ve müteselsil borçlu olan kişi/
kişiler “EK KART HAMİLİ”,

Kart kullanıcılarının internet, telefon, mail order veya benzeri diğer iletişim araçlarını kullanarak, satıcı/sağlayıcı ile 
karşı karşıya gelinmeksizin yaptıkları ve fiziki olarak karta ihtiyaç duyulmayan alışverişlerde kullanılmak üzere limiti 
ÜYE’nin limiti dahilinde ve ÜYE tarafından belirlenen ve yukarıda belirtilen alanlar dışında kullanılamayan kredi kartı 
“SANAL KART”,

BANKA’nın Üye İşyeri’ne verdiği yetki doğrultusunda, taksitli kart ile yapılan satışlarda BANKA’nın satış bedelleri 
üzerine belli oranda bir vade farkı ekleyerek bulunan yeni tutarı birden fazla eşit vadeye ayırarak işyerine bildirdiği 
ve bulunan yeni tutarın bildirilen vadelerde BANKA’nın hesap özetine sıra ile borç kaydedildiği alışveriş tipi “VADELİ 
SATIŞ”;

Hesap Özeti’nde yer alan, Banka’nın dilerse bu miktardan az olmamak üzere belirleyebileceği ve son ödeme tarihinde 
ödenmesi gereken asgari tutar “ASGARİ ÖDEME TUTARI”

olarak anılacaktır.

1. Kartların Kullandırılmasında Banka’nın Yetkileri:

1.1 Kartı Kullandırma Koşullarının Değiştirilmesi: BANKA söz konusu kartları limiti içinde kalması koşuluyla 
kullandırabileceği gibi, tahsis ettiği limitleri münhasıran kendi yetkisinde olmak üzere azaltabilir veya artırabilir, hatta 
bazı durumlarda sıfırlayabilir. BANKA ayrıca, bakiyesi sıfıra inmiş, (riski bulunmayan) kartları kullanıma kapatarak 
dilediği limitlerle yeni kartlar verebilir. BANKA verdiği kartları kısmen veya tamamen kullandırmaya ve kullandırma 
koşullarını saptamaya, değiştirmeye, limitleri dondurmaya, azaltmaya veya artırmaya yetkilidir. BANKA bu haklarını 
herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak kullanmaya yetkilidir. Banka ayrıca faiz, komisyon ve diğer 
ücretleri değiştirebileceği gibi, kartın kullanımını da iptal edebilir.

1.2 Kartın Başka Şubeye Nakledilmesi: BANKA uygun gördüğü takdirde, bu kartların tümünü veya bir bölümünü işbu 
Sözleşme çerçevesinde olmak üzere, bu kartların verilmiş olduğu şubeden başka bir veya birden ziyade şubesinde 
kullandırtabilir. Kartların bu şekilde diğer bir şubeye nakledilmesi halinde doğmuş ve doğacak borçların teminatı 
olarak verilmiş ve verilecek bütün teminatlar aynı hüküm ve şartlarda diğer şubeler için de geçerli olacaktır.

1.3 Bilgi Paylaşımı: BANKA, ÜYE, ŞKKH ve Ek Kart Hamili ile arasındaki, kart verilmesinden doğan, borç-alacak ilişkisine 
ait bilgileri uygun göreceği kişi ve/veya kuruluşlara aktarma yetkisine sahiptir.
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2. Üye, Ek Kart Hamili ve Şirket Kredi Kartı Hamilinin (ŞKKH) Yükümlülükleri:
2.1 Üye, ŞKKH /Ek Kart Hamilinin, Kurumsal Kredi Kartı ve bağlı Ek Kartlarını kullanımdan doğacak her türlü 
sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu kartların kullanımı nedeniyle doğacak borçların asli borçlusu olduğunu, bu 
kartları tamamen ticari amaçlarla ve mesleki faaliyetleri dahilinde kullanmalarını temin etmeyi, KART’ın kullanılması 
halinde kredinin ticari amaç çerçevesinde kullanılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2 Kartı Bizzat Kullanmak: ŞKKH, Ek Kart Hamili, kartını bizzat kullanmak ve ÜYE de bunu sağlamak için gerekli 
tedbirleri almak zorunda olup, kartın üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanımı nedeni ile doğabilecek maddi ve 
manevi her türlü zarardan, kusursuz dahi olsa ÜYE sorumlu olur. ÜYE, kartın ŞKKH ve/veya Ek Kart Hamili dışındaki 
kişilerce kullanılmasını engellemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve kart kullanıcısı ŞKKH/Ek Kart Hamili’ne gereken 
uyarıları yapmakla yükümlü olup, buna rağmen kartın üçüncü kişilerce kullanımı nedeniyle BANKA’nın uğrayacağı 
her türlü zararı BANKA tarafından talep edilmesinden itibaren, derhal, nakden ve defaten BANKA’ya ödemeyi kabul 
ve taahhüt etmiştir.

2.3 Kartın İmzalanması: Kurumsal kredi kartlarını personeli/elemanları adına teslim alan ÜYE, her bir kartın 
arkasındaki imza yerine kartın kullanıcısı ŞKKH/Ek Kart Hamili’nin her türlü işlerinde kullandığı (medarı tatbik) imzasını 
derhal ve bizzat atmasını sağlamakla yükümlüdür. ÜYE’nin sorumluluğu, kartların zilyetliğine geçtiği veya fiziki varlığı 
bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan itibaren başlar.

2.4 Kartın Kullanılabileceği Yerler: ŞKKH/Ek Kart Hamili, Kart’ını kart sistemlerine bağlı işyerlerinde, yurtiçi ve yurtdışı 
harcamalarda, ilgili tutarın ÜYE’nin BANKA nezdindeki hesabından mahsup edilmesi koşulu ile alışverişlerinde veya 
limit tahsis edilmişse nakit çekmede kullanacaktır.

2.5 Nakit Çekme Halindeki Yükümlülükler: ŞKKH/Ek Kart Hamili, BANKA şube ve ofislerinden ve diğer yurtiçi ve 
yurtdışı bankalardan ya da üye işyerlerinden münhasıran BANKA’nın yetkisinde olmak üzere limit tahsis edildiği ve 
nakit çektiği takdirde, ÜYE; çekilen tutar üzerinden BANKA’ya BANKA tarafından belirlenen oranda faiz, fon, vergi ve 
komisyon ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2.6 Satış Belgesinin İmzalanması ve Saklanması: ŞKKH/Ek Kart Hamili, üye işyerinde yaptığı alışveriş karşılığında 
kart sistemlerine bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenip üye işyerine verilmiş olan Satış Belgesi’ni kartın arkasındaki 
imzası ile uyumlu bir biçimde imzalayıp, veya şifresini kullanmak suretiyle işlemi onaylayıp, anılan belgenin bir suretini 
kendisinde saklayacaktır. Taraflar, bu suretin ÜYE ile BANKA arasındaki hesap mutabakatında ÜYE’nin borçlandığı 
tutarı kanıtlamaya yarayan bir belge niteliğinde olduğunu beyan ve kabul ederler.

2.7 Satış Belgesinin Kanıt Gücü: ÜYE, satış belgesi istemek için uluslararası geçerli sürelere uymak zorundadır. 
Bu süreler geçtikten sonra ÜYE, BANKA’dan satış belgesi talep edemez. ÜYE, BANKA tarafından açılan veya BANKA 
aleyhine açılan kart ile ilgili davalarda, satış belgelerinin yanı sıra gerektiğinde mikrofilm, fiş, fotokopi gibi kopyaların 
veya harcama listesi, hesap özeti fotokopileri veya asıllarının satış belgeleri yerine geçerli olduğunu ve bunların 
adli mercilere delil olarak ibraz edilebileceğini kabul eder. ÜYE, satış belgelerini BANKA’dan talep ettiği veya anılan 
belgelerin yetkili kuruluş ve mahkemelerce BANKA’dan istenmesi durumunda, bunların sağlanması nedeni ile 
doğacak masrafları ödemeyi kabul eder.

2.8 Satış Belgesinin Düzenlenmesindeki Dikkat Gösterme Yükümlülüğü: ÜYE, ŞKKH/Ek Kart Hamili’ni, alışveriş 
yaptığı üye işyerlerinde, kendisine imzalatılacak/şifresi ile onaylatılacak satış belgesinin, üye işyerinde POS 
olması halinde mutlaka POS’tan üretilen belge olmasına ya da üye işyerince düzenlenen satış belgesinin mutlaka 
imprinterden geçirilmiş olmasına dikkat etmesi konusunda uyarmayı, bu uyarı yükümlülüğünü yerine getirmiş olsa 
ve kusuru olmasa dahi, herhangi bir şekilde elle yazılmış veya kaşe kullanılarak üye işyeri adına düzenlenen satış 
belgelerinden doğacak her türlü sorumluluğa katlanacağını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

2.9 Harcamalardan Kaynaklanan Yasal Sorumluluklar: ÜYE, ŞKKH/Ek Kart Hamili’nin Türk Lirası ve döviz 
harcamalarından dolayı yürürlükteki kambiyo mevzuatı ile diğer mevzuattan doğacak her türlü yasal sorumluluğu 
kabul eder.

2.10 ÜYE’nin BANKA tarafından Kredilendirilmesi: ÜYE son ödeme gününde ŞKKH/Ek Kart Hamili’nin BANKA’daki 
gerek Türk Lirası gerek döviz hesap bakiyesini aşan harcamaları için BANKA’nın şirket kredi kartı kredilerine uyguladığı 
faiz, komisyon, fon ve vergileri ödemeyi, ayrıca ödeme süresi geçen harcamaların Türk Lirası veya farklı para birimleri 
üzerinden kredilendirilmesini kabul ve taahhüt eder. Nakit Çekme Faizi: Nakit çekildiği (ATM, şube veya yetkili üye 
işyerinden) günden itibaren günlük olarak başlar. Ekstrede gösterilen faiz oranı o ekstrede yer alan nakit çekimler 
için geçerli faiz oranıdır. ÜYE, ŞKKH/Ek Kart Hamili’nin kıymetli maden, taş ve eşyaların alımları ile kişi veya kurumlara 
yapılan tüm ödemeler, seyahat çekleri, havale işlemleri hisse senedi alımları gibi harcamalarının yapıldığı ya da talih 
ve şans oyunları (loto, ganyan, kumarhaneler, casino), borç transferi, döviz alımı, fatura ödemeleri, kira, vergi, borsa 
işlemleri gibi ÜYE İŞYERLERİ’nde kart kullanarak yapacağı ödemelerin nakit kullanım kapsamında olan işlemler ve 
nakit çekme işlemi olarak değerlendirileceğini kabul eder.
Nakit Çekme Ücreti: Nakit çekilen tutar üzerinden hesaplanır. ATM’den veya BANKA şubeleri ile yetkili üye işyerinden 
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nakit çekilen bedellerle ilgili olarak münhasıran BANKA tarafından belirlenen farklı oran ve tutarlarda uygulanabilir.
Alışveriş Faizi: Ekstrenizde belirtilen toplam borcunuzun tamamını en geç son ödeme tarihinde ödemediğiniz 
takdirde tüm harcamalarınız için alışveriş tarihinden son ödeme tarihine kadar geçen sürede ayrı ayrı hesaplanır. 
Yapılan ödemenin ekstre toplam borç tutarından düşük olması halinde, bu ödeme ekstrede belirtilen ilk tarihli 
harcamanızdan başlayarak mahsup edilir.

2.11 Temerrüt Faizi: İşbu sözleşmede yer verilen temerrüt faizi hükümleri uygulanacaktır.

2.12 BANKA’nın Virman ve Mahsup Yetkisi: ÜYE, ŞKKH/Ek Kart Hamili’nin kartı kullanmış olması nedeni ile ödemekle 
yükümlü bulunduğu tutarlar yönünden gerek Türk Lirası gerek Döviz Tevdiat Hesapları için, BANKA’nın nezdinde 
bulunan herhangi bir hesabından, mevduat ve alacaklarından virman ve mahsup yetkisini ve diğer yabancı paralar 
üzerinden ve/veya Türk Lirası hesabından arbitraj yapma ve arbitraj komisyonu alma hakkını da BANKA’ya verdiğini 
kabul ve beyan eder.

2.13 Yurtdışında Yapılan Harcamaların Türk Lirasına Çevrilmesi: ÜYE, yurtdışı harcamaları için döviz hesabı açıp, 
bunu BANKA’ya yazılı olarak bildirmediği takdirde, hesap bildirimlerinin basımı sırasında, ŞKKH/Ek Kart Hamili’nin 
gerçekleştirdiği yurtdışı harcamalar yabancı para olarak hesap özetine yansıtılır ise, Türk Lirası’na çevrilirken fiili 
ödeme günündeki BANKA efektif satış kuru esas alınarak uygulanacak kura ve BANKA tarafından alınan komisyon, 
fon, vergi vb. tutarlarına itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

2.14 Harcama ve Nakit Çekme Limitlerine Uymak Yükümlülüğü: ŞKKH/Ek Kart Hamili, BANKA tarafından ÜYE aracılığı 
ile kendisine verilecek harcama limiti ve nakit çekme sınırlarına uymak zorundadır. Ancak BANKA, ÜYE’ye sonradan 
bildirim yapmak kaydıyla, harcama limitlerini günün koşullarına veya ÜYE’nin durumuna göre artırmak, azaltmak 
veya sıfırlamak hakkına sahiptir. Banka, bu yetkisini kötüye kullanmamayı kabul eder. ÜYE, limit aşımının BANKA’nın 
verdiği otorizasyon ile gerçekleşmiş olması durumunda dahi, ŞKKH/Ek Kart Hamili’nin yapacağı harcamalarda limiti 
aşan tutar üzerinden BANKA’nın belirleyeceği oranda hesaplanacak limit aşımı ücreti, faiz, komisyon, fon ve vergisini 
ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.15 Süresi Dolan Kartı Kullanmama Yükümlülüğü: Kartın kullanma süresi BANKA tarafından belirlenir. KART, hiçbir 
zaman son kullanma tarihinden sonra kullanılamaz. Son kullanım tarihinden sonra kullanılan kartlardan doğabilecek 
sorumluluklar tümüyle ÜYE’ye ait olup, ÜYE, kusuru olmasa dahi ŞKKH/Ek Kart Hamili tarafından gerçekleştirilen bu 
tür harcamaları da BANKA’ya ödemekle yükümlü olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

2.16 Kullanım Süresi Dolan Kartı Geri Verme Yükümlülüğü: ÜYE, son kullanım tarihi geçen kartın BANKA’ya iadesini 
sağlamakla veya bunu keserek imha etmekle yükümlüdür. ŞKKH/Ek Kart Hamili, kullanma süresi dolan kartı ile işlem 
yapmak istediği takdirde, ÜYE, söz konusu kartın üye işyeri veya BANKA tarafından alıkonarak geri verilmemesine 
itiraz etmeyeceğini ve bu konuda ŞKKH/Ek Kart Hamili’ni bilgilendirip uyaracağını kabul ve taahhüt eder.

2.17 Sözleşmenin BANKA tarafından Feshedilmesi Durumunda Kartı Geri Verme Yükümlülüğü: Herhangi bir 
nedenle BANKA tarafından Sözleşmesi feshedilen ÜYE, ŞKKH/Ek Kart Hamilinin elindeki kart(lar)ı herhangi bir ihtara 
lüzum kalmaksızın BANKA’ya iade etmekle veya keserek imha etmekle yükümlüdür.

2.18 Kartla İşlem Yaparken Kimlik İbraz Etme Yükümlülüğü: ŞKKH/Ek Kart Hamili, kartının yanı sıra üye 
işyerlerince istenilmesi halinde kimliğini belgeleyecek her türlü resmi vesaiki yanında taşımak ve derhal belgelemek 
zorunluluğunda olup, ÜYE bu konuda personeli/elemanı, ŞKKH/Ek Kart Hamili’ni bilgilendirmeyi kabul ve taahhüt eder.

2.19 PIN Kodunu Üçüncü Kişilere Açıklamama Yükümlülüğü: ÜYE, kendisine verilen PIN (Personal Identification 
Number) kodlarının gizliliğini koruyup, bunu hiçbir kimseye açıklamayacağını, bu konuda ŞKKH/Ek Kart Hamili’ni 
de uyaracağını ve bunun deşifre edilmesinden ve/veya üçüncü kişilerce kötüye kullanılmasından doğacak her türlü 
zarar ve ziyanı bizzat üstleneceğini kabul eder.

2.20 ŞKKH/Ek Kart Hamili’nin Ölümünden Önce/Sonra Yaptığı Harcamaları Nedeni ile Sorumluluk: ŞKKH/
Ek Kart Hamili’nin ölümünden önce kart kullanarak yaptığı harcamalarından ÜYE sorumludur. ŞKKH/Ek Kart 
Hamili’nin ölümünden sonra dahi, Kart ve PIN kullanılması suretiyle ÜYE hesaplarına yapılan borç kayıtları 
nedeniyle, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, masraflar dahil bu nedenle varislerin BANKA’dan hiçbir 
talepte bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt eder. ŞKKH/Ek Kart Hamili’nin iflası, ölümü veya hacir altına alınması 
durumunda, bu durumun Banka’ya yazılı olarak bildirilmesinden önce PIN kullanılması suretiyle ÜYE hesaplarına 
yapılan borç kayıtları geçerli olacaktır.

2.21 ÜYE, kendi talebi ile Kurumsal Kredi Kartı verilmiş olan ve işbu BHS’de ayrıca imzası yer almamış olsa dahi, 
Sözleşme hükümlerinin hakkında aynen uygulanmasını kabul ettiği kişilerin tüm harcamalarından ve bunların 
kartlarını kaybetmeleri veya kötüye kullanmaları nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan doğrudan doğruya 
sorumludur. BANKA’nın koşulları varsa Kurumsal Kredi Kartı Hamili’ne başvurma hakkı saklıdır.
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2.22 Hesap Özetine İtiraz: ÜYE, BANKA tarafından gönderilen hesap özetine 10 (on) gün içerisinde noter aracılığı 
veya iadeli taahhütlü mektupla itiraz etmediği takdirde, hesap özetinde belirtilen borcu kesin olarak kabul etmiş 
sayılacağını ve hesap özetinin İcra İflas Yasası’nın 68/1. maddesinde anılan kesin belge niteliğini taşıdığını kabul ve 
beyan eder.

2.23 Harcamaların İzlenmesi ve Borcun Süresinde Ödenmesi: ÜYE, ŞKKH/Ek Kart Hamili’nin yapmış olduğu alışveriş 
ve nakit avanslardan doğacak borçlarını takip etmek, BANKA tarafından belirlenen sürelerde borcunu ödemekle 
yükümlüdür. ÜYE, hesap özetinin kendisine ulaşmadığını öne sürerek anapara, faiz, fon, vergi yükümlülüklerine itiraz 
etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

2.24 Sözleşmenin Sona Ermesi Durumunda Mevcut Tüm Borcu Defaten Ödeme Yükümlülüğü: ÜYE, Sözleşmenin 
herhangi bir nedenle son bulması durumunda borçların tümünü derhal ödemeyi veya borç bakiyesinin tamamı 
kapatılıncaya kadar faiz, komisyon, masraf gibi maddi yükümlülüklerinin Sözleşmenin feshi anında geçerli olan 
koşullar çerçevesinde hakkında uygulanmasına BANKA tarafından devam olunmasını kabul ve taahhüt eder.

2.25 Fon ve Vergilerle İlgili Yükümlülükler: ÜYE, BANKA tarafından borcuna tahakkuk ettirilecek faiz ve bunlarla ilgili 
BSMV, KKDF gibi vergi ve fonları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

2.26 Kart ve Yenileme Bedeli Ödemek: ÜYE, BANKA’nın işbu Sözleşme uyarınca, belirlediği personeline/elemanlarına 
sağladığı hizmetler karşılığında bir defaya mahsus olmak üzere başlangıçta BANKA’nın belirlediği kart bedeli ile her 
yıl BANKA tarafından belirlenen yenileme bedelini (üyelik aidatını) ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ÜYE, kartı hiç 
kullanmadığını ileri sürerek söz konusu bedelin kendisine geri verilmesini istemeyeceği gibi, işbu Sözleşmenin BANKA 
tarafından süresinden önce feshedilmesi durumunda da hiçbir hak talebinde bulunamaz.

2.27 Kartın Tahrif Edilmesinden Sorumluluk: Kartın mülkiyeti BANKA’ya aittir. Kart üzerinde tahrifat yapılmasından 
ve/veya kartın üçüncü kişilerce kullanılmasından ÜYE sorumludur. ÜYE, ŞKKH/Ek Kart Hamili’ni bu konuda uyarıp 
bilgilendireceğini, bu husustaki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

2.28 BANKA’nın Kendisi Hakkındaki Bilgileri Üçüncü Kişilere Açıklamasına İtiraz Etmemek: ÜYE, arasındaki kredi 
ilişkisi nedeni ile BANKA’nın edindiği tüm bilgileri, BANKA’nın uygun göreceği kişi ve/veya kuruluşlara aktarma yetkisini 
kabul ve bu gibi bilgi verme işlemlerine itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. BANKA, ÜYE’nin aksine talimatını 
derhal işleme alacaktır.

2.29 Mal Durum Beyanı: ÜYE, başvuru formunda beyan etmiş olduğu mali durumun doğruluğunu taahhüt eder ve 
izleyen her yılın ilk yedi ayı içinde yeniden mali durumunu gösteren ve yasal mercilerin uygun bulacağı bir formda 
belgeyi BANKA’ya vermeyi kabul eder.

2.30 Kartın Kaybolması, Çalınması ya da Gasbedilmesi Durumunda Üyenin Yükümlülükleri ve Sorumluluğu: ŞKKH/
Ek Kart Hamili, kartını kaybettiği veya çaldırdığı, kart gasbedildiği veya kart kullanılmayacak derecede bozulduğu 
takdirde, ÜYE ve/veya gecikmesinde sakınca olacak durumlarda doğrudan ŞKKH/Ek Kart Hamili, durumu derhal en 
yakın BANKA şubesine veya kart sistemlerine bağlı diğer yetkili kuruluşlardan herhangi birine bildirmek ve bu olguyu 
en geç 24 saatlik süre içinde BANKA’ya yazı ile teyit etmek zorunluluğundadır.

ÜYE bu konuda ŞKKH/Ek Kart Hamilini uyaracak ve BANKA’ya gerekli bildirimin gecikmesinde sakınca olan durumlarda 
ŞKKH/Ek Kart Hamili tarafından yapılmasını sağlayacak tedbirleri alacaktır. ÜYE veya ŞKKH/Ek Kart Hamili, kartın 
kaybolduğunu, çalındığını veya gasbedildiğini BANKA’ya hemen bildirmiş olsa dahi, kartın numarası yurtiçi ve yurtdışı 
yasaklanmış kart listelerine (stop list) girinceye kadar üçüncü kişiler tarafından yapılacak harcamalardan ÜYE’nin 
sorumlu tutulacağını, yitirilen kartın yenilenmesinden doğacak ve BANKA tarafından kendisine bildirilecek kart 
bedeli, kayıp, çalıntı duyuru ve karta el konması dolayısıyla oluşan masrafları ve diğer masraflarını ödemeyi kabul ve 
taahhüt eder. Kayıp ihbarı BANKA’ya veya yetkili kuruluşlara ulaşınca derhal Kayıp Kartlar Sistemi’ne bildirilir. Kartını 
kaybeden ŞKKH/Ek Kart Hamili, bunu sonradan bulsa dahi aynı kartı bir daha kullanamaz. Kartın kaybolmasından 
veya çalınması ya da gasbedilmesi nedeni ile ortaya çıkabilecek her türlü maddi ve manevi zarar ÜYE’ye aittir.

3. Banka’nın ŞKKH/Ek Kart Hamili’nin Harcamaları Nedeni ile Yapacağı İşlemler
3.1 Harcamaların Üye İşyerlerine Ödenmesi ve ÜYE’nin Hesabına Borç Kaydedilmesi: BANKA, ŞKKH/Ek Kart 
Hamili’nin kartını kullanarak ve satış belgesi, mektup siparişi veya telefon siparişi ile yurtiçinde ve yurtdışında yapmış 
olduğu harcamaların veya çektiği nakit tutarın karşılığını Kart Sistemindeki mali kuruluşlar ve üye işyerleri tarafından 
kendisine itirazı hallerinde ibraz edilebilecek satış belgelerine dayanarak düzenlenen manyetik ortamda bilgi aktarımı 
karşılığında ve anılan işyerleri ile yapılan özel sözleşme çerçevesinde öder ve işleme konu oluşturan tutarın tamamını 
ÜYE’nin BANKA’daki hesabına borç kaydeder.

3.2 Mal iadesi veya Hizmet İptali Durumunda ÜYE’nin Hesabının Alacaklandırılması: ŞKKH/Ek Kart Hamili 
tarafından kart kullanımı sureti ile alınmış olan bir malın iadesi veya hizmetin iptali halinde, ÜYE işyeri tarafından 
doldurulan ve ŞKKH/Ek Kart Hamili tarafından imzalanan veya imza yerine geçen başka bir işlemle (şifre girilmek 
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suretiyle) onaylanan alacak belgesinin BANKA’ya ulaşmasından sonra hesap özeti ile gösterilecek tarihte ÜYE’nin 
hesabına alacak belgesindeki tutar kadar alacak kaydedilir. Şu kadar ki, alacak belgesinin doldurulmuş ve imzalanmış/
şifre girilerek onaylanmış olması ÜYE’nin yukarıda adı geçen mal veya hizmet bedelleri için daha önce imzalamış/şifre 
girerek onaylamış olduğu satış belgesi ile doğan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. BANKA bir mal veya hizmetin 
iptali veya iadesi halinde ÜYE ile üye işyeri arasında doğabilecek anlaşmazlıklardan ve bunların sonuçlarından 
sorumlu değildir.

4. BANKA’nın Rehin, Hapis, Takas ve Mahsup Hakkı:
ÜYE, gerek kendisinin gerekse Ek Kart Hamilinin BANKA’ya karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm borçları için işbu 
sözleşmenin “Bankanın Rehin, Hapis, Takas ve Mahsup Hakkı” maddesi gereğince BANKA’nın haklarının saklı olduğunu 
kabul ve beyan eder.

5. Banka’nın Teminat Göstermekten Bağışıklığı:
ÜYE, işbu Sözleşme uyarınca yapılan harcamalar nedeniyle hesabında yeterli karşılık bulunmadığı için BANKA 
tarafından tahsil edilemeyen ve talep edilmesine rağmen ödememesi yüzünden icra takibine konu edilen borçları için 
BANKA tarafından ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir isteminde bulunulması durumunda BANKA’nın teminat göstermek 
zorunluluğunda olmadığını, ancak yetkili mahkemelerce teminat istenildiğinde başka bankalardan alacağı teminat 
mektuplarının komisyonlarının dahi kendisi tarafından ödeneceğini kabul ve taahhüt eder.

6. Hükümlerin Geçerliliği:
ÜYE’nin kartını kullanma hakkı devam ettiği sürece bu madde hükümleri uygulanır. BANKA’nın mevcut kartları gerekçe 
göstermeksizin iptal etme hakkı saklıdır.

7. Fesih:
Feshe ilişkin olarak işbu Sözleşmenin “Sözleşmenin Feshi ve Hesabın Kapatılması” maddesi hükümleri uygulanacaktır.
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Müşteri ve kefil/kefiller, 46 ana madde ile bu ana maddelere bağlı alt maddelerden oluşan, 62 sayfadan ibaret 
işbu Genel Kredi Sözleşmesinin tamamını okuduğunu/okuduklarını, her sayfayı imzalamaya/paraflamaya gerek 
olmadığını, bu imzalarının tüm sözleşme hükümleri için geçerli olduğunu beyan ve kabul etmişlerdir.

MÜŞTERİNİN

ADI SOYADI / UNVANI - İMZASI                                                     ING Bank A.Ş. 
                                                                                 Yetkili imzalar

TEBLİGAT ADRESİ

KURUMSAL ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

FAKS NUMARASI

19800010200023032017
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Garanti Sözleşmesi
ING Bank A.Ş.
.................................................Genel Müdürlüğü/Şubesi
Banka’nız ile ........................................... (aşağıda kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında imzalanan ve tarafımca da tüm 
hükümleri okunmuş bulunan ......./......../........... tarihli “Genel Kredi Sözleşmesi”nden, Banka’nıza karşı doğmuş ve doğacak tüm 
borçlar ile Destek Hesap’a ilişkin Kredi Limitinde yapılacak artışlardan da sorumlu olduğumu, tüm borçları herhangi bir limite 
bağlı olmaksızın aşağıdaki hükümler çerçevesinde garanti etmeyi kabul ve taahhüt ederim/ederiz. 
a) Banka’nız ile Müşteri ........................................... arasındaki ....../....../..........tarihli Genel Kredi Sözleşmesi’nden doğmuş ve 
doğacak borçlardan garanti veren olarak Müşteri ile beraber müşterek ve müteselsil borçlu sıfatıyla sorumlu bulunduğumu/
bulunduğumuzu, Müşteri’nin borcunu kısmen veya tamamen yerine getirmediği, Banka’nızca aşağıda kayıtlı adresime/
adresimize yazılı olarak bildirildiği takdirde protesto keşidesine, hüküm elde etmeye ve Müşteri’nin rızasını almaya gerek 
olmaksızın ve Müşteri ile Banka’nız arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbeti ve kanuni neticeleri 
nazarı itibara alınmaksızın, garanti ettiğim/ettiğimiz borcu, Banka’nızın ilk yazılı talebi üzerine derhal ve herhangi bir itiraz 
ve def’ide bulunmaksızın nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek günlere ait Genel Kredi 
Sözleşmesi’nde belirtilen temerrüt faizi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, komisyon, 
anapara faizi, kanuni takip giderleri, avukatlık ücretleri, vergi, resim ve diğer her türlü masrafları ile birlikte ödeyeceğimi/
ödeyeceğimizi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederim/ederiz.
b) Banka kartı hamili Müşteri’nin Genel Kredi Sözleşmesi’nde yazılı taahhütlerine aynen uyacağımı/uyacağımızı, bu 
taahhütlerin şahsım/şirketimiz hakkında da aynen uygulanmasını kabul ederim/ederiz.
c) Banka’nız ve şubelerinde ya da muhabirlerinde bulunan ve ileride mevcut olabilecek Türk Lirası ve/veya dövizli mevduat 
dahil her türlü alacaklarım/alacaklarımız, bloke paralarım/paralarımız, tahsil için verdiğim/verdiğimiz her türlü senetler ve 
çekler, hisse senetleri, özel sektör ve devlet tahvilleri, mevduat sertifikaları, hazine bonoları, finansman bonoları, her nevi gelir 
ortaklığı senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, yatırım fonu katılma belgeleri, altın velhasıl her çeşit menkul kıymetler ve 
mal varlığı değerleri üzerinde Bankanız gerek işbu Garanti Sözleşmesi gerek diğer sebeplerden doğmuş ve doğacak alacakları 
için Banka’nızın herhangi bir ihbarı olmadan rehin ve hapis hakkı olduğunu ve bunların bir kısmını veya tümünü bloke etmeye 
veya bloke bir hesaba almaya ve bunları alacakları ile takas ve mahsup etmeye yetkili bulunduğunu ve bunları dilediği 
zamanda ve şekilde paraya çevirmeye ve kısmen ya da tamamen alacakları ile takas ve mahsup etmeye yetkili bulunduğunu, 
Banka’nızın lehime/lehimize gelmiş ve gelecek Türk Lirası ve yabancı para cinsinden havaleler ve kiralık kasalarım/ kasalarımız 
üzerinde de rehin ve hapis hakkı bulunduğunu ve bunları alacaklarına mahsup etmeye yetkili bulunduğunu peşin ve 
gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederim/ederiz. Ayrıca, işverenimden doğmuş ve doğacak, her ne nam altında 
olursa olsun, her türlü hak ve alacaklarımın tamamını Banka’nıza rehin ve temlik ettiğimi, temlik edilen hak ve alacaklarımı 
işverenden talep, tahsil ve ahzu kabza Banka’nızın yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederim/ederiz.
d) Banka’nın şahsıma hesap özeti gönderip göndermemekle serbest olduğunu, hesap özetlerinin gönderilmemesi nedeniyle 
herhangi bir itiraz ve şikâyet hakkımın bulunmadığını, hesap özetlerinin Müşteri’ye gönderilmekle şahsıma da gönderilmiş 
sayılacağını ve hesap özetlerinin gönderilmesinden feragat ettiğimi, işbu Sözleşmenin imzası anında Müşteri’ye tanınan 
ve garanti edilen kredi limitinin bu Sözleşme devam ettiği sürece Banka’ca yılda iki kez Müşteri’ye tanınan kredi limitinin 
....................... katına kadar artırılabileceğini, müşterinin artırılan kredi limitlerinin şahsıma bildirilmesine gerek bulunmadığını, 
artırılan meblağların dahi garanti edilen borç kapsamında bulunduğunu, garantör sıfatıyla sorumluluğumun kapsam ve 
sınırlarına yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilecek limitler dahilinde Müşteri’nin doğmuş ve doğacak tüm risk ve borcunun 
dahil olduğunu ve bu borcun bu suretle ve garantör sıfatıyla üstlenerek Sözleşmeyi imzaladığımı, Banka’ca ödenmesi 
istenecek meblağları herhangi bir limite bağlı olmaksızın, Banka ile Müşteri arasında çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve 
bunun akıbet ve kanuni neticelerini dikkate almaksızın Müşteri’nin rızasının alınmasına gerek bulunmaksızın Banka’nın ilk 
yazılı talebinde, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait bu Sözleşmenin
8-i maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacak gecikme faizi ve fer’ileriyle birlikte ödemeyi, gayrikabili rücu kabul, taahhüt 
ve beyan ederim/ederiz.
e) Banka’nızca, Müşteri’ye, Genel Kredi Sözleşmesi ile verilen hizmetlerin ayrı bir şubeye devredilebileceğini ve devir halinde 
işbu Garanti Sözleşmesinden doğan taahhütlerimin/taahhütlerimizin aynen devam edeceğini kabul ve taahhüt ederim/
ederiz.
f) İşbu Garanti Sözleşmesi ile ilgili uygulamalarda ve uyuşmazlıklarda Bankanızın defter, kayıt, belge, bilgisayar, mikrofilm ve 
ses kayıtları ile diğer yazılı kayıtlarının yegâne, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul ederim/ederiz.
g) Banka’nız tarafından herhangi bir husus için aşağıda belirtilen adresime/adresimize yapılacak tebligatı kanuni 
ikametgâhıma/ikametgâhımıza veya tarafıma/tarafımıza yapılmış tebligat olarak kabul eder, adresim/adresimiz değiştiği ve 
bu değişikliği Bankanıza bir hafta içinde iadeli taahhütlü mektupla bildirmediğim/bildirmediğimiz takdirde bilinen adresime/
adresimize yapılmış tebligatı kanuni ikametgâhıma/ikametgâhımıza veya tarafıma/tarafımıza yapılmış tebligat olarak kabul 
ederim/ederiz.
h) İşbu Garanti Sözleşmesi nedeniyle ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda yukarıda belirtilen Genel Kredi Sözleşmesi’nde yazılı 
olan Banka Genel Müdürlüğü veya Şubesi’nin bulunduğu yerdeki Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili 
bulunduğunu beyan ve kabul ederim/ederiz.
Garanti Veren Tüzel Kişi
Unvanı: 
Adresi : 
Tarih   : 
İmza   :
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Aşağıda imzası bulunan müşterek borçlu ve müteselsil kefiller,
Açılmaması gereken bir kredinin açılmasına sebebiyet vermenin TCK.m.158/J gereğince suç olduğunu bildiklerini, 
İşbu Sözleşmeyi müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzalamalarında hukuki bir engellerinin bulunmadığını, 
Kredi açılışlarında, “müşterek borçluluk ve müteselsil kefaletin” ASLİ UNSUR olduğunu ve imzaları altındaki 
beyanlarının doğru olduğunu, Bankanın bu beyanlara istinaden müşterek borçlu ve müteselsil kefaletlerini kabul 
ederek, kredi açılışını bu beyanlarına istinaden onaylanmış olduğunu, Kendilerinden GERÇEK KİŞİ müşterek 
borçlu ve müteselsil kefillerin medeni durumuna göre, aşağıda kendisine sunulan seçeneklerden ilgili seçeneğe 
ilişkin beyanın imzalanarak alındığını; evli olanların ise eşlerinden aldıkları yazılı izni Bankaya ibraz ettiklerini, 
“Müteselsil kefalet” ile “rehinlerin” farklı teminatlar olduğunu; tahsilde tekerrür edilmemesi kaydıyla her ikisine 
de aynı anda veya farklı tarihlerde müracaat edilebileceğini, Kredi için verilmiş veya verilecek tüm teminatların, 
Kredi Borçlusunun (Müşterinin) borcu için verilmiş teminatlar olduğunu; İşbu kredi teminatında birden fazla 
kefilin bulunması halinde, kefaletinin, diğer kefillerin varlığı ve her türlü kefalet koşulundan bağımsız olduğunu, 
bu krediye başka kefillerin kefalet edip etmediği ve hangi şartlarla kefalet ettiğine bağlı olmaksızın kefaletinin 
geçerli olacağını, birlikte kefaletin söz konusu olmadığını,  diğer kefillerin alacaklı tarafından kefalet borcundan 
kurtarılması veya kefaletlerinin sona ermesi söz konusu olsa dahi kendi  kefaletinin aşağıdaki şartlarla  devam 
edeceğini, Kredinin muaccel kılınması halinde “Müşteri” gibi borçtan sorumlu olduklarını beyan ve kabul ederler. 

Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile) :

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile) :

Kefalet Türü (kendi el yazısı ile) : 

Kefalet, kefalet tarihinden sonraki borçlarla birlikte önceki 
kredileri de kapsayacak mı? (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Medeni durumu aşağıdakilerden hangisidir? :
(a) Evli değilim
(b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
(c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adresi (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adı, Soyadı / Tüzel Kişi Kefilin Unvanı (kendi el yazısı ile) :  

Kefilin İmzası  

19790010100023032017
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Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile) :

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile) :

Kefalet Türü (kendi el yazısı ile) : 

Kefalet, kefalet tarihinden sonraki borçlarla birlikte önceki 
kredileri de kapsayacak mı? (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Medeni durumu aşağıdakilerden hangisidir? :
(a) Evli değilim
(b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
(c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adresi (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adı, Soyadı / Tüzel Kişi Kefilin Unvanı (kendi el yazısı ile) :  

Kefilin İmzası 

19790010200023032017
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Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile) :

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile) :

Kefalet Türü (kendi el yazısı ile) : 

Kefalet, kefalet tarihinden sonraki borçlarla birlikte önceki 
kredileri de kapsayacak mı? (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Medeni durumu aşağıdakilerden hangisidir? :
(a) Evli değilim
(b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
(c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adresi (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adı, Soyadı / Tüzel Kişi Kefilin Unvanı (kendi el yazısı ile :  

Kefilin İmzası 

19790010300023032017
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Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile) :

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile) :

Kefalet Türü (kendi el yazısı ile) : 

Kefalet, kefalet tarihinden sonraki borçlarla birlikte önceki 
kredileri de kapsayacak mı? (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Medeni durumu aşağıdakilerden hangisidir? :
(a) Evli değilim
(b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
(c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adresi (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adı, Soyadı / Tüzel Kişi Kefilin Unvanı (kendi el yazısı ile :  

Kefilin İmzası 

19790010400023032017
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Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile) :

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile) :

Kefalet Türü (kendi el yazısı ile) : 

Kefalet, kefalet tarihinden sonraki borçlarla birlikte önceki 
kredileri de kapsayacak mı? (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Medeni durumu aşağıdakilerden hangisidir? :
(a) Evli değilim
(b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
(c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adresi (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adı, Soyadı / Tüzel Kişi Kefilin Unvanı (kendi el yazısı ile :  

Kefilin İmzası 

19790010500023032017
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GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ TUTARININ ARTIRILMASI
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ TUTARININ ARTIRILMASI
Genel Kredi Sözleşmesi tutarı bu defa .................................................................................................................................................
(Yalnız .......................................................................................................) daha artırılmış olup, Genel Kredi Sözleşmesi 
hükümleri ve Sözleşmeden doğan tüm yükümlülükler artırılan miktar için de geçerli olmaya devam edecektir.

Müşteri    :
Adı, Soyadı/Unvanı :
Adres   :
Tarih   :
imzası   :

Aşağıda imzası bulunan müşterek borçlu ve müteselsil kefiller,
Açılmaması gereken bir kredinin açılmasına sebebiyet vermenin TCK.m.158/J gereğince suç olduğunu bildiklerini, 
İşbu Sözleşmeyi müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzalamalarında hukuki bir engellerinin bulunmadığını, 
Kredi açılışlarında, “müşterek borçluluk ve müteselsil kefaletin” ASLİ UNSUR olduğunu ve imzaları altındaki 
beyanlarının doğru olduğunu, Bankanın bu beyanlara istinaden müşterek borçlu ve müteselsil kefaletlerini kabul 
ederek, kredi açılışını bu beyanlarına istinaden onaylanmış olduğunu, Kendilerinden GERÇEK KİŞİ müşterek 
borçlu ve müteselsil kefillerin medeni durumuna göre, aşağıda kendisine sunulan seçeneklerden ilgili seçeneğe 
ilişkin beyanın imzalanarak alındığını; evli olanların ise eşlerinden aldıkları yazılı izni Bankaya ibraz ettiklerini, 
“Müteselsil kefalet” ile “rehinlerin” farklı teminatlar olduğunu; tahsilde tekerrür edilmemesi kaydıyla her ikisine 
de aynı anda veya farklı tarihlerde müracaat edilebileceğini, Kredi için verilmiş veya verilecek tüm teminatların, 
Kredi Borçlusunun (Müşterinin) borcu için verilmiş teminatlar olduğunu; İşbu kredi teminatında birden fazla 
kefilin bulunması halinde, kefaletinin, diğer kefillerin varlığı ve her türlü kefalet koşulundan bağımsız olduğunu, 
bu krediye başka kefillerin kefalet edip etmediği ve hangi şartlarla kefalet ettiğine bağlı olmaksızın kefaletinin 
geçerli olacağını, birlikte kefaletin söz konusu olmadığını, diğer kefillerin alacaklı tarafından kefalet borcundan 
kurtarılması veya kefaletlerinin sona ermesi söz konusu olsa dahi kendi  kefaletinin aşağıdaki şartlarla  devam 
edeceğini, kredinin muaccel kılınması halinde “Müşteri” gibi borçtan sorumlu olduklarını  beyan ve kabul ederler. 

Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile) :

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile) :

Kefalet Türü (kendi el yazısı ile) : 

Kefalet, kefalet tarihinden sonraki borçlarla birlikte önceki 
kredileri de kapsayacak mı? (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Medeni durumu aşağıdakilerden hangisidir? :
(a) Evli değilim
(b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
(c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adresi (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adı, Soyadı / Tüzel Kişi Kefilin Unvanı (kendi el yazısı ile) :  

Kefilin İmzası 

19820010100023032017
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Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile) :

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile) :

Kefalet Türü (kendi el yazısı ile) : 

Kefalet, kefalet tarihinden sonraki borçlarla birlikte önceki 
kredileri de kapsayacak mı? (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Medeni durumu aşağıdakilerden hangisidir? :
(a) Evli değilim
(b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
(c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adresi (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adı, Soyadı / Tüzel Kişi Kefilin Unvanı (kendi el yazısı ile :  

Kefilin İmzası 

19830010100023032017



ING Bank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi 57 /62

Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile) :

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile) :

Kefalet Türü (kendi el yazısı ile) : 

Kefalet, kefalet tarihinden sonraki borçlarla birlikte önceki 
kredileri de kapsayacak mı? (kendi el yazısı ile)  :

Kefilin Medeni durumu aşağıdakilerden hangisidir? :
(a) Evli değilim
(b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
(c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adresi (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adı, Soyadı / Tüzel Kişi Kefilin Unvanı (kendi el yazısı ile) :  

Kefilin İmzası 

19830010200023032017
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Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile) :

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile) :

Kefalet Türü (kendi el yazısı ile) : 

Kefalet, kefalet tarihinden sonraki borçlarla birlikte önceki 
kredileri de kapsayacak mı? (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Medeni durumu aşağıdakilerden hangisidir? :
(a) Evli değilim
(b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
(c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adresi (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adı, Soyadı / Tüzel Kişi Kefilin Unvanı (kendi el yazısı ile) :  

Kefilin İmzası 

19830010300023032017
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Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile) :

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile) :

Kefalet Türü (kendi el yazısı ile) : 

Kefalet, kefalet tarihinden sonraki borçlarla birlikte önceki 
kredileri de kapsayacak mı? (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Medeni durumu aşağıdakilerden hangisidir? :
(a) Evli değilim
(b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
(c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adresi (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adı, Soyadı / Tüzel Kişi Kefilin Unvanı (kendi el yazısı ile) :  

Kefilin İmzası 

19830010400023032017



ING Bank A.Ş. Genel Kredi Sözleşmesi 60 /62

Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil

Kefil Olunan Miktar RAKAMLA (kendi el yazısı ile) :

Kefil Olunan Miktar YAZIYLA (kendi el yazısı ile) :

Kefalet Türü (kendi el yazısı ile) : 

Kefalet, kefalet tarihinden sonraki borçlarla birlikte önceki 
kredileri de kapsayacak mı? (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Medeni durumu aşağıdakilerden hangisidir? :
(a) Evli değilim
(b) Hakim tarafından ayrılık kararı verilmiştir. Kararı ibraz ediyorum.
(c) Evliyim. Eşimin muvafakatını ibraz ediyorum. 

Kefil Olunan Tarih (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adresi (kendi el yazısı ile) :

Kefilin Adı, Soyadı / Tüzel Kişi Kefilin Unvanı (kendi el yazısı ile) :  

Kefilin İmzası 

19830010500023032017
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DESTEK HESAP LİMİTİNİN ARTIRILMASI
1. artırım
İşbu Genel Kredi Sözleşmesi kapsamındaki Destek Hesabın toplam limiti bu defa aşağıda belirtilen tutar kadar 
artırılmıştır.  Sözleşmenin diğer hükümleri ve sözleşmeden doğan tüm yükümlülükler arttırılan miktar için de 
aynen geçerli olmaya devam edecektir.

Önceki Limit
Yalnız
Artırılan Limit
Yalnız
Toplam Limit
Yalnız
Müşteri:
Adı, Soyadı, Unvan
Adres 
Tarih
İmza
Garanti Veren Tüzel Kişi:
Adı, Soyadı, Unvanı
Adres  
Tarih
İmza

DESTEK HESAP LİMİTİNİN ARTIRILMASI
2. artırım
İşbu  Genel Kredi Sözleşmesi kapsamındaki Destek Hesabın toplam limiti bu defa aşağıda belirtilen tutar kadar 
artırılmıştır. Sözleşmenin diğer hükümleri ve sözleşmeden doğan tüm yükümlülükler arttırılan miktar için de 
aynen geçerli olmaya devam edecektir.

Önceki Limit
Yalnız
Artırılan Limit
Yalnız
Toplam Limit
Yalnız
Müşteri:
Adı, Soyadı, Unvan
Adres 
Tarih
İmza
Garanti Veren Tüzel Kişi:
Adı, Soyadı, Unvanı
Adres  
Tarih
İmza
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DESTEK HESAP LİMİTİNİN ARTIRILMASI
3. artırım
İşbu Genel Kredi Sözleşmesi kapsamındaki Destek Hesabın toplam limiti bu defa aşağıda belirtilen tutar kadar 
artırılmıştır. Sözleşmenin diğer hükümleri ve sözleşmeden doğan tüm yükümlülükler arttırılan miktar için de 
aynen geçerli olmaya devam edecektir.

Önceki Limit
Yalnız
Artırılan Limit
Yalnız
Toplam Limit
Yalnız
Müşteri:
Adı, Soyadı, Unvan
Adres 
Tarih
İmza
Garanti Veren Tüzel Kişi:
Adı, Soyadı, Unvanı
Adres  
Tarih
İmza
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