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GENEL KRED  SÖZLE MES  
 
1-TARAFLAR VE KRED  L M T  
GSD Yatrm Bankas (ksaca Banka olarak anlacaktr) ile................................................................................................ 
 ................................................................................................................................... (ksaca Mü teri olarak anlacaktr ) 
arasnda  i bu Genel Kredi Sözle mesi (ksaca Sözle me olarak anlacaktr)  hükümlerine tabi olmak üzere 
...................................…...………………(Yalnz…................................…………………………………………………………
….) limitli Kredi açlmas için anla maya varlm tr. 
Sözle me kapsamnda Banka ile Mü teri ayr ayr “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anlacaklardr.  
2-GENEL HÜKÜMLER  
2.1. Kredi Kullanmna li kin Hükümler 
2.1.1.Limit Artrm  
Mü teri, Banka’dan mevcut kredi limitinin arttrlmasn talep edebilecektir. Banka, Mü teri’nin limit artrm talebini 
de erlendirerek uygun bulmas halinde, Mü teri’nin talep etti i art  tutar ile ba l olmakszn, ancak talep edilen tutara 
kadar limiti artrabilecektir.  
2.1.2.Limit ptali 
Banka Mü teri’ye tahsis edilmi  kredi limitini, Mü teri’nin de erlendirme tarihi itibariyle mevcut veya Banka’ya beyan 
etti i mali yaps ve Banka’ca dikkate alnan di er ko ullara göre belirlemi  olup, anlan yap ve ko ullarn de i mesine 
paralel olarak anlan limiti tamamen veya ksmen kullandrmaya, azaltmaya, dondurmaya veya iptal etmeye yetkilidir. 
Banka, bu hallerde Mü teri’yi yazl veya sözlü olarak bilgilendirecektir. Bununla birlikte, Mü teri ve risk grubuna 
kullandrlan toplam kredinin mevzuatta öngörülen snrlamalar a mas, Mü teri’nin mali durumunun önemli ölçüde 
kötüle mesi, limit tahsisi için talep edilmi  olan mevcut teminatlarn de er kaybetmesi, teminatsz kalnmas, yeni/ek 
teminat talebinin ve di er kredi kullanm ko ullarnn yerine getirilememesi gibi hakl sebeplerin varl  halinde, Banka 
herhangi bir bildirimde bulunmakszn limiti ksmen veya tamamen iptal edebilecektir.   
2.2. Kredi Türleri  
Sözle me uyarnca Banka Mü teri lehine açt  yukarda belirtilen limiti; sözle mede ad geçen  ve/veya  taraflarca 
ileride mutabk kalnabilecek kredi türleri ile ilgili olarak ;  
· Türk Liras veya herhangi bir para cinsinden, 
· Teminatsz, kefalet kar l  veya herhangi bir teminat kar l , 
· Nakdi veya gayri nakdi (teminat mektubu, ithalat akreditifi, aval, teyit ve sair), 
· Vadesiz, ksa vadeli, orta veya uzun vadeli, 
· Cari hesap, taksitli, spot, avans ya da iskonto-i tira, 
· Ayni (altn ve benzerleri), 
 
kredi/kredisi eklinde  kullandrabilecektir. Banka anlan kredilerin yeniden finansman amacyla da kredi kullandrlabilir, 
kredili ticari mevduat hesab açabilir.  
Banka; Mü teri’ye tahsis etti i nakit kredileri Sözle me’nin imzalanmasn müteakip yukarda belirtilen ekil ve artlarda 
kullandrabilece i gibi, kredinin bir bölümünü veya tamamn Mü teri’nin alacakl cari veya di er borçlu cari hesaplarna 
re’sen virman yapmak suretiyle ve/veya alacakl cari hesaplarnn borçlu cari hesaba dönü türülmesi eklinde de 
kullandrabilir. 
Banka ayrca, bakiyesi sfra inmi  cari hesaplarn ve di er türlerdeki kredilerin yeniden i letilmesine ve açlm  borçlu 
cari hesaplarla di er türlerdeki kredileri dilerse kapatarak veya kapatmadan diledi i limitlerle ve Mü teri ile mutabk 
kalnan her türde yeni krediler veya cari hesaplar açmak suretiyle kullandrmaya da yetkilidir. 
Banka, münferit her bir kredi kullandrmna/i lemine ait Mü teri ile ayrca mutabakata varlmam  ise, Mü teri hesabna 
geçilerek kullanlan kredi faiz, oran ve tutarlarn, gider vergileri ve sair resim ve harçlar ile birlikte Mü teri’nin cari 
hesabna borç yazabilecektir. Mü teri hesabna geçilen krediyi kullanmakla krediye dair bu artlar da kabul etmi  saylr.  
 
 
 
 



 

2
 

2.3. Kredi Para Cinsi 
2.3.1. Banka’ca Mü teri’ye tesis edilen kredi limiti ile bir veya birden fazla Türk Liras kredi, dövize endeksli kredi veya 
döviz kredisi kullandrabilecektir.  
2.3.2. Mü teri, Banka’nn kredi para cinsini Mü teri ile mutabk kalarak Sözle me’de belirtilenden ba kaca bir para 
cinsine dönü türebilece ini, yine Sözle me’de belirtilenden farkl yabanc para cinsi üzerinden kredi kullandrlm  
olmas halinde; bu hususta teminat te kil etmek üzere Sözle me konusu ta nr, ta nmaz ve sair teminatlarn üzerine 
Banka lehine ipotek veya rehin tesis edilmi  ise ipote in yahut rehnin, ba langçta tahsis edilen yabanc para cinsine 
dönü türülmesinin Banka’ca talep edilmesi halinde, gerekli i lemleri gerçekle tirmeyi kabul eder. Mü teri, Banka’nn 
talebine ra men gerekli i lemleri yerine getirmez ise ; Bankann kullandrlan krediyi , ayrca mutabakata gerek 
olmakszn,  daha once Banka lehine tesis edilen ipotek veya rehnin döviz cinsine dönü türebilece ini,  kredinin bu 
ekilde mevcut yabanc para ipote i-rehni güvencesinden yararlanaca n kabul eder.  

2.3.3. Bankaca Türk Liras limit kar l  kredinin ksmen veya tamamen nakdi ve/veya gayrinakdi olarak döviz üzerinden 
açlmas -döviz kar l  Türk Liras kullandrlmas dahil- ve Bankann Mü teri lehine döviz üzerinden nakdi kredi, 
teminat mektuplar, kontrgarantiler, di er tüm garantiler, kefaletler, aval-kabuller vermesi ve mevzuattan dolay 
yükümlülükler altna girmesi halinde; i lem konusu dövizleri kendi kayna ndan veya Mü teri'nin döviz hesaplarndan 
kar layabilece i gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) veya di er banka ve müesseselerden satn almak 
suretiyle de kar lanabilecektir. Mü teri, Banka'nn bu ekilde yapaca  döviz sat larna ve transferlere döviz sat nn 
yapld  gün itibariyle Banka'nn serbestçe tayin edece i döviz sat  kurlarnn uygulanaca n, tüm yükümlülüklerin 
Banka’nn garanti etti i veya kullandrd  döviz cinsi üzerinden oldu unu, ödemelerini ayn döviz cinsi üzerinden 
yapaca n, söz konusu döviz cinsi d nda Banka’nn ba ka cins döviz veya dövizlerle ödeme yaplmasn kabul etmesi 
halinde, bu dövizlerin kredinin kullanld  veya garanti edildi i döviz cinsine dönü türülmesinden do acak arbitraj 
masraflarnn, kurye kredisinden yararlanmak suretiyle yaplacak transfer dolaysyla muhabirlerce kurye kredi faizleri de 
Mü teriye ait olaca n kabul eder.  Bununla birlikte Mü teri, Banka’nn kabul etmesi halinde kur riski o Mü teri’ye ait 
olmak üzere, nakdi kredilerde Mü teri’nin yükümlülü ünün fiili ödeme günündeki Banka’ca (ilgili kurun yalnzca TCMB 
tarafndan belirlendi i hallerde bu Banka’ca) kredinin kullandrld  döviz cinsi için belirlenmi  sat  kuru üzerinden Türk 
Lirasna dönü ece ini, Banka’nn Mü teri lehine verdi i/verece i teminat mektubu, kontrgaranti, di er garantiler, 
kefaletler, aval ve kabullerin konvertibl olmayan bir döviz cinsi üzerinden olmas halinde, uygulanacak kur ve pariteleri 
Banka’nn belirlemeye yetkili oldu u hususlarn kabul eder.  
2.4. Kredi Kullandrm Ko ullar  
Banka Mü teri’nin kullanaca  her bir kredinin kullandrm ko ullarn saptamaya yetkilidir. Ayrca Mü teri, kredinin 
açlmas, devam ve tasfiyesi srasnda Banka’nn isteyece i her türlü belge, taahhütname ve sair bilgileri  vermekle 
yükümlüdür.  
2.5. Krediyi Kullandracak ube 
Kredinin kullanlaca  ube Banka ve Mü teri arasnda belirlenmedikçe, Banka krediyi yurt içi veya yurt d  herhangi bir 
ubesinden kullandrabilecektir. lgili ubenin kapanmas veya Banka’nn lüzum görmesi halinde, Banka kullandrlan 

krediyi di er bir yurt içi veya yurt d  ubeye nakletmeye yetkilidir. Mü teri’nin talep etti i devirler sebebiyle do acak her 
türlü vergi ve masraflara Mü teri katlanacaktr.  
2.6. Kredi Faizi  
2.6.1.Krediye uygulanacak faiz oran taraflarca  kararla trlacaktr. Bir ödeme planna ba lanm  kredilerde faiz 
ödemeleri ödeme plannda belirtildi i ekilde gerçekle tirilecektir.  
2.6.2. Mü teri ile ayrca mutabakata varlmam  ise, faiz oran Banka’nn fiili kullandrm/i lem tarihinde ayn tür krediler 
ve hesaplar için TC Merkez Bankas’na bildirmi  oldu u en yüksek  oranlar geçmemek kaydyla Banka’ca 
belirlenecektir.  
2.6.3.Banka, münferit her bir kredi kullandrmna ait faiz, oran ve tutarlarn, gider vergileri ve sair resim ve harçlar ile 
birlikte Mü teri’nin cari hesabna borç yazabilecektir.  
2.6.4.Banka’nn kullandrd  veya kullandraca  kredilerin faiz oranlar Mü teri ile yazl bir mutabakat ile 
sabitlenmedikçe, Banka, Sözle me uyarnca açt  veya açaca  ayn tür krediler ve hesaplar için TC Merkez Bankas’na 
bildirmi  oldu u  en yüksek oranlar geçmemek kaydyla,   Banka’ca belirlenmi  olan cari faiz orann Mü teri’ye  2 (iki)  
gün öncesinden ihbarda bulunmak kaydyla de i tirerek uygulanacaktr.  Bu oran üzerinden hesaplanm  faiz tutarlarn 
Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV), Kaynak Kullanm  Destekleme Fonu (KKDF) ve sair resim, harç ve mali 
yükümlülükleri ile birlikte cari hesabna borç yazmaya yetkilidir. 
Mü teri, faiz artrmnn ve/veya faiz tahakkuk dönemi de i ikli inin kendisine bildirilmesinden itibaren  5 (be ) i  günü 
içerisinde, ihbardan önceki düzenlemeye göre borcunun tamamn kapatarak Banka’nn maruz kalaca  kar 
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mahrumiyeti, zarar ve maliyetleri, bu nedenle do abilecek vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri Banka’ya ödeyerek, kredi 
kullanmaya son verebilir. Bu durumda, Mü teri, faize ili kin de i ikliklerden etkilenmeyecektir. Mü teri, bu süre içerisinde 
borcunun tamamn kapatmamas veya kapatsa bile bu süre içerisinde kredi kullanmaya devam etmesi halinde, yeni faiz 
orann ve/veya yeni faiz tahakkuk dönemini kabul etmi  saylr. 
2.6.5.Herhangi bir zamanda kredinin tesis edildi i veya kullandrld  ülkede herhangi bir devlet kurulu u yahut bu 
konuda yetkili bir merci tarafndan Banka’nn tabi oldu u artlar, özellikle sahibi bulundu u aktifler, kredi ve mevduatlar 
konusundaki kanun veya mevzuatta yahut bunlarn tefsirinde bir de i iklik, ekonomik kriz veya iktisadi artlarda 
de i iklikler, Banka’nn kredi tesis ve idame maliyetlerini artrrsa, Mü teri, Banka’nn talebi üzerine ve ilave faiz ödemesi 
yoluyla maliyet art n kar layacaktr. 
2.6.6.Kanuni snrlamalara uygun olarak, Sözle me uyarnca açlan kredi ve hesaplara bile ik faiz yürütülür. 
Uygulanacak faizler ile gider vergileri, Sözle me ile eklerinde aksi belirtilmedikçe her yln 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül 
ve 31 Aralk tarihlerinde (ve vadeli kredilerde her halükarda kredi vadesi sonunda) usulünce tahakkuk ettirilerek 
Banka’ca Mü teri hesabna borç yazlr. Mü teri, hesabna borç yazlan faiz ve bunlarn gider vergilerini, Kredi Limiti 
müsait olsa dahi Banka’ya derhal ve nakden ödemekle yükümlüdür. 
2.6.7.TCMB’nin veya di er yetkili mercilerin bu kredilerin faiz ve tahakkuk devreleri için alacaklar yeni kararlarn da 
yürürlük tarihinden itibaren uygulanaca n Mü teri kabul eder. 
2.6.8.Cari hesaplarn faizleri adât üzerinden gider vergileri ile birlikte, Banka’ca tahakkuk ettirilerek Mü teri hesabna 
borç yazlacaktr. Cari hesaplardan çekilen paralarla, yukarda belirtilen esaslara göre tahakkuk ettirilecek mebla lar, 
çekildikleri ve tahakkuk ettirildikleri gün valörü ile hesaba borç, yatrlanlar ise yatrldklarn takip eden ilk i  günü valörü 
ile hesaba alacak yazlacaktr.  
2.6.9.Mü teri, döviz üzerinden açlan kredilerle ilgili her türlü faiz tutarn ayn cins döviz tutar olarak  ödeyecektir. 
2.6.10.Faiz Orannn Libor/Euribor’a belirlenen marjn eklenmesi suretiyle belirlenmesi halinde esas alnacak 
Libor/Euribor oran, faiz belirleme tarihinde Londra/Frankfurt saati ile sabah saat  11.30 ’da Reuters ekran Libor /Euribor 
sayfasndaki oran olacaktr. E er, Reuters Ekran Libor/Euribor sayfasnda birden fazla oran görülecek olursa, faiz oran, 
bunlarn aritmetik ortalamas olarak belirlenecektir. Herhangi bir nedenle Libor/Euribor oran Reuters Ekran ilgili 
sayfasnda belirlenemeyecek olursa, Banka faiz orann kote edilmi  son iki banka (veya tek banka varsa, Banka’nn) 
faiz oranlarn esas alarak belirleyecektir. 
2.6.11. Mü teri, Banka’nn yurtd  ubelerinden kredi kullanmas halinde; kredinin kullanld  tarihten geri ödeme 
tarihine kadar geçecek sürede belirlenen faiz dönemleri itibariyle ve faiz dönemlerinin son gününde ödenmek üzere, 
belirtilen faiz oran üzerinden hesaplanacak tutarda faiz ödeyecektir. Faiz bir yl 360 gün hesabyla gün saysna göre 
hesap edilecek ve faiz döneminin hemen sonundaki faiz ödeme tarihinde ödenecektir.  
2.7. Temerrüt Faizi  
2.7.1.Mü teri’nin kredi borcunu (taksitlendirilmi  kredilerde taksitlerden herhangi birini) ödeme tarihinde/vadesinde 
ödenmemesi veya borcun Sözle me kapsamnda muaccel hale gelmesi halinde; alaca n muaccel hale geldi i tarihten 
Mü teri’ye yaplacak ihtarda belirtilen sürenin hitamna kadar geçecek süreye kadar , Banka’nn faiz,komisyon , gider ve 
vergisi ve sair vergi ve di er masraflarn  muacceliyet annda geçerli olan oran ve ko ullarla i letmeye devam edece ini 
kabul eder. Ancak Mü teri, Banka’ca uygulanan akdi faiz orannn  muacceliyet tarihi itibaryla  ayn tür  krediler ve 
hesaplar için Banka’nn  TC Merkez Bankas’na bildirmi  oldu u ksa, orta veya uzun vadeli cari kredi faizlerinden  dü ük 
olmas halinde en yüksek olan orann  gecikme faizi olarak uygulanmasn kabul eder.    
Mü teri, temerrüdün do du u tarihten itibaren fiili ödemeyi gerçekle tirdi i güne kadar geçecek günler için, temerrüt 
tarihinde ayn tür Türk Liras  krediler ve hesaplar için Banka’nn TC Merkez Bankas’na bildirmi  oldu u ksa, orta veya 
uzun vadeli cari kredi faizlerinden en yüksek  olannn %50  fazlas olarak hesaplanacak oranda temerrüt faizi ödemeyi 
kabul ederler.  
2.7.2.Kredi tutarnn yabanc para cinsinden belirlendi i hallerde Banka, bu krediden kaynaklanan alaca nn, dilerse 
takip ve dava tarihinde TCMB efektif sat  kuru üzerinden hesaplanm  Türk Liras kar l n talebe yetkilidir.  Bu 
durumda krediden kaynaklanan Banka alaca na; muacceliyet, takip ve dava tarihinden Banka’ya ödendi i tarihe kadar 
geçecek süre için borcun Türk Liras’na çevrildi i tarihte, ayn tür krediler ve hesaplar için Banka’nn TC Merkez 
Bankas’na bildirmi  oldu u Türk Liras  ksa, orta veya uzun vadeli cari kredi faizlerinden en yüksek  olannn %50  fazlas 
olarak  hesaplanacak oranda temerrüt   faiz  uygulanacaktr.   
2.7.3.Kredi tutarnn yabanc para cinsinden belirlendi i hallerde, temerrüt halinde ayn tür krediler ve hesaplar için 
Banka’nn TC Merkez Bankas’na bildirmi  oldu u   ksa, orta veya uzun vadeli cari kredi faizlerinden en yüksek  olannn % 
300  fazlas olarak  hesaplanacak oranda temerrüt  faizi  uygulanacaktr.   
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2.7.4.Mü teri, Sözle me kapsamndaki i lemlerden kaynaklanan kur farklarn ve arbitraj masraflarn ödemekte 
gecikmesi halinde, ödemesi geciken kur fark tutar üzerinden, kredinin kat’ veya vade sonu tarihinden fiili ödeme 
tarihine kadar Sözle me’de düzenlenmi  bulunan temerrüt faizi orannda gecikme faizi ödeyece ini kabul eder.   
2.8. Erken Ödeme  
2.8.1.Mü teri’nin bakiye borcunu ksmen veya tamamen vadesinden önce ödemesi Banka’nn kabulüne ba ldr. 
Banka’nn kabulü olmakszn yaplan ödeme, vadesinde tahsil edilir. Mü teri, Banka’nn muvafakatine dayanmayan 
erken ödeme nedeniyle faiz ve indirim dahil Banka’dan herhangi bir talepte bulunamaz. Erken ödemede bulunmak 
isteyen Mü teri,  3 (üç)  i  günü önce Banka’ya yazl olarak ba vurur. Banka, erken ödeme iste ini kabul ederse, erken 
ödeme sebebiyle do an zarar ve maliyetleri gidermek için erken kapama komisyonu ile erken ödeme nedeniyle 
do abilecek vergi, KKDF gibi mali yükümlülükleri mü teriye bildirerek,mü teriden talep edebilir.  Mü teri kredisini, Banka 
kaytlarnda görünen vade tarihine kadar i bu sözle me kapsamnda hesap edilecek faizi , faizin gider vergisi,erken 
kapama komisyonu  ve sair masraflar ile birlikte ödemeyi kabul eder. 
2.8.2.Yurtd  ubelerden kredi kullandrlmas halinde kredilerin tesis edildi i ülkede uygulanan herhangi bir kanun veya 
mevzuat yahut bunlarn yorumlanmasnda resmi mercilerce bir de i iklik yaplr veya herhangi bir nedenle ve bunun 
sonucunda Banka’nn bu krediyi kullandrmas kanuna aykr hale gelirse, Banka’nn krediyi kullandrma yükümlülü ü 
sona erecektir. Böyle bir durumda, Mü teri, Banka’ca yaplacak talep üzerine ve bu konudaki ihbarn yapld  faiz 
döneminin son gününde, i lemi  faiz ve ödenmesi gerekli sair tutarlarla birlikte kredi tutarn Banka’ya ödeyecektir.  
2.9. Kredinin Geri Ödenmesi 
Mü teri, Banka’ya anapara geri ödemesi  ve faiz ödemesi dahil her türlü ödemesini belirlenen vade tarihlerinde nakden, 
def’aten ve herhangi bir kesinti olmakszn yapacaktr. Cari hesap eklinde i leyen kredilerde ise, Banka’nn geri ödeme 
talebinin Mü teri’ye ula masn izleyen 1 (bir) gün içerisinde Banka’ca talep edilen tutar nakden veya def’aten 
ödenecektir.  
2.10. Komisyon, Vergi ve Masraflar 
2.10.1.Mü teri, Banka’nn Sözle me ile ekleri uyarnca açt  ve açaca  her türlü krediler ile hesaplar ve ald  
teminatlar ile ilgili olarak iktisadi ko ullar çerçevesinde Banka’nn belirledi i/belirleyece i veya yetkili merciler tarafndan 
saptanan veya ileride saptanacak olan oranlar geçmemek üzere, her nevi komisyon, masraf, hesap i letim ücretlerini, 
fon ve Bankaclk Sigorta Muameleleri Vergisi (“BSMV”), Kaynak Kullanmn Destekleme Fonu (“KKDF”) gibi yasal ve 
Banka düzenlemelerine veya teamüllerine göre talep edilebilecek her türlü ücret, masraf, vergi ve sair giderleri ve 
bunlarn gider vergilerini, Banka’ya derhal ödemekle yükümlüdür. 
2.10.2.Banka, Sözle me kapsamnda mü terilerine sundu u i lemler ve hizmetlere ili kin olarak uygulamakta oldu u 
yukarda belirtilen genel komisyon ve masraf oranlarn, yetkili merciler tarafndan saptanan veya ileride saptanacak 
olan, yahut böyle bir saptama yaplmamas halinde, benzer krediler ve hesaplar için cari olan en yüksek oranlar 
geçmemek üzere ilan veya ihbar etmek sureti ile Banka’ca belirlenecek olan oran ve miktarda artrmaya yetkilidir.  
2.10.3.Mü teri ile ayrca mutabakata varlmam  olmas halinde, uygulanacak komisyon, ücret, masraf ve sair gider 
oranlar, Banka’nn i lem tarihinde benzer krediler ve hesaplar için uygulad  oranlar olacaktr.  
2.10.4.Banka, münferit her bir i leme ait Mü teri ile mutabakata varlan veya Banka’ca belirlenen komisyon, masraf oran 
ve tutarlarn, gider vergileri ve sair resim ve harçlar ile birlikte Mü teri’nin cari hesabna borç yazabilecektir.  
2.10.5.Banka, Sözle me çerçevesinde talep etti i komisyon oranlarn ve masraf tutarlarn yetkili merciler tarafndan 
yaplacak her türlü de i iklikleri dikkate alarak, Mü teri’ye ilan veya ihbarda bulunarak uyarlamaya yetkilidir. 
2.10.6.Mü teri, Sözle me çerçevesinde hesabna borç yazlan komisyon, masraf tutarlar ve sair ücretler ile bunlarn 
gider vergilerini ve sair kalemleri, Banka’ya derhal ve nakden ödemekle yükümlüdür. 
2.10.7.Mü teri, kanun veya di er düzenlemeler sonucu Banka’ya yapaca  ödemelerden bir kesinti yaplmasnn zorunlu 
olmas halinde bu kesinti yaplmam  olsayd Banka’nn eline geçecek net tutara e it tutarda bir ödemeyi teminen ilave 
ödeme yapmay kabul eder. 
2.10.8.Teminatlarla ilgili tesis, muhafaza, fek ve bunlarla snrl olmakszn her türlü i lemlerin gerektirdi i tüm vergi, 
resim, harç, tarh edilebilecek cezalar, sigorta prim, noter masraflar ve sair  masraflar, bunlarda meydana gelebilecek 
de i ikliklerin tamam Mü teri tarafndan ödenecektir. 
2.10.9.Mü teri, hesabn kat edilmesi veya kredi ya da teminat ili kisinden dolay Banka’nn gönderece i ihtarname veya 
belgeler için yapaca  her türlü masraflar, noter masraflarn ve benzeri giderleri de Banka’ya nakden ve def’aten derhal 
ödemeyi kabul eder. 
2.10.10.Mü teri, talep etti i ve Bankaca kendisine tahsis edilen krediyi kullanmaktan tek tarafl iradesi ile vazgeçmesi 
veya kendisinden kaynaklanan sebeplerle taahhüt etti i kredi ko ullarn yerine getirememesi halinde, Banka’nn ilgili 
kredinin dosyalama, ekspertiz masraflarn, tahsis edilen kredinin hiç ya da süresinde, tamamen veya ksmen 
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kullanlmamasndan kaynaklanan komisyonlarn ve bunlarla snrl olmamak üzere tüm masraflarn nakden ve def’aten 
derhal ödemeyi kabul eder.  
2.10.11.Mü teri kredi veya hesaplarla ilgili olarak tahakkuk ettirilecek komisyon, gider vergileri ve her türlü masraflar; 
üçer aylk devrelerin ba nda veya ayba nda ödemedi i takdirde, bunlarn tutarn nezdindeki alacakl cari veya rehinli 
hesaplarndan ayrca onayn almaya lüzum kalmadan Banka’nn re’sen mahsup etmeye yetkili oldu unu kabul eder. 
Mü teri ayrca, cari veya rehinli hesabnn bulunmamas halinde, var ise borçlu hesabna bu da yok ise, geçici hesapta 
borcuna kaydedilmesini ve komisyon vs. masraflardan do an bu borcuna, ödeninceye kadar geçecek günler için 
Banka’ca, Sözle me’de yazl oranda gecikme faizi ve gider vergisi tahakkuk ettirilece ini kabul eder. 
2.10.12.Banka’nn, Sözle me ile Mü teri’nin yükümlendi i gider vergisini vergi dairesine yatrmadan Mü teri’den talep ve 
tahsile hakk oldu u gibi, temerrüdü sebebiyle aleyhine takip ve dava açlmas halinde de gider vergisini ilgili vergi 
dairesine ödemeden takip ve dava ikamesi suretiyle Mü teri’den talebe de hakk vardr. Banka, bu vergi, fon, resim ve 
harçlar ilgili mercilere ödemek zorunda kald  takdirde Mü teri bu tutarlar Banka’ya derhal nakden ve def’aten 
ödemeyi, temerrüt halinde ise borcuna Sözle me’de belirtilen oranda ve ekilde temerrüt faizinin uygulanmasn kabul 
eder.  
2.10.13.Mü teri, Banka’ya tevdi etti i senetlerin, Banka’nn ubesi bulunmayan yerlerdeki bankalara tahsili için 
gönderilmesi durumunda, arac bankaya ödenecek komisyon, masraf ve gider vergilerinin de kendisi tarafndan 
kar lanaca n taahhüt eder. 
2.10.14.Mü teri, kulland  kredilerle ilgili olarak herhangi bir nedenle TCMB, Maliye Bakanl  ve benzer resmi 
kurumlarn Banka’dan, her ne ad altnda olursa olsun, tahsil edece i tutarlar, derhal ve nakden Banka’ya ödemeyi kabul 
eder. 
2.10.15. Sözle menin teminat olarak alnn ticari senetler , hisse senetleri ve tahvillerin komisyonlar ; nominal 
de erlerinden yüksek olmas kaydyla piyasa de erleri üzerinden, aksi takdirde veya piyasa de erinin belirlenememesi 
halinde nominal de erleri üzerinden, di er ta nr veya ta nmaz mal niteli indeki teminatlarn komisyonlar, muhafaza 
ve sair ücretleri ekspertiz de erleri üzerinden veya mevzuata ve bankaclk teamüllerine göre belirlenerek, gider vergileri 
ile birlikte, Banka’ca Mü teri hesabna borç yazlacaktr.  
2.10.16.Mü teri’ye kullandrlacak kredinin Banka’ca yurt d nda yerle ik kredi kurulu larndan temin edilmesi ve bu 
hususun Mü teri’ye yazl veya sözlü olarak bildirilmesi halinde, Mü teri, Banka’nn yabanc kredi kurumlar ile akdetti i 
kredi sözle meleri çerçevesinde komisyon, masraf ve sair ad altnda ödemekle yükümlü oldu u tutarlar baz alarak, 
Banka’nn talebi üzerine Banka’ya ödemekle yükümlüdür.  
2.11.Kredinin Vekil veya Temsilci Aracl  ile Kullanlmas  
2.11.1.Banka,Mü terinin bir vekil vastas ile kredi  kullanmasn  kabul etti i takdirde,mü teri  vekil veya vekillerinin 
isimlerini yazl olarak Banka’ya bildirmek ve Noterde düzenlenmi  olan vekaletnameyi ibraz etmek zorundadr. Mü teri 
vekaletin sona erdi ini yazl olarak Banka’ya bildirmedi i sürece vekaletnamenin ve vekil tarafndan   yaplan i lemlerin 
ba layc oldu unu kabul eder. 
2.11.2. Mü teri tüzel ki i ise,temsile yetkili kimselerin isimlerini ve imza örneklerini belirten usulünce düzenlenmi ,tescil 
ve ilan edilmi  yetkili imza sirkülerini,buna ili kin ticaret sicil gazetesini Banka’ya vermekle ve bunlardaki de i iklikleri de 
noter veya iadeli taahhütlü mektupla bildirmekle yükümlüdür.  
2.11.3.Genel vekaletnamelerde, özel olarak bir yetki daraltm yer alm  olmadkça,vekillerin Banka ile olan tüm 
ili kilerinde Mü teri’yi temsile yetkili olduklar kabul edilir. 
2.11.4. Banka,vekaletnamenin tahrif edilmi  olmasndan veya sahteli inden ötürü mü terinin u rad  zararlardan 
sorumlu de ildir.  
3- TEM NATLARLA LG L  HÜKÜMLER 
3.1. Kredinin Teminat Kar l  Kullandrlmas 
3.1.1.Sözle me kapsamnda kullandrlacak krediler, teminat kar l  kullandrlabilece i gibi, Banka kararna istinaden 
teminatsz olarak da kullandrlabilecektir. Banka, Sözle me ile açt  krediyi ksmen veya tamamen uygun görece i her 
türlü maddi, ahsi, ayni, alacak, ta nr, ta nmaz, kymetli evrak, nakit ve bunlarla snrl olmakszn ba kaca her nevi 
teminat kar l nda kullandrabilir. Mü teri, kendisinden istenen teminatlar Banka tarafndan saptanacak ko ul ve 
ekillerde, kredinin limitine, marj oranna göre Banka tarafndan tayin olunacak süre içinde Banka’ya vermekle 

yükümlüdür. 
3.1.2.Banka, alnan teminatn de erinde azalma olmas, azalma ihtimalinin bulunmas, ksmen veya tamamen teminat 
vasfnn ortadan kalkmas, teminatn yetersiz oldu unun anla lmas, temerrüt hallerinden birinin veya di er hakl 
sebeplerin varl  durumunda teminat marj oranlarn de i tirmeye, Mü teri'den belirleyece i ekil ve ko ullarla yeniden 
veya ilave teminat istemeye yetkili olup, kredinin kullandrlmasn veya devamn teminatlarn usulüne uygun olarak 
teminine ba l klabilir. 
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3.1.3.Banka'nn teminat olarak rehin ald  her türlü mallarn, nakliye ve muhafazas esnasnda do acak her türlü hasar, 
kayp ve bunlarla ilgili ola an ve ola an üstü her nevi masraflar Mü teri'ye ait olacaktr.  
3.2. Teminatlarn, Banka'nn Her Türlü Alacaklar çin Kar lk Te kil Etti i 
3.2.1.Bankaca, Mü teri’den alnacak olan teminatlar, belirli bir kredi için verilmi  oldu u açkça belirtilmedikçe Mü teri'nin 
Banka'ya olan borçlarnn tümü için teminat te kil edecektir. 
3.2.2.Teminatlarn paraya çevrilmesinden/tahsilinden kaynaklanan bedeller ile sigorta tazminatlar ve kamula trma 
bedelleri gibi Banka tarafndan teminatlarla ilgili olarak veya bunlarn yerine geçmek üzere elde edilecek tutarlarn, 
ayrca merhun ortaklk paylar ve tahvillerin yerini alan yeni paylar ve tahvillerin de asl teminatlar gibi ve ayn ko ullarla 
Banka'nn teminatn te kil edece ini ve bunlar üzerinde de Banka’nn rehin hakknn bulundu unu, anlan tutarlar 
Mü teri’den olan herhangi bir alaca na mahsup edilmesini veya rehinli olarak bloke bir hesaba alnmasn, Mü teri 
kabul eder.  
3.3. Rehin, Hapis, Takas ve Mahsup Hakk 
3.3.1.Taraflar, Mü teri’nin Banka veya ubelerinde ya da muhabirlerinde ya da ba ka yerlerde bulunan ve Banka'nn 
ubelerinin veya muhabirlerinin zilyetli inde ve/veya emrinde mevcut ve ileride mevcut olabilecek altnlar, altn depo 

hesaplar, Türk Liras ve/veya dövizli mevduat dahil her türlü alacaklar, bloke paralar, kiralk kasa mevcudu, tahsil için 
verdi i her türlü senetler ve çekler, hisse senetleri, yatrm fonu katlma belgeleri, özel sektör ve devlet tahvilleri, hazine 
bonolar, finansman bonolar, her nevi gelir ortakl  senetleri, varl a dayal menkul kymetler, ihracat vesaikleri, akreditif 
belgeleri, velhasl her çe it menkul kymetler/kymetli evraklar ve bunlarn kuponlar ile malvarl  de erleri ve bunlarn 
paraya çevrilmesi/tahsili halinde elde edilecek tutarlar üzerinde Banka'nn bu Sözle me'den, her türlü risk veya 
alacaklar için rehin ve hapis hakk oldu unu ve bunlarn bir ksmn veya tümünü bloke etmeye veya bloke bir hesaba 
almaya, alacakl ve borçlu cari hesaplar arasnda virman yapmak suretiyle bunlar ksmen veya tamamen alacaklar ile 
takas ve mahsup etmeye yetkisi bulundu u hususunda mutabktrlar.  
3.3.2.Mü teri, Banka’ya olan borçlarn Banka’da mevcut alacaklar ile ve sair teminatlarla takas ve mahsup etme 
hakknn bulunmad n, bu hakkndan feragat etti ini kabul ve beyan eder. 
3.3.3.Taraflar, Banka'nn altnlar ve/veya rehinli menkul kymetler üzerindeki rehin hakk sona erdi i takdirde, menkul 
kymetlerden hamiline yazl olanlarn ve altnlarn Banka tarafndan Mü teri’ye mislen iade edilmesi hususunda 
mutabktrlar.  
Taraflar, Mü teri, lehine gelmi  veya gelecek havaleler üzerinde Banka’nn hapis ve rehin hakk bulundu unu ve 
kendisine ihbarda bulunmadan önce de Mü teri adna kabul ve Banka’ya olan borçlarna, yukardaki maddeler gere i 
mahsup etmeye yetkili oldu u hususunda mutabktrlar. 
3.3.4.Mü teri, üzerinde Banka'nn rehin hakk bulunan ve yukarda saylan teminatlar Banka'nn muvafakati olmakszn 
üçüncü ahslara rehin ve temlik edemez. 
3.3.5.Banka’nn, her türlü menkul kymetler ile alacakl cari hesaplar üzerinde takas ve mahsup hakkn kulland  
takdirde vadenin bozulmas nedeniyle meydana gelebilecek faiz, kur fark ve di er tutarlarn Mü teri tarafndan talep 
edilemeyece i hususunda taraflar mutabk kalm lardr. 
3.3.6.Bankann, Mü teri’nin hesabna alacak kaydedilen tutarlar, Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde mahsup etme 
hakk bulunmaktadr. 
3.3.7. Banka kendisine rehnedilmi  veya ileride rehnedilecek bulunan veya üzerinde hapis hakkn kulland  ta nr mal ve de erleri, 
icraya veya herhangi bir resmi makama ba vurma zorunlulu u olmakszn diledi i anda ve uygun görece i ekillerde açk 
artrmaya veya kanun yollarna ba vurmasna gerek olmakszn özel olarak paraya çevirmeye ve bedellerini bu Sözle me ile Mü teriye 
açt  her çe it krediler dolaysyla Mü terinin borçlarna mahsup etmeye ve keza Mü terinin, bu Sözle me ile olan taahhütlerine 
kar lk olarak nezdinde tutmaya yetkilidir. Banka, ayrca dilerse kanun yollarna ba vurarak haciz yolu ile de takibe yetkilidir. 
Banka'nn gerek özel olarak ve gerekse kanuni yollarla rehni paraya çevirme ekillerinden birini seçmesi di erinden  

feragat etti i anlamna gelmez ve Banka dilerse her iki yola birden ba vurabilir. Banka, kendisine rehnedilmi  olan ta nr mal ve 
de erleri diledi ine rehnedebilir. Mü teri, yukarda yazl hususlar kabul etti ini ve bu yüzden do acak tüm hak ve iddialarndan 
önceden vazgeçmi  oldu unu ve Bankay ibra etti ini beyan ve kabul eder. 

3.4. Sigorta ile lgili Hükümler 
3.4.1.Taraflar, Banka’nn gerekli görmesi durumunda teminat olarak ald , rehin/ipotek tesis etti i  ta nr ya da 
ta nmaz tüm mallarn yangna, hrszl a, nakliye rizikolarna ve gerekli görece i di er her türlü rizikolara kar  Banka 
lehine ve/veya muhabiri lehine, diledi i sigorta irketine, diledi i bedel, art ve müddetle, prim borçlar Mü teri’ye ait 
olmak üzere Banka lehine sigorta ettirmesi,  sigortalarn sözle me ve/veya poliçelerine grev, lokavt, deprem, karga alk, 
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halk hareketleri, infilak, kötü niyetli hareketler, sava  ve sair ola anüstü durumlarla ilgili hükümleri de ilave ettirmesi 
hususunda mutabk kalm lardr.  
3.4.2.Mü teri’nin anlan sigortalar yaptrmamas veya süresi sigortalar yenilememesi halinde, Banka söz konusu 
sigortay re’sen yaptrmaya/yenilemeye yetkilidir. Ancak bu husus, Banka için bir mecburiyet te kil etmeyecektir. 
3.4.3.Mü teri, sigorta konusu teminatlar daha önce sigorta ettirilmi  bulunuyorsa, Banka’nn söz konusu poliçelere dain-i 
mürtehin hakknn i lenmesini kabul ve beyan eder. 
3.4.4.Taraflar, Banka tarafndan bu madde hükümleri çerçevesinde yaptrlacak sigortalarn prim ve sair giderlerinin 
mü terinin borcu oldu unu ve bu tutarlar derhal Banka'ya yatraca n, dilerse Banka'nn bu tutarlar re’sen Mü teri'nin 
alacakl veya borçlu hesaplarndan herhangi birine borç yazabilece i hususunda mutabk kalm lardr. 
3.4.5.Sigorta sözle melerinden do an tazminatlar dain-i mürtehin hakk olan Banka'ya ödenir. Sigorta irketince 
belirlenen tazminat tutarna Mü teri itiraz etti i takdirde, kendisine verilecek bir süre içinde Mü teri tazminat tutarn 
Banka'ya öderse, sigorta poliçesinden do an haklar Banka tarafndan Mü teri'ye devredilir. Aksi halde Banka dain-i 
mürtehin hakk nedeniyle tazminat tutarn sigorta irketinden tahsil etmeye ve Mü teri’den olan her türlü alacaklarna 
ksmen veya tamamen mahsup etmeye yetkilidir. 
3.4.6.Mü teri, sigorta irketi ile tazminat konusunda çkacak anla mazlklar nedeni ile Banka tarafndan, diledi i takdirde, 
açlacak dava ve takip masraflarnn tümünün kendisine ait oldu unu ve ayrca anla mazl n Banka aleyhine 
sonuçlanmas halinde de Banka'dan herhangi bir maddi talepte bulunmayaca n kabul ve taahhüt eder. 
 
3.5. Kredinin Kefalet Kar l  Kullandrlmas ve Kefillerin Sorumlulu u 
3.5.1.Sözle me'nin sonunda imzas bulunan kefiller “birbirlerinden ba msz olarak ayr ayr müteselsil kefil” sfat ile 
kefalet vermeyi kabul ederler. Kefiller, Mü teri'nin Banka'ya Sözle me'den do an borçlar için Sözle me’de belirtilen 
kefalet limitleri  ile snrl olmak üzere sorumludurlar. Kefiller, kefalet limiti ile snrl olmak üzere müteselsil kefaletin, 
anapara ve akdi faizini, mer’i teminat mektuplar, çek kredisi gibi tüm gayrinakdi kredileri    bilcümle i lemi  i leyecek 
temerrüt faizlerini, fonlar, komisyonlar, her türlü masraflar, vergi ve resimleri, d  i lemlerde kur art  nedeniyle ortaya 
çkacak ilave miktarlar, kanuni takip giderlerini ve avukatlk ücretlerini de kapsad n, i bu sözle menin 4.maddesindeki 
ko ullar gerçekle ti inde nakdi kredilerin ödenmesinin  , gayri nakdi kredilerin depo edilmesinin  talep edilebilece ini  
kabul ve taahhüt ederler. 
3.5.2.Banka ile müteselsil kefiller; 
3.5.2.1.Türk Borçlar Kanunu (TBK) 582’nci maddesi gere i müteselsil kefaletin Sözle me sebebiyle do mu  borçlar 
kapsad  gibi ileride do mas muhtemel borçlar da kapsayaca , 
3.5.2.2.TBK 584’üncü maddesi gere i e in rzasnn en geç kefalet sözle mesinin kurulmas anna kadar kefiller 
tarafndan temin edilerek Banka’ya ibraz edilmesi gerekti i,  
3.5.2.3.Borçlunun borcunu vadesinde ödememesi gibi açkça ödeme güçsüzlü ü içinde oldu unun ortaya çkmas 
halinde, TBK 586’nc maddesi kapsamnda borçlu takip edilmeden veya ta nmaz rehni paraya çevrilmeden, kefillere 
ba vurulabilece i,  
3.5.2.4.TBK 592’nci maddesi gere i Banka’nn, borcu ödeyen kefillere haklarn kullanmasna yarayabilecek borç 
senetlerini teslim edece i ve gerekli bilgileri verece i, yine, kefalet srasnda var olan veya asl borçlu tarafndan alacak 
için sonradan sa lanan rehinleri ve di er güvenceleri de kefillere teslim edece i veya bunlarn devri için gerekli i lemleri 
yapaca , ancak Banka’nn di er alacaklarnn varl  halinde, sahip oldu u rehin ve hapis haklarnn öncelikli olmas 
sebebiyle bu maddede anlan teslim ve devir i lemlerini alacaklar tamamen tasfiye edilinceye kadar yerine 
getirmeyebilece i, 
3.5.2.5.TBK 598’inci maddesi gere i bu kefaletin süresiz olarak verildi i, bir gerçek ki i tarafndan verilmi  olan 
kefaletin, i bu kefalet sözle mesinin kurulmasndan ba layarak on yln geçmesiyle kendili inden ortadan kalkaca , 
kefalet süresi, en erken kefaletin sona ermesinden bir yl önce yaplmak kaydyla, kefillerin kefalet sözle mesinin ekline 
uygun yazl açklamasyla, azamî on yllk yeni bir dönem için uzatlabilece i, kefalet tüzel ki i tarafndan verilmesi 
durumunda on yllk sürenin söz konusu olmad , 
3.5.2.6.Banka tarafndan Mü teri'ye açlan kredilerden dolay kredinin açlma ekli ve nevine göre keza, Sözle me'de yer 
alan tüm hususlardan da kefillerin Banka'ya kar  sorumlu ve yükümlü olduklar, 
3.5.2.7.Banka'nn elinde Mü teri'nin borcuna özellikle tahsis edilmemi  olan rehinler mevcutsa, Banka’nn bu rehinlerin 
nakde tahvilinden elde edecek paralar önce i bu kefaletle ili i i olmayan alacak taleplerini kar lamak için kullanmaya 
yetkili oldu u,  
3.5.2.8.Kefillerin Sözle me'de yazl adresini ikametgah olarak seçti ini, adres de i ikliklerini noter kanal ile derhal ihbar 
etmeyi aksi takdirde Sözle me'de yazl adrese yaplan tebli lerin geçerli olaca , 
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3.5.2.9.Kefillerin, Banka'nn kendi haklarn korumasn sa lamak üzere, kredi borçlular veya di er kefillerden herhangi 
birinin iflas etmi  oldu u, mallarn defterinin tutuldu u, iflas erteleme veya konkordato talebinde bulunuldu u ya da vefat 
halini ö rendikleri anda derhal Banka'ya bilgi verece i, 
3.5.2.10.Banka'nn merkez ve tüm ubelerinde her ne ekil ve mahiyette olursa olsun mevcut ve ileride do abilecek 
bütün borçlarna kar lk Banka'nn merkez ve tüm ubelerinde ve muhabirlerinde kendilerine ait bulunan ve ileride 
bulunabilecek tüm altn, alacak, hak, mevduat, nakit, hisse senedi, gelir ortakl  senetleri, varl a dayal menkul 
kymetler, yatrm fonu katlma belgeleri, tahviller, senetler, kon imentolar, kymetli evraklar, havale tutarlar ve benzer 
hak ve alacaklar üzerinde rehin, hapis, takas ve mahsup hakk oldu u, 
3.5.2.11.Banka'nn kefillere ait altnlar ve/veya rehinli menkul kymetler üzerindeki rehin hakk sona erdi i takdirde, 
altnlarn ve menkul kymetlerden hamiline yazl olanlarn Banka tarafndan kefillere mislen iade edilmesi  
hususlarnda mutabk kalm lardr. 
3.5.3.Kefiller, lehlerine gelmi  olan havalelerin kendilerine ihbarda bulunulmadan önce Banka tarafndan adlarna kabul 
edilmesine muvafakat ettiklerini ve ayrca adlarna açlacak bir hesaba veya mevcut hesaplarna alacak kaydedilmesini 
ve havale mebla  üzerinde Banka'nn rehin hakk ve kefillerin Banka'ya kar  her türlü borçlarna kar lk takas ve 
mahsup hakkn kabul ederler. 
3.5.4.Kefiller, kefaletlerinin devam etti i süre içinde, hakiki surette veya gizleyerek muvazaa yolu ile veyahut asl 
olmayan borçlar ikrar ederek menkul ve gayrimenkul malvarlklarn Sözle me ile kefil olduklar azami tutarn altna 
dü ürecek mahiyette i lemler yapmamay, malvarlklarn telef etmemeyi, Banka’y zarara u ratacak ekilde ivazl veya 
ivazsz olarak elden çkarmamay ve üçüncü ahslara devir ve temlik etmemeyi, üzerlerinde üçüncü ahslar lehine 
rehin, ipotek ve benzeri ayni haklar tesis etmemeyi, bunlarn kymetlerini azaltacak mahiyette tasarruflarda bulunmamay 
ve mevcutlarn suni surette eksiltmemeyi, aksi takdirde telef ettikleri, ivazl veya ivazsz olarak üçüncü ahslara devir ve 
temlik ettikleri, üzerlerinde üçüncü ahslar lehine rehin, ipotek ve benzeri ayni haklar tesis ettikleri, kymetini azalttklar 
ve/veya suni surette eksilttikleri menkul ve gayrimenkul malvarlklarnn ekspertiz de erinin %  100’ü   orannda 
Banka’ya cezai art ödemeyi kabul ederler. 
3.5.5.Kefiller bu sözle me kapsamnda mütemerrit hale geldikleri takdirde, temerrüdün do du u tarihten borç tamamen  
bitinceye kadar i bu sözle menin 2.7 maddesinde yazl gecikme ve temerrüt faiz oranlarnn kendileri için de geçerli 
oldu unu ve Banka tarafndan uygulanaca n kabul  ederler.  
3.6.Ticari Senet Temliki ve Rehni   
Mü teri, Banka'nn diledi i zaman isteyece i miktar ve nitelikte Bankaca kabul edilebilir ticari senetleri Banka'ya verecektir. Banka 
her ne nedenle olursa olsun mü teri veya kefiller tarafndan Bankaya temlik veya rehin verilen çek, bono, varant makbuzu, kon imento 
vs. gibi kymetli evrak vasfndaki ticari senetlerden herhangi birini, kredi ili kisi devam etsin veya etmesin, zamannda tahsile 
koyup koymamakta, kanunen alnmas gerekli olabilecek komisyon ve masraflar tahsil edip etmemekte, senetlerin vadesi sonunda 
ödenmemesi halinde borçlular protesto edip etmemekte, senetteki di er imza sahiplerine müracaat edip etmemekte, bunlar 
aleyhine yasal i lem yapp yapmamakta veya dava açp açmamakta tam bir serbestiye sahiptir. Banka'nn bu yetkileri kullanp 
kullanmamas ve bu yüzden senede ba l haklarn zamana mna u ramas nedeni le Banka hiçbir ekilde sorumlu 
tutulamayaca  gibi, Banka bu yetkilerini kullanp kullanmamaktan dolay bu keyfiyeti Mü teriye ihbar etmekle yükümlü 
olmad  hususunda taraflar mutabk kalm lardr.   Banka'ya güvence olarak verilen senetlerde imzas bulunan herhangi bir ki inin 
iflas veya ödemelerini tatil etmesi halinde ya da Banka'nn herhangi bir neden göstermeksizin istemde bulunmas halinde bu 
ki ilerin imzasn ta yan senetlerin bedelleri, vadelerinin gelmesinden önce ilk istemde Mü teri tarafndan derhal ödenecektir. 
Ödenmeme durumunda Banka'nn yasal takibe geçme yetkisi vardr. Banka'ya güvence olarak verilen senetlerin herhangi 
birinin, vadelerinde ödenmemeleri sebebiyle, Banka'nn bunlarn borçlular aleyhine yasal takibe geçmesi halinde, yaplacak 
tüm masraflar Mü teriye ait olacaktr. 
 
3.7.Emtia,Emtiay Temsil Eden Vesaik ve Di er Ta nr Mallarn Rehni   
Taraflar,  Banka'nn istedi i ve diledi i zaman isteyece i miktarda ve nitelikte Bankaca kabul edilebilir emtiay veya emtiay temsil 
eden vesaiki ve di er ta nr mallarn Bankaya rehnedilmesi hususunda mutabk kalm lardr.  Banka dilerse emtiay temsil eden 
belgelerin kendi adna düzenlenmesi veya kendisine temlikini talep edebilir.Banka ayrca, Mü teri adna ve hesabna her türlü 
gümrük i lemlerini yapmaya, bu i lemler için ehliyetli ki i veya ki ilere yetki vermeye, gümrük resmi ve di er vergi ve masraflar 
ödemeye ve mallar gümrükten çekmeye yetkilidir. Bütün bu masraflar, vergi resim ve harçlar Mü terinin hesabna borç yazlacaktr. 
Banka rehnedilen ve gümrükte bulunan mallar, Mü terinin rzasna gerek olmakszn ve masraflar Mü teriye ait olmak üzere 
gümrük antrepo ve ambarlarndan kendi ambarlarna veya di er ambarlara diledi i araç ile ta ttrma hakkna sahiptir. 
Rehinli emtia ve di er ta nr mallar ile ilgili her türlü ekspertiz, bilirki i, kira, ardiye, gümrük, bekçilik, gözetim, starya, koruma, 
aktarma, havalandrma, ta ma, transbordman ve manipülasyon masraf ve ücretleri Mü teriye aittir. Banka, emtiay temsil eden 
akreditifle veya di er hallerde ilgili belgeler üzerindeki genel ve özel kayt ve artlardan, çekincelerden, belgelerin, usulüne uygun 
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olmamasndan, kaytlarn gerçe e aykr olmasndan, emtiann tutar, cins, nitelik, ambalaj ve di er hususlar bakmndan 
kaytlara veya Mü terinin satcya verdi i sipari teki artlara uygun olmamasndan, emtiann gönderilmesinden önce ve 
sonra bulundu u yerlerde herhangi bir suretle hasara u ramasndan eksik çkmasndan da sorumlu de ildir. Belgelerdeki kaytlar ile 
emtiann nicelik ve niteli i arasnda bir fark çkmas halinde Mü teri bu farkn varl  hakknda yalnz Banka'nn sözünü veya 
beyann tek delil olarak kabul etmeyi ve bu farktan do acak sonuçlar üzerine almay ve yerine getirmeyi kabul eder. Mü terinin, 
satc ve yükleyici veya üçüncü ki ilerle do abilecek her türlü anla mazlklarndan dolay Banka'ya herhangi bir sorumluluk 
yüklenmeyecektir. 
Mü teri, emtiay temsil eden belgeler üzerine, Banka'nn veya muhabirinin yapaca  ödemelerden dolay Banka için do abilecek 
herhangi bir alaca  veya zarar, Banka'nn ilk iste i üzerine derhal ödemeyi taahhüt eder. Rehnedilmi  emtiann, Bankaca 
seçilecek yeddiemin nezdinde veya i leme tabi tutulmak üzere yeddiemin fabrika, i letme veya depolarnda bulunmas srasnda 
meydana gelecek her türlü hasar ve kaybndan, yeddieminin her ne sebeple olursa olsun emtiay elden çkarmasndan, kastl veya 
kastsz yapaca  her türlü eylem ve davran larndan dolay, Banka'ya hiçbir sorumluluk yüklenemez.  
3.8.Menkul De erlerin Rehni  
Mü teri, Banka'nn diledi i zaman istedi i miktar ve nitelikte, Bankaca kabul edilebilir hazine bonosu, gelir ortakl  senedi, pay 
belgeleri ve pay ve intifa senetleri, hisse ilmühaberi ve tahvilleri ve sair menkul kymetleri Banka'ya rehnetmeyi kabul eder. Banka'nn 
pay belgeleri, pay ve intifa senetleri ve tahviller üzerindeki rehin hakk; bu pay belgeleri, senet ve tahvillerin sa lad  bütün 
haklar, alacaklar ve bunlarn ayrntlarn, vadesi gelmi  ve gelecek faizlerini, kâr paylarn, yeni hisse senedi almaya ili kin 
rüçhan haklarn verilecek bedelsiz hisse senetlerini ve genel kurullarda oy kullanma hakkn ve di er imtiyazlar da kapsar. 
Banka diledi i takdirde kendisine rehin edilmi  pay belgelerini, pay ve intifa senetlerini ve tahvilleri di er banka, ki i ve kurulu lara 
diledi i amaç ve ko ullarla rehnedebilir. Banka, kendisine rehinli olan pay belgeleri, hisse ve intifa senetleri ve tahvillerin 
ödenecek kâr paylar ve vadesi gelen faiz kuponlarn ve kar l  ödenen pay belgeleri, hisse ve intifa senetleri ve itfa olunan 
tahvillerin bedellerini, saptayaca  bir komisyonu almak suretiyle tahsil etmeye yetkilidir. 
Mü teri, rehnetti i belgeler, hisse ve intifa senetleri ve tahviller dolaysyla, ilgili irketlerin ve tahvil sahiplerinin, genel kurullarnda 
oyunu kullanrken, Banka'nn yararna hareket etmeyi, aksi halde Banka'nn bu yüzden do acak her türlü zararlarn kar lamay 
ve bu nedenle sahip oldu u haklar korumak için gerekli bütün giri imlerde bulunmay kabul eder ve üstlenir. 
Banka hiçbir zorunlulu u olmamak ve bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenmemek ko ulu ile, dilerse rehin ald  pay belgeleri, hisse 
ve intifa senetleri ve tahvillerin rehinli de erlerini korumak için uygun görece i bütün önlemleri almaya, bu amaçla bedelleri tamamen 
ödenmemi  pay belgeleri ve hisse senetlerinin geri kalan bedellerini ödemeye, yeni çkarlacak hisseler için rüçhan haklarn 
kullanmaya, pay belgeleri, hisse senetleri ve tahvilleri nominal de erlerinin altnda ödenmesi ihtimaline kar  sigorta ettirmeye, 
ödenmemi  Damga Vergilerini ödemeye, bunlarn tamamen veya ksmen geri verilen bedellerini tahsil etmeye, pay belgelerini 
hisse senetleri ile veya hisse senetleri, pay belgeleri ve tahvilleri di er hisse senetleri, pay belgeler ve/veya tahvillerle de i tirmeye 
ve yukarda anlan bütün i lemler için yaplan masraflar Mü terinin hesabna borç yazmaya yetkilidir. 

3.9.Alacak ve Hakedi  Rehni   
Mü teri, bu Genel Kredi Sözle mesi'nden do an veya di er borçlar nedeniyle Banka'nn istedi i ve diledi i zaman isteyece i nicelik 
ve nitelikte, Bankaca kabul edilen do mu  ve do acak alacaklarn ve hak edi lerini Banka'ya temlik etmeyi, temlike konu olan 
alacaklarn ve hak edi lerini azaltacak, erteleyecek ve geri braktracak i lemler yapmamay, temlik edilen alacaklar ve hak 
edi lerle ilgili olarak kendisine herhangi bir ödeme yapld  takdirde, bu paray derhal Banka'ya yatrmay kabul eder ve üstlenir. 
Mü teri, Banka'nn rzas olmadkça, temlik etti i alacak ve istihkaklarla (hak edi lerle) ilgili faiz, sigorta tazminat ve benzeri 
nitelikteki hiçbir paray ba kasna temlik edemez, rehnedemez veya teminat olarak gösteremez. Mü teri, temlik edilen alacak 
veya istihkaklarn (hak edi lerin) tahsilinde, bunlarn Banka veznesine yatrld  veya hesaplara geçirili , fiili tahsilat tarihini takip eden i  
gününü valör tarihi olarak kabul eder.  
4-TEMERRÜT HALLER  VE TAK P HÜKÜMLER  
4.1. Kredi geri ödemesinin vadeye ba land  durumlarda, vade tarihinde Banka alacaklar muaccel hale gelir. Mü teri, 
Sözle me ve ekleri kapsamndaki borçlarn kararla trlan vade tarihinde eksiksiz olarak ödemedi i takdirde Banka 
tarafndan protesto ke idesine, ihtarname gönderilmesine, mehil tayinine velhasl hiçbir kanuni takip ve te ebbüs 
icrasna mahal kalmakszn temerrüde dü ece ini, muaccel hale gelen tüm borçlarn faiz ve di er masraflar, bilcümle 
ferileri ile birlikte derhal ödeyece ini kabul ve beyan eder.  
4.2. Mü teri; 
4.2.1. Sözle meyle veya eklerinde kararla trlan taahhüt ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin uygun bir ekilde 
yerine getirilmemesi, talebe ra men istenilen teminatlarn zamannda ve istenilen ko ullarda temin edilememesi,  
4.2.2. Banka’ya yapt  beyan, sundu u belgelerde, açklamalarnda önemli bir yanl lk/gerçe e aykrlk bulundu unun 
tespit edilmesi veya kanuna/hukuka aykr i lem ve fiilde bulunmas, 
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4.2.3. Gerek Banka’ya, gerekse di er finans kurumlarna borçlarn ödemede temerrüde dü mesi veya taahhütlerini 
yerine getirmemesi yahut bu borçlar için verdi i teminatlara ba vurulmas,  
4.2.4. Kredi ile ili kili veya krediye etki edebilecek izin, onay veya yetkilerin herhangi bir zamanda geri alnmas, iptal 
edilmesi veya önemli bir tarzda de i tirilmesi,  
4.2.5. Ke ide etti i senetlerin protesto olmas veya çeklerinin kar lksz çkmas, mali yükümlülüklerini yerine 
getiremeyece ini ilan etmesi, borçlarn ödemede acze dü mesi, alacakllarna ödeme plan yapmay teklif etmesi yahut 
yapmas, iflas, iflas erteleme talebinde bulunmas veya tasfiye takibine maruz kalmas, yahut herhangi bir aktifi üzerinde 
haciz veya benzeri bir i lem yaplmas; tasfiyeye gitmesi, herhangi bir yetkili mahkemede tasfiyesine yönelik dava 
açlmas, yahut bir rapor sunulmas;  
4.2.6. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir ba l irket olmas durumunda, hakim irketin borçlarn 
ödeyemeyece ini ilan etmesi veya 4.2.5.madde de sayl hallerin hakim irket bakmndan da gerçekle mesi, 
4.2.7. Gerçek ki i ise, hukuki ehliyetini kaybetmesi, tüzel ki i ise faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli izin, ruhsat, onay veya 
yetkilerin herhangi bir zamanda geri alnmas, askya alnmas, iptal edilmesi veya önemli bir tarzda de i tirilmesi, ticari 
faaliyetlerini durdurmas,  
4.2.8. Aktiflerinin önemli bir ksm üzerinde tasarrufta bulunmas yahut bulunma riskinin ortaya çkmas, yahut bunlarn 
zapt ve müsadere edilmesi, 
4.2.9. Banka’nn izni olmakszn, Banka’nn aleyhine olacak ekilde bir ba ka irkete devrolmas, irket hisselerinin el 
de i tirmesi, birle mesi, tür de i tirmesi, ksmen veya tamamen bölünmesi, irket hisselerinde % 10  oranndan fazla 
de i iklik olmas,  
4.2.10. Kredilerden do an taahhütlerini yerine getirmesine mani olaca  yahut tehlikeye sokaca  açkça anla lan 
herhangi bir olayn vuku bulmas veya iktisadi artlarda de i iklik olmas, 
hallerinde herhangi bir yazl ihtarda bulunulmasna ve ba kaca bir bildirimde bulunulmasna gerek kalmakszn, kredinin 
muaccel hale gelece ini, buna göre Sözle me’nin feshi ile kredinin kat edilmesine Banka’nn yetkili oldu unu kabul eder.  
Banka bu maddeye atfla haklarn kullanmaya karar vermesi halinde, temerrüt faizine dair hükümler mahfuz kalmak 
kaydyla, ortaya çkan yukarda saylan haller sebebiyle Banka’nn u rad  zararlar, masraflar, primleri ve cezalarn 
tazminini, teminat mektuplarnn iadesini veya gayrinakdi risk tutarlarnn depo edilmesini talep edebilir. Ayrca, yukarda 
sayl hallerden birinin varl  durumunda Banka Sözle me’yi feshetme yetkisine sahiptir.  
4.3. Yukarda 4.2 nci maddenin herhangi birinin varl  halinde, Banka diledi i anda noter aracl  ile veya iadeli 
taahhütlü mektupla ya da telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanlarak kaytl elektronik posta sistemi ile, Sözle me 
ile açt  cari hesap veya hesaplarn tamamn veya bir ksmn kat edebilir. Banka’ca cari hesap veya hesaplar kat 
edildi i takdirde, bunlarla ilgili olarak kat edilme annda Banka, alaca  faiz, komisyon, KKDF, fon, gider vergisi ve di er 
hususlardan dolay Mü teri’nin Bankaya olan bakiye borç veya borçlarnn tamam, kat edilme haberinin tebli i ile birlikte 
Mü teri tarafndan Banka’ya ödenecektir. Anaparaya mahsuben Mü teri’ye makbuz verilmesi veya ekstre gönderilmesi 
halinde de, Banka’nn faiz talep hakk sakldr.  
4.4. Mü teri, borç bakiyesinin tamam ödeninceye kadar, Banka’nn Sözle me’den do an bütün yetkilerinin aynen 
devam edece ini, faiz, komisyon, gider vergisi, fon, masraf ve sair hususlarn kredinin kat’ annda yürürlükte olan artlar 
dairesinde i leyece ini ve Bankaca kesilen cari hesap veya hesaplardaki borç bakiyeleri tamamen ödendi i halde de 
Sözle me ve yükümlülüklerinin aynen devam edece ini kabul eder. 
4.5. Kredi, ta nr veya ta nmaz rehni ile teminata ba lanm  veya tahsil edildi inde kredi borcuna mahsup edilmek 
üzere bankaya verilmi  olan kambiyo senetlerinin  henüz vadeleri gelmemi  olsa bile Banka her zaman alaca nn 
ksmen veya tamamen muacceliyet kazanmas halinde, Mü teriye kar  haciz yolu ile veya iflas yolu ile takibe geçebilir, 
ayrca Banka her türlü alaca  için ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir karar alp, uygulayabilir. Banka’nn ihtiyati tedbir veya 
ihtiyati haciz talebinde bulunmas halinde, Banka’nn teminat yatrmamas hususunda taraflar mutabk kalm lardr. 
Ancak bu durumda mahkeme tarafndan teminat istenmesi halinde di er bankalardan veya Banka’dan alnacak teminat 
mektuplarndan do acak komisyon, masraf vs. ödemeler Mü teri’nin sorumlulu undadr. 
4.6. Mü teri, Banka’nn, gerek Sözle me'den, gerek her ne nitelikte olursa olsun Sözle me ile ilgili her türlü hesaplar, 
senetler ve taahhütlerinden dolay Mü teri'nin Banka'ya borçlu bulundu u paralarn tahsili amac ile Mü teri aleyhine 
dava açmak ya da icra takibi yapmak suretiyle alacaklarn tahsil etmek zorunda kalmas durumunda, yapaca  her türlü 
masraflar ve avukatlk ücret tarifesinin %10 fazlas orannda  avukatlk ücretini, Banka kendi avukatna daha fazla ücret 
ödemesi halinde aradaki farkn  Mü teri tarafndan ödenece ini kabul eder. Mü teri, Banka'nn icra takibatnda 
bulunmas halinde, ceza ve tevkifevleri harc ile tahsil harcn ödemeyi kabul eder.  
4.7. Yukarda saylan haller d nda, her bir kredi için Taraflarca kararla trlm  di er temerrüt hükümleri de sakldr.   
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5-KRED  TÜRLER  
5.1. Genel Olarak 
5.1.1.Cari hesap usulünün uygulanmas  
Sözle me’nin uygulanmasnda, Banka tarafndan yaplan ödemeler, tahakkuk ettirilen komisyon, faiz, her türlü vergi ve 
resimler, fonlar ve Banka’ca yaplan her nevi hizmetler kar l  alnacak ücretlerle, Mü teri tarafndan hesaba yatrlacak 
paralarn hesap ve tespitinde, bakiyelerin tannmasnda kural olarak cari hesap usulü uygulanacaktr. Banka’nn baz 
kredileri cari hesap uygulamas d nda tutma hakk sakldr. 
Banka bu krediyi, bundan böyle bir veya birden fazla cari hesap açmak, cari hesaplarn limitlerini azaltmak ve artrmak, 
bakiyeleri sfra inen cari hesaplar kapatarak, yeni cari hesaplar açmak veya di er ekillerde ve her türlü kredi ve 
bankaclk i lemlerinde kullandrabilir. 
5.1.2.Kredinin Banka’ya havale emri verilmek suretiyle kullandrlmas  
Sözle me’ye dayanarak Banka’ca açlan cari hesaplara borç yazlmak veya Banka’daki di er alacaklar ile mahsup 
suretiyle kar lanabilmesi mümkün bulunmak ko ulu ile havale emri vermesinin Banka’ca kabul edildi i takdirde, Mü teri 
her talebinde havalenin lehdarn, miktarn ve hangi haberle me arac ile yerine getirilmesini bildirecek, haberle me 
aracnn bildirilmemi  olmas halinde Banka, giderleri Mü teri’ye ait olmak üzere uygun gördü ü arac seçmekte serbest 
olacaktr.  
Banka, havale emrinin gerektirdi i bütün giderler ile vergilerinin nakden ve pe inen ödenmesini talep etmeye veya 
dilerse Mü teri’nin cari hesaplarna borç yazmaya yetkilidir. 
5.1.3.Kredinin karz akdi eklinde kullandrlmas 
Sözle me’de belirtilen limit kapsamnda tesis edilen kredinin tamamen veya ksmen karz akdi eklinde kullandrld  ve 
kredinin bir Geri Ödeme Plan’na göre geri ödenmesinin kararla trlabilir. Bu durumda, kredi hesab, cari hesap usulüyle 
de il, Geri Ödeme Plan’na göre i leyecek, kredi Geri Ödeme Plan’nda gösterilen vadelerde taksitler halinde nakden ve 
defaten geri ödenecek, krediye Geri Ödeme Plan’nda öngörülen oranda faiz uygulanacak, bu faiz oranlarnn Sözle me 
hükümlerine göre uyarlanmas halinde borç yeni faiz miktarlarn ihtiva eden Geri Ödeme Plan’na göre ödenecektir. 
Herhangi bir taksitin ödenmesi ondan evvelki taksitlerin ödendi i yahut faiz alacaklarnn müteakip aylara da tlmas, o 
ay için tahsil edilmesi gereken Banka alaca nn tamamen tahsil edildi i anlamna gelmez.   
5.2. skonto ve tira Kredisi 
Mü teri, Sözle me ile açlan kredinin ksmen veya tamamen iskonto ve i tira kredisi olarak kullandrlmas halinde, i bu 
iskonto ve i tira kredisi hakknda Sözle me’nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli 
olaca n kabul eder. 
5.2.1 Banka, Sözle me ile açt  kredinin tümünü veya bir bölümünü iskonto veya vesikal veya vesikasz i tira senedi 
kredisi olarak kullandrmay kabul etti i takdirde, Mü teri, Banka’nn anlan kredilerine ili kin artlarna uygun ticari 
senedi Banka’ya temlik cirosu ile devretmeyi veya Banka’nn iste i halinde i tira senetlerini, poliçeleri Banka’nn emrine 
tanzim etmeyi kabul eder. 
5.2.2 Mü teri, Banka’ca d  ülkelerdeki tüm  yabanc bankalar üzerine ke ideli çekler dahil, kambiyo senetleri üzerine 
yaplacak iskonto ve i tira i lemlerine ili kin  bedellerin tarafna ödenmesine kar lk i bu çeklerin kar lksz olmas veya 
herhangi bir sebeple tahsil edilememesi ve iskonto ve i tira edilen senetlerin vadelerinde ödenmemesi sonucunda, 
tarafna yaplan ödeme sebebiyle do an borçlarn, iskonto ve i tira tarihinden talep  tarihine kadar geçen süreye tekabül 
eden ticari kredilere uygulanan en yüksek cari faizi, gider vergileri, KKDF, fon, kur fark ve Banka’nn u rayabilece i 
di er zararlar ile birlikte Banka’nn ilk yazl talebinde, ayrca protesto çekmeye ve herhangi bir kanuni merasime lüzum 
olmakszn derhal ödemeyi, aksi halde Sözle me’de belirtilen oranlarda ve ekilde temerrüt faizi ve onun gider vergisini 
ödemekle yükümlü olaca n, yabanc banka çeklerinin i tira edilmeleri sebebiyle Banka’ca tanzim  edilen  döviz  alm 
belgelerinin bahis konusu  çeklerin fiilen tahsilinden evvel hesabnn kapatlmas için kullanlmayaca n  kabul eder.   
5.3. hracat Kredisi 
Mü teri, Sözle me ile açlan kredinin ksmen veya tamamen hracat Kredisi olarak kullandrlmas halinde, i bu hracat 
Kredisi hakknda Sözle me’nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder.  
5.3.1 Mü teri, açlan ihracat kredilerini mevzuata uygun olarak ve sadece ihracat finansman için kullanaca n kabul 
eder. 
5.3.2 Mü teri, gerek Sözle me’ye dayanarak, gerekse bu kredi sözle mesi d nda Banka üzerinden yapaca  ihracat 
nedeniyle gerçekle tirilecek i lemlerin, yürürlükte bulunan ve ileride yürürlü e girecek olan mevzuat hükümlerine ve 
Milletleraras Ticaret Odas tarafndan düzenlenen  “Vesikal Krediler çin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar” ile  
“Tahsiller çin Yeknesak Kurallar”a ili kin bro ürlere ve bu Kurallarn ileride yürürlü e girecek revizyonlarna tabi 
olaca n, Milletleraras Ticaret Odas tarafndan bu konuda saptanan kurallarn Sözle me’nin bir parças oldu unu kabul 
eder.  
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5.3.3 Mü teri, kredi konusu ihracatla ilgili akreditifin Banka nezdinde açtrlmasn sa layacak, vesaik mukabili ihracatta 
ise, mallara ait her türlü kon imento ve ta ma  belgeleri gere ine göre teminat amac ile do rudan do ruya Banka adna 
düzenlenecek veya Banka’ya ciro edilecektir. Vesaikler ve vesaiklerin temsil etti i mallarla ilgili sorumluluklar Mü teri’ye 
aittir.
5.3.4  Banka, Mü teri ile ithalatç arasndaki Sözle me’den do acak uyu mazlklarn hiçbir biçimde taraf olmad  gibi, 
bu uyu mazlklar nedeniyle gerek muhabir bankann seçiminden, gerekse ihracat bedellerinin Banka’ya gönderilmemesi 
ya da Banka’ca tahsil edilememesinden sorumlu de ildir. Mü teri, muhabir bankalarn her türlü kusurundan 
kaynaklanacak sorumlulu un sadece ilgili muhabir bankaya ait oldu unu kabul eder. 
5.3.5 Mü teri, krediye genel hükümler dahilinde faiz ve komisyon tahakkuk ettirilecek olup, ihracatn süresinde 
gerçekle memesi nedeniyle istisna uygulanm  vergileri, tahakkuk edecek cezalar ile birlikte Banka’ya ödemeyi kabul 
eder. 
5.3.6 Mü teri, lehine açlan ihracat kredisinden do an borcunu Banka’da döviz bozdurmak suretiyle kapatmad  
takdirde, krediye Banka’nn ihracat kredilerini Türk Liras ile kapatanlara tatbik etti i faiz oran uygulanacak, bu durumda 
Türk Liras ile kapatlacak ihracat kredilerine uygulanacak azami faiz, komisyon ve di er masraflar ile evvelce 
uygulanm  bulunan dü ük faiz, komisyon ve di er masraflar arasndaki fark ve bunlarn vergilerini Mü teri derhal ve 
nakden ödeyecektir. Kredinin, ksmen döviz bozdurmak suretiyle ve ksmen Türk Liras ile kapatlmas halinde de bu 
uygulama geçerli olacaktr.  
5.3.7 Banka, Mü teri’nin Sözle me çerçevesinde verilen kredi hakknda, ilgili karar ve tebli  hükümlerine göre gerekli 
i lemleri yerine getirmi  olup olmad n ve kredinin amacna uygun yerlerde kullanlp kullanlmad n izleme ve 
denetleme yetkisine sahiptir.  
5.4. Prefinansman Kredisi 
Mü teri, Sözle me ile açlan kredinin ksmen veya tamamen Prefinansman Kredisi olarak kullandrlmas halinde, i bu 
Prefinansman Kredisi hakknda Sözle me’nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n 
kabul eder.  
5.4.1 Mü teri temin etti i bu prefinansman kredisini; tahsis amacna göre ihracat, ihracat saylan teslimler ile döviz 
kazandrc hizmet ve faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet almnda kullanaca n kabul eder. 
5.4.2 Mü teri, prefinansman kredisini (anapara + faiz + komisyon + masraflarn) mevzuatta belirtilen ekillerde azami 
kredi vadesine kadar mal ve hizmet ihracat veya mahsup yoluyla kapatmay, bu mümkün olmad  takdirde, i lem 
tarihindeki Bankamz gi e döviz sat   kuru üzerinden Türk Liras kar l n kredi vadesinden en az 7 (yedi) gün önce 
def'aten ödemeyi kabul eder.  
5.4.3 Mü teri prefinansman kredisi ile ilgili mektubun iadesine kadar üçer aylk devreler halinde komisyon, vergi ve di er 
eklentilerin, her devrenin ba lad  gün Banka’ca belirlenen döviz sat  kuru üzerinden Türk Liras kar l n ödemeyi 
kabul eder.  
5.4.4 Banka, Sözle me’ye müsteniden verilen kredi ile ilgili olarak ilgili kararlar ve tebli ler hükümlerine göre Mü teri’nin 
gerekli i lemleri yerine getirmi  olup olmad n ve kredinin amacna uygun yerlerde kullanlp kullanlmad n izleme ve 
denetleme yetkisine sahiptir.  
5.5.Döviz Kredisi 
Mü teri, Sözle me ile açlan kredinin ksmen veya tamamen Döviz Kredisi olarak kullandrlmas halinde, i bu Döviz 
Kredisi hakknda Sözle me’nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder.  
5.5.1 Kredinin ana para ve faiz ödemeleri, kredinin açld  döviz cinsi üzerinden olacak ve ödenmesi gereken mebla n 
Türk Lirasna çevrilmesinde, kredinin kat’ anndaki veya vade sonundaki Bankamz gi e döviz sat  kuru  esas 
alnacaktr.  
Mü teri, kredinin açld  döviz cinsinden ba ka bir dövizle ödeme yapmak istedi i takdirde, borçlu oldu u döviz 
mebla nn temini için gerekecek her türlü kur fark, parite fark, prim, ve di er her türlü adlar altnda ödemesi gerekecek 
paralar ve arbitraj zararlar ile ortaya çkacak ek ödeme masraflar ödemeyi kabul eder.   
Mü teri, hukuki ve zorunlu nedenlerle dövizle geri ödeme mümkün olmad  takdirde veya Banka’nn kabul etmesi 
halinde, ilgili mevzuatn öngördü ü yaptrmlarn uygulanmas hakk sakl kalmak artyla, ana para, faiz, temerrüt faizi, 
komisyon, masraf, vergi ve fon kesintilerinin, ödeme tarih  ve saatindeki  Bankamz gi e döviz sat   kurundan kar l  
Türk Liralarn ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Türk Liras ödeme yaplmasnn söz konusu oldu u hallerde Mü teri, her 
türlü kur fark, parite fark  ve di er her türlü adlar altnda ödenmesi gerekecek tutarlar ile vergilerinin de tarafndan 
Banka’ya ödenece ini kabul eder. 
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5.5.2 Banka, Sözle me çerçevesinde verilen kredi ile ilgili olarak ilgili karar ve tebli  hükümlerine göre Mü teri’nin gerekli 
i lemleri yerine getirmi  olup olmad n ve kredinin amacna uygun yerlerde kullanlp kullanlmad n izleme ve 
denetleme yetkisine sahiptir. 
5.5.3 Mü teri’nin krediye teminat olarak bir döviz tevdiat hesab veya ba ka bir döviz hesabn göstermesi ve krediden 
do an borcunu vadesinde veya Banka’nn ilk talebinde ödememesi halinde, teminat olarak gösterilen hesaptaki 
dövizlerin kat’i al n resen yaparak Mü teri’nin borcuna mahsup etmeye Banka yetkilidir. Teminat olarak gösterilen 
hesaptaki dövizler ile kredi konusu döviz cinsi arasnda fark olmas halinde i bu krediden do acak borç konusu dövizleri 
temin etmek için gerekecek her türlü kur fark, parite fark, kurye kredi faizi, arbitraj yoluyla çkacak ek ödeme ve 
masraflar da Mü teri’ye aittir. 
5.5.4.Türk Parasnn Kymetini Koruma Hakknda 32 Sayl Kararda De i iklik Yaplmasna Dair 2009/15082 Sayl 
Bakanlar Kurulu Karar kapsamnda , mü terinin kredi vadesi  bir yln altna dü ecek ekilde ödeme yapmak ve/veya 
kapama yapmak istemesi durumunda öncelikle konu Hazine Müste arl ’na bildirilecek, Hazine Müste arl ’nn 
yapaca  yönlendirme do rultusunda  mü teriye bildirim yaplacaktr. Mü teri bu kapsamda do abilecek faiz, fon, gider 
vergisi vs. farklar ödemeyi kabul eder. 

5.6.Dövize Endeksli Kredi 

Mü teri, Sözle me ile açlan kredinin ksmen veya tamamen Dövize Endeksli Kredi olarak kullandrlmas halinde, i bu 
Döviz Endeksli Kredi hakknda Sözle me’nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n 
kabul eder.  

5.6.1. Mü teri, dövize endeksli kredi kulland  takdirde, döviz olarak tahsis edilen ve kullandrlan kredi Banka’nn döviz 
al  kuru kar l  üzerinden Türk Liras’na çevrilerek kullandrlr. Ancak, kredinin belirli bir ödeme planna ba l olarak 
kullandrlmas durumunda, ödeme plan yabanc para cinsinden yaplarak Sözle me’ye eklenecektir. 

5.6.2. Mü teri, dövize endeksli krediyi vadesinde, kredinin taksitler halinde geri ödenmesi öngörülmü se taksit ödeme 
tarihlerinde, aynen efektif olarak ödeyece ini ya da vade tarihindeki Banka gi e döviz sat  kuru üzerinden Türk Liras 
kar l n ödeyece ini, efektif olarak ödemesi halinde ödeme tarihindeki efektif al  kuru üzerinden hesaplanacak Türk 
Liras kar l nn Banka kaytlarna intikal etmesini kabul eder. 
5.6.3. Mü teri, ödeme planna ba l i lemlerde her bir taksit, ödeme planna ba l olmayan i lemlerde ise anapara geri 
ödeme annda, kredi kullandrm tarihindeki kur ile ödeme yaplan taksit tarihi arasnda olu an kur farkyla, ödenen 
anapara veya taksit içerisindeki anapara tutarlar çarpm sonucunda hesaplanacak Türk Liras tutar kur fark olarak 
ödeyecektir. Mü teri, yukarda belirtilen hesaplama sonucunda olu an kur fark üzerinden ayrca hesaplanacak olan 
BSMV, fon vs. yasal yükümlülükleri ayn gün Banka’ya ödeyecektir.  
5.6.4. Mü teri; ödeme planna ba l kredilerde taksit ödeme tarihindeki, ödeme planna ba l olmayan di er kredilerde 
ise, anapara veya faiz tahsilat tarihindeki kurun, kullandrm anndaki veya bu yeni ödemeden önceki taksit, anapara 
veya faiz tahsilat yaplan tarihlerdeki kurlardan yüksek oldu u durumlarda, yeni ödeme tarihindeki kur ile kullandrm 
tarihinde ve sonrasnda KKDF hesaplamasna esas alnan en yüksek kur arasnda olu an farkn KKDF’sini ödemeyi 
kabul eder. 
5.6.5. Mü teri; anapara geri ödemelerinde olu an kur farklarnn tahsilindeki tahakkuk tarihlerinin esas oldu unu, 
tahakkuk eden ve ödeme yükümlülü ünde oldu u ve hesaben veya nakden ve kesin olarak ödedi i kur farklarn geri 
isteme hakk bulunmad n kabul eder. Tahakkuk tarihinden sonraki kur de i iklikleri dikkate alnmayacaktr. 
5.6.6. Mü teri; belirli bir ödeme planna ba l olmakszn Banka tarafndan kullandrlacak dövize endeksli kredilerde, 
anapara borcunu, tahakkuk ettirilecek kur fark ve kur fark için hesaplanan KKDF ve BSMV ile birlikte kredinin vade 
bitiminde nakden ödeyece ini kabul eder.  
5.6.7. Mü teri; belirli bir ödeme planna ba l olmayan di er dövize endeksli kredilerde; kredi borcuna, vade sonunda 
veya üçer aylk dönemlerde döviz cinsinden Banka tarafndan saptanacak oranda faiz tahakkuk ettirilece ini, dövize 
endekslenen kredi tutar üzerinden bu oranla hesaplanarak bulunacak faiz tutarnn tahakkukunun yapld  tarihteki 
Banka cari döviz sat  kuru üzerinden Türk Liras kar l nn ve KKDF ile BSMV’nin kendisi tarafndan tahakkuk 
tarihinde ödenece ini, kredi limiti müsait olsa dahi, hesaplanan faiz, KKDF ve BSMV ile olu an toplam tutarn Banka 
tarafndan kredi hesabna borç kaydedilmeyece ini kabul eder.  
5.6.8. Mü teri, kredi geri ödemelerini efektif veya dövizle yapmasna kar n Banka’nn Kredi Hesab’n Türk Liras olarak 
takip edecek olmas nedeniyle do acak kur farkna katlanacaktr. Banka krediden do an alaca nn, Türk Borçlar 
Kanunu kapsamnda alaca n muaccel hale geldi i tarihte veya  dava ve takip tarihinde cari Türk Liras kar l n talep 
edebilir.  
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5.7. Ta t Kredisi  
Mü teri, Sözle me ile açlan kredinin ksmen veya tamamen Ta t Kredisi olarak kullandrlmas halinde, krediye konu 
ta t üzerinde Banka lehine rehin hakk kurulmasn  i bu Ta t Kredisi hakknda Sözle me’nin ilgili di er hükümleri ile 
birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder.  
5.7.1.Banka; krediyi Mü teri’nin kredi hesabn borçlandrma suretiyle nakden veya Banka’nn usulleri çerçevesinde 
düzenleyece i ke ide çeki düzenlemek suretiyle; ya da kredi tutarnn Borçlu’nun talimatna dayal olarak üçüncü bir 
ki iye ödenmesi suretiyle kullandrabilecek olup, Banka saylan bu seçeneklerden birini uygulayabilecektir. 
5.7.2.Kredi hesab cari hesap usulüyle de il, Sözle me’nin eki ve ayrlmaz parças olan Geri Ödeme Plan’na göre 
i leyecek ve Mü teri burada kabul etti i vadelerde ve bu vadelerin kar larnda gösterilen ana para, faiz, fon ve gider 
vergisinden olu an taksit tutarlarn nakden ve def’aten ödeyecektir. 
5.7.3.Banka, Mü teri ile kredi konusu ta t/ta tlar satn alaca  satc arasnda çkabilecek, ta tn aypl olmas, teslim 
edilmemesi, iade edilmesi ve benzeri hususlarda çkabilecek uyu mazlklarn taraf olmad  gibi, maldaki ayptan 
sorumlu tutulamaz. Mü teri bu hususlar öne sürerek kredi tahtndaki yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçnamaz.  
5.8. letme Kredileri  
Mü teri, Sözle me ile açlan kredinin ksmen veya tamamen letme Kredisi olarak kullandrlmas halinde, i bu letme 
Kredisi hakknda Sözle me’nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder.  
5.8.1.Mü teri, kredinin münhasran i letme sermayesine sarf ve tahsis edilece ini kabul eder. 
5.8.2.Mü teri, i letmede birim maliyetlerini ve fiyatlar dü ürmek, üretti i maln kalitesini yükseltmek, standardize etmek, 
sat  hacmini arttrmak, üretim kapasitesinden faydalanma derecesini, verimlilik orann yükseltmek ve üretimi d satma 
yöneltmek için gereken çabay gösterece ini ve bütün bunlar mümkün olabilecek en yüksek düzeye çkarmakla 
yükümlü oldu unu kabul eder. 
5.8.3.Mü teri, i letmede mevcut ham ve yardmc maddeleri, i letme malzemelerini, mamul, yar mamul artklarn 
Banka’nn gerekli gördü ü ekilde sigortal olarak bulunduraca n ve yaptrlm  sigortalar var ise bunlar Banka’ya 
devredece ini ve Banka’nn açt  i letme kredisi dolaysyla, Sözle me’nin Yatrm ve Teçhizat Kredilerine ili kin 
hükümlerinden gerekli gördüklerini kyas yolu ile bu tür kredi için de uygulayabilece ini kabul eder. 
5.8.4.Mü teri, kredi süresi içinde i letme sermayesini, Bankaca tespit ve tebli  olunacak mevcut net i letme 
sermayesine, kredi tutarnn ilavesi suretiyle  bulunacak miktardan  a a  dü ürmeyece ini, Banka’nn ekonomik artlar 
ve sair sebeplerle daha yüksek bir i letme sermayesine ihtiyac oldu una kanaat getirdi i takdirde, sermaye artrm, 
tahvil ihrac veya ba ka bir orta vadeli i letme kredisi temini suretiyle i letme sermayesini tespit edece i miktara 
çkarlmasn talep edebilece ini, verilen süre içinde bunun gerçekle tirilmemesinin Sözle me’ye aykrlk te kil 
edece ini kabul eder. 
 
5.9.Kredili Ticari Mevduat Hesab 
Mü teri, Sözle me ile açlan kredinin ksmen veya tamamen Kredili Ticari Mevduat Hesab olarak kullandrlmas 
halinde, i bu Kredili Ticari Mevduat Hesab hakknda Sözle me’nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki 
hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder.  
5.9.1 Kredili Ticari Mevduat Hesab limiti, Sözle me limitini a mamak kaydyla Banka’ca belirlenir.  
5.9.2 Banka, Kredili Ticari Mevduat Hesabndan kullandrd  kredilere, her yln 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 
Aralk tarihlerinde  Banka’nn cari ksa vadeli kredi faiz oran üzerinden usulünce faiz tahakkuk ettirecektir. Söz konusu 
Kredili Ticari Mevduat Hesab, alacak bakiye verdi i sürece bir mevduat hesab gibi çal acak ve Banka’nn di er 
vadesiz ticari mevduat hesap uygulamalar geçerli olacaktr. 
5.9.3 bu hesapla ilgili olarak Mü teri talep etmesi halinde Banka, Mü teri’nin Sözle me’deki adresine her ay sonu 
Hesap Bildirim Cetveli (ekstre) gönderecek olup, ekstrelerdeki borç faizi, fon ve gider vergisinden müte ekkil tutar, limit 
müsait olsa dahi Banka’ya nakden ve defaten ödeyece ini Mü teri kabul eder. Banka’nn Mü teri’nin kredi limitinin 
müsait olmas durumunda ve her defasnda ayrca Banka tarafndan uygun görülmesi kaydyla faiz, fon ve gider 
vergisinden müte ekkil tutar, hesabna borç yazlabilece ini Mü teri kabul eder.   
5.9.4 Banka tarafndan Kredili Ticari Mevduat Hesab ad altnda Mü teri’ye açlan hesap, Mü teri’nin Vadesiz Mevduat 
Hesab ile ba lantl oldu undan, Banka, Mü teri’nin Kredili Ticari Mevduat Hesab’ndan kaynaklanan borcunu, hesabna 
yatrlan para veya gelen havale bedelinden, valör hükümleri çerçevesinde annda veya gün sonlarnda mahsup etmeye 
yetkilidir.  
5.9.5 Mü teri, gerek Sözle me kapsamnda, gerekse imzalad  ve/veya imzalayaca  di er her nevi sözle me, 
taahhütname, talep vs. nedeniyle ödemesi gereken/tahakkuk edecek olan borçlar, çek bedelleri, taksit tutar, sigorta prim 
bedelleri ile her nevi ücret, komisyon ve masraflarn, mevduat hesaplarnda yeterli bakiye bulunmamas halinde Kredili 
Ticari Mevduat Hesab kullandrlarak, borç yanstlmak suretiyle Banka tarafndan kendisinden tahsil edilebilece ini 
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kabul eder. Mü teri, mevduat hesap bakiyesinin müsait olmad  durumlarda, verdi i havale emirlerinin Kredili Ticari 
Mevduat Hesab’na borç kaydedilmek suretiyle gerçekle tirilebilece ini kabul eder. 
5.9.6 Herhangi bir nedenle kredi limitinin a lmas halinde Mü teri, kredi limitinin a lan ksmndan da Sözle me 
hükümleri çerçevesinde sorumlu olaca n, ayrca a lan ksma limit a m tarihinden itibaren,Banka tarafndan bu 
krediye uygulanan  cari faiz orannn  % 10  fazlas olarak hesaplanacak oranda faizi ödeyece ini kabul eder.  
5.10.Taksitli Ticari Kredi 
Mü teri, Sözle me ile açlan kredinin ksmen veya tamamen Taksitli Ticari Kredi olarak kullandrlmas halinde, i bu 
Taksitli Ticari Kredi hakknda Sözle me’nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n 
kabul eder.  
5.10.1. Mü teri, Sözle me’de belirlenen limit dahilinde, ödeme planndaki toplam borç bakiyesini, belirtilen taksit tutarlar 
ile taksit tarihleri itibariyle ödemeyi kabul eder. Banka’nn krediye uygulayaca  faiz oranlarn günün ko ullarna göre 
uyarlanmas halinde veya mevzuat de i ikli i nedeni ile krediye ba l yasal yükümlülüklerde de i iklik olmas 
durumunda, borç de i en faiz miktarlarn ve masraf, komisyon, KKDF, BSMV vs. yasal yükümlülükleri ihtiva eden yeni 
ödeme planna göre ödenecektir. Mü teri, geri ödeme plannda gösterilen taksit vadelerinin cumartesi, pazar veya tatil 
olarak kabul edilen bir güne rastlamas halinde, taksit vadesinin tatil gününden önceki i  gününe geçece ini kabul eder. 
5.10.2. Mü teri, Banka’nn, taksit tutarn, vadelerinde, Mü teri’ye ait hesaplardan tahsile ve tahsil olunan miktar hesaba 
borç kaydetmeye yetkili oldu unu taksitlerden herhangi birinin ödenmesinin, ondan evvelki taksitlerin ve faizlerin 
ödendi i anlamnda olmayaca n kabul eder. 
5.10.3. Mü teri, taksitli ticari krediyi ta nmaz edinimi amacyla talep ederek, kullanmas halinde;  kredinin tamamnn 
ta nmaz almnda kullanlaca n, kredinin ta nmaz alm d nda ba ka bir alanda kullanlmas halinde, bu kredi i lemi 
nedeni ile do abilecek her türlü faiz, vergi fark, resim, harç, prim, fon vs. yasal yükümlülüklerini gecikme faizi ve 
cezalaryla birlikte ödeyece ini, ayrca, Banka’nn ta nmaz maln durumunu her yl veya diledi i tarihte tespit, 
denetleme veya de erini takdir etmeye veya ettirmeye ve kendi yöntemlerine göre yeniden bulaca  de ere göre, de er 
ve nitelik bakmndan uygun görülecek yeni teminat istemeye yetkili oldu unu, kabul eder. Bu kredi Mü teri’ye nakden 
ödenerek kullandrlabilece i gibi Banka’nn Mü teri’ye sat  yapan satcya ödeme yapmay uygun bulmas halinde, 
Mü teri’nin talimat üzerine kredi nakden ve bir defada satc ahsa ödenerek de kullandrlabilir. Bu takdirde de kredinin 
geri ödenmesinden tamamen Mü teri sorumlu olup, satn alnan mal ile ilgili olarak mü teri ile satc arasnda çkabilecek 
uyu mazlklarda Banka’nn sorumlulu u söz konusu olmayacaktr.  
5.11. Yatrm ve Teçhizat Kredileri 
Mü teri, Sözle me ile açlan kredinin ksmen veya tamamen Yatrm ve Teçhizat Kredisi olarak kullandrlmas halinde, 
i bu Yatrm ve Teçhizat Kredisi hakknda Sözle me’nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli 
olaca n kabul eder.  
5.11.1.Mü teri, krediyi, kuraca  veya geni letece i veya yenileyece i giri imlere ait finansman konusunu te kil eden ve 
geçerli birer örne ini Banka’ya verece i fizibilite raporu, proje, te vik belgesi, in aat plan, ke if sureti veya Banka’ca 
istenecek di er belgelerde belirtilen mal veya hizmetlerin sa lanmasnda kullanaca n kabul eder. 
5.11.2.Mü teri, Banka’ya tesisin kesin ekline göre düzenlenmi  detayl bir makine, teçhizat ve tesisat listesi verece ini 
ve bunlarda nicelik ve nitelik bakmndan herhangi bir de i iklik yaplmas gerekti i takdirde de Banka’nn muvafakatini 
alaca n, önceden Banka’nn muvafakatini almadan projeye giren ta nmaz ve ta nr mallar, makine, teçhizat ve 
tesisat ba kalarna devir ve fera , rehnetme ve bunlar üzerinde ba kalar lehine i letme rehni tesis etmeyece i gibi 
bunlar kiraya veya ariyet olarak da vermemeyi ve ba ka bir yere nakletmemeyi ve bunlarn Banka’nn teminatlarna 
dahil bulundu unu kabul eder. 
5.11.3.Mü teri, Yatrm ve Teçhizat Kredisi’nin konusunun in aat faaliyeti olmas durumunda, yaplacak in aatn 
niteliklerinin Bayndrlk Bakanl ’nn fenni artlarna uygun olaca n ve in aatn i e ba lamadan önce, Banka’ya 
verece i in aat programna göre ve geciktirilmeden yaplaca n, in aat srasnda de i iklik yaplmas gerekirse, 
gerekçesi  bildirilerek hazrlk, ke if ve projesi verilmek suretiyle Banka’nn onaynn alnaca n, in aata ait artlarn, 
Banka kredisi veya di er kaynaklar ile yaplmasa dahi, projeye giren tüm in aata amil oldu unu, projenin daraltlmas, 
geni letilmesi veya baz ilavelerin yaplmas veya de i tirilmesi hallerinde keyfiyetin Banka’ya bildirilece ini ve onaynn 
alnaca n, projenin uygulanmasn önleyecek veya geciktirecek her türlü olayn derhal ve gecikmeden Banka’ya  
bildirilece ini, Banka’nn açt  yatrm veya teçhizat kredisi dolaysyla, in aat devresi dahil, gerekli gördü ü sigortay 
yaptrmakla yükümlü bulundu unu kabul eder. 
5.11.4.Mü teri, muhasebe kaytlarn, Sözle me ile finanse edilecek proje için satn alnacak mal ve hizmetlerin kullanm 
eklini, projenin seyrini, i letmenin i lemlerini ve mali durumunu açklkla göstererek, sa lam esaslara dayal bir ekilde 

tutaca n, Banka’nn proje, kredi ile satn alnan mal ve hizmetler, mali durumu, firmann sevk ve idare ve i lemleri 
hakknda isteyece i her türlü bilgiyi eksiksiz verece ini ve genel olarak Banka’nn ileri sürebilece i yatrmla ilgili sair 
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talepleri yerine getirece ini ve proje ile ilgili mallar, yerleri, in aat, i letme hesaplarn, kaytlarn ve bunlara ili kin kayt 
ve belgeleri daima Banka’nn tetkik ve denetimine açk bulunduraca n, bu denetimlerde Banka’nn yetkilendirdi i ki iler 
vastas ile, fabrika ve tesisleri, yazhaneleri, depolar ve her türlü mü temilat,  her zaman serbestçe ziyaret ve teçhizat, 
i lemleri ve faaliyeti do rudan do ruya tetkik, kontrol ve takip edebilece ini kabul eder. 
5.11.5.Mü teri, krediyle ilgili projenin tahakkuku için gerekli her türlü ihtimam gösterece ini, verimlilik ölçülerine, sa lam 
idari fenni ve mali esaslara uygun hareket etmek suretiyle basiretli bir tacir gibi davranaca n, projeye dahil bilumum 
makine ve teçhizatn, alet ve edevatn bakm ve tamiratn mühendislik usullerine göre temin etmeyi, kredi konusunu 
te kil eden tesisin kurulmas, i letilmesi esnasnda gerekli uzmanlar istihdam edece ini kabul eder.  
5.12.Teminat Mektubu ve Harici Garanti Kredileri 
Mü teri, Sözle me ile açlan kredinin ksmen veya tamamen Teminat Mektubu ve Harici Garanti Kredisi olarak 
kullandrlmas halinde, i bu Teminat Mektubu ve Harici Garanti Kredisi hakknda Sözle me’nin ilgili di er hükümleri ile 
birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder.  
5.12.1 Mü teri her isteminde teminat mektubu veya garanti talebini yazl veya sözlü olarak metinleri için gerekli bilgi 
vesaikle birlikte Banka’ya iletecek; Banka uygun görece i artlarla geçici, avans, kat’i, özel veya resmi formlarda 
hazrlayaca  teminat mektubunu, teslim belgesi mukabili Mü teri’ye teslim edecektir. Mü teri’nin teminat 
mektuplarndan do an sorumlulu u talep tarihinden itibaren ba layacak ve teminat mektubunu muhataba teslim etmenin 
yüküm ve sorumlulu u münhasran Mü teri’ye ait olacaktr. 
5.12.2 Mü teri, Banka’ca verilecek teminat mektubu ve kontrgarantiler nedeniyle a a da açklanan ekilde 
sorumlulu unun sona ermesine kadar, yetkili mercilerce tespit ve/veya taraflarca kararla trlan oranda komisyon ve 
bunun gider vergisini ve di er resim, harç ve masraflarn, muhabir tarafndan tahakkuk ettirilecek her nev’i masraf ve 
komisyonlar ve onun gider vergilerini Banka’nn borçlanaca  valör ile  üçer aylk dönemler için pe in olarak 
ödeyecektir.  
5.12.3. ktisadi artlarda de i iklikler ile Banka’nn kredi tesis ve idame maliyetlerinde artma olmas halinde, Banka 
komisyon oranlarn ilan ederek veya bildirimde bulunarak de i tirebilir. De i tirilen yeni komisyon oranlar ilan veya 
bildirim tarihinden itibaren henüz iade edilmemi  mektuplar yönünden de geçerli hale gelecektir. 
5.12.4. Mü teri, vadeli teminat mektuplarnn komisyon ve gider vergilerinin vade süresine göre ve geçici mektuplarn 
3’er  aylk olarak pe in ödenmesini,  3 ay zarfnda iade edilmeyen sürekli mektuplarn komisyon ve gider vergilerinin 
iadelerine kadar 3’er aylk dönemlerde pe in olarak tahsilini kabul eder.  
5.12.5. Mü teri, teminat mektubu ve kontrgarantilerin dönem bitiminden önce iade, iptal, ksmen tazmin veya ba ka bir 
gerekçe ile, ilgili komisyon dönemine ait Banka veya muhabirlerince tahakkuk ettirilen komisyon ve gider vergilerini 
kendisine geri verilmeyece ini kabul eder.  
5.12.6. Mü teri, talebi üzerine Banka’dan alaca  teminat mektubu ve kontrgaranti tutarlar, komisyonlar ve do abilecek 
bütün hukuki ve mali sonuçlarndan; mektubun muhatap tarafndan iptali veya geri verilmesi, muhatabn mektuptan 
do an yükümlülükleri ile ilgili olarak bankay ibra etmesi, mektup veya kontrgarantinin iptali hakknda kesinle mi  bir 
mahkeme ilamnn Banka’ya tevdi edilmi  olmas nedenleri ile Banka’nn ödeme yükümlülü ünün ortadan kalkmasna 
kadar sorumludur. 
5.12.7. Mü teri, Banka’ya verece i talimat veya alaca  hukuki tedbirler yüzünden, Banka’nn garanti etti i mebla lar 
vaktinde ödeyememesinden dolay do acak tüm sonuçlardan, banka ve muhabirlerine kar  sorumludur.  
5.12.8. Mü teri’nin hariçten ald  özel d  kredi için Banka’nn teminat mektubu vermesi halinde, teminat mektubunda 
faiz borçlarnn ödenmesi için de teminat verilmi  ve belirli bir miktar faizin yurtd na net olarak ödenmesi yüklenilmi  
ise; Mü teri, bu mebla n transferi için mevzuatn öngördü ü vergi ve sair masraflar transfer vadelerinden 
15(onbe )gün önce ilgili vergi dairesine yatrp makbuzlarn ibraz etmeyi, aksi taktirde Banka’nn bu mebla lar Mü teri 
adna yatrarak TCMB’ye müracaata ve derhal faizi ile birlikte tahsile yetkili oldu unu kabul eder.  
5.12.9. Döviz üzerinden teminat mektubu ve kontrgaranti düzenlendi i hallerde, Banka’nn alaca  komisyon nispetinde, 
bunlarn tahakkuk günündeki Banka’ca cari olarak ilan edilen döviz sat  kurunun esas alnaca n ve kur de i ikli inde 
lazm gelen tashihin yaplaca n, verilen mektuplarn tazmini halinde yine Banka’nn transfer anndaki cari döviz sat  
kurunun esas alnaca n kabul eder.  
5.12.10. Mü teri, kur fark, parite fark, prim, sürprim ve di er her türlü adlar altnda ödenmesi gerekecek tutarlar, kurye 
kredisinden yararlanmak suretiyle yaplacak transferler dolaysyla muhabirlerce tahakkuk ettirilecek kurye kredisi faizleri 
ile vergilerini, arbitraj zararlarn Banka’ya derhal öder. 
5.12.11. Döviz kurlarnn de i mesi nedeniyle, teminat mektuplar ve kontrgarantilerdeki dövizlerin kar l  Türk Liras 
tutarlarnn Sözle me’de belirtilen kredi limitini a mas veya alnan teminatlarn bu sebeple yetersiz kalmas halinde, 
Mü teri derhal a an ksm kadar ek bir sözle me imzalamay, bu farkn tutarn faizsiz bloke bir hesaba yatrmay veya 
yeni teminat vermeyi kabul eder.   
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5.13. Akreditif Kredisi 
Mü teri, Sözle me ile açlan kredinin ksmen veya tamamen Akreditif Kredisi olarak kullandrlmas halinde, i bu Akreditif 
Kredisi hakknda Sözle me’nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder.  
5.13.1. Gayrinakdi akreditif kredisi Banka’nn muhabiri nezdinde akreditif açtrmas suretiyle kullanlacaktr. Banka bu 
kredinin tamamn veya bir bölümünü Mü teri’ye vadeli akreditifler dahil, gayrinakdi akreditif kredisi olarak kullandrmay 
kabul etti i takdirde, isteyece i her akreditif için Mü teri Banka’ya bir akreditif açma teklif mektubu verir. Teklif veya 
akreditif artlarndaki her türlü de i iklik istekleri Banka’nn de erlendirmesine tabi olacaktr.  
5.13.2. Mü teri akreditif konusu vesaik tutarnn muhabir tarafndan akreditif lehdarna ödenerek, Banka hesabna 
zimmet kaydedildi i tarih itibariyle borcunu derhal döviz üzerinden ödemeyi kabul eder. 
5.13.3. Akreditif konusu mallarn depolara konulmas ve iyi muhafazas için yaplacak masraflar, bilirki i ücretleri, depo 
kiralar, sigorta masraflar Banka’nn ve muhabirlerinin yapmay gerekli görece i di er masraflar ve mallara yüklenecek 
mükellefiyetler, sat , nakliye ve yükleme masraflar ve ödenecek her türlü vergiler, Mü teri’ye ait olacak ve Banka’ya 
derhal ödenecektir. 
5.13.4. Akreditif konusu mallarn gerek yolda bulundu u, gerek gümrük ve transit depolarnda veya di er depolarda 
kald  müddetçe veya tahmil, tahliye ve sevki annda u rayabilece i her türlü tehlikeler, zararlar ve hasarlar, 
bozulmalar, ayp, kusur, akma, nakilden veya yangndan ileri gelme hasar, büyük ve küçük avaryalardan, kurtarma, 
yardm, harp tehlikeleri, çalnma ve benzer durumlardan ileri gelebilecek her türlü zarar ve masraflardan Mü teri sorumlu 
olacaktr. 
Gerek bu masraflar ve gerekse akreditiften dolay Banka veya muhabirinin yapaca  di er masraflar Mü teri hesabna 
borç yazlacaktr. Açlacak akreditiflerle ilgili olarak; ithal edilecek emtiay temsil edecek belgeler ve Banka’nn uygun 
görece i di er belgeler, Banka adna düzenlenecek veya ciro ya da temlik edilecektir. Bu belgelerin Banka adna 
düzenlenmesi veya Banka’ya ciro ve temliki teminat amacyla olup, Sözle me’de teminatla ilgili olarak, Banka lehine 
tesis edilmi  olan bütün haklar, akreditif konusu mallar hakknda da uygulanr. 
5.13.5. Banka dilerse Mü teri adna akreditifle ilgili her türlü i lemleri yapmaya ve gümrü e gelmi  olan akreditif konusu 
mallar Mü teri adna vekâleten gümrükten çekmeye yetkilidir. Mallarn gümrükten Banka tarafndan çekilmesinden 
sonra da, bu mallar üzerinde Banka’nn rehin hakk devam edecektir. Ancak Banka’nn hiçbir halde mallar gümrükten 
çekme sorumlulu u yoktur. 
5.13.6. Akreditiften dolay açl , temdit, iptal ve di er i lemleri bankaclk usul ve teamüllerine ve ilgili mevzuata uygun 
olarak yerine getirme sorumlulu u Mü teri'ye aittir. Banka saylan i lemlere ili kin talepleri, bu i lemlerde dolay zarar 
görece i kanaati olu tu u durumlarda, kabul etmeme hakkna sahiptir. Mü teri, akreditif ve ithalat i lemlerinin yerine 
getirilmemesinden dolay Banka'nn u rayabilece i her türlü zararlar ödemeyi kabul eder.  
5.13.7. Akreditifler nedeniyle muhabirin gönderdi i vesikalarn gecikmesinden veya kaybolmasndan veya muhabirin her 
türlü hata ve kusurundan, Banka sorumlu olmayacaktr. 
Akreditifler ve bunlarn kapsad  mallar Banka’nn yazl muvafakati olmadkça ba kasna devir ve temlik 
edilemeyecektir. Banka’nn yazl muvafakati alnarak akreditifin ba kasna devri veya mallarn ba kasna teslimi 
hallerinde dahi, akreditiften do mu  veya ileride do acak olan bütün borçlarndan dolay Banka’ya kar  Mü teri sorumlu 
olacaktr. 
5.13.8. Akreditif artlarnn yerine getirilmesi amacyla, akreditif lehtar tarafndan ibraz edilen vesaikin muhabirce ödenip 
Banka’nn hesabna borç geçildi i andan itibaren akreditif uygulanm  olup, i lem kendili inden ithalat vesaiki üzerine 
avans mahiyetinde nakit krediye dönü ür. Bu tarihten itibaren Mü teri, Banka’nn tercihine göre döviz veya TL kredilere 
uygulamakta oldu u faizi, gider vergisi, mevzuatn öngördü ü en yüksek oranda vesaik üzerine avans komisyonunu ve 
sair gideri ödemeyi kabul eder. 

 
5.14. thalat Kabul ve Aval Kredisi 
Mü teri, Sözle me ile açlan kredinin ksmen veya tamamen thalat Kabul ve Aval Kredisi olarak kullandrlmas halinde, 
i bu thalat Kabul ve Aval Kredisi hakknda Sözle me’nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de 
geçerli olaca n kabul eder.  
5.14.1. Mü teri, bu krediyle ithal edece i mallar dolaysyla yabanc satclar tarafndan, Banka veya Banka’nn muhabir 
bankalar üzerine veya Mü teri üzerine ke ide edilecek dövize natk vadeli vesikal poliçelerden, Sözle me’deki 
Mü teri’nin müteselsil sorumlulu u altnda ve mevzuatta öngörülen artlar yerine getirmesi kaydyla, Banka veya 
yabanc bankalar tarafndan kabulü ve/veya aval vermesi sureti ile faydalanacaktr.  
5.14.2. Akreditifli ithalatta, Mü teri, bu krediyi ksmen veya tamamen, açtraca  ithalat akreditifleri çerçevesinde 
kulland  hallerde, Sözle me’de yer alan akreditif kredisi hükümlerinin aynen veya kyasen uygulanmasn kabul eder. 
5.14.3. Mü teri, söz konusu poliçelerin, bizzat kendisi veya temsile yetkili vekili tarafndan her defasnda imzalanarak 
Banka’ya verilecek akreditif mektubunda (kü at) yazl artlar dairesinde, yabanc bankaya verilecek sevk vesikalar 
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mukabilinde kabul edilmelerini, Sözle me hüküm ve artlarnn muhabirlere akreditif açtrma mektuplarnn 
gönderilmesinden itibaren kendisi hakknda geçerli ve etkili oldu unu kabul eder. Anlan mektuplar veya bu 
mektuplardaki her türlü de i iklik istekleri Banka’nn de erlendirmesine tabi olacaktr. Banka’ca de i iklik isteklerinin 
kabul edilmemesi hallerinde de Sözle me artlarnn aynen uygulanmasna devam edilir. Banka’ya Akreditif Açtrma 
Teklif Mektubunda yazl nispet ve artlar ile bizatihi akreditif ile ilgili masraf ve komisyonlarndan ba ka muhabir banka 
nezdinde ve/veya Banka nezdinde kabul kredili akreditiflerde; (i) Banka ve muhabirin talep edece i kabul ve/veya aval 
ile ilgili komisyon, vergi ve masraflar, ile (ii) Banka’nn da muhabirine kar  kabul ve/veya aval ile ilgili sorumlulu u 
sebebiyle ayrca anlan teklif mektubunda belirtilecek nispet ve artlarda komisyon ve onun gider vergisini Banka’ca 
tahakkuk ettirildi i tarihte, Mü teri ödemeyi kabul eder. 
5.14.4. Mü teri bu krediyi, ksmen veya tamamen mal mukabili veya vesaik mukabili ithalat çerçevesinde kulland  
hallerde, suretini Banka’ya verece i makbuza veya talimat mektubuna ekleyece i poliçelere, Banka’nn kabul erhi 
vermesi veya aval vermesi suretiyle de kullanabilecektir. 
5.14.5. Mü teri, yukardaki fkralarda anlan teklif mektuplar, makbuzlar veya talimat mektuplar üzerine komisyon 
nispeti yazlmad  hallerde, mevzuatn cevaz verdi i azami oranda komisyon ödemeyi kabul eder. leride mevzuatn 
daha yüksek nispetlerde komisyon alnmasna cevaz vermesi halinde, anlan belgelerde yazl olan veya olmayan 
komisyonlar Banka, ilan veya bildirimde bulunmak sureti ile tahsile veya uyarlamaya yetkilidir. 
5.14.6. Kabul edilen veya aval verilen poliçeler ile ilgili olarak transfer edilecek ana para, faiz, komisyon, masraf ve her 
ne nam altnda olursa olsun her türlü dövizlerle ilgili olarak Banka’ca uygulanan döviz sat  kurlar geçerli olacaktr. 
Mü teri, yukarda saylanlar d nda, kredinin kullanlmaya ba lamasndan itibaren pe inen veya sonradan fona katlma 
pay, kur fark, parite fark, prim, sürprim ve di er her türlü adlar altnda ödenmesi gereken tutarlar da ödemeyi kabul 
eder. 
5.14.7. Mü teri hesabna yaplan kabullerin veya verilen avallerin yukarda belirtilen esaslara göre hesaplanacak Türk 
Liras kar lklar, Banka nezdinde Mü teri adna açlacak hesaba borç kaydedilecektir.  
5.14.8. Mü teri, Banka’ca kabul edilen veya aval verilen poliçelerin (faizli bir poliçe ise faizleri ile birlikte) döviz 
tutarlarnn, Banka’ca bizzat veya TCMB vastasyla hariçte poliçe bedelini ödeyecek olan muhabirin veya poliçe 
hamiline veya onun emrine transferi için, bunlarn Türk Liras kar lklarn, vadelerinden en geç 15 (onbe ) gün önce 
vesaikin veya temsil etti i mallarn çekilmesine ba l olmakszn Banka’ya ödemeyi kabul eder. 
5.14.9. Mü teri, gerek kabul ve aval; gerekse mallar ile ilgili her türlü muamelelerin gerektirdi i ve gerektirece i bütün 
masraflar ve halen mevcut ve ileride konulacak her çe it vergi, resim ve masraflar, bunlarda ortaya çkacak art lar 
Banka’ya ödemeyi kabul eder. 
Mü teri, ayrca poliçeler faiz artn ta mamakla beraber satcnn iskonto faiz ve masraflarn ödemeyi kabul etmi se, 
bu mebla lar da Banka’ya öder.  
5.15. Konut Proje Kredileri 
Banka Sözle me ile açaca  kredinin tümünü veya bir bölümünü 4077 sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanun  
hükümleri dahilinde konuttaki ayba ve kanunda belirtilen di er yükümlülüklere ili kin Mü teri ile birlikte mü terek 
sorumlulu u bulunmas ve olu an gayrinakdi riski nedeniyle Konut Proje Kredisi olarak kullandrabilecek olup, Taraflar 
“Konut Proje Kredisi” hakknda Sözle me’nin di er hükümleri ile birlikte a a daki düzenlemelerin de geçerli olaca  
hususunda mutabk kalm lardr.  
5.15.1. Mü teri ile banka arasnda Konut Projesi kapsamnda yaplacak i birli inin tüm ko ullar, i  ak lar, taraflarn 
sorumluluklar ile Mü teri tarafndan bankaya yönlendirilen konut kredisi talebi olan alclarla ilgili Banka’ca konut 
kredilerinin de erlendirilmesi, kullandrlmas ve benzer konularla ilgili detay düzenlemelerin yer ald  ayr bir Konut 
Projesi Sözle mesi  imzalanr. 
5.15.2. Konut Projesi Sözle mesinin imzalanmas akabinde Mü teri tarafndan, Sözle me’ye konu “Konut Projesi” 
kapsamnda konut satn alan alclardan, konut kredisi kullanmak üzere Banka’ya yönlendirilen konut kredisi taleplerini, 
Banka Konut Projesi Sözle mesi   çerçevesinde de erlendirerek konut kredisi tesis edebilecektir.  
5.15.3. Konut Projesi Sözle mesi  kapsamnda, Banka’nn kullandrd  konut kredileri ile ilgili kullandrlan kredi tutarlar 
ile snrl olarak 4077 sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanunun ilgili düzenlemesi gere i gayrinakdi risk olu mas 
nedeniyle, Mü teri hesaplarna gayrinakdi risk giri i yaplr. Konut kredisine konu olan konutun ayptan ari olarak 
%100’nün tamamlanmas ve bu hususun Banka’ca teyidine kadar süreyle i bu risk mü teri hesaplarnda izlenir.  
5.15.4. Mü teri, kendisinin gerek 4077 sayl Tüketicinin Korunmas Hakknda Kanun, gerekse sair mevzuat hükümleri 
dahilinde konuttaki ayba ve Kanun’da belirtilen di er yükümlülüklere ili kin olarak Banka’nn bir talebe maruz kalmas ve 
ödeme ile yükümlü klnmas halinde, Banka’nn kendisine rücu hakknn oldu unu, Banka’nn ödemekle yükümlü 
tutuldu u tutar ilk talebinde nakden ve defaten ödeyece ini kabul eder. 
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5.15.5. Mü teri, krediye konu konut in aatnn tüm unsurlar ile tamamlanmasn sa layacak olup, konut kredisi 
mü terilerinin konutlarda olu abilecek ayplarla ilgili ikayet, iddia ve taleplerine meydan vermeyecek yahut bu sebeple 
ma duriyetlerine yol açmayacak ekilde gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu hüküm Banka’nn konut veya in aat i i 
ile ilgili oldu u eklinde yorumlanamaz.  
5.16 Çek Kredisi  
Mü teri, Sözle me ile açlan kredinin ksmen veya tamamen Çek Kredisi olarak kullandrlmas halinde, i bu Çek Kredisi 
hakknda Sözle me’nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder.  
5.16.1. Mü teri’ye teslim edilen çek karnesindeki her bir çek yapra  için Banka’nn ilgili mevzuat kapsamnda ödemekle 
sorumlu oldu u tutarlar nedeni ile Mü teri hesabna gayrinakdi kredi risk giri i yaplr. Çek sorumluluk bedelinin 
ödenerek, riskin nakde dönü mesi, çek asllarnn iadesi, çeklerin hükümsüz kald na dair kesinle mi  mahkeme 
kararnn ibraz veya ilgili mevzuat kapsamnda gayrinakdi risk sona erene kadar i bu gayrinakdi risk kayd Mü teri 
hesabnda devam eder. 
5.16.2. Banka tarafndan çek sorumluluk bedelinin ödenmesi halinde, gayrinakdi olarak takip edilen risk, nakde 
dönü erek, Sözle me’de geçerli nakdi kredi hükümleri geçerli olacaktr. 
5.16.3. Mü teri, kendisine verilen çek karnesini özenle saklamay kabul eder. Çek karnesinin ve/veya imzal, imzasz 
yapraklarnn zayi edilmesi nedeniyle do abilecek suistimal ve zararlardan Mü teri sorumludur. 
5.16.4. Mü teri, 6102 sayl Türk Ticaret Kanunu'nun (“TTK”) 799. maddesi uyarnca yazl olarak yapaca  çekten 
cayma ihbarnn Banka'ya ula masna kadar ibraz süresi geçmi  çekleri Banka'nn ödeyebilece ini ve bu takdirde 
bedellerinin de hesabna borç yazlaca n kabul eder. 
5.16.5. Banka, Mü teri'ye verdi i çek karnelerinin geri verilmesini her zaman isteyebilir. Ayrca Mü teri, kredinin 
kapatlmas halinde kullanlmayan çek karnesi ve çekleri Banka’ya iade edece ini kabul eder. 
5.16.6. Mü teri, i bu sözle mede hüküm bulunmayan hallerde mü teri tarafndan imzalanan Çek Karnesi Kredisi  
Taahhütnamesi hükümlerinin geçerli olaca n kabul eder.  
5.17. hracat Vesaiki Temliki  Kar l  Kredi  
Mü teri , bu kredinin tamamnn  veya bir bölümünün  ihracat vesaiki temliki kar l  kullandrmas halinde, i bu kredi 
hakknda Sözle me’nin ilgili di er hükümleri ile birlikte a a daki hükümlerinin de geçerli olaca n kabul eder.  
5.17.1.Mü teri, ihracat konusu  mallar temsil eden vesaiki   Bankaya  teslim etmeyi, söz konusu belgelerden kaynakl 
alaca n Bankaya temlik edildi ini, ayrca bu emtia üzerinde Bankann  rehin ve hapis  hakk oldu unu  kabul eder. Bu 
ihracat vesaikinin Banka’nn serbestçe tayin edece i de er üzerinden i leme alnmas hususunda taraflar mutabk kalm lardr. 
5.17.2.Mü teri, yaplacak ihracata ait belgelerin teminat olarak gösterilmesinde, Banka'nn kredi verip vermemekte tamamen 
serbest oldu unu önceden kabul eder. Yaplan ihracat konusu mallar üzerinde Banka kredi verdi i takdirde, bu mallarn 
ksmen veya tamamen zarara veya hasara u ramas halinde yabanc sigorta irketlerinden tahsil edilecek hasar bedel 
veya tazminatlarnn Banka'ya rehin ve teminat oldu unu kabul eder. u kadar ki, Banka alaca nn tasfiyesi bu hasar bedel ve 
tazminatlarnn tahsiline ba l olmayp, bu durumda Mü teri, Banka'nn ilk yazl istemi üzerine borcunu faizleri ve di er masraflarla 
birlikte  ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
5.17.3. Mü teri, bu sözle me hükümleri gere ince, Banka tarafndan verilmi  olan kredinin kar l n olu turan ihracat belgeleri 
kapsam mallarn gönderildi i memleketteki alclar tarafndan, sat  sözle mesine göre belirlenmi  süreler içerisinde mal bedeli 
ödenmedi i veya alc tarafndan bedeli ödenmi  oldu u halde, alcnn bulundu u ülke ile Türkiye'ye arasnda ödeme anla mas 
hesaplarnn izinsizli i veya di er herhangi bir sebeple Türkiye'ye getirilmemesi halinde Banka'nn mal bedeli dövizlerin tahsilini 
beklemeksizin alaca na muacceliyet kazandrmak yetkisine sahip oldu unu ve Banka'nn ilk yazl isteminde borçlu bulundu u 
tutar faizleri ve bütün masraf ve komisyonlaryla birlikte derhal Banka'ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
5.17.4. hracat belgelerinin  konusunu olu turan mallarn alc  ülkeye gönderilme külfet ve masraflar ,depolara konulmas 
ve iyi muhafazas için yaplacak masraflar, bilirki i ücretleri, depo kiralar, sigorta masraflar, manipülasyon, sat  ve 
transbordman, kontrol etme ve inceleme masraflar Banka’nn ve muhabirlerinin yapmay gerekli görece i di er masraflar ve 
mallara yüklenecek mükellefiyetler, sat , nakliye ve yükleme masraflar ve ödenecek her türlü vergiler, Mü teri’ye ait 
olacak ve Banka’ya derhal ödenecektir.Banka ve muhabir tarafndan tahakkuk ettirilecek (gerçekle tirilecek) her türlü 
komisyon ve posta, teleks, telefon vs. ileti im masraflarnn,yabanc ülke damga pullar bedellerinin ve di er tüm masraflarn 
kendisine ait oldu unu imdiden kabul eder ve yükümlenir. 
5.17.5. hracat   konusu mallarn gerek yolda bulundu u, gerek gümrük ve transit depolarnda veya di er depolarda 
kald  müddetçe veya tahmil, tahliye ve sevki annda u rayabilece i her türlü tehlikeler, zararlar ve hasarlar, 
bozulmalar, ayp, kusur, akma, nakilden veya yangndan ileri gelme hasar, büyük ve küçük avaryalardan, kurtarma, 
yardm, harp tehlikeleri, çalnma,mevzuat de i ikli i, üçüncü ki ilerin mallar, belgeler veya bedelleri veya sigorta 
tazminatlar üzerindeki hak iddialar sebebiyle Bankaca ba vurulacak her türlü önlemlerden ve yaplabilecek her türlü masraf ve 
tutarlardan,  ve benzer durumlardan ileri gelebilecek her türlü zarar ve masraflardan Mü teri sorumlu olacaktr. 
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Gerek bu masraflar ve gerekse ihracattan  dolay Banka veya muhabirinin yapaca  di er masraflar Mü teri hesabna 
borç yazlacaktr. Yaplacak ihracat ile  ilgili olarak; ihraç edilecek emtiay temsil edecek belgeler ve Banka’nn uygun 
görece i di er belgeler, Banka adna düzenlenecek veya ciro ya da temlik edilecektir. Bu belgelerin Banka adna 
düzenlenmesi veya Banka’ya ciro ve temliki teminat amacyla olup, Sözle me’de teminatla ilgili olarak, Banka lehine 
tesis edilmi  olan bütün haklar, ihracat  konusu mallar hakknda da uygulanr. 
5.17.6. hracata konu emtia, herhangi bir sebeple Türkiye'ye geri verildi i takdirde kredi borçlarnn tamamen ödenmesi 
kar l nda banka'nn belgeleri teslim edebilece ini, kredi borcu ödeme ve tasfiye edilinceye kadar gerek gümrükte bulunan 
gerekse gümrükten çekilen mallar üzerinde Banka'nn rehin hakkna sahip oldu unu Mü teri kabul ve beyan eder.  
 
5.18. Güniçi lem Kredisi  
5.18.1. Güniçi lem  Kredisi, mü terinin o an için hesaplarnda mevcut bulunan kullanlabilir bakiyesinin daha üstünde bir tutarda, 
hesabna borç geçecek  i lem yapmas halinde, mesai saati sonu itibariyle, hesabn terste oldu u (borçlu oldu u) tutar kadar, bir gün 
vade ile kullandrlan kredidir. 
5.18.2. Kredinin limitini tayin etmek, kullandrp kullandrmamak Banka'nn tek tarafl yetkisi dahilindedir. 
5.18.3. Güniçi lem Kredisinin, hesabn terste kald  gün mesai bitimine kadar kapatlmas zorunludur. Mü teri, krediyi kulland  
gün için, Banka'nn ksa vadeli kredilere uygulamakta oldu u en yüksek kredi faiz orannn 360'a bölünmesi neticesinde 
bulunacak günlük faiz orannda faiz ve bu faizin gider vergisi ve fon tutarn ödemeyi kabul ve beyan eder. 
5.18.4. Güniçi lem Kredisi i  günü mesai bitimine kadar kapatlmad  takdirde bu Genel Kredi Sözle mesi'nin  temerrüd 
hükümleri uygulanacaktr. 

 
5.19.Te vik Uygulamas ile lgili Yükümlülükler  
Bu sözle mede yer alan kredi hesaplarna veya Banka tarafndan açlm  ve açlacak her türlü krediler ile ihracat ve yatrm 
kredilerine; yürürlükte bulunan ve sonradan yürürlü e girecek Yasa, Kararname, Tebli  ve Mevzuata göre te vik tedbirlerinin ve 
sair vergi, resim ve harç istisnalarnn uygulanmas halinde a a daki konular da geçerli olacaktr. Mü teri; 
5.19.1.Te vik tedbirlerinden yararlanan kredilere uygulanan dü ük faiz, fon pay, komisyon, di er masraflar ve "Kaynak Kullanm 
Destekleme Fonu" veya fonun yerine geçecek fonlardan yaplacak fon kaynakl kredi ödemeleri ile te vik tedbirlerinden 
yararlanmayan normal ticari kredilere uygulananlar arasndaki fark ve te vik tedbirleri olarak vergi, resim, harç istisnas veya indirimi 
uygulann sa ayn miktarda te vik tedbirlerinden yararlanmayan normal krediler için hesaplanacak vergi, resim ve harçlar taliki 
arta ba l borç olarak kabul eder. 

5.19.2. Bu kredi ve di er kredileri, bu konuda yürürlükte olan ve ileride çkarlacak kanun, kararname, tebli , izahname, TC. 
Merkez Bankasnn reeskont uygulamas ve varsa yetkili makamlarca düzenlenmi  belgelerde veya bu sözle mede; belirlenmi  
süreler içinde kalmak ko ulu ile, bunlarn hüküm ve ko ullarna uygun olarak kullanmay, gerekli belgeleri ve bilgileri zamannda ve 
usulüne uygun olarak sa lamay ve vermeyi, kredinin vadesinde veya belirli bir günde tasfiyesi gereken bölümlerini veya vadesi gelen 
taksitlerini, tahakkuk edecek faiz, fon pay, komisyon ve di er masraflar ve tüm vergi ve harçlarn gecikmeksizin ve herhangi bir bildirim 
beklemeksizin ödemeyi kabul ve beyan eder. 
5.19.3. Bu krediyi veya Banka tarafndan açlm  ve açlacak her türlü di er kredileri yürürlükte bulunan sonradan yürürlü e 
girecek olan kanun, kararname, tebli , TC. Merkez Bankas'nn reeskont uygulamas ve varsa yetkili makamlarca düzenlenmi  
belgelerde belirtilen amaç, art, süre ve hükümler d nda kulland , art ve ihracat taahhüdü dahil tüm taahhütlerini söz konusu 
mevzuat ve belgelerde belirlenen süreler içinde yerine getirmedi i takdirde;  
Dü ük faiz, fon pay, komisyon ve masraflar ile te viklerden yararlanmayan normal ticari kredilere uygulanan faiz, fon pay, komisyon ve 
di er masraflar arasndaki fark, 
Kaynak Kullanm Destekleme Fonu veya bunun yerine geçecek fonlardan yaplan faiz fark iadeleri ile te viklerden 
yararlanmayan normal ticari kredilere yaplan faiz iadeleri arasndaki fark, 
Te vik tedbiri olarak vergi, resim ve harç istisnas veya indirimi uygulanm sa, ayn miktarda normal krediler için uygulanacak 
vergi, resim ve harçlar ve farkn, yürürlükteki mevzuata göre her türlü gecikme faizi ve cezai faizi ve ayrca Kaynak Kullanm 
Destekleme Fonu'na yatrlmas gereken fon kesintisi ile Banka'ya ait Kaynak Kullanm Destekleme Fonu ile ilgili olan cezai faizi, 
Banka'nm istemi üzerine herhangi bir hüküm almaya ve kovu turmaya gerek kalmakszn derhal nakden ödemeyi önceden ve 
caylmayacak ekilde kabul ve beyan eder. 
5.19.4. Söz konusu mevzuat, belge veya sözle mede belirlenen süre ve ko ullar çerçevesinde yükümlülüklerini ve ihracat 
gerçekle tirmi  olsa bile, te vik ve ayrcalk uygulamasn gerektiren ko ullarn ortadan kalkmas ile kredinin vadesinde veya belirli 
bir günde tasfiyesi gereken bölümlerini veya vadesi gelen taksitlerini, tahakkuk edecek faiz, fon pay, komisyon ve di er masraflar ve 
tüm vergi, resim ve harçlarn nakden yatrmad  takdirde, herhangi bir ihtara gerek kalmakszn mütemerrid duruma dü ece i 
ve ödemedi i faizi, komisyon, vergi, masraflar kredi bölümleri ve taksitleri için ödenmesi gerekli tarihten itibaren varsa Bankaca 
ilan edilen oran üzerinden, aksi takdirde uzun vadeli krediler için saptanm  en yüksek oranlar üzerinden temerrüt faizi ve bunun 
kararnamelerle belirlenmi  fon payn ödemeyi kabul eder. Gerekli bilgi ve belgeleri zamannda ve usulüne uygun olarak vermedi i 
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takdirde, Banka'nm te vik uygulamasn ortadan kaldran durumlar ö renememesi ve bu yüzden Kararname ve Tebli lerde 
belirtilen esas ko ullara aykr olarak faiz fark iadesi ve te viklerden yararlanmas halinde Banka'ya uygulanacak yaptrm ve 
cezai faizlerini de ödemeyi beyan ve kabul eder. 
5.19.5. Bankadan veya di er bir kredi kurulu undan bu kredi ile ilgili ihracat yükümlülü ünü yerine getirmek için ba ka bir ihracat kredisi 
veya prefinansman kredisi kullanmayaca n, aksi takdirde (c) ve (d) bentlerinde açkland  ekilde uygulanan te viklerin geri 
alnmas ve yaptrm uygulanmasn kabul ve beyan eder. 
5.19.6. Bu kredi ve di er krediler için TC. Merkez Bankas reeskont kayna ndan veya Kaynak Kullanm Destekleme Fonu veya 
bunun yerine geçecek fonlardan yararlanlm sa, TC. Merkez Bankas'nn reeskont i lemine veya fondan ödemelere devam etmemesi; 
onu snrlamas veya tamamen durdurmas dolays ile meydana gelebilecek sonuçlardan Banka'nm hiçbir sorumlulu u 
olmad n ve kendisinin de Banka'ya kar  bir istemde bulunma hakk olmad n; TC. Merkez Bankas'nn reeskont i lemine veya 
fondan ödemelere devam etmemesi, onu snrlamas veya tamamen durdurmas, süre uzatm istemlerinin sonuçlanmamas veya 
herhangi bir anla mazl nortaya çkmas gibi nedenlerle Banka kayna na dönü en kredi veya kredi bölümlerini derhal ve nakden 
ödemeyi ve bunlara Banka Kaynaklarndan kullanld  süre ve oranda temerrüt faizi ve bunun kararnamelerle belirlenmi  fon payn 
ödemeyi kabul ve beyan eder. 
5.19.7. Mü teri, bu kredi ve di er kredilerin öncelikle Banka kaynaklarndan kullandrlarak, T.C. Merkez Bankas'ndan 
reeskont alnd nda reeskont kayna na dönü türülmesini talep ederse, geçen süre içinde reeskort faiz oranlarnda ortaya çkabilecek 
yükselmenin, gerekli yasal süre beklenmeksizin krediye uygulanan faiz oranlarna yanstlmasn önceden kabul ve beyan eder. 
5.19.8. Kaynak Kullanm Destekleme Fonu veya bu fonun yerine geçecek fonlardan yaplacak faiz fark ödemelerini kendi 
adlarna takip ve tahsile Banka'nn tam yetkili olup bu konuda meydana gelebilecek herhangi bir gecikme veya aksaklktan da sorumlu 
olmad  gibi sözü geçen fondan tahsil edilmedikçe kendilerine ödeme yapmakla yükümlü olmad n; faiz farklarnn herhangi bir 
sebeple geç tahsil edilmesi nedeniyle Bankadan ayrca faiz vesaire gibi bir talep hakknn bulunmad n önceden ve 
dönmemek üzere kabul ve beyan eder. 
5.19.9. Kaynak Kullanm Destekleme Fonu veya bu fonun yerine geçecek fonlardan kendilerine yaplacak her türlü faiz fark 
iadesinden do an ve do acak olan alaca n Banka'ya imdiden temlik etti ini, Banka'nn temlik edilen faiz farkndan fiilen tahsil 
etti i miktar herhangi bir borcuna mahsuba yetkili oldu unu kabul ve beyan eder. 
5.19.10. Mü teri; hracat, Döviz, Prefinansman ve Orta-Uzun Vadeli Krediler gibi, te viklerden yararlanan ve faiz bakmndan 
ayrcalk ta yan kredileri, tahsisi amaçlarna uygun olarak kullanaca n, buna ba l taahhütlerini süresi içinde yerine 
getirece ini, yerine getirmedi i takdirde yararland  ayrcalklar ve te viklerin kalkmas ve sözle menin çe itli bölümlerinde belirtilen 
taliki arta ba l borçlarn do mas halinde, gerek kredi faizinin ba langçtan itibaren yürürlükteki faiz oranna yükseltilmesi 
suretiyle ortaya çkan faiz fark tutarlarnn ve yararlanlan tüm te viklerin kaldrlmas suretiyle uygulanacak yaptrm tutarlarnn, 
gerekse bu Genel Kredi Sözle mesi kapsamnda kullanlm  bu tür krediler ve di er kredilerde faiz, komisyon, vergi, fon kesintisi ve 
di er masraflarn tahakkuk tarihinden, belirli bir günde tasfiyesi gereken kredi bölümlerini vade tarihinden, vadesi gelen taksitlerin 
taksit tarihinden itibaren  3 (üç) gün içinde i bu sözle menin 2.7.1.  maddesinde belirtilen oranlarda gecikme faizi ile birlikte 
nakden veya   hesaben ödemedi i takdirde,  Bankann herhangi bir yazl ihtar ve bildirimine  gerek kalmakszn ,  i bu sözle menin 2.7.2 
maddesinde belirtilen oranlarda  temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi  kabul eder.  
6-D ER HÜKÜMLER 
6.1.Delil 
Mü teri ve kefiller; Banka ile aralarnda çkacak her türlü anla mazlkta Bankann  defter ve kaytlar ve mikro filmlerden, 
mikrofi lerden alnan kopyalar, elektronik ya da manyetik ortamlardan çkarlan bilgileri içeren belgeler ile CD ROM, 
kamera kaytlar, telefon ses kaytlar, bilgisayar ve benzeri kaytlar ile ATM kaytlarnn müstenitli olsun ya da olmasn, 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. maddesi uyarnca yegane geçerli, ba layc ve kesin delil olaca n kabul ederler. 
 
6.2.Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk 
Sözle me’den do acak her türlü anla mazlklarda, (Banka’nn yurtd  ubelerince tesis edilen kredilere ili kin 
anla mazlklar dahil) Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar uygulanacak  ve anla mazlklar çözümlemeye stanbul Merkez 
(Ça layan) Mahkeme ve cra Daireleri yetkili olacaktr.  
Ancak yukarda anlan yerdeki Mahkeme ve cra Dairelerinin yetkili klnmas, genel mahkemelerin yetkisini bertaraf 
etmez. Banka tarafndan Mü teri’nin veya mü terek borçlu ve müteselsil kefillerin ikametgahnn veya mal varl nn 
bulundu u veya kredinin nakledildi i ube ikametgahndaki Mahkeme ve cra Dairelerine ba vurmasna ve adli 
kovu turma yaplmasna engel de ildir. Mü terinin veya kefillerin Türkiye snrlar içinde veya d nda mal varl nn 
bulundu u ve bulunabilece i her yerde, Banka kanuni yollara ba vurabilir.  
6.3.Tebligat Adresi 
Mü teri ve kefiller, Sözle me’de yer alan hususlarn yerine getirilmesi ve Bankaca gerekli tebligatn yaplabilmesi için 
a a daki isim ve imzalarnn yannda yazl yerin kanuni ikametgah kabul edildi ini, belirtilen yerde adres yazlmamas 
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halinde ticaret sicili dosyalarndaki son adreslerinin kanuni ikametgah kabul edilerek bu adrese gönderilecek tebligatlarn 
ahslarna yaplm  saylaca n, ikametgahlarn de i tirseler bile yeni ikametgahlarn ticaret siciline tescil ettirip ayrca 

Bankaya  Noter aracl  ile yazl olarak bildirmedikleri takdirde, yukarda kanuni ikametgah oldu u kabul edilen adrese 
gönderilecek veya bu adresteki muhtarl a tebligat evrak braklmak suretiyle yaplacak her türlü tebligatn geçerli 
olaca n kabul ederler. Mü teri yurt d nda yerle ik dahi olsa Türkiye Cumhuriyeti snrlar içinde bir adresi tebligat 
adresi olarak göstermeyi, bu durumda bu adrese gönderilecek  tebligatlarn geçerli olaca n ve hukuki sonuç 
do uraca n kabul eder.  
Mü teri yetkili imzalarnda olu acak bir de i ikli i, noter aracl  ile veya iadeli taahhütlü mektupla veya imza 
kar l nda Banka’ya bildirmedikçe bundan do acak zarardan Banka sorumlu olmayacaktr.  
6.4.Sözle me De i iklikleri 
Sözle me’nin imzaland  tarihten sonra Sözle me’de yaplacak de i iklikler Taraflarn yazl mutabakat halinde hüküm 
ifade eder.  
6.5.Sosyal Sorumluluk 
Mü teri; Banka'nn sosyal ve çevresel politikalar do rultusunda hareket edece ini, gereken i birli ini yapaca n kabul 
eder. Bu kapsamda; yasal düzenlemeler çerçevesinde, faaliyetleriyle çevreyi kirletmemek için gereken tedbirleri 
alaca n, çal anlarnn ve toplumun sa l n korumaya ve güvenli ini sa lamaya yönelik çal malar 
yapaca n, çal anlarna kar   Hukuku'ndan kaynaklanan sorumluluklarn yerine getirece ini, biyolojik çe itlili in ve 
sürdürülebilir do al kaynaklarn korunmas yönünde hareket edece ini, proje ve faaliyetlerini yürütürken kültürel mirasn 
korunmas hususunda duyarllk gösterece ini, kendisine tahsis olunan ve kullandrlan kredileri Çevre Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümlerine aykrlk te kil eden yatrm, i letme ve sair faaliyetlerde kullanmayaca n kabul eder.  
6.6.Hesap Özeti 
Banka Sözle me gere i açt  kredi hesab ile ilgili olarak Mü teri’nin Sözle me’de belirtilen adresine 31 Mart, 30 
Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralk tarihleri itibariyle 3'er aylk hesap durumunu gösteren hesap özetlerini gönderir. 
Hesap özetini alan Mü teri, ald  tarihten itibaren ilgili mevzuat uyarnca, 1 ay içerisinde itirazda bulunmad  
takdirde, hesap özetinin gerçe e aykrl n Banka'ya kar  ancak borcunu ödedikten sonra iddia, dava edebilir. 
Süresinde itiraz edilmemi  hesap özetleri cra flas Kanunu kapsamnda saylan kesin belgelerdendir. 
lgili tarihlerde hesap özetleri eline geçmeyen Mü teri, bu tarihlerden itibaren 15 (onbe )  gün içerisinde noter aracl  ile 

durumu Banka’ya bildirerek hesap özetini ister. 
Banka yukarda belirtilen tarihler d ndaki herhangi bir tarihte hesap özeti gönderdi i takdirde de yukardaki bildirim ve 
itiraz süreleri geçerlidir.  
6.7.Alaca n/Sözle me’nin Devri ve Borcun Nakli 
Mü teri, Sözle me ve bilcümle eklerinden do an haklarn ve borçlarn üçüncü ki ilere devir,temlik veya nakil edemez.  
Banka muaccel olmasa dahi, 3.ki i veya kefil tarafndan yaplacak ödemeler kar l nda,  mü teriden olan her türlü 
alaca n ve Sözle me’den kaynakl haklarn mü terinin onay  olmakszn, 3.ki ilere veya kefillere devir ve temlik  
edebilir. Temlikle  birlikte Banka nezdindeki teminatlar da ödeme yapan 3.ki ilere veya kefillere devredilebilir.  
6.8.Bilgi De i iklikleri 
Mü teri ve kefiller, Banka'ya vermi  olduklar  bilgilerde zaman içinde meydana gelebilecek telefon, adres, unvan, nevi 
de i ikli i, medeni durum, yasakllk, kstlama, yetki/yetkili de i ikli i, vekaletten azil, irketin bir ba ka irkete 
devrolmas, irket hisselerinin el de i tirmesi, birle mesi, tür de i tirmesi, ksmen veya tamamen bölünmesi, yetkililerin 
de i mesi, asaleten ve/veya  kefaleten orta  olduklar irketlerdeki ortaklk yapsnn de i mesi,malvarlklarnda 
meydana gelen art  ve azal lar   ve bunlarla snrl olmakszn her türlü de i iklikleri derhal Banka'ya yazl olarak 
bildirmek ve de i ikli e ili kin Banka tarafndan talep edilecek usulüne uygun olarak düzenlenmi  belgeleri sunmak 
zorundadr.  
Mü teri ve kefiller tarafndan yazl olarak ve yasal belgeleri ile birlikte vekillerin ve temsilcilerin  tasarruf yetkisinde 
yaplan de i iklikler ve vekaletin ya da yetki belgesinin herhangi bir sebeple sona ermesi bildirilinceye kadar Banka’ya 
kar  hüküm ifade etmeyecektir.Keza yazl bildirim olmadkça ,Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde veya herhangi bir 
yayn organnda yaplabilecek bir  ilan Bankay ba lamayacaktr.   
6.9.Bankaca Sözle meye  Dayal Yaplacak hbarname ve Bildirimler  
Bankaca Mü teriye yaplacak  bildirimler (kredi faiz oran de i ikli i,erken ödeme komisyonu kabul bildirimi,masraf 
bildirimi vb. )  mü terinin Banka’ya bildirmi  oldu u e-posta, faks,teleks,telefon veya di er ileti im araçlar ile yaplabilir.   
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6.10.Sorumluluk 
Banka ilk bak ta ayrt edilmeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarndan, hile ve sahtecilik eylemlerinin sonuçlarndan, 
Banka’nn ve Mü teri’nin ba l oldu u genel veya özel ileti im vastalarnn i lememesinden veya arzalanmasndan, 
telefon, e-posta, swift, faks aracl yla gelen bilgi veya talimatn yetersiz olmasndan, yanl , okunaksz veya eksik 
iletilmi  olmasndan, postada kaybolmasndan, Mü teri’nin teyit oldu unu belirtmeden gönderece i teyit yazlarna 
istinaden yaplabilecek mükerrer i lemlerden ve Banka muhabirlerinin ve üçüncü ki ilerin eylemlerinden, Banka kusuru 
varsa sorumlu olacaktr. 
Banka,Mü terinin e-posta,teleks,telefon,faks veya di er ileti im araçlar ile yapaca  bildirimler ya da verece i emir ve 
talimatlar, ayrca yetkili imzalar ta yan bir yaz ile teyit edilmedikçe bunlara dayanarak i lem yapp yapmamakta 
serbest olup,gerek bunlara istinaden i lemin yaplmasndan ya da yaplmamasnda do abilecek sonuçlardan sorumlu 
olmayacaktr.  
6.11. Kredinin Mü teri Tarafndan Kullanlmas  
Mü teri, Banka ile imzalayaca  Sözle me neticesinde alaca  kredileri bilinçli olarak kamu görevlisine veya ba ka birine 
do rudan veya dolayl olarak, rü vet alan veya ba ka bir çkar sa layan ki inin herhangi bir görev veya davran n 
yerine getirmemesine ya da gerekti i ekilde yapmamasna neden olan, rü vet veya bir ba ka haksz kazanc, talep 
veya teklif etmek, vermek veya almak gibi benzer amaçlarla hiçbir ekilde kullanmayaca n ve anlan bu halleri 
düzeltmek için gerekli her türlü önlemi alaca n kabul eder. 
Mü teri, Sözle me’nin imzalanmas ve yerine getirilmesinin; Türk mevzuat ve Uluslararas mevzuat açsndan bu 
madde uyarnca rü vet alnmasna yol açmad n ve yol açmayaca n ve Sözle me konusu kredinin do rudan veya 
dolayl olarak bu maddede belirtilen amaçlar için ksmen veya tamamen kullanlmas halinde, Banka’nn Mü teri’nin i bu 
hukuka aykr fiilinden dolay u rayaca  her türlü zarar Banka’nn ilk talebi ile Mü teri’nin derhal tazmin edece ini, 
do rudan veya dolayl olarak, 17 Aralk 1997 tarihli OECD Konvansiyonu kapsamnda rü vet suçunu olu turan veya 
olu turabilecek ve yabanc kamu görevlilerinin rü vet almasyla ilgili yaptrmlara konu olacak hiçbir menfaat (teklif, 
hediye sözü, hediye vb.) önermedi i ve önermeyece ini kabul eder.  
6.12. Kredi Türlerine Göre lgili Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülükler 
Mü teri gerek Türk Paras Kymetini Koruma mevzuatnn, gerekse d  ve iç i lemler ile ilgili hususlar düzenleyen ve 
ileride düzenleyecek her türlü yasa, kararname, yönetmelik, tebli , mevzuat ve sair hükümleri uyarnca, Mü teri 
tarafndan yerine getirilmesi gerekli tüm yükümlülükleri, Banka’nn hiçbir ihtar ve/veya uyarsna gerek kalmakszn 
yerine getirece ini, bu hususa uyulmamasndan do acak her türlü sorumlulu un kendisine ait olaca n kabul eder. 
Mü teri, kredinin yürürlükteki mevzuat ve tebli  hükümlerine uygun olarak açlmasn teminen Banka’ya gerekli belgeleri 
ibraz edecektir.  
6.13. Bilgi ve Belge Temini 
Mü teri, kredi açlmas, devam veya tasfiyesi srasnda Banka’nn isteyece i her türlü belge, taahhütname, defter ve 
sair bilgileri  Banka’ya vermekle yükümlüdür. Banka, ayrca Mü teri ile ilgili olarak kanunen yetkili klnm  resmi merciler 
ve Bankaclk Kanunu’nda öngörülen irket ve kurumlar tarafndan talep edilecek bilgi ve belgeleri vermeye yetkilidir.  
Mü teri, Banka’nn TCMB, Sermaye Piyasas Kurulu, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Borsalar,Kredi Kayt 
Bürosu,Adli Merciler,Sanayi ve Ticaret Odalar    gibi resmi kurulu lar ile Türkiye´de faaliyet gösteren resmi ve özel 
bankalar, Meslek Kurulu lar, finansman irketleri ve özel finans kurumlarndan bilgi ve belge talep edip, almaya yetkili 
oldu unu kabul eder.   
6.14. Ek Kredi artlar 
Sözle me kapsamnda kullandrlacak krediler yukarda belirtilen art ve esaslar dahilinde kullandrlabilece i gibi, 
bunlara ek olarak taraflarca mutabk kalnarak belirlenecek ek artlara da tabi olabilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



24

TARAFLAR, ………. SAYFADAN BARET GENEL KRED  SÖZLE MES N N BÜTÜN MADDELER N  
OKUDUKLARINI BU MADDELERDE YER ALAN HÜKÜMLER N AYNEN UYGULANMASINI VE 
YÜKÜMLÜLÜKLER  YER NE GET RMEY , BU SÖZLE MEN N HERHANG  B R SAYFASINDA 
MZALARININ  BULUNMAMASI HAL NDE DAH  TÜM SÖZLE ME HÜKÜMLER N N  TARAFLAR Ç N 
BA LAYICI VE GEÇERL  OLDU U HUSUSUNDA MUTABIK KALMI LARDIR.   
 
TAR H : 
 
MÜ TER  :                               GSD YATIRIM BANKASI A. .  
           
ADI SOYADI/ÜNVANI : 
                                                               ………………..……….. UBES  
ADRES :  
 
 
 
MZA : 
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