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GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENERAL CREDIT AGREEMENT

Madde 1. TARAFLAR
1.1. BANKA :
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
1.2. MÜŞTERİ
1.2.1. Adı-soyadı/unvanı adresi ve diğer bilgileri ile yetki ve sorumlulukları belirtilen ve Sözleşme’yi Müşteri sıfatıyla imzalayan gerçek ve tüzel kişi / kişileri ifade
eder.

1. PARTIES
1.1. The Bank
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
1.2. The Customer
1.2.1. The natural or legal person/persons, whose name-surname/title, address
and other personal information are given and also duties and liabilities under this
Agreement are set forth herein and who have undersigned this Agreement in the
capacity of the Customer.
1.2.2. In case of multiple “Customers”, even if speciﬁed as the Customer herein,
this term means any and all respective Customers.

1.2.2. Müşteri’nin birden fazla olması halinde Sözleşme’de Müşteri tekil olarak
ifade edilmiş olsa da çoğul olarak sözleşme’deki tüm müşterileri ifade edecektir.
1.3. Keﬁl
1.3.1. Sözleşme’de adı-soyadı, unvanı, adresi ve sair bilgileri yazılı olan,
Sözleşme’de yetki ve sorumlulukları belirtilen ve Sözleşme’yi müteselsil keﬁl sıfatı
ile imzalayan gerçek ve / veya tüzel kişi/kişiler.

1.3.2. Birden fazla “Keﬁl” olması halinde Sözleşme’de Keﬁl kelimesi tekil ifade
edilmiş olsa da aynı zamanda çoğul olarak birden fazla olan tüm Keﬁller’i ifade
edecektir.
1.4. Taraﬂar
Sözleşme ilişkileri bakımından Banka ve Müşteri ile niteliğine uygun olması halinde keﬁl birlikte Taraf olarak anılacaktır.

1.4. Parties
The Bank, the Customer and, if complies with its nature, the Surety shall collectively be referred to as the Parties in the context of their relation hereunder.

Madde 2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU
İşbu Genel Kredi Sözleşmesi’nde (Bundan böyle kısaca Sözleşme olarak ifade
edilecektir.) Banka’nın bankacılık ve özelikle de “katılım bankacılığı”na ilişkin mevzuat ile katılım bankacılığı esas ve uygulamaları başta olmak üzere bankacılık uygulamalarına uygun olarak, Banka’nın Müşteri’ye tanıdığı limit, kullandırabileceği
krediler, kredi bedelinin ödenmesi, borçların geri ödenmesi ve borç ödemelerinin
yapılmaması veya diğer yükümlülüklere uyulmamasının sonuçları, başta “rehin”,
“kefalet” olmak üzere teminatlara ilişkin Müşteri ve Keﬁl borç ve yükümlülükleri başta olmak üzere mevzuatın kredi ve kredi saydığı ilişkilere dair Banka ile
Müşteri, Keﬁl ve diğer imza sahipleri arasındaki esas ve usuller Sözleşme’nin
konusunu oluşturmaktadır.

2. SUBJECT OF THE AGREEMENT
Within the scope of this General Credit Agreement (referred to as “the Agreement” hereinafter), the principles and procedures relating to the relations between
the Bank, the Customer, the Surety and any other Undersigned Person(s), which
arise from the credits or other transactions, which are considered as credits, primarily the credit limits, credit types that may be allocated by the Bank limit repayment of the credit amount, which have been or to be provided to the Customer
by the Bank pursuant to the banking procedures, especially the legislation that
is relevant to the participation banks and also principles and procedures of the
“Participation Banking”; consequences of the nonperformance of or delay in the
repayments and also dissatisfaction of all other liabilities, and the debts and liabilities of the Customer, and the Surety relating to the securities, particularly “lien”
and guarantees” shall constitute the subject of this Agreement.

Madde 3. SÖZLEŞME’NİN KAPSAMI
3.1. Banka ile Müşteri Arasındaki Kredi Ve Mevzuatın Kredi Saydığı Tüm İşlemlerin, Sözleşme’nin Kapsamına Dâhil Olması

3. SCOPE OF THE AGREEMENT
3.1. Inclusion of Credit and All Other Transactions Which are Considered as Credits by the Legislation Executed By and Between the Bank and the Customer in the
Scope of the Agreement
3.1.1. Provisions of this Agreement apply to any and all credits or other transactions, which are/shall be considered as credits by the legislation, and all of the respective relations shall be referred to as “the Credit” hereinafter for convenience.
3.1.2. Any and all current and future debts and liabilities arisen from any previous
credit relations, credit Agreement, businesses and transactions executed by and
between the Parties shall also be included in the scope of the Agreement.
3.1.3. Expression of only certain types of credits, securities, account and transaction types, layout of the Agreement in articles and headlines are to facilitate
reading and comprehension. Implementations and interpretations shall be made
by taking the entirety of this Agreement in account. The fact that the Agreement
or the respective relations are named as the credit, ﬁnancing, fund, etc., and the
relations are deﬁned in various ways or regulated under different articles does
absolutely not imply that a certain provision will apply to that article or issue relevant to that article; or, may not be interpreted in a restrictive way that a certain
provision will not apply to the other articles or the relations/transactions afﬁliated
to that article.
3.1.4. Any and all agreements, protocols, commitments, correspondences, forms,
etc. and annexes of these, which are or shall be signed on the basis of this Agreement, shall be included in the scope of this Agreement and even these documents
are not referred to in this Agreement, any and all document that, in its nature, are
considered to have been signed on the basis of this Agreement, are an annex and
an inseparable part of this Agreement.
3.2. Taking the Nature of the Bank When Interpreting and Implementing the
Agreement
The Bank will primarily be considered as a “Participation Bank” when interpreting
and implementing the Agreement; and therefore the Bank will not be considered
as a manufacturer, seller, supplier, etc. but only a banking institution that provides
credits, funds and ﬁnancing. Due to business principles of the Bank, occasional
references in this Agreement or any respective documents to the Customer or
the Bank as a deputy or a seller-purchaser pursuant to the nature of that given
transaction will not affect the “banking institution” quality of the Bank.
3.3. The Bank’s Right to Execute its Rights Under this Agreement at Any Time it
Deems Necessary
Although the provisions and rights set forth under this Agreement in favor of the
Bank do not bind the Bank in the context of their absolute execution; the Bank reserves its right to or not to execute its rights and authorities under this Agreement
at any time. Nonperformance of the Bank its rights and authorities mentioned
above or performance for only once may not be interpreted as a waiver of these
rights.

3.1.1. Sözleşme hükümleri, kredi ve mevzuatın kredi saydığı/sayacağı tüm işlemler ile ilişkiler için geçerli olup, kolaylık olması bakımından bundan böyle tüm bu
ilişkiler kısaca “kredi” olarak anılacaktır.
3.1.2. Taraﬂar arasında Sözleşme öncesi kredi ilişkileri, iş ve işlemler nedeniyle doğmuş ve/veya doğacak borç ve yükümlülükler de Sözleşme kapsamına
dâhildir.
3.1.3. Sözleşme’deki maddelerde sadece bir kısım krediler, teminatlar, hesap ve
işlem çeşitlerinin sayılmış olması, Sözleşme’nin madde ve madde başlıkları halinde düzenlenmiş olması, okuma ve anlamada kolaylık temini amacıyladır. Uygulamalar ve yorumlar, Sözleşme’nin bütünü nazara alınarak yapılacaktır. Sözleşme
veya ilişkilerin kredi, ﬁnansman, fon ve diğer biçimde adlandırılması, ilişkilerin
farklı nitelendirilmesi veya farklı maddelerde düzenlenmiş olması; kesinlikle bir
hükmün sadece o ilişki veya maddeyle ilgili konularda uygulanacağı, diğer madde
ve ilişki/işlemlere uygulanamayacağı biçiminde sınırlayıcı olarak yorumlanamaz.

3.1.4. Sözleşme’ye istinaden imzalanmış veya imzalanacak her türlü sözleşme,
protokol, taahhüt, yazı, form ve sair eklerinden oluşan belgelerin tamamı da Sözleşme kapsamındadır ve bu belgelerde Sözleşme’ye herhangi bir atıf yapılmamış
olsa da, niteliği icabı bu Sözleşme’ye istinaden imzalandığı anlaşılan belgelerin
tamamı bu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası hükmündedir.
3.2. Sözleşme’nin Yorum ve Uygulamasında Banka’nın Niteliğinin Esas Alınması
Sözleşme’nin uygulama ve yorumunda, Banka’nın bir “katılım bankası” olduğu
öncelikle nazara alınacak; Banka’nın üretici, satıcı, sağlayıcı olmadığı, sadece
kredi, fon, ﬁnansman sağlayan bir banka olduğu esas alınacaktır. Banka’nın çalışma prensipleri nedeniyle, herhangi bir işlemin özelliği icabı; işlemlerde, Sözleşme
veya diğer belgelerde bazen Müşteri’nin, bazen de Banka’nın vekil, alıcı-satıcı
olarak kabul edilmesi Banka’nın bir “banka” vasfını değiştirmeyecektir
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1.3. The Surety
1.3.1. The natural or legal person/persons, whose name-surname/title, address
and other personal information are given and also duties and liabilities under this
Agreement are set forth herein and who have undersigned this Agreement in the
capacity of the joint surety.
1.3.2. In case of multiple “Sureties”, even if speciﬁed as the Surety herein, this
term means any and all respective Sureties.

3.3. Banka’nın Sözleşme’deki Hak ve Yetkilerini Dilediği Zaman Kullanabileceği
Sözleşme’de Banka lehine yer alan hükümler ve haklar, mutlaka kullanması anlamında Banka’yı bağlamamakta olup; Banka’nın hak ve yetkilerini kullanıp kullanmamak veya dilediği zaman kullanmak hakları her zaman için saklıdır. Banka’nın
bu hak ve yetkilerini zamanında ya da hiç kullanmaması, bir veya birkaç kere
kullanması veya kullanmaması bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.
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Madde 4. KREDİ LİMİTİ
4.1. Limit Miktarı
4.2 Banka, Müşteri’ye aşağıda miktarı yazılı limitli bir kredi kullandırabilecektir.1
.....................................................................................................................TL
(Yalnız.................................................................................................. Türk Lirası)
....................................................................................................................USD
(Yalnız................................................................................................ ABD Doları)
,...............................................................................................................EURO
(Yalnız........................................................................................................... Euro)

4. CREDIT LIMIT
4.1. Limit Amount
4.2. The Bank may provide a credit limited to the amount speciﬁed below.1
………………....................................................................................................TL
(Only................................................................................................... Turkish Lira)
.......................................................................................................................USD (
Only....................................................................................................... US Dollar)
....................................................................................................................EURO
(Only.............................................................................................................. Euro)

4.2.1 Tanınan kredi limit miktarı, Banka’yı bağlayan kesin bir limit ve taahhüt olmayıp, Müşteri’ye Sözleşme şartları ve hükümleri çerçevesinde kullandırılabilecek
azami limit miktarıdır.

4.2.1. The credit limit amount is not a deﬁnite limit and commitment that binds
the Bank but the maximum credit limit that can be provided to the Customer accordance with terms and conditions of the Agreement.

4.3. Limitin İptali, Azaltılması Veya Artırılması
4.3.1. Banka tahsis edilen limitin tamamını kullandırmak zorunda olmayıp,
Sözleşme’de yer alan hükümlere göre limiti iptal edebilir, miktarı azaltabilir veya
uygun göreceği miktara kadar arttırabilir, limitin kullanımını sürekli veya geçici durdurabilir, kullanım ve teminat şartlarını değiştirebilir.

4.3. Increase, Decrease or Cancelation of the Credit Limit
4.3.1. The Bank is not obliged to provide the allocated credit limit completely,
and may also cancel the limit in accordance with the provisions contained in the
Agreement, decrease this limit or increase up to an amount the Bank deems
reasonable, suspend the utilization of the limit temporarily or permanently, change
the utilization and security terms.

4.3.2. Limit, değerlendirme tarihi itibarı ile Müşteri tarafından verilen bilgi ve belgelerde yer alan mali ve ekonomik yapısı, buna göre karar verilen teminatlara,
Banka tarafından dikkate alınan diğer koşullara ve sair durumlara göre tahsis
edilmiş olmakla, Müşteri’nin mali ve ekonomik durumu, teminat yapısı, moralitesi
ve diğer koşullardaki değişiklikler veya değişme ihtimalinin ortaya çıkmasına göre
yapacağı değerlendirme gereği limiti kısmen veya tamamen iptal etme, durdurma
ve azaltmaya Banka yetkilidir. Bu halde Banka, durumdan Müşteri’yi yazılı veya
sözlü olarak bilgilendirecektir. Ancak, Müşteri ve risk grubunun kredi sınırları gibi
mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar ile Müşteri’nin mali ve ekonomik gücündeki olumsuz değişiklikler, teminatların yetersiz kalması veya değer kaybetmesi, ek
teminat verilmemesi, verilen bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmaması gibi haklı ve
makul sebeplerin varlığı ya da ortaya çıkması halinde kredi limitinin iptal edilmesi
konusunda Banka’nın ayrıca bir ihbar ve ihtar göndermesine gerek bulunmamaktadır.
4.3.3. Müşteri limitin tahsisi kararının kaldırılmasına veya azaltılmasına ilişkin karardan vaktinde haberdar edilmediğini, limite dayanarak veya güvenerek iş ve taahhütlere girdiğini veya buna benzer sebep ve gerekçelerle hiçbir biçimde itiraz,
iddia ile Banka’dan bir talepte bulunamaz.

4.3.2. While the Limit is provided on the basis of the ﬁnancial and economic status of the Customer as speciﬁed in the documents and information submitted by
the Customer, and the securities determined in accordance with this, and other
conditions considered by the Bank; the Bank is entitled to cancel, suspend and
decrease the credit limit in accordance with any change in the ﬁnancial and economic status of the Customer and also structure of the securities, morality and
other issues, and on the basis of the evaluations thereof. Accordingly, in such a
case, the Bank will notify the Customer thereof. However, the Bank is not obliged
to issue a notice or a warning on the termination of the credit limit due to legislative
obligations such as credit limits of the Customer and risk groups, and against such
cogent and reasonable grounds as negative developments in the ﬁnancial and
economic status of the Customer, insufﬁciency of the securities, failure to submit
additional securities, inaccuracy of the submitted documents and information.

Madde 5. KREDİ KULLANIMINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
5.1. Kredinin Para Cinsi
5.1.1. Kredi limiti hangi para cinsinden olursa olsun, Banka bu limiti (TL veya herhangi bir yabancı para cinsinden dövize endeksli kredi veya döviz kredisi olarak)
dilediği bir başka para cinsinde kullandırabilir. Belli bir para cinsinden tanınan
limitin Müşteri’ye bildirilmiş olması, hiçbir biçimde kredinin mutlaka bildirilen veya
daha önce kullanılan para cinsinden kullandırılacağı veya kullandırıldığı anlamına gelmeyeceği gibi, Müşteri’nin borcunun bildirilen limitin para cinsinden olduğu
anlamına da gelmez.

5. GENERAL PROVISIONS ON THE UTILIZATION OF CREDIT
5.1. The Credit Limit and the Currency of the Credit
5.1.1. Notwithstanding the currency of the credit limit, the Bank may provide this
limit in any currency (TL or as foreign exchange indexed credit or foreign currency
credit in any currency). The fact that the credit limit that is determined in a speciﬁc
currency has been notiﬁed to the Customer does not necessarily mean that the
credit limit will be or has been provided in that speciﬁc currency, and also debt of
the Customer is considered in that speciﬁc currency.

5.1.2. Sözleşme ve teminatlar, limit para cinsinden farklı para cinsinden kullandırılan, farklı para cinsine dönüştürülen, gerek döviz kurlarındaki değişim gerek
herhangi bir nedenle limit aşımında, nakdi/gayrinakdi ve her türlü krediler ile kredi
sayılan diğer tüm işlemler hakkında bütün hükümleri ile geçerli ve bağlayıcıdır.

5.1.2. The Agreement, in its entirety, and the respective collaterals apply for and
binds any and all credits, which are furnished in a currency other than that is
speciﬁed in this Agreement or provided in the speciﬁed currency but has been
converted in another currency, in case of differences in forex rates or limit excess
due to any reason, and for all cash/non-cash credits and any other transactions,
which are considered as credits.

5.2. Kredi Türleri
5.2.1. Kredi, Sözleşme’de yer almasa da gerek mevcut ve gerekse daha sonra
yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri ile bankacılık ve özellikle katılım bankacılığı
esas ve ilkelerine uygun olarak kredi ve kredi sayılan tüm işlemler için kullandırılabilecektir.
5.2.2. TL veya yabancı para cinsinden kredi kullandırılabilir, borçlanma ise farklı
para cinsinden yapılabilir.
5.2.3. Kredi ipotek, kefalet, rehin ve sair ayni veya şahsi teminatlar karşılığı veya
teminatsız olarak kullandırılabilir.
5.2.4. Kredi, başta kurumsal ﬁnansman desteği, ﬁnansal kiralama, kâr ve zarar
ortaklığı yatırımı, ortak yatırımlar, mal karşılığı vesaikin ﬁnansmanı, Müşteri için
emtia ve sair taşınır mal veya taşınmaz temini, bireysel (genel, araç, konut vs)
ﬁnansman desteği vs, akreditif, ithalat- ihracat ile ilgili kredi, aval,teyit, temsilci,
mutemet ve sair sıfatlar ile Müşteri adına veya Müşteri talimatı ile başka kişi veya
kişiler adına ithalat yapılması, kıymetli maden ve sair piyasalarda işlem yapılması,
teminat mektubu, kontrgaranti, kefalet, kabul-aval, ciro ve diğer tüm garantiler
verilmesi, kredi kartı, çek defteri verilmesi, ödünç verilmesi, varlıklarının satışı,
ﬁziki kıymetli maden ve sair yöntemlerle nakdi, gayrınakdi, ayni kredi şeklinde
kullandırabilecektir.

1- Kredi limiti hangi para cinsinden tanınmış ise rakam ve yazı ile birbirine uyumlu ve
doğru olarak yazılmalıdır.

4.3.3. The Customer may not make an objection, an allegation and a claim, alleging that the Customer has not been notiﬁed on the revoke or decrease of the
credit limit on a timely manner and thus has made business commitments relying
onto or on the basis of this limit or any similar excuses.

5.2. Types of Credit
5.2.1. The Credit may be provided for all credit transactions and other transactions, which are considered as credit, pursuant to the provisions of any current
and future legislations and banking principles and guidelines, primarily the principles and guidelines of the participation banking.
5.2.2. The credit may be provided in Turkish Lira or any other currency, and repayments may be regulated in a different currency.
5.2.3. The credit may be provided against pledge, surety, mortgage, or other similar in-kind or personal securities or without a security at all.
5.2.4. The Agreement may be an instrument to provide non-cash in-kind credit
facilities by means of such methods as corporate ﬁnancing support, ﬁnancial leasing, proﬁt and loss participation investment, joint ventures, ﬁnancing commodity
against document, supply of commodities and other assets and properties for the
Customer, personal ﬁnancing support (general, vehicle, housing, etc.), letter of
credit, import-export credit, importing on behalf of the Customer or third parties
upon the instruction of the Customer thereof, in the capacity of surety, afﬁrmant,
agent, trustee, etc., making transactions in precious metal and other markets,
granting letter of guarantee, counter guarantee, warrant, acceptance-guarantee,
entrustment and other guarantees, credit card, checkbook, loan, sales of assets,
physical precious metals, etc..

1- Currency of the credit must be written in ﬁgures and words correspondingly.
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5.2.5. Banka, krediyi kısa, orta veya uzun vadeli, vadesiz olarak kullandırabilir.
5.3. Banka’nın Krediyi Kullandırmama, Şartlarını Belirleme veya Değiştirme Yetkisi
5.3.1. Müşteri’ye limit tahsis edilmiş olması, limitin mutlaka kullandırılacağı anlamında olmadığı gibi Banka, Sözleşme imzalanmış, senetler tevdi edilmiş, rehin tesis edilmiş, ipotekler tescil edilmiş, kefalet-garanti gerçekleşmiş, aynı veya
şahsi sair teminatlar verilmiş olsa dahi, yasal hükümler, Sözleşme hükümleri,
bankacılık uygulaması gereği Müşteri’ye veya Banka’ya ilişkin sübjektif veya objektif sebepler dolayısıyla krediyi kullandırmayabilir veya kısmen kullandırabilir,
kullanım şartlarını değiştirebilir, kullanımı geçici veya sürekli olarak durdurabilir.
Bu durumda Müşteri’nin Banka’ya hiçbir borcu yoksa yazılı talep halinde Banka
verilen teminatları iade ile yükümlüdür.
5.3.2. Müşteri, bu maddede zikredilen ve kullanılan Banka yetkileri ile ilgili olarak,
bilcümle talep, itiraz ve sair haklarından peşinen ve dönülmez biçimde feragat
ettiğini kabul ve taahhüt eder.
5.4. Kredinin Birden Çok Kişiye Tanınması
5.4.1. Limit birden çok Müşteri’ye tanındığı takdirde, her bir Müşteri’den sadece
birisine veya birkaçına veya tamamına aynı anda veya farklı zamanlarda, kısmen
veya tamamen kredi kullandırılabilir.
5.4.2. Krediyi kim kullanırsa kullansın BK.m.162 ve devamı hükümler gereği
sözleşme’deki borcun tamamından her bir Müşteri müteselsil borçlu sıfatı ile borçlu ve sorumludur ve Banka borcun tamamını veya bir kısmını her bir Müşteri’den
veya tümünden talep edebilir.
5.5. Kredi Tutarının Banka Tarafından Ödenmesi
5.5.1. Banka krediyi tamamen veya kısmen, bankacılık ve özellikle katılım bankacılığı mevzuatı ve uygulamalarına uygun olarak nakit, havale, virman veya peşin,
avans, vadeli, mahsuben veya akreditif, vesaik-mal mukabili, poliçe, bono veya
çek ile veya kendi belirleyeceği sair uygun yöntemlerle ödeyebilir. Ödemeye ilişkin
aksine yasal bir düzenleme ve yazılı bir mutabakat olmadıkça, Banka ödeme
yöntemini belirlemeye yetkilidir.
5.5.2. Sözleşme aynı zamanda ödeme yönteminin belirlenip icrası için Banka’ya
verilmiş dönülemez bir yetki ve talimat hükmündedir. Kredi bedelinin ödenmesine
ilişkin tüm mali yükümlülükler Müşteri’ye aittir.
5.6. Kredi İçin Banka’nın Taahhütte Bulunması
5.6.1. Müşteri’nin başvurusuna istinaden Banka tarafından Müşteri için satıcı,
imalatçı, ihracatçı, ithalatçı ve sair kişilere veya Müşteri’ye, temsilcisine, vekiline
ödeme yapılması veya ödeme yapacağına dair beyan, bildirim veya taahhütte
bulunması ile birlikte Müşteri derhal borçlanmış olur. Bu bakımdan satıcı/imalatçı
ve sair kişilerin malı teslim veya hizmeti ifa edip etmemesine veya taahhüt konusu işlemin, gerçekleşip gerçekleşmemesine, hakkın teslim edilip edilmemesine
bakılmaksızın tahsis edilen limit kullanılmış ve bu suretle Müşteri hesabı borçlandırılmış olacaktır.
5.6.2. Kredi hangi yöntemle kullandırılırsa kullandırılsın, Banka’nın bir ödemede
bulunması veya ödeme talebiyle karşılaşması halinde, yapılan ödemeler derhal
Müşteri hesaplarına borç kaydedilecek ve Müşteri bu borçları, Sözleşme şartları
dâhilinde Banka’ya itirazsız ödemekle yükümlü olacaktır.
5.7. Kredinin Kullandırılacağı Şube
Kredinin kullandırılacağı şubeyi Taraﬂar birlikte belirleyeceklerdir. Banka şubesinin kapanması, niteliğinin değişmesi ve sair nedenlerle Banka’nın önceden bilgi
vermesi kaydı ile bir başka şubeden kredi kullandırılabilir ve kredi kullanılan şube
değiştirilebilir. Şube değişikliği, kredi kullanımında, verilen teminatlarda ve borçlarda bir değişiklik oluşturmayacaktır.
5.8. Taahhüt Komisyonu
Müşteri’nin talebi ile tahsis edilen ve kullanılmaya hazır hale getirilen kredinin,
hiç kullanılmaması veya geç kullanılması halinde, Müşteri, hiç kullanılmayan veya
geç kullanılan kredi miktarı üzerinden ﬁilen kullanma tarihine veya iptal tarihine
kadar yıllık %5 oranında hesaplanacak taahhüt komisyonu ödemeyi de kabul ve
taahhüt eder. Müşteri, Banka’nın yazılı onayını almadan hiçbir biçimde Banka adına veya bedelin Banka tarafından ödeneceği taahhüdü ile siparişte ve beyanda
bulunmamayı taahhüt etmektedir.

5.9. Kredinin Geri Ödenmesi, Vadeden Önce Ödeme ve Kredinin Erken Kapatılması
5.9.1. Müşteri anapara ile anaparaya kâr payı, kullanılacak kredi ile ilgili oransal
veya belirlenecek miktarlardaki
kredi komisyonu dahil tüm komisyonlar, vergi, harç, resim, fon, masraf ve sair maliyetlerin eklenmesi sureti ile doğacak tüm
borçlarını belirlenecek vade ve miktarlara ve Banka kayıtlarına göre geri ödeyecektir. Müşteri anapara ile buna kâr payı, komisyon, vergi, harç, resim, fon, masraf
ve sair maliyetlerin eklenmesi sureti ile doğacak tüm borçlarının; kredi komisyonu
ve sair bazı borç kalemlerinin peşin ödenmesi ve bakiye borcun tamamının ise
belirli vadeler halinde ödenmesi veya tüm borcun bir miktarının peşin ödenmesi
ve diğer kısmının ise yine belirli vadeler halinde ödenmesi şeklinde ödeme yapılacağını kabul etmektedir. Borcun ödeme vade ve miktarları ve sair hususlarda
Müşteri’nin, Banka tarafından yazılı olarak kabul edilen bir talimatı veya özel bir
düzenleme olmaması halinde Banka kayıtlarında (geri ödeme tablosunda, taksit

5.2.5. The Bank may provide the credit as long-, middle- and long-term or without
a ﬁxed term.
5.3. The Bank’s Authority not to Provide the Credit; Determine or Change the
Terms for Utilization
5.3.1. Since allocation of the credit limit to the Customer does not mean that the
limit will absolutely be provided, the Bank may or may not provide the credit limit
or provide it partially, amend the terms of utilization of the credit, suspend the
credit facility temporarily or permanently due to subjective or objective grounds
relevant to the Customer or the Bank pursuant to the legal provisions, provisions
of the Agreement, and banking procedures, even though the Agreement is signed,
bonds are entrusted, lien is put, mortgages are registered, surety-guaranty is
granted, in-kind or personal securities are submitted. In such a case, the Bank
is liable to return the submitted securities upon written demand thereof, provided
that the Customer has no outstanding debts to the Bank.
5.3.2. The Customer hereby irrevocably accepts and undertakes to waive all its
claim, objection and other rights relevant to any and all rights of the Bank mentioned under this article.
5.4. Allocation of the Credit to Multiple Persons
5.4.1. In the case the credit limit is allocated to more than one person, only one
or some or all of the Customers may be provided with the credit limit partially or
completely at the same time, or at different time periods.
5.4.2. Notwithstanding whoever utilizes the credit, each and every Customer is, in
the capacity of joint debtor, liable for the debt in its entirety pursuant to the Article
162 of the Law of Obligations and the Bank may demand the whole debt amount
from one or all of the Customers.
5.5. Payment of the Credit Amount by the Bank
5.5.1. The Bank may pay the credit amount partially or completely and in compliance with the legislation and procedures of banking, primarily the participation
banking, in cash, by bank transfer, money order or as advance payment, in installments, by offsetting or as letter of credit, against document-commodity, bill of
exchange, bond, check or any other method the Bank deems appropriate. In case
of absence of a contrary legal regulation and written agreement thereof, the Bank
is entitled to determine the payment method.
5.5.2. The Agreement also acts as an irrevocable authorization and instruction
that is submitted to the Bank for the determination and performance of the payment method. Any and all monetary liabilities relevant to the payment of Credit
cost belong to the Customer.
5.6. Commitment of the Bank for the Credit
5.6.1. As soon as the Bank makes a payment, upon the application and request
of the Customer thereof, to the seller, manufacturer, exporter, importer, etc., who is
appointed by the Customer or the Customer or agent, representative of the Customer, or the Bank makes a notiﬁcation, statement or commitment that the Bank
will make such a payment, the Customer immediately becomes obligated. In this
sense, the provided credit will be utilized and thus the account of the Customer
will be debited notwithstanding if sellers/manufacturers deliver the commodity or
perform the service, or if the undertaken transaction is fulﬁlled, or if the right is
assigned.
5.6.2. Notwithstanding in what method the credit is provided, in the case the Bank
makes a payment or receives a request for a payment, any payment made in this
way will be debited to the Customer’s account and the Customer will be liable to
pay these debts to the Bank without making an objection pursuant to the terms
of the Agreement.
5.7. Branch From Which the Credit Will Be Provided
The Parties shall mutually determine from which branch the Credit will be provided. In the case the Bank notiﬁes in advance that the branch, from which the
Credit is provided, or for another reason, the Credit may be provided from another branch and the branch, from which the Credit is provided, can be changed.
Changing of the branch will not cause an amendment in the commitments and
the debts.
5.8. Commitment Fee
In the case the credit, which is provided and readied to be utilized upon the request of the Customer thereof, is not utilized or a lag in the utilization of such
credit, the Customer hereby accepts and undertakes to pay a annual 5% commitment fee, which will be calculated over the amount of the credit that is unutilized
credit or utilized not in the respective term until the actual utilization date or termination date. The Customer hereby undertakes not to place an order or make
a declaration without obtaining the consent of the Bank beforehand by making a
commitment on behalf of the Bank or announcing that the committed amount is
to be paid by the Bank.
5.9. Repayment of the Credit, Early Payment and Premature Settlement of the
Credit
5.9.1. The Customer will repay the primary amount and any and all debts calculated by adding all commissions, including the credit commission that is rational to
the provided credit amount or speciﬁed previously, taxes, duties, fees, expenses,
etc. to the primary amount at the predetermined maturity dates and amounts and
in accordance with the records of the Bank. The Customer hereby accepts that
the primary amount and any and all debts calculated by adding the dividends,
commissions, taxes, duties, fees, expenses, etc. to the primary amount will be repaid by ﬁrst paying the credit commission and other certain expenses in cash and
paying the remaining balance in predetermined installments or paying a portion
of all outstanding debt and paying the remaining balance at the predetermined
maturity dates and amounts. In case of absence of an instruction of the Customer relevant to the repayment maturity dates and amounts of the debt that is
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listesinde ve sair) yer alan vade ve miktarlarda geri ödemeler yapılacaktır.

5.9.2. Herhangi bir taksitin ödenmesi ondan evvelki taksitlerin ve fer’ilerinin ödendiği veya da akdi kâr payının müteakip aylara/dönemleri dağıtılması, sözkonusu
ay/dönem için tahsil edilmesi gereken Banka alacağının tamamen tahsil edildiği
anlamına gelmez.
5.9.3. Müşteri borcu , anapara, kâr payı, vergi, komisyon, masraf ve sair fer’ileri
içermekte olup; bunlardan birinin kısmen veya tamamen ödenmemesi muacceliyet ve temerrüt sebebidir.
5.9.4. Akdi kâr payı, vergi, komisyon ve sair giderler, henüz doğmamış ve
Müşteri’nin ödemede herhangi bir gecikmesi yoksa Müşteri’nin yaptığı ödemeyle birlikte yazılı başvurusu ile yaptığı kısmi ödemenin anaparadan düşülmesini
Banka’dan istemesi halinde; Banka, Müşteri talebi çerçevesinde işlem yapmak
zorundadır. Müşteri’nin böyle bir başvurusu yoksa Müşteri, yapılan kısmi ödemenin Banka tarafından yapılan mahsubuna itirazda bulunamaz.

5.9.5. Kredi, kural olarak belirli bir vade ve belirli bir kâr payı üzerinden kullanılmış
olduğundan, Müşteri, Banka’nın muvafakat, izin ve onayı olmaksızın sözkonusu
krediyi vadeden önce ödeyerek erken ödeme gerekçesi ile kâr payı, komisyon,
vergi ve sair ödemelerde bir indirim ve ıskonto talebinde bulunamaz.
5.9.6. Müşteri kendince önemli sebeplere binaen krediyi erken ödeme/kapatma
talebinde bulunduğu takdirde, bir zorunluluk anlamında olmamak kaydıyla Banka
erken ödeme/kapama talebini kabul edebilir. Banka’nın kabulü ancak yazılı ve
Banka’nın konuyla ilgili yetkililerinin imzalarını taşıyan belge ile ispat olunabilir. Bu
durumda Banka, Müşteri’den %5 erken ödeme komisyonu ile buna ilişkin doğacak BSMV, KKDF, KDV gibi mali yükümlülükleri talep edebilir, Müşteri de Banka’ya
bu ödemeyi yapmayı kabul ve taahhüt eder.

5.9.7. Taraﬂar’ın mutabık kalınan ödeme vade ve miktarlarını değiştirmeleri halinde oluşturulacak yeni ödeme planına göre ödeme yapılacak olup, işbu işlem hiçbir
şekilde borcun yenilenmesi anlamında olmayacaktır.
5.10. Kredinin Yasal Düzenlemelere, Sözleşme Hükümlerine Uygun Kullanılması
Müşteri, krediyi başta karaparanın aklanması, terörün ﬁnansmanı ve çevre mevzuatı olmak üzere, ilgili yasal düzenlemelere aykırı kullanmayacağını, kredinin belirli bir amaç ile tahsis edilmesi halinde tahsis edilen amaca uygun kullanacağını
taahhüt etmektedir.

Madde 6. KÂR PAYLARI
6.1. Tanım
6.1.1. Akdi Kâr Payı (Kâr Payı): Her bir kredi veya mevzuatın kredi saydığı işlemde, Banka’nın işlem kârı olarak, Taraﬂar’ın mutabakatı ile belirlenen oran veya
Sözleşme ve/veya Kredi Talep Formu ve sair eklerine istinaden belirlenecek oran
esas alınarak hesaplanıp anaparaya ilavesi gereken tutarı ifade eder. Sözleşme
ve eklerinde “akdi” kelimesi ilave edilmeksizin kullanılan/kullanılacak “kâr payı”
ifadesi de akdi kâr payını ifade eder.
6.1.2. Gecikme Kâr Payı: Müşteri’nin herhangi bir kredi borcunun kısmen dahi
olsun vadesinde derhal ödenmemesi (taksitlendirilmiş kredilerin vadesinde kısmen ödenmemesi veya gayrınakdi kredilerin herhangi birisinin kısmen dahi olsun
tazmin olması ve bedelinin kısmen dahi olsun ödenmemesi gibi ) veya da borcun
Sözleşme ile mevzuatta belirtilen nedenlerle muaccel hale gelmesi halinde; alacağın muaccel hale geldiği tarihten borcun Müşteri tarafından Banka’ya tamamen
ödenmesine kadar geçen süre için “mahrum kalınan kâr payı” için Sözleşme’de
belirtilen oran, esas ve usullere göre hesaplanarak anaparaya ilavesi gereken
tutarı ifade eder. Banka’nın, ayrıca “borçlunun temerrüdü” ile ilgili olarak yasalarda
yer alan temerrüt sonuçlarına ilişkin hak ve alacaklarını talep, tahsil ve takip hakkı
bulunmaktadır.

6.2. Kâr Payı Oranları
6.2.1. Banka’nın tâbi olduğu mevzuat ve çalışma prensipleri gereği krediler, kural
olarak (özel durumlar hariç olmak üzere) mevzuatın belirlediği yöntemlere ve her
bir kredi için aylık veya Banka tarafından belirlenen vade dilimlerine göre kullandırıldığından, akdi kâr payı oranları da kural olarak her bir işlemde Taraﬂar arasında vadelere göre serbestçe (1,3,6 aylık, yıllık veya daha uzun veya daha kısa
vadeler) belirlenebilecektir Her bir kredi kullanımında Müşteri ile mutabık kalınan
kâr payı oranları akdi kâr payı oranı olarak uygulanacaktır. Bir ödeme planına
bağlanın kredilerde kâr payı oranı ödeme planında/taksit listesinde yer aldığı şekildedir. Kâr payı oranı bakımından Müşteri ile ayrıca mutabakata varılmamış ise,
kâr payı oranı Banka’nın ﬁili kredi kullandırımı/işlem tarihinde aynı tür krediler için
cari olan en yüksek oranları geçmemek kaydıyla uygulanan cari kâr payı olarak
Banka tarafından belirlenerek uygulanır.

approved in writing by the Bank or any special regulation thereof, repayment will
be performed in accordance with the maturity dates and amounts speciﬁed in the
records of the Bank (repayment chart/installment list).
5.9.2. Performance of any installment and secondaries do not mean that the previous installments are also paid; or allocation of the contractual dividend to the
following months/periods does not mean that the amount that is payable to the
Bank in the then current period is collected completely.
5.9.3. While the debt of the Customer includes the primary amount, dividend, tax,
commission, expenses and all other accessories; partial or complete nonperformance of ant of these components constitutes a justiﬁable ground for immediate
maturity and default.
5.9.4. In the case that the Customer requests with its written application from
the Bank to deduct the partial payment made by the Customer from the primary
amount, and provided that contractual dividend, tax, commission and other similar
expenses are not due yet and the Customer has not delayed an installment; the
Bank is obliged to perform the transaction requested by the Customer. If the Customer has not made such a request, the Customer may not make an objection for
the offsetting of the partial payment made by the Customer by the Bank.
5.9.5. Since the Credit, as a rule, is provided with a ﬁxed maturity date and a
predeﬁned dividend, the Customer may not pay the Credit in question before its
maturity date without the consent, approval and clearance of the Bank and demand a deduction or discount in the dividend, commission, tax and other similar
payments due to this early payment.
5.9.6. In the case the Customer requests the early payment/premature settlement
of the Credit due to grounds the Customer deems important, the Bank may accept
the early payment/premature settlement of the Credit, provided that this request
does not constitute an obligation for the Bank. Acceptance of the Bank may only
be evidenced by a written consent of the Bank that bears the signatures of the
respective ofﬁcials of the Bank. In such a case, upon acceptance of the request
the Customer accepts and undertakes to pay a %5 early payment commission
and also such ﬁnancial liabilities as the BSMV (Banking and Insurance Transactions Tax), the KKDF (Resource Utilization Support Fund) and the VAT, which are
afﬁliated to this commission upon the request of the Bank thereof.
5.9.7. In the case payment schedule and amounts that are mutually agreed by the
Parties are amended, repayment will be made in accordance with the renewed
payment schedule, and this transaction will not be interpreted as the renewal of
the debt by any means.
5.10. Utilization of the Credit Pursuant to Legal Regulations and Provisions of
the Agreement
The Customer hereby undertakes not to utilize the allocated credit amount for
laundering, ﬁnancing of terrorism, and incompliant with all legal regulations, in
particular environmental regulations, and in the case the credit is provided for a
speciﬁed purpose, to utilize the credit amount for that speciﬁc amount.
6. DIVIDENDS
6.1. Deﬁnition
6.1.1. Contractual Dividend (Dividend): Means the amount that is required to be
added to the primary amount on the basis of the rate that is mutually determined
by the Parties as the operating income or the rate that is calculated in accordance
with the Agreement and/or the Credit Application Form and any of its annexes.
The term “Dividend” used without the preﬁx “Contractual” in the Agreement and
its annexes does mean the contractual dividend.
6.1.2. Delay Dividend: Means the amount that is required to be added to the
primary amount for the “deprived dividend” by calculating in accordance with the
rates, principles and procedures speciﬁed in the Agreement for the time period
from the date the debt becomes due and payable until the date the debt is paid
completely to the Bank by the Customer in the case the Credit debt of the Customer is not paid on the maturity date, even partially, (partial payment of the credit
amount that is split into installments on the maturity/payment date, or compensation of one of the non-cash credits even partially and nonpayment of the amount
of the non-cash credit in question, even partially) or the debt becomes due and
payable due to the reasons speciﬁed in the Agreement and the respective legislation. Furthermore, the Bank reserves its rights to claim, collect and follow-up its
rights and receivables relevant to “default of customer” as speciﬁed under the
respective laws.
6.2. Dividend Rates
6.2.1. Since the credits, as a rule (except for the special cases), are provided
in accordance with the methods determined by the legislation and monthly for
each credit or any other installment plan determined by the Bank, pursuant to the
legislation and business principles, to which the Bank is subject, the contractual
dividend rates may be determined, also as a rule, for each transaction mutually
by the Parties and in accordance with the respective installment plan (monthly,
quarterly, semiannual, annual or longer or lesser terms, etc.). For each credit that
is provided, the dividend rates, which are mutually determined with the Customer
shall be implemented as the contractual dividend rates. For the credits, which are
ﬁxed to an payment plan, the dividend rate will be as speciﬁed under the payment
plan/installment list. In the case the dividend rate is not mutually agreed upon with
the Customer, the respective dividend rate will be determined and implemented
by the Bank over the highest currently applicable dividend rate provided that the
highest currently applicable dividend rates that are utilized by the Bank for the
credits of same nature on the date the credit is provided materially/ date of the
respective transaction are not exceeded.
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6.2.2. Gecikme kâr payı oranları ise, para cinsi ne olursa olsun ödenmeyen kredi
için uygulanan akdi kâr payı oranının %50 fazlasıdır. Borcun ﬁili ödeme tarihinde
aynı tür krediler ve aynı para cinsi krediler için Banka tarafında uygulanan cari
akdi kâr payı oranının ﬁili ödeme tarihindeki akdi kâr payı oranından düşük olması
halinde bu kere gecikme kâr payı oranı, ﬁili ödeme tarihindeki cari en yüksek
akdi kâr payının yıllık %50 fazlası olarak uygulanacaktır. Gayrınakdi kredilerde ise
gayrınakdi kredinin ödendiği/tazmin olduğu tarihte Banka’nın aynı para cinsindeki
kredilere uyguladığı en yüksek cari akdi kâr payı oranının %50 fazlası, ancak
gayrınakdi kredi borcunun ﬁilen Banka’ya ödendiği tarihte uygulanan en yüksek
cari akdi kâr payı oranının daha yüksek olması halinde ise gecikme kâr payı
oranı, Banka’nın gayrınakdi kredinin Müşteri tarafından ödendiği tarihteki aynı
para cinsi kredilere uyguladığı en yüksek cari akdi kâr payı oranının %50 fazlası
olarak uygulanacaktır. Bu hükümler para cinsi, niteliği, vadesi ve sair özellikleri ne
olursa olsun tüm krediler için aynen geçerlidir.

6.3. Kâr Payı Tahakkuku
6.3.1. Krediden kaynaklanan borçlar, kural olarak (özel durumlar hariç) her
bir kredi için aylık, yıllık ve sair biçimde belirlenen akdi kâr payları ile vergi,
fon, masraf, komisyon, ücret, prim ve sair fer’ilerin eklenmesi suretiyle belirlenmiş olduğundan, kredi kullanımı ile birlikte kâr payı ve yukarıdaki fer’iler
(vergi,harç,resim,fon,komisyon ve sair) tahakkuk ettirilerek Müşteri hesabına borç
kaydedilir. Banka’nın niteliği ve mevzuatı gereği akdi kâr payları kredinin kullandırılması anında tahakkuk eder; bu nedenle kâr paylarının ileride tahakkuk edeceği
iddiasında bulunulamaz. Yine aynı nedenle, muacceliyet sözkonusu olduğunda
anapara ile birlikte kâr paylarının ve fer”ilerinin tamamı da muaccel hale gelir;
yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla Müşteri kâr paylarının indirilmesi talebinde bulunamaz.
6.3.2. Gecikme kâr payları da akdi kâr payına ilişkin esaslar ile borca ilave edilir.
6.3.3. Müşteri, yabancı para cinsi (döviz/dövize endeksli) üzerinden açılan kredilerle ilgili her türlü kâr payı tutarını aynı cins döviz tutarı olarak Sözleşme’de yer
alan hükümlere göre ödeyecektir. Yabancı para borcunun ödenmemesi halinde
de gecikme kâr payı ve diğer sonuçları ile birlikte ödenecektir. Banka vadesinde
ödenmeyen yabancı para cinsinden kaynaklanan alacağını, dilerse takip ve dava
tarihindeki Banka satış kuru üzerinden hesaplanmış Türk Lirası karşılığını talebe
yetkilidir ve bu takdirde aynı tür krediler için geçerli en yüksek cari akdi kâr payı
oranının %50 fazlası oranında gecikme kâr payı uygulanacaktır.

Madde 7. YABANCI PARA CİNSİNDEN (DÖVİZ/DÖVİZE ENDEKSLİ) KREDİLER
7.1. Kredinin Yabancı Para Ölçüsü (Dövize Endeksli Türk Lirası) Olarak Kullandırılması
7.1.1. Kredi, döviz olarak borçlanmak suretiyle TL olarak kullandırılacak olup,
Müşteri için yapılacak TL ödemelerde Banka’nın ödeme tarihindeki döviz alış kuru
esas alınacaktır.
7.1.2. Dövize endeksli kredilerde anapara, akdi kâr payları, vergi, komisyon, masraﬂar ile borçların vadesinde ödenmemesi nedeni ile ödenmesi gerekecek gecikme kâr payı ile gecikme kâr payı ve kur farkı sair nedenlerle doğacak vergiler,
akdi ve yasal diğer fer’iler borçlanılan döviz cinsi üzerinden tahakkuk ettirilerek
hesaba borç kaydedilecektir.
7.1.3. Dövize endeksli kredilere ilişkin tüm borçların ödenmesi; kural olarak ﬁili
ödeme tarihindeki Banka döviz satış kuru üzerinden TL olarak yapılacaktır. Buna
göre; Müşteri’nin anapara, akdi kar payı, BSMV, KKDF ve sair vergi, harç, resim,
fon, komisyon, masraf ve sair tüm borçlar ile borçların vadesinde ödenmemesi
halinde Sözleşme gereği ödenmesi gerekecek gecikme kâr payı gibi akdi fer’ileri
ve borçlunun temerrüdü ile ilgili olarak yasa hükümleri gereği ödenmesi gerekecek
feri ile vergi, harç, resim, fon, masraf, komisyon ve sair fer’ilere ilişkin tüm ödemeler, ﬁili ödeme tarihindeki Banka döviz satış kuru esas alınarak hesaplanacak tutar
üzerinden TL olarak yapılacaktır.

7.1.4. Dövize endeksli kredinin kısmen veya tamamen geri ödenmesinde uygulanacak kur, borçların ödenmesi gerekecek vade tarihlerinde Banka’nın uygulaması
gereken kurdan ve yine kredi bedelinin ödendiği tarihteki kurdan daha düşük olmayacaktır. Buna göre; döviz kurları düşmüş olsa dahi Müşteri tarafından hiçbir
zaman borçların ödenmesi gerekecek vade tarihlerindeki kurdan ve fer’ilerinden
ve yine kredi kullanım tarihinden daha düşük olarak uygulanmayacak ve ﬁili ödeme tarihindeki TL karşılığı da hiçbir şekilde gerek kredi tarihindeki gerekse vade
tarihindeki kura göre hesaplanacak TL karşılığından daha düşük olmayacaktır.
Vadesi gelmemiş olmakla birlikte başta Sözleşme’nin muacceliyet ve temerrüt
madde hükümleri olmak üzere ilgili hükümler gereği muaccel olan borçlarda vade
tarihi, muacceliyet tarihi olup, uygulanacak kur ve TL karşılığı muacceliyet tarihindeki kur ve TL karşılığından az olmayacaktır.

7.1.5. Kredi borcunun geri ödenmesi aşamasında, kredinin kullandırıldığı tarihte
esas alınan döviz alış kuru ile ödeme tarihindeki döviz satış kuru arasında kullan-

6.2.2. Delay dividend rates are %50 over the contractual dividend rate that is
imposed for the nonpaid credits notwithstanding the currency for the respective credit. In the case the current dividend rate that is applied by the Bank to
the credits of same kind and in the same currency is less than the contractual
dividend rate effective on the actual payment date, the delay dividend rate will be
applied %50 over the annual amount of the highest current contractual dividend
rate effective on the actual payment date. For the non-cash credits, on the other
hand, %50 over the highest current contractual dividend rate that is applied to
the credits in the same currency on the date the non-cash credit is repaid/compensated, however, in the case the highest current contractual dividend rate that
is applicable on the date the non-cash credit is materially repaid to the Bank is
higher, then the delay dividend rate will be applied %50 over the highest current
contractual dividend rate that is applied by the Bank to the credits in the same
currency on the date the non-cash credit is repaid to the Bank by the Customer.
These provisions apply to all credits notwithstanding the currency, quality, maturity
date, etc. of the credits.
6.3. Accruement of Dividends
6.3.1. Since the debts, which arise from the credit, as a rule (except for the special cases), are calculated by adding the contractual dividends, taxes, funds,
expenses, commissions, fees, premiums and all other accessories on monthly,
annual basis or other terms for each credit, the dividend and other accessories
mentioned above (tax, duty, fee, fund, commission, etc.) are realized and debited to the Customer’s account as soon as the Credit is utilized. The contractual
dividends, pursuant to the characteristics and legislation of the Bank, shall be
realized as soon as the Credit is utilized; for this reason, the Customer may not
claim the dividends to be realized in the future. Again for the same reason, in case
of maturity, accrued dividends and other accessories shall also become due and
payable along with the primary amount; reserving legal obligations, the Customer
may not demand a discount in the dividends.
6.3.2. Delay dividends shall also be added to the outstanding debt under the
principles, which apply to the contractual dividend.
6.3.3. The Customer will pay any and all dividends, which are related to any credit
provided in a foreign currency (foreign currency/foreign currency indexed), in the
same currency and pursuant to the respective provisions in the Agreement. In
case of nonperformance of the outstanding foreign currency debt, the debt in
question will be paid with the delay dividend and all other consequences. the
Bank is entitled to collect its receivables, which are arisen from the overdue foreign currency debts, in Turkish Liras converted at the foreign exchange rates of
the Bank effective on the date of follow-up and proceedings, and in such a case,
a delay dividend %50 over the highest current contractual dividend that is applied
to the credits of same kind will be applied.
7. FOREIGN CURRENCY (FOREIGN CURRENCY/FOREIGN CURRENCY INDEXED) CREDITS
7.1. Utilization of the Credit as Foreign Currency Benchmark (Turkish Lira Indexed to Foreign Currency)
7.1.1. While the Credit will be provided in Turkish Lira by incurring in a foreign
currency, for any payment made in Turkish Lira by the Customer, the foreign purchase rate of the Bank effective on the payment date will be applied.
7.1.2. For the foreign currency indexed credits, the primary amount, contractual
dividends, taxes, commissions, expenses and any delay dividend that becomes
payable due to nonperformance of the debts on the respective maturity date, taxes accrued in relation with the delay dividend and exchange rate difference, and
all other contractual and legal accessories shall be accrued in the currency of the
debts and debited to the respective account.
7.1.3. Payment of all outstanding debts related to the foreign currency indexed
credits will be made, as a rule, in Turkish Lira at the foreign exchange sales rate
of the Bank effective on the payment date. Accordingly, payment of the primary
amount, contractual dividend, BSMV (Banking and Insurance Transactions Tax),
the KKDF (Resource Utilization Support Fund) and other taxes, fees, duties,
funds, commissions, expenses and other outstanding debts, and other contractual
accessories such as delay dividend, which become payable in case of nonperformance of the debts on the respective maturity date and any and all payments
relevant to the taxes, fees, duties, funds, expenses, commissions and other accessories will be made in Turkish Lira at the foreign exchange sales rate of the
Bank effective on the actual payment date.
7.1.4. The foreign exchange rate that is to be applied in the partial or complete
repayment of the foreign currency indexed credit will not be less than the rate that
should be applied by the Bank on the maturity date of the outstanding debts and
also the rate that is effective on the actual repayment date of the credit amount.
Accordingly; even though the foreign exchange rates are dropped, these rates
shall not be less than the rates and the respective accessories that are effective
on the maturity date of the debts and the payment amount converted in Turkish
Lira on the actual payment date will not be less than the Turkish Lira amount that
is calculated over the foreign exchange rate effective either on the credit date or
the maturity date. The due date for the outstanding debts, which are not due but
become due and payable pursuant to the respective provisions, especially the
maturity and default provisions of the Agreement, is the maturity date, and the
foreign exchange rate and corresponding Turkish Lira amount shall not be less
than the rates and corresponding Turkish Lira amount effective on the maturity
date.
7.1.5. During the repayment of the credit debt, in accordance with the quality of
the provided credit, the VAT, BSMV (Banking and Insurance Transactions Tax),
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dırılan kredinin niteliğine göre; kur farkından doğacak, kur farkı KDV.si, BSMV.si,
KKDF.si ve sair vergi, harç, resim, fon, komisyonlar da ayrıca Müşteri tarafından
ödenecektir.
7.1.6. Banka dilediği zaman dövize endeksli kredi limitini dilediği bir başka döviz
cinsine endeksleyebilecek veya TL’sına dönüştürebilecektir veya Türk Lirası krediyi (limit içinde kalmak koşuluyla) dövize endeksli krediye dönüştürebilecektir.
Bu değişikliklerden dolayı doğacak bilcümle vergi, harç, resim, masraf, fon ve sair
yükümlülükler Müşteri’ye aittir. Dövize endeksli TL kredilere ilişkin tüm borçların
(ana para, kâr payı ve sair fer’ilerin tamamının) ödenmesi; kural olarak ﬁili ödeme
tarihindeki Banka döviz satış kuru üzerinden TL olarak yapılacaktır.

7.2. Kredinin Yabancı Para (Döviz) Üzerinden Kullandırılması
7.2.1. Müşteri’ye tanınan kredi, mevcut veya ileride kabul edilecek mevzuat hükümleri kapsamında olmak üzere, döviz kredisi olarak kullandırabilir. Döviz kredisinin TL olarak kullandırılması halinde Sözleşme’deki esaslar çerçevesinde olmak
üzere Banka kurları esas alınacaktır.
7.2.2. Döviz kredisi, Banka’nın yurtiçindeki veya yurtdışındaki kaynaklardan kullandırılmasına aracılık edilmesi şeklinde de kullandırılabilir. Bu takdirde yurt dışı
mevzuat hükümlerine de uyulacaktır.
7.2.3. Müşteri, Banka’dan alacağı döviz kredisini; 1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ve bu kanun yerine yürürlüğe girecek kanun başta
olmak üzere konuya ilişkin yayımlanmış ve ileride yayımlanacak bu konudaki her
türlü kanun, kararname, tebliğ, genelge, sirküler ve talimatları içeren mevzuata
uygun olarak kullanacağını, bunlara aykırılıktan kaynaklanan tüm sonuçlardan
sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2.4. Aksine yasal bir düzenleme ve Banka’nın kabulü olmadıkça, döviz kredilerinden dolayı doğacak borçlar (ana borç, akdi kâr payı, BSMV, KKDF, gecikme
kâr payı, komisyon, masraf, ve sair her türlü vergi, harç, resim, fon ve sair borçlar)
vadelerinde aynı döviz cinsinden ödenecektir.

7.2.5. Döviz kredisinin geri ödenmesinin TL olarak yapılması zorunluluğunun
doğması veya Banka’nın kabul etmesi halinde ilgili mevzuatın öngördüğü tüm
yaptırımların Müşteri hakkında uygulanması dışında döviz borcu, her halükarda
Banka’nın ﬁilen tahsil tarihindeki döviz satış kuru üzerinden TL karşılığı olarak
tahsil edilir. Ancak Müşteri tarafından yapılacak ödeme tarihlerindeki kur, hiçbir
zaman borçların ödenmesi gerekecek vade tarihlerindeki kurdan ve/veya yine
kredinin kullanım tarihindeki kurdan daha düşük olarak uygulanmayacak ve ödeme tarihindeki TL karşılığı da hiçbir şekilde vade tarihindeki kura göre hesaplanacak TL karşılığından ve fer’ilerinden ve/veya kredi kullanım tarihindeki TL karşılığından daha düşük olmayacaktır. Vadesi gelmemiş olmakla birlikte Sözleşme’nin
muacceliyet ve temerrüd maddesi başta olmak üzere ilgili hükümler gereği muaccel olan borçlarda vade tarihi, muacceliyet tarihi olup, uygulanacak kur ve TL
karşılığı muacceliyet tarihindeki kur ve TL karşılığından az olmayacaktır.

7.2.6. Bir döviz borcunun başka bir cins dövizle ödenmesi halinde ise alacak
Banka’nın ﬁili ödeme tarihindeki kurları üzerinden hesap ve tahsil edilir. Para cinsinin değiştirilmesinden doğacak arbitraj parite farkı, BSMV, KKDF ve sair vergi
ve masraﬂar Müşteri’ye aittir. Borçlu olunan döviz kuru ile tahsil edilen döviz kuru
arasındaki kur farkı fazlalığı Banka’ya ait olup, Müşteri bu nedenlerden dolayı
hiçbir talepte bulunmayacaktır.

7.2.7. Sözleşme’nin tüm hükümleri (kredinin miktarı, limiti, akdi kâr payı oranları,
gecikme kâr payı, hesap katı gibi) döviz kredileri içinde geçerlidir.
7.2.8. Döviz kredisinin vadesi; konuya ilişkin mevzuat hükümlerine ve alınan izinlere aykırı olmamak üzere Banka tarafından belirlenecektir. Döviz kredisi sürelerinin aşılmasına ait tüm sorumluluklar müşteriye aittir.

7.2.9. Kredinin kullandırılma tarihindeki döviz alış kuru ile geri ödeme tarihindeki
döviz satış kuru arasındaki kur farkına ilişkin olarak kredinin niteliğine göre doğacak kur farkı KDV.si, KKDF, BSMV ve ileride kabul edilecek mevzuat hükümlerine göre ödenmesi gerekecek diğer her türlü vergi, harç, resim, fon ve masraﬂar
Müşteri’ye ait olup, ödemeler yapıldıkça doğacak bu fer’iler de ayrıca Müşteri tarafından ödenecektir.

7.2.10. Döviz kredisinin; mevzuata uygun olarak kullanılmaması, gerekli şartların yerine getirilmemesi, ileride meydana gelebilecek mevzuat değişikliğinin
gerekli kıldığı hallerde tahakkuk ettirilerek ödenmesi gerekecek Damga Vergisi,
BSMV, KKDF ve sair vergi, harç, resim, fon, masraﬂara ilişkin tüm sorumluluklar
Müşteri’ye ait olup, bu mali yükümlülüklere ait sorumluluklar ile gecikme zammı,
gecikme faizi, gecikme cezası ve sair fer’ileri ile birlikte ödenecektir.

the KKDF (Resource Utilization Support Fund) and other accessories, taxes, fees,
duties, funds and commissions, which may arise from the exchange rate difference that may occur between the exchange rate effective on the date the Credit is
provided and the actual payment date shall also be provided by the Customer.
7.1.6. The Bank may index a credit limit that is indexed to a certain currency to
another currency the Bank deems appropriate at any time or convert it to Turkish Lira or convert a credit that is provided in Turkish Lira to a foreign currency
indexed credit (provided that the limit is not exceeded). Any and all taxes, fees,
duties, funds, expenses and other accessories, which may arise from this amendment, shall belong to the Customer. Payment of all outstanding debts (the primary
amount, dividend, and all other accessories) relevant to the foreign currency indexed credits in Turkish Lira, as a rule, will be made in Turkish Lira at the foreign
exchange rate of the Bank effective on the actual payment date.
7.2. Utilization of the Credit in a Foreign Currency
7.2.1. The Credit that is to be provided to the Customer may be provided as a foreign currency credit pursuant to the provisions of the then current and any future
legislation. In the case the foreign currency Credit is provided in Turkish Liras, the
foreign exchange rates of the Bank will be taken as basis under the respective
principles set forth under the Contract.
7.2.2. The foreign currency credit may also be provided through the intermediation of the Bank for the utilization of the domestic or foreign resources. In such a
case, provisions of any foreign legislation will be followed.
7.2.3. The Customer hereby accepts, declares and undertakes to utilize the foreign currency credit in compliance with legislation that includes all current and
future laws, enactment, notiﬁcation, circular, notice and instructions, which are
issued in relation with the foreign currency credits, especially the Law on the Protection of the Value of Turkish Lira, No. 1567, and that the Customer will be liable
for any and all consequences which may arise from the abovementioned.
7.2.4. In absence of a contrary legal regulation and the consent of the Bank, any
and all debts arisen from the foreign currency credits (the primary amount, the
contractual dividend, BSMV (Banking and Insurance Transactions Tax), the KKDF
(Resource Utilization Support Fund), delay dividend, commission, expenses and
other accessories) shall be paid on the respective maturity date in the same currency they are provided.
7.2.5. Except for the case the foreign currency credit is obliged to be repaid in
Turkish Lira or any and all sanctions set forth by the respective legislation are
imposed upon the Customer by the consent of the Bank thereof, the foreign currency debts must be repaid in Turkish Lira at the exchange sales rate of the Bank
effective on the actual payment date. However, the exchange rate effective on the
date of the actual payment to be made by the Customer will never be less than the
exchange rate that is effective on the maturity dates of the debt and/or utilization
date of the credit itself, and the corresponding amount in Turkish Lira will never be
less than the amount in Turkish Lira that will be calculated over the exchange rate
effective on the maturity date and its respective accessories and/or the amount
in Turkish Lira effective on the date the Credit is provided. The due date for the
outstanding debts, which are not due but become due and payable pursuant to
the respective provisions, especially the maturity and default provisions of the
Agreement, is the maturity date, and the foreign exchange rate and corresponding
Turkish Lira amount shall not be less than the rates and corresponding Turkish
Lira amount effective on the maturity date.
7.2.6. In the case a debt in a foreign currency is repaid in another currency, on
the other hand, the debt in question is calculated and collected over the exchange
rate of the Bank effective on the actual payment date. Any arbitrage difference
arisen from the change in the currency, BSMV (Banking and Insurance Transactions Tax), the KKDF (Resource Utilization Support Fund) and all other taxes and
expenses shall be provided by the Customer. Any exchange rate surplus between
the currency of the credit and the currency of the payment belongs to the Bank,
and the Customer will not make a claim thereof.
7.2.7. Any and all provisions of the Agreement (the amount, limit of the credit,
contractual dividend ratios, delay dividend, account coefﬁcient, etc.) shall apply
for the foreign currency credits as well.
7.2.8. The maturity date of the foreign currency credit will be determined by the
Bank without contradicting with the provisions of the respective legislation and the
acquired permits. The Customer hereby accepts, declares and undertakes that
any and all consequences, which occur when the terms of the foreign currency
credit are exceeded, belong to the Customer.
7.2.9. The exchange rate difference that may arise from the difference between
the exchange purchase rate effective on the date the credit is provided and the
exchange sales effective on the repayment date in accordance with the quality
of the credit, all the respective VAT, BSMV (Banking and Insurance Transactions
Tax), the KKDF (Resource Utilization Support Fund) and any other taxes, fees,
duties, funds and expenses, which may become payable pursuant to the provisions of any legislation that may be accepted in the future, belong to the Customer
as well, and all these accessories, which shall accrue as the respective payments
are made, shall be provided by the Customer.
7.2.10. While any and all Stamp Tax, BSMV (Banking and Insurance Transactions Tax), the KKDF (Resource Utilization Support Fund) and other taxes, duties,
fees, funds, expenses, which may accrue due to the incompliant utilization of the
foreign currency credit with the respective legislation, nonfulﬁlment of the required
terms and are imposed by the possible amendment of the legislation in the future,
shall be provided by the Customer, any consequences of these ﬁnancial liabilities
and the respective late interest, delay penalty and other accessories shall be paid
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7.2.11. Banka tarafından Müşteri lehine döviz üzerinden keﬁl veya aval olunması,
teminat mektubu veya kontrgaranti verilmesi ve sair bir yöntem ile taahhütler ve/
veya mevzuat hükümleri gereği döviz taahhüdü altına girilmesi halinde, Sözleşme
ile limitin TL olarak tanınması halinde dahi Müşteri’nin tüm yükümlülüklerinin garanti edilen döviz cinsinden olacağı, ödemelerin aynı döviz cinsinden yapılacağı,
ancak Banka’nın kabul etmesi halinde ödeme yükümlülüğünün ödeme gününde
Banka satış kuru (mevzuat gereği kurun TC. Merkez Bankası’nca belirlenmesi halinde bu Merkez Bankası kurunun) kuru üzerinden TL’sına dönüşeceğini Müşteri
kabul ve taahhüt eder.

7.3. Döviz/Dövize Endeksli Kredilere İlişkin Ortak Hükümler
7.3.1. Yabancı para cinsinden tanınan kredi limiti, konvertibl olan veya olmayan
herhangi bir yabancı para cinsinden kullandırabilir.
7.3.2. Tanınan limitin Banka tarafından herhangi bir yabancı para cinsi olarak
bildirilmiş olması, hiçbir biçimde kredinin mutlaka bildirilen para cinsinden kullandırılacağı, kullandırıldığı, Müşteri’nin borcunun bildirilen kredi limiti para cinsinde
olduğu anlamına gelmez. Limit aşılmamak kaydı ile; herhangi bir yabancı para
cinsinde belirlenen limit aynı para cinsinden kullandırılabileceği gibi diğer bir yabancı para cinsinden hatta TL olarak da kullandırılabilir.
7.3.3. Yabancı para esasına dayalı kredilerde, kredi yabancı para (döviz) üzerinden veya yabancı para ölçüsü ile (döviz endeksli) kullandırılırken, Banka tarafından Müşteri’ye veya Müşteri için satıcı, imalatçı, ithalatçı, ihracatçı ve sair kişilere
yapılacak ödemeler TL olsa dahi Müşteri’nin yükümlülüğü Banka’nın Müşteri için
garanti ettiği veya kullandırdığı yabancı para cinsinden olacaktır.
7.3.4. Yabancı para esasına dayalı kredi kullanımlarında aksine yasal bir engel
bulunmadıkça Banka tarafından Müşteri için satıcı, imalatçı, ihracatçı, muhatap
ve sair kişilere yapılacak ödemeler Banka döviz alış kuru üzerinden TL olarak
yapılacaktır. Banka’nın kabulü şartı ile ödemelerin başka bir yabancı para cinsinde yapılması halinde de yine Banka kurları esas alınacaktır. Banka, herhangi bir
yabancı para cinsinden kullandıracağı her türlü kredileri (garanti taahhütleri ve
gayrinakdi krediler dahil) dilediği bir başka yabancı paraya çevirerek bu yabancı
para üzerinden talep ve tahsile yetkilidir. Tüm bu durumlarda doğacak arbitraj ve
sair hususlara ilişkin masraﬂarı vergiler ve sair yükümlülükler Müşteri’ye aittir.

7.3.5. Gerek döviz esasına dayalı kredi kullanımlarında ve gerekse Sözleşme
gereği yapılacak yabancı para (döviz) işlemlerinde aksine yasal bir engel bulunmadıkça Banka döviz kurları uygulanır. Ancak bu hüküm Banka’nın Merkez
Bankası’nın veya bu hususta görevli ve yetkili olacak resmi merciinin kurlarının
uygulanması hakkını ortadan kaldırmaz.
7.3.6. Müşteri, ithalat, ihracat, yatırım, teşvik gibi özel amaçlı olarak tanınan TL ve
döviz ﬁnansmanı kredilerini amaçlarına ve Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ve ilgili düzenlemeler, ihracat-ithalat, yatırım ve teşvik ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile bundan sonra çıkacak her türlü ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak kullanmayı, döviz ﬁnansman ve kredilerinin yine döviz girdileri ile süresinde
ve usulüne uygun ödenmeyi, döviz, teşvik ve kambiyo taahhütleri ile diğer taahhütlere ilişkin tüm yasal prosedürlerin süresinde ve usulünü uygun bir biçimde
yerine getirmeyi taahhüt etmektedir. Aksi durumda Banka’nın ilgili bildirimlerde
bulunabileceğini, bu işlemler nedeni ile Banka’nın bir ödemede bulunması veya
ödeme talebi ile karşılaşması halinde Banka’nın bunları hesaplarına borç kaydedeceğini ve bunları Banka’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

together.
7.2.11. n the case the Bank becomes a surety or surety in favor of the Customer
over foreign exchange, submits a letter of guarantee or counter guarantee, and
makes commitments and/or exchange commitments pursuant to the provisions of
the legislation, the Customer hereby accepts and undertakes that, even though
the Agreement and the credit limit are executed in Turkish Lira, any and all liabilities of the Customer shall be in the guaranteed currency, any respective payment will be made in the same currency, however the payment liability may be
converted in Turkish Lira upon the consent of the Bank thereof at the exchange
sales rate of the Bank effective on the payment date (if the exchange rate is being
determined by the T.C. Central Bank pursuant to the legislation, at the exchange
rate of the T.C. Central Bank).
7.3. Common Provisions on Foreign Currency/Foreign Currency Indexed Credits
7.3.1. Any foreign currency credit may be provided in a foreign currency whether
convertible or not.
7.3.2. Allocation of the provided credit limit in a foreign currency by the Bank does
not mean that the credit will absolutely be or has been utilized in the speciﬁed
currency, debt of the Customer will be in the speciﬁed currency. On condition that
the limit is not exceeded, any credit that is allocated in a speciﬁc currency may be
provided in that currency or another foreign currency or even in Turkish Lira.
7.3.3. When a foreign currency based credit is being provided in the foreign currency (foreign currency credit) or by foreign currency benchmark (foreign currency indexed credit), even the payments, which are to be made by the Bank to
third parties such as sellers, manufacturers, exporters, importers, etc. on behalf of
the Customer, are made even in Turkish Lira, the liability of the Customer will be in
the foreign currency that is guaranteed or provided to the Customer by the Bank.
7.3.4. Unless otherwise legally restrained for the foreign currency credits, any
payment that is to be made by the Bank to sellers, manufacturers, exporter, importer, addressee and other concerned persons on behalf of the Customer shall
be made at the exchange sales rate of the Bank. Again, in the case payments are
made in another foreign currency upon the consent of the Bank thereof, exchange
rates of the Bank shall be applied. The Bank is entitled to convert any foreign currency credit it provides (including guarantee commitments and non-cash credits)
to another currency at any time it deems appropriate and demand and collect
its receivables in this currency. The arbitrage difference and all other expenses,
taxes and other liabilities, which may arise from the abovementioned transactions,
shall be provided by the Customer.
7.3.5. Unless otherwise legally restrained for foreign currency credits and also foreign currency transactions to be performed pursuant to the Agreement, exchange
rates of the Bank are applied. However, this provision does not preclude the use
of the exchange rates of the T.C. Central Bank or any other ofﬁcial authorities.
7.3.6. The Customer hereby undertakes; to utilize the Turkish Lira or foreign currency ﬁnancing credits provided to the Customer for such purposes as import,
export, investment, incentive, etc. in compliance with their purpose and pursuant
to Law on the Protection of the Value of Turkish Lira and respective regulations,
provisions of the legislations relevant to import, export, investment, incentive and
other respective legislation, and also provisions of any future legislation; repay
the foreign currency ﬁnancing and credits in the respective foreign currency and
in accordance with their terms and procedures; fulﬁll all legal procedures relevant
to foreign currency, incentive and exchange commitments and all other commitments in their respective terms and pursuant to their procedures. Otherwise, the
Customer hereby accepts, declares and undertakes that the Bank may make the
respective notiﬁcations, in the case the Bank makes a payment or receives a
payment request thereof, the Bank debits these amounts in the account of the
Customer and the Customer will pay these amounts to the Bank.

7.3.7. Döviz kredileri ile dövize endeksli kredilere ilişkin kullanımlarda, kredi tahsisi, yurt içi veya yurt dışı havale, dövizlerin satışı ve sair nedenlerle dövizlerin
kur değişikliklerinden iki yabancı paranın değiştirilmesinden (arbitrajdan) dolayı
oluşacak farklar, zararlar, kur riskleri ve bunlara ilişkin tüm vergi, fon ve masraﬂar
Müşteri’ye ait olup, Banka bunları Müşteri hesabına borç yazmaya yetkilidir.

7.3.7. For foreign currency credits or foreign currency indexed credits, any arbitrage difference, loss, damages, exchange risks and any afﬁliated tax, funds and
expenses shall be provided by the Customer, and thus the Bank will be entitled to
collect these amounts from the account of the Customer.

Madde 8. KREDİNİN KURUMSAL FİNANSMAN DESTEĞİ ŞEKLİNDE KULLANDIRILMASI
8.1. Kredinin Kullandırılması
8.1.1. Müşteri’nin ihtiyaç duyduğu her türlü emtia, taşınır-taşınmaz mal, menkul
kıymet, hak ve hizmet (Kredi konusu olabilecek mal, hizmet, hak ve sair varlıkların
tümü birlikte veya ayrı kısaca “mal” olarak ifade edilecektir.) bedelinin Banka tarafından yurt içinden veya yurt dışından satıcılara (Satıcı tabiri; mal, emtia, gayrimenkul, menkul kıymet, hak, hizmeti; satan, sağlayan, devreden, kullandıran veya
vaat eden, ihracatçı, imalatçı veya sair biçim ve sıfatla hukuki ilişkinin bir tarafını
oluşturarak, taahhüt ve yükümlülük altına giren yurt içindeki veya yurt dışındaki
gerçek veya tüzel kişileri ifade ederken ‘alım-satım’ da malın sağlanmasına ilişkin hukuki ilişkiyi ifade etmekte olup, Sözleşme’de bu anlamda kullanılmaktadır. )
doğrudan ödenmesi (veya istisnai ve özel durumlarda Müşteri tarafından satıcıya
ödenmek koşuluyla Müşteri’nin hesabına aktarılması) suretiyle Müşteri’nin vadeli
olarak borçlandırılması şeklinde kullandırılır.
8.1.2. Banka, bu yöntemle kullandırılacak kredilerin ödemesini yapmadan, alımsatıma ilişkin proforma fatura, satıcı ile yapılan satış vaadi-ön sözleşme, satım
sözleşmesi ve sair belgelerin suret veya asıllarını; kredi konusu malın değerle-

8. UTILIZATION OF CREDIT AS CORPORATE FINANCING SUPPORT
8.1. Utilization of Credit
8.1.1. The credit is provided by incurring the Customer upon direct payment (or
in exceptional or special cases, upon transfer of the amount in the account of the
Customer to be performed by the Customer directly to the Seller) of the cost of
any commodity, property movable and immovable estates, securities, right and
services (any and all of the commodities, services, goods, rights, etc. are collectively or individually referred to as “the Commodity” hereinafter) by the Bank to domestic or foreign sellers (While the term “Seller” refers to any domestic or foreign
parties which sell, supply, transfer, utilize or undertake any commodity, goods,
properties, securities, rights and services, and thus constituting a party to the legal
relationship in the capacity of exporter, manufacturer or other, and make commitments, the term “sales-purchases” refers to the legal relationship relevant to the
supply of the commodities; and these terms are used in these senses herein).
8.1.2. The Bank reserves the right to request copies or originals of the pro-forma
invoice of the sale-purchase, sales promise-preliminary sales contract made with
the Seller, sales contract and other relevant documents; the expertise report and
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mesine ilişkin ekspertiz raporu ve menşe şahadetnamesi ve sair belgeleri; satıcı ile mal bedelinin ödenmesine ilişkin bilgileri, sipariş formu, kredi talep formu,
mevzuat veya iç düzenlemelerinin gerektirdiği sair belgeleri talep etme ve bunlar
kendisine ibraz edilmedikçe krediyi kullandırmama hakkını saklı tutar.

8.2. Banka’nın Ödemede Bulunması ve Müşteri’nin Borçlandırılması
8.2.1. Müşteri başvurusunun Banka tarafından kabul edilmesi halinde, Banka talep formu, sipariş formu ve sair adlarla adlandırılan veya adlandırılacak formları,
mala ilişkin proforma fatura/fatura, ön/sözleşme ve sair belgeleri inceledikten sonra ödeme yapabilecektir.
8.2.2. Banka kredi ödemesini, satıcıya veya satıcı vekiline/temsilcisine veya satıcının banka hesap numarasına ya da gerektiğinde satıcıya ödenmek koşuluyla
Müşteri hesabına aktarmak suretiyle yapacaktır.
8.2.3. Satıcıya ödeme yapılması (veya gerektiğinde satıcıya ödenmek koşuluyla,
Müşteri’nin hesabına aktarılması) ile birlikte Müşteri Banka’ya borçlanmış olacaktır. Borç miktarı; anaparaya kâr payı, vergi, harç, resim, masraf, komisyon, ücret
ve sair maliyetler de eklenmek sureti ile tespit edilir. Kredi kullanımından sonra
doğacak, mevzuat değişikliği nedeni ile doğacak ve temerrüt nedeni ile doğacak
yeni/ek vergi, harç, resim, fon, masraf ve sair fer’iler de borca ilave edilecektir.
Vergi, fon, masrafa ilişkin Sözleşme’de yer alan özel hükümler saklıdır.

8.2.4. Kredi konusu mal için satıcıya avans olarak bir ödemede bulunulması veya
ödemeye dair satıcıya taahhüt verilmesi halinde dahi avans ödemesinin yapılması
veya bu taahhüt verilmesi ile birlikte Müşteri Banka’ya karşı borçlanmış olacaktır.
Ödemenin veya taahhüdün kısmen olması ve sair özel durumlar Müşteri’nin borç
ve sorumluluklarında hiç bir değişiklik oluşturmaz.
8.2.5. Banka’nın sorumluluğu, kredi tutarının Sözleşme’de belirtilen şekilde
ödenmesinden ibaret olup, malın teslim edilmemesi veya belirtilen miktar, cins
ve nitelikte olmaması, süresinde teslim edilmemesi gibi mala ilişkin sorunlarda
Banka’nın hiç bir sorumluluğu yoktur. Müşteri, Banka’nın ödeme yapması halinde, her halde bu Sözleşme’ye (ve geri ödeme planına) göre belirlenecek vade
ve miktarlardaki borçlarını ödeyecektir. Ancak asla bir yükümlülük ve sorumluluk
anlamına gelmemek kaydıyla ve tamamen kendi çalışma prensipleri icabı Banka,
istediği zaman mala ilişkin miktar, cins, nitelik, ﬁyat gibi unsurlar ile malın teslim
edilip edilmediği gibi hususları araştırma, gerekirse satım işlemlerini ﬁilen kontrol
yetkisine sahip olup, bu gibi durumlarda Müşteri Banka’nın istediği bilgi ve belgeleri vermek, Banka’nın söz konusu işlemleri takip ve kontrolüne imkân verecek
ortamı sağlamak zorundadır.
8.3. Müşteri’nin Mala İlişkin Belgeleri Banka’ya Teslim Zorunluluğu
8.3.1. Müşteri, mala ilişkin belgelerin birer suretini derhal Banka’ya teslim edecektir. Aksi halde, mevzuatı gereği Banka’nın krediyi kullandırmaktan vazgeçme,
kredi kullandırılmışsa hesabı kat ile alacaklarını talep ve tahsil hakkı bulunmaktadır.
8.3.2. Müşteri satın alınan malı satıcıya iade etmeyeceğini, zorunlu nedenler
ile iade edilmesi halinde ise konu ile ilgili olarak derhal Banka’ya bilgi vereceğini
taahhüt etmektedir.
8.3.3. İşbu madde kapsamındaki krediyle ilgili alım-satımlarda, belge aslı/sureti
satıcıdan Banka adına Müşteri tarafından teslim alınmışsa; Müşteri belgenin bir
nüshasını Banka nam ve hesabına temin edip saklayacaktır. İşbu belgelerin temin ve muhafazası Banka’nın tâbi olduğu mevzuat bakımından zorunlu olup, bu
zorunluluğu Banka adına Müşteri yerine getirecek ve sözkonusu belgeleri yine
Banka”nın tâbi olduğu mevzuatın öngördüğü müddetle muhafaza edecektir. Sözkonusu belgelerin her ne sebeple olursa olsun ilgili mercilerce talep edilmesi halinde Müşteri bu belgeleri derhal Banka’ya ibraz edecektir. Aksi halde, bu nedenle
Banka’nın uğrayabileceği bilcümle zararları telaﬁ edeceğini gayrikabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt etmektedir. Bu hüküm, Müşteri’nin sözkonusu belgeleri Banka
namına temin edip saklama garantisine istinaden tanzim ve imza edilmiş olmakla, kesinlikle “sorumsuzluk kaydı” anlamında yorumlanamaz. Müşteri bu yönde
herhangi bir talepte bulunmayacağını, işbu madde kapsamında işlem ve düzenlemeler nedeniyle sahip olduğu/olacağı her türlü iddia, itiraz, deﬁ, dava ve sair
haklarından şimdiden ve gayrikabili rücu feragat eylediğini dönülemez biçimde
kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3.4. Müşteri, Banka’nın işbu madde kapsamında kullanacağı kredi ile ilgili alımsatımlara ilişkin sürece izleyebilmesi için Banka’nın talep edeceği (mizan, hesap
özeti vs. başta olmak üzere) tüm kayıtları da Banka’ya zamanında ve gereği gibi
sunacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
8.4. Kredinin Geri Ödenmesi, Vadeden Önce Ödeme ve Kredinin Erken Kapatılması
Geri ödeme, erken ödeme/kapama, muaccel ve temerrüt halinde ödeme başta
olmak üzere ödemeye ilişkin olarak bu Sözleşme’nin ilgili maddelerindeki hükümleri bu ödemeler için de aynen geçerlidir.
8.5. Sözleşme Diğer Hükümlerinin “Kredinin Kurumsal Finansman Desteği Şeklinde Kullandırılması” İçin de Geçerli Olması
Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen “Kredinin Kurumsal
Finansman Desteği Şeklinde Kullandırılması” halinde, “Kredinin Kurumsal Finansman Desteği Şeklinde Kullandırılması”na ilişkin yukarıdaki hükümler ya-

certiﬁcate of origin of the Commodity in question and other relevant documents;
information on the Seller and payment of the cost of the commodity in question,
order form, credit application, and other relevant documents required by the legislation and other relevant regulations before performing the payment of the credit
that will be provided in the abovementioned methods and in the case these documents are not submitted, not to provide the credit in question.
8.2. Payment by the Bank and Incurring the Customer a Liability
8.2.1. In the case the application by the Customer is accepted by the Bank, the
Bank will be able to make the payment after reviewing such forms titled as application form, order form, etc., the pro-forma invoice/invoice, preliminary contract
and other documents relevant to the Commodity.
8.2.2. The Bank will perform the credit payment directly to the Seller or agent/
representative of the Seller or in another account of the Seller or, if necessary, in
an account of the Customer in order to be paid to the Seller.
8.2.3. Upon performance of the payment to the Seller (or, if necessary, in an account of the Customer in order to be paid to the Seller) the Customer will be
incurred a liability. The amount of the debt is determined by adding the dividend,
tax, duties, fees, expenses, commission, and other costs to the primary amount.
Any and all new/additional taxes, duties, fees, funds, expenses and other relevant
accessories, which accrue after the utilization of the credit due to any amendment
in the legislation or default, shall also be added to the primary amount. Any special provision contained in the Agreement that is relevant to the taxes, funds and
expenses will be reserved.
8.2.4. Even in the case an advance payment is made to the Customer for the
Commodity in question or a commitment is given to the Seller thereof, the Customer will be incurred upon performance of such payment of commitment. Whether the payment or commitment in question is partial and other respective special
cases does not alter the liabilities and responsibilities of the Customer.
8.2.5. The responsibility of the Bank is limited to the payment of the credit amount
in the method speciﬁed in the Agreement, the Bank will not have a responsibility
whatsoever for any problem relevant to the Commodity such as nondelivery of
the Commodity or delivery of it in the amount, type and quality speciﬁed, delay
in the delivery. In the case the Bank make the payment, the Customer will repay
its debts at the installments and amounts, which will be determined pursuant to
this Agreement (and the repayment scheme). However, provided that it does not
impose an obligation and liability upon and at its sole discretion and in accordance
with its business principles, the Bank is entitled to examine such issues as quantity, type, quality, price of the Commodity and performance of its delivery and, if
necessary, physically control the sales at any time, in such cases, the Customer
is obliged to produce the information and documents requested by the Bank, and
facilitate the follow-up and control of the Bank over the transactions in question.
8.3. Obligation For the Customer to Submit to the Bank Documents Relevant to
the Commodity
8.3.1. The Customer will immediately submit to the Bank the copies of the documents relevant to the Commodity. Otherwise, the Bank will be entitled to revoke
the credit pursuant to its legislation or, in the case the Credit is already provided,
collect the debts along with all accessories.
8.3.2. The Customer hereby undertakes not to return the purchased commodity to
the Seller, in the case that the Commodity has to be returned, immediately inform
the Bank thereof.
8.3.3. For the sales-purchases relevant to the credit provided within the scope
of this article, if the original/copy of the respective document is to be received
by the Customer from the Seller on behalf of the Bank; the Customer will receive and keep a copy of the respective document on behalf of the Bank. Supply
and storage of this document is mandatory pursuant to the legislation that must
be followed by the Bank, the Customer will fulﬁl this obligation on behalf of the
Bank and keep these documents for the time period stipulated by the legislation
in question. In the case these documents are requested by the respective authorities for any reason, the Customer will immediately submit these documents to the
Bank. Otherwise, the Customer hereby irrevocably accepts, declares and undertakes to compensate any and all damages suffered by the Bank due to failure to
submit these documents. While this provision is issued and signed on the basis of
the commitment of the Customer to obtain and keep these documents on behalf
of the Bank, it may not be interpreted as a “non-liability entry” by any means. The
Customer hereby irrevocably accepts, declares and undertakes not to make a
claim thereof in any way and, within the scope of this article, to irrevocably waive
any of its claim, objection, refutation, ﬁle suit and other rights, which may arise
from any transactions and regulations.
8.3.4. The Customer hereby irrevocably accepts and undertakes to submit any
and all records (primarily balance, account abstract, etc.) in a timely manner and
as required for the Bank to monitor the process relevant to the credit, which the
Bank provides within the scope of this article and all respective sales and purchases.
8.4. Repayment, Premature Payment and Early Settlement of the Credit
Provisions contained in this Agreement, especially those which are relevant to
Repayment, Premature Payment/Settlement, Due and Default Payment, shall apply to these payments.
8.5. Effectiveness of Other Provisions of the Agreement for Credits Provided as
“Corporate Financing Support”
The Customer hereby accepts that any and all other provisions contained within
this Agreement shall apply as they are when the credit is provided partially or
completely as “Corporate Financing Support Credit”, along with the abovemen-
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nında işbu Sözleşme’nin ilgili diğer hükümlerinin aynen geçerli olacağını kabul
eder.

tioned provisions, which are relevant to “Utilization of Credit as Corporate Financing Support”.

Madde 9. KREDİNİN MÜŞTER‹’YE MAL VEYA HİZMET SATILMASI SURETİ İLE
KULLANDIRILMASI
9.1. Satılacak Mallar
Banka’nın Müşteri’ye tanınan kredi limiti, Bankacılık Kanunu’nda yer alan taşınır
ve taşınmaz temini için sağlayacağı ﬁnansman ile satın aldığı ve alacağı mallar yine mevcut ve ileride kabul edilecek mevzuat hükümleri çerçevesinde olmak
üzere; Banka’nın herhangi bir surette maliki bulunduğu veya bulunacağı taşınır
(menkul) veya taşınmaz (gayrımenkul) malların veya Müşteri’nin ihtiyaç duyduğu
taşınır veya taşınmaz malların yurt içinden veya yurt dışındaki üçüncü kişilerden
alınarak Müşteri’ye satılması veya Banka tarafından hizmet sunulması sureti ile
kullandırılabilir.
9.2. Mala İlişkin Tüm Sorumlulukların Müşteri’ye Ait Olması
9.2.1. Malın araştırılması, bulunması, beğenilmesi, seçilmesi, teklif alınması, izne
tabi mallarda gerekli izinlerin alınması, kalite uygunluk belgesi, bakım onarım ve
servis yeterlilik belgesi, teşvik belgesi, kontrol belgesi, ilgili bakanlık, müsteşarlık,
resmi ve hususi merciler tarafından istenilen sair belgelerin bulunması ve tevdi
edilmesi gibi mala ilişkin tüm işlemler Müşteri tarafından yapılacaktır. Banka tarafından siparişi verilen mallar, Banka’nın aksi bir talimatı olmadıkça bulundukları
yerde (satıcı, üretici veya ithalatçının fabrikasında, deposunda, mağazasında,
gümrüklerde ve bulunabilecekleri sair yerlerde) Müşteri tarafından teslim alınacak, teslim, tahliye, tahmil ve sair bütün masraﬂar ile teslim işlemlerinin ﬁilen yürütülmesi yükümlülüğü Müşteri’ye ait olacaktır.
9.2.2. Müşteri teslim aldığı mala ilişkin tüm belgeleri satıcıdan alacak ve derhal
Banka’ya verecektir. Banka tarafından ilgili mevzuat gereği belge düzenlemesi
yeterlidir.
9.2.3. Yurt içinde veya yurt dışında taşınır veya taşınmaz temini sureti ile kredi kullanımında da mal bedeline Müşteri ile mutabık kalınan kârı ilave ederek
Müşteri’ye satış belgesi düzenlenecek veya toplam satış bedelini veya toplam
alacağını tespit edecektir. Ancak maddi hatalar nedeni ile malın maliyetine dahil
edilmeyen unsurların bilahare bulunması veya yeni vergi, harç, resim, fon ve masraﬂarın çıkması halinde bunlar da borca ilave edilecektir.

9. UTILIZATION OF THE CREDIT AS COMMODITY OR SERVICES

9.2.4. Banka’nın sorumluluğu Müşteri’nin talep ettiği malın temini için mal bedelinin ödenmesinden ibaret olması nedeni ile Banka’nın mal bedelini ödemesinden
sonra malla ilgili bir sorumluluğu olmayacaktır ve Sözleşme’nin tatbik ve yorumunda Banka’nın malın üreticisi, imalatçısı olmadığı, sadece Müşteri’nin bulduğu,
beğendiği malları yine Müşteri’nin talep ve seçimi ile Sözleşme’ye göre devrini
Müşteri’ye tanınan kredi nedeni ile üstlenilen yükümlülüklerden dolayı temin eden
ﬁnansman şirketi olduğu esas alınacaktır. Buna göre; malların menşei, cins, kalite, nitelik ve miktarları, hiç teslim edilmemesi, geç veya eksik teslim edilmesi,
maddi ve hukuki ayıpları, malların çevreye ve üçüncü şahıslara verdiği zararlara ilişkin yükümlülükler, ezcümle mala ve mala ilişkin işlemlerle ilgili tüm hukuki,
cezai ve mali sorumluluklar Müşteri’ye ait olup, Müşteri bu sebeplerden dolayı
Banka’dan hiçbir talepte bulunmayacaktır. Banka’nın bu sebeplerden dolayı bir
taleple karşılaşması veya bir ödemede bulunması halinde bunlar Müşteri hesabına resen borç kaydedilecek ve Müşteri bu talebi veya ödemeyi uğranılan zararlar
ile birlikte derhal ödemeyi taahhüt eder.

9.2.5. Banka dilediği takdirde her zaman mallara ilişkin tüm işlemleri kontrol ve
bizzat gerçekleştirme hak ve yetkisine sahiptir. Bu husus Müşteri’nin Sözleşme ve
yasalardan doğmuş ve doğacak hiçbir yükümlülüğünü tadil veya terkin edemez,
haﬁﬂetemez.
9.2.6. Müşteri, Banka’nın mallar için yapacağı bu ödemeleri ve vereceği taahhütlerin bedellerini Banka’ya karşı garanti etmekte olup, Banka’nın ödeme yapmasına veya ödeme yapmak zorunda kalacak borç ve taahhüt altına girmesine rağmen
malın ithalatçı, imalatçı, satıcı veya temsilcileri tarafından teslim edilmemesi veya
Müşteri tarafından teslim alınmaması hallerinde Banka tarafından yapılacak ödeme Müşteri için yapılmış olacağından keza satıcı, imalatçı, ithalatçı ve sair kişilerin
ﬁilleri Müşteri tarafından garanti edildiğinden Banka’nın yapacağı tüm ödemeleri
zararları ile birlikte ödeyecek, Müşteri, Banka’dan mal ve sair hiçbir talepte bulunamayacak, mal tamamen Müşteri’ye teslim edilmiş gibi tüm borçlarını ödeyecek,
verilecek tüm senet ve teminatlar bu haller için de aynen geçerli olacaktır.

9.3. Satıma İlişkin Özel Sözleşme Hükümleri İlişkisi
9.3.1. Müşteri’ye mal satımı ile ilgili olarak özel sözleşme yapılması halinde öncelikle özel sözleşme hükümleri uygulanacak olmakla birlikte, özel sözleşmede yer
almayan hususlara ilişkin olarak Sözleşme hükümleri aynen uygulanacaktır.
9.3.2. Mal, satıcı gibi kavramlar, Banka’nın ödemede bulunması ve Müşteri’nin
borçlandırılması, Müşteri talebi, belge ibrazı ve sair diğer tüm hususlarda “Kredinin Kurumsal Finansman Desteği Şeklinde Kullandırılması” ile ilgili hükümlerini tamamı, niteliğine aykırı olmadıkça “Kredinin Müşteri’ye Mal Veya Hizmet Satılması
Sureti İle Kullandırılması” sureti ile kullandırılacak krediler için de geçerlidir.
9.3.3. Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen “Kredinin
Müşteri’ye Mal Veya Hizmet Satılması Sureti İle Kullandırılması Kredisi” olarak
kullandırılması halinde, Sözleşme’de “Kredinin Müşteri’ye Mal Veya Hizmet Sa-

9.1. Commodities to be Sold
The Credit limit that is provided to the Customer may also be utilized by purchasing the movable of immovable properties, which are or shall either be owned by
the Customer, or the movable of immovable properties, which are or shall either
be needed by the Customer, from third parties within the country or abroad and
then selling these commodities to the Customer or offering for the service by the
Bank pursuant to the provisions of the current or future legislations.

9.2. The Customer’s Liability For Any Risk Relevant to the Commodity
9.2.1. The Customer will perform all transactions relevant to the Commodity such
as search, ﬁnd, select, purchase by tender, obtain the required permits, obtain
and submit the quality compliance certiﬁcate, maintenance and repair compliance
certiﬁcate, incentive certiﬁcate, control certiﬁcate, other documents required by
the respective ministry, Undersecreteriat, legal and private authorities. Commodities ordered by the Bank shall be accepted ex-works by the Customer (factory,
warehouse, store of the seller, manufacturer or importer, customs and other possible places), any and all expenses belonging to the delivery, shipment, etc. of the
commodities and performance of the delivery transactions shall be fulﬁlled by the
Customer.
9.2.2. The Customer will receive all documents of the Commodity from the Seller
and immediately submit to the Bank. Issuance of legislation compliant documents
by the Bank is sufﬁcient legally.
9.2.3. For the utilization of the credit as procurement of movable and immovable
commodities within the country or abroad, the proﬁt that is mutually agreed upon
with the Customer will be added to the cost of the respective commodity and a
sales note will be issued for the Customer or the total sales amount or the total
receivable of the Seller will be determined. However, in case of additional factors,
which are not included in the original cost of the Commodity but found subsequently, or that new taxes, fees, duties, funds and expenses accrue, all these
elements shall also be added to the primary debt.
9.2.4. Since the liability of the Bank is limited to the payment of the cost of the
Commodity requested by the Customer, the Bank will not have a liability after the
cost of the Commodity is paid and when interpreting the Agreement, the Bank will
not be considered as the producer, manufacturer of the Commodity but the ﬁnancing institution that, pursuant to the commitment given under the Credit provided to
the Customer for the transfer of the Commodities found, selected and requested
by the Customer in accordance with the respective contract, procures the Commodity in question. Accordingly; any and all responsibility belonging to the origin,
type, quality, quantity of, nondelivery, delayed or partial delivery, physical and legal
deﬁciencies of the Commodities, any damage inﬂicted by the Commodities to
the environment and third parties, any and all legal, penal and ﬁnancial liabilities
relevant to the Commodity and transactions made in relation with the Commodity
shall be provided by the Customer, and the Customer will not make a claim from
the Bank thereof. In the case the Bank suffers a claim due to these grounds or
makes a payment thereof, these amounts shall be directly debited to the account
of the Customer and the Customer hereby undertake to immediately pay these
amounts complete with any damage suffered.
9.2.5. The Bank is entitled to control and perform any transactions relevant to
the Commodity at any time. This does not remove or annul or relieve any of the
Customer’s liabilities, which have arisen or shall arise from the Agreement or any
respective laws.
9.2.6. The Customer hereby guarantees to repay the payments and commitments
made by the Bank for the Commodities in question, In the case that the importer,
manufacturer, seller or their agencies do not deliver the Commodity or received
by the Customer even though the Bank has made the respective payment or
incurred a debt or commitment, which obliges the Bank to make payments, and
since any payment that is made by the Bank in such a case would be made
on behalf of the Customer, and act of the importer, manufacturer and other concerned persons have been guaranteed by the Customer, the Customer will pay
any and all payments made by the Bank along with the respective accessories,
will not make a claim against the Bank, will pay all its debts as if the Commodity
is delivered completely, any and all submitted bonds and securities shall aplly for
these cases.
9.3. Relation of Special Provisions Relevant to Purchase
9.3.1. In the case a special agreement relevant to the commodity sales is executed with the Customer, primarily the provisions of the special agreement shall
be utilized, and referring to the provisions not contained in the agreement, the
provisions of this Agreement shall apply as it is.
9.3.2. Terms such as the Commodity and the Seller and all of the respective provisions herein, which apply to “Utilization of Credits as Corporate Financing Support” shall apply for the credits, which are provided as “Credit by Selling Goods
or Services to the Customer” in such issues as the payments by the Bank and
incurring of the Customer, requests of the Customer, submittal of documents, etc.,
unless not incompliant with its nature.
9.3.3. In the case the Credit that is provided by the Agreement is utilized as “Credit
Utilization Through Sale of Goods or Services”, the Customer hereby accepts
that, along with the abovementioned provisions, which are related to the “Utiliza-
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tılması Sureti İle Kullandırılması Kredisi” hakkında yukarıda yer alan hükümler
yanında Sözleşme’nin ilgili diğer hükümlerinin de aynen geçerli olacağını kabul
eder.

tion of the Credit Through Sale of Goods or Services”, any and all other respective
provisions of the Agreement shall also apply.

Madde 10. KREDİNİN FİNANSAL KİRALAMA OLARAK KULLANDIRILMASI
10.1. Finansal Kiralama Sözleşmesi Hükümlerinin Önceliği
Müşteri’ye tanınan limitin, kısmen veya tamamen ﬁnansal kiralama yöntemi ile
kullandırılması halinde öncelikle bu kredi ile ilgili olarak imzalanacak ﬁnansal kiralama sözleşmesinin özel sözleşme hükümleri uygulanacaktır.
10.2. Sözleşme Hükümlerinin Finansal Kiralama Kredisi İçin de Geçerli Olması

10. UTILIZATION OF THE CREDIT AS FINANCIAL LEASING
10.1. Priority of Provisions of the Financial Leasing Agreement
In the case the Credit provided to the Customer partially or completely through
the ﬁnancial leasing method, primarily the provisions of this Agreement and the
ﬁnancial leasing special agreement to be executed shall apply as they are.
10.2. Effectiveness of the Agreement’s Provisions for the Financial Leasing Credits
10.2.1. Any relation in existence prior or after the Agreement (primarily the provision of the article titled “the Customer’s Liability For All Risks Relevant to the
Commodity” relevant to the purchase of the Commodities, which are the subject
of the ﬁnancial leasing, by the Bank) and the provisions of the Agreement relevant
to Maturity and Default shall also apply to the ﬁnancial lease relations mentioned
herein.
10.2.2. The Customer hereby accepts that, in the case the Credit that is provided
by the Agreement is utilized partially or completely as “Utilization of Credit as
Financial Leasing”, along with the provisions contained in the ﬁnancial leasing
agreement that is to be executed due to the “Utilization of Credit as Financial
Leasing”, any of this Agreement’s provisions, which are not incompliant with the
nature of the ﬁnancial leasing agreement, shall also apply a they are.

10.2.1. Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmasından önceki ve sonraki ilişkiler (öncelikle ﬁnansal kiralama konusu malların Banka tarafından alımı, teslimi ve
sair hususlara ilişkin ve Banka’nın “Mala İlişkin Tüm Sorumlulukların Müşteri’ye
Ait Olması” maddesi hükmü, başta olmak üzere) ve Muacceliyet, Temerrüt’e ilişkin Sözleşme’nin ilgili hükümleri ﬁnansal kiralama ilişkiler için de aynen uygulanacaktır.
10.2.2. Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen “Kredinin
Finansal Kiralama Olarak Kullandırılması” halinde, “Kredinin Finansal Kiralama
Olarak Kullandırılması” nedeni ile imzalanacak ﬁnansal kiralama sözleşmesinde
yer alan hükümler yanında Sözleşme’nin ilgili diğer hükümlerinden ﬁnansal kiralama sözleşmesinin niteliklerine aykırı olmayan diğer hükümleri de aynen geçerli
olacağını kabul eder.
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Madde 11. KREDİNİN; TEMİNAT MEKTUBU VE SAİR GARANTİ TAAHHÜTLERİ
ŞEKLİNDE KULLANDIRILMASI
11.1. Kapsam ve Bu Kredilerin Tümünün Garanti Taahhütleri Olarak Nitelendirilmesi
Kredinin kısmen veya tamamen, teminat mektubu, garanti, kontrgaranti, harici garanti, kefalet, kefalet mektubu aval,kabul, garanti mektubu,sair garanti taahhütleri
başta olmak üzere gayrınakdi krediler şeklinde kullandırılması ile herhangi bir garanti taahhüdü düzenlenmiş olmasa da gerçekleşmesi şarta bağlı yükümlülükler
ve bunlara ait kanuni ve cezai müeyyideleri (çek defteri verilmesi gibi) Sözleşme
kapsamında Müşteri’ye açılmış kredidir. İşbu maddede yer alan krediler, adı ve
niteliği ne olursa olsun bundan sonra “garanti taahhüdü” olarak anılacak ve nitelendirilecektir.
11.2. Garanti Taahhütlerinin Düzenlenmesi, Verilmesi, Değiştirilmesi
11.2.1. Müşteri, her bir garanti taahhüdü talebini kural olarak yazılı veya acil ve
özel durumlarda sözlü olarak ve garanti taahhüdü metni için gerekli bilgi vesaikle

11. UTILIZATION OF THE CREDIT AS LETTER OF GUARANTEE AND OTHER
GUARANTEE COMMITMENTS
11.1. Scope and Consideration of All These Credits as Guarantee Commitments
Utilization of the Credit partially or completely as non-cash credits primarily as letter of guarantee, guarantee, counter-guarantee, external guarantee, surety, letter
of surety, acceptance, bill of exchange, letter of guarantee, etc. and even though
any guarantee commitment has yet to been issued, conditional liabilities and any
afﬁliated legal and penal sanctions (provision of checkbook, etc.) are credits provided to the Customer under this Agreement. Any credit mentioned herein this
article, notwithstanding what their title and quality, shall be referred to and qualiﬁed as “guarantee commitment” hereinafter.
11.2. Issuance, Submittal and Amendment of Guarantee Commitments
11.2.1. The Customer will submit each guarantee commitment request in writing
as a rule or, for emergency and exceptional cases, verbally together with the infor-
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birlikte Banka’ya iletecektir. Banka uygun göreceği biçim, şart ve sair içerikte olmak üzere geçici, avans, kesin, özel veya resmi formlarda hazırlayacağı garanti
taahhüdünü, teslim belgesi mukabili Müşteri’ye teslim edecektir. Müşteri’nin garanti taahhütlerinden doğan sorumluluğu Banka’ya olan talep tarihinden itibaren
başlayacaktır. Garanti taahhüdünün muhataba teslim etmenin yüküm ve sorumluluğu münhasıran Müşteri’ye ait olacaktır.
11.2.2. Garanti taahhütleri, doğrudan doğruya Banka veya muhabirleri veya
Banka’nın talimatı ile diğer bir banka tarafından veya Banka ve/veya diğer banka/
bankalar ve sair kuruluşlar ile birlikte konsorsiyum şeklinde düzenlenebilir.
11.2.3. Garanti taahhüdü, Müşteri lehine veya Müşteri’nin talep ve talimatı ile
üçüncü kişiler lehine düzenlenebilir, kontrgaranti olarak verilebilir veya Müşteri’nin
kullanacağı ﬁnansal kiralama, kâr ve zarar ortaklığı yatırımı ve sair krediler için
doğrudan doğruya Banka tarafından veya Müşteri talep veya işlemleri ile ilgili
olmak üzere Banka lehine olmak üzere üçüncü bir banka ve sair kuruluşlar tarafından verilebilir.
11.2.4. Süre, miktar veya sair şartlarının değiştirilmesi, taahhütlerin yenilenmesi,
yeni taahhüt verilmesi, süreli garanti taahhütlerinin süresiz hale getirilmesi, başka
yere nakli, garantilerin devri ve sair tüm değişikliklere ilişkin Müşteri taleplerini karşılayıp karşılamamakta Banka serbest olup; Müşteri’nin bu yönde bir talep, muvafakat, onay ve izninin olmaması halinde dahi Banka bu işlemleri yapmaya, Müşteri
dışındaki talepleri karşılamaya yetkilidir. Bu madde hükmü mezkûr konulara ilişkin
olarak Müşteri tarafından Banka’ya verilmiş gayrikabili rücu bir yetkidir.

11.3. Komisyonlar, Masraﬂar, Vergi ve Diğer Yükümlülükler
11.3.1. Müşteri lehine veya Müşteri talebi ile üçüncü şahıs lehine Banka tarafından verilen veya da Müşteri’ye kullandırılacak krediler için Banka lehine olmak üzere veya da Banka kontrgarantisi ile yurt içi veya yurt dışı başka bankalar/
kuruluşlar tarafından verilen garanti taahhütlerinin komisyon, vergi, harç, resim,
fon, masraﬂarı ile bunların tazmin edilmiş olması halinde bedellerinin ödenmesi
sorumluluğu da Müşteri’ye aittir.
11.3.2. Sözleşme’de yer alan hükümlere göre Banka sorumluluğunun sona ermesine kadar, Taraﬂarca kararlaştırılan oranda komisyon ve bunun gider vergisini
ve diğer resim, harç, fon ve masraﬂarını ve yine muhabir tarafından tahakkuk
ettirilerek Banka’nın ödeyeceği her nev’i komisyon, masraf ve bunların gider vergilerini Taraﬂarca aksi ayrıca düzenlenmemiş ise üçer aylık dönemler için peşin
olarak ödeyecektir. Geçici garanti taahhütleri ile süreli garanti taahhütlerinden
süresinde iade edilmeyen/Banka’nın sorumluluğu sonlandırılmayan garanti taahhütlerinde aylık devreler halinde peşin olarak ödemeler yapılacaktır.
11.3.3. Ekonomik,mali, ticari şartlardaki değişiklikler, bankacılık uygulamaları,
Banka’nın kredi tahsis ve kullanımındaki maliyetlerin artması, muhabir bankaların
artış yapması gibi durumlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde, Banka
komisyon oranlarını internette ilan ederek veya Müşteri’ye herhangi bir iletişim
aracı ( e-mail, SMS, faks ve sair) kullanarak bildirimde bulunarak değiştirebilir.
Değiştirilen yeni komisyon oranları ilan veya bildirim tarihinden itibaren henüz
iade edilmemiş garanti taahhütleri yönünden de geçerli hale gelecek ve uygulanmaya başlanılacaktır. Mevcut veya ileride yapılacak yasal düzenlemeler gereği
garanti taahhütleri ile ilgili olarak ödenmesi gerekecek her türlü vergi, harç, resim,
fon ve sair mali yükümlülükler ile bunlara gelecek ilaveler ve ek yükümlülükler
Müşteri’ye aittir.
11.3.4. Komisyon devre başında peşin olarak; vergi, harç, resim, fon ve sair
fer’iler doğdukları tarihte derhal ödenecektir. Her devre başında Müşteri hesabına borç kaydedilen ve/veya tahsil edilen devre komisyonu, garanti taahhüdünün
devre bitmeden daha önce iadesi, iptali veya sair sebeplerle hükümsüz kalması,
kısmen veya tamamen tazmini halinde dahi; hesaba borç kaydedilen komisyonlar ve fer’ilerin iade veya iptalleri istenemez ve bunlar iptal edilemez. Garanti
taahhütleri devrenin hangi aşamasında iade veya iptal veya da tazmin edilirse
edilsin Banka ve /veya muhabirlerince tahakkuk ettirilen o devrenin tüm komisyon,
vergi, harç, fon, resim ve masraﬂarı aynen ödenecektir.

11.3.5. Garanti taahhütlerinin bütün hukuki ve mali sonuçlarından, garanti taahhüdünün muhatap tarafından iadesi/iptali ve ayrıca Banka’nın tam olarak ibra edilmesine veya garanti taahhüdünün hükümden düşmüş olduğuna dair kesinleşmiş
bir mahkeme kararının tevdi edilmiş olmasına kadar Banka’ya karşı sorumlu ve
borçlu olduğunu Müşteri, beyan ve kabul etmektedir.
11.3.6. Verilen garanti taahhütlerine istinaden yurt içi/dışı döviz kredisi ve sair özel
işlemler gerçekleştirilmesi halinde Müşteri, öncelikle 1567 Sayılı Türk Parasının
Kıymetini Koruma Kanunu ve sair ilgili mevzuat başta olmak üzere, konuyla ilgili
mevzuatta yer alan hükümlere uygun hareket edecek, mevzuatın öngördüğü ihbar
ve bildirimleri yapacak, gerekli izinleri yetkili mercilerden alacaktır. Bu hükümlere
aykırı hareket edildiğinin ileride tespit edilmesi ve/veya ileride vuku bulabilecek
mevzuat değişikliğinin gerekli kıldığı hallerde tahakkuk ettirilerek ödenmesi gerekecek vergi, resim, harç gibi mevzuattan kaynaklanan mali sorumluluklar bunlara

mation documents required for the text of the guarantee commitment. The Bank
will grant to the Customer the guarantee, which the Bank issues in the form, terms
and content it deems appropriate, against the respective receipt. The liability of
the Customer, which arise from the guarantee commitments, will commence as of
application date. The liability and the responsibility to submit the guarantee commitment to the addressee belongs to the Customer.
11.2.2. Guarantee commitments may be issued directly by the Bank or its correspondents or by another banking institution upon the request of the Bank thereof
or by a syndication established by the Bank nd/or other banks and other respective institutions.
11.2.3. Guarantee commitment may be issued in favor of the Customer or upon
the request of the Customer thereof in favor of third parties, may be granted as a
counter-guarantee or, for the ﬁnancial leasing, proﬁt and loss participation or any
other credits, which is to be utilized by the Customer, may be granted directly by
the Bank or by a third parties bank in favor of the Bank in relation with the Customer requests or transactions.
11.2.4. The Bank is free to or not to fulﬁll the Customer request in relation with
the amendment of the term, quantity or other provisions, renewal of commitments,
issuance of new commitments, conversion of ﬁxed term commitments into permanent commitments, conveyance and transfer of commitments, etc.; the Bank is
also entitled to fulﬁll these transactions even though the Customer has not made
such a request, consent, approval or permission thereof, and fulﬁll any requests
other than those mentioned above. This article constitutes an irrevocable authorization granted to the Bank by the Customer in relation with the abovementioned
issues.
11.3. Commissions, Expenses, Taxes and Other Liabilities
11.3.1. For the credits, which will be provided in favor of the Customer or, upon
the request of the Customer, in favor of a third party or utilized by the Customer,
any and all commissions, taxes, fees, duties, funds, expenses, which belong to
the guarantee commitments issued by any domestic of foreign banks/institutions
in favor of the Bank or upon counter-guarantee of the Bank, and in the case these
accessories are compensated, reimbursement of the amount of these accessories shall be provided by the Customer
11.3.2. According to the provisions, which are contained in the Agreement, the
Bank will pay in cash a commission that is to be determined mutually by the
Parties and the excise tax and any other duties, fees, funds and expenses pertaining thereto and also any commission, expenses and taxes, which may be
accrued by the correspondent and provided by the Bank, in quarterly installments
unless greed by the Parties otherwise until the liability of the Bank expires. For
any temporary and ﬁxed term guarantee commitments, which are not returned in
a timely manner/by which the liability of the Bank is not relieved, payments shall
be monthly and in cash.
11.3.3. In the case any of such circumstances as the amendment in the economic, ﬁnancial, commercial conditions, banking practices, increase of the credit
allocation and utilization costs of the Bank, increases imposed by the correspondent banks occurs, the Bank may amend the commission rates by declaring the
amended rated over the internet or notifying the Customer thereof by using a
communication instrument (e-mail, SMS, fax, etc.). Newly amended commissions
rates shall also apply to those guarantee commitments, which are not returned
yet, as of their declaration or notiﬁcation date. Any taxes, fees, duties, funds and
other monetary liabilities, which must be paid in relation with the guarantee commitments pursuant to any current of future legal regulations, and any accessories
and additional liabilities thereof shall be provided by the Customer.
11.3.4. Commission will be paid in cash at the beginning of the respective term;
taxes, fees, duties, funds and other accessories shall be paid immediately as they
accrue. Even in the case that the commission of any given term that is debited
in the account of the Customer or is collected at the beginning of each term and
the guarantee commitment is returned, cancelled before the term ends or becomes null and avoid due to miscellaneous reasons; any commission that has
been debited to the account and all afﬁliated accessories may not be requested
to be returned and cancelled and therefore these may not be cancelled. Notwithstanding at which stage of the term the guarantee commitments are returned or
cancelled or compensated, any and all commissions, taxes, fees, duties, funds
and expenses of that term, which are accrued by the Bank and/or its correspondents, shall be paid as they are.
11.3.5. The Customer hereby declares and undertakes that the Customer is liable
against and a debtor of the Bank for all legal and ﬁnancial consequences of the
guarantee commitments until the guarantee commitment is returned/cancelled
by the addressee and also a ﬁnal court resolution that dictates that the Bank is
relieved completely or the guarantee commitment becomes null and void.
11.3.6. In the case domestic/foreign currency credit and other special transactions are performed relying onto the guarantee commitments, the Customer will
take action in compliance with th provisions contained in the respective legislations, primarily the Protection of the Value of Turkish Lira Law, No. 1567 and other
respective legislations, make the announcements and notiﬁcations stipulated in
the respective legislation and obtain the required permits from the respective authorities. In the case that these provisions are later found to be violated and/or
when required by any possible future amendment of the respective legislation,
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ilişkin tüm fer’ileriyle birlikle Müşteri tarafından ödenecektir. Garanti taahhütlerinin TL olarak düzenlenmiş olmasına karşın, garanti taahhütlerine dayalı olarak
Banka’nın yükümlülüğünün döviz veya döviz esaslı olması halinde Müşteri’nin
yükümlülükleri de döviz üzerinden olacak; Sözleşme’nin dövize ve endekslemeye
ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

11.4. Garanti Taahhütleri Nedeni ile Banka’nın Ödeme Yapması
11.4.1. Banka tarafından verilen şarta bağlı olanlar dâhil her türlü garanti taahhütlerinin bütün sonuçlarından Müşteri sorumlu olup, Banka verdiği garanti taahhütlerinden dolayı kısmen veya tamamen tazmin talebi ile karşılaşması halinde,
Müşteri’nin izin ve muvafakatini almaksızın, protesto, ihbar ve ihtar keşidesi ve
mahkeme kararı aramaksızın, keza tazmin talebinin haklılığını, garanti edilen riskin gerçekleşip gerçekleşmediğini, lehdar ile muhatap arasındaki sözleşme hükümlerini ve bunların feshedilip edilmediğini, Müşteri’ye önceden ihbar, tebligat
yapılıp yapılmadığını, garanti taahhütleri müstenidi inşaat, satım, ithalat, ihracat,
bayilik ve sair işlemlerin hangi sebep ve suretle olursa olsun gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmaksızın, Müşteri’nin bu yöndeki iddialarının sonuçlarını beklemeksizin, ilk tazmin talebi üzerine ödeme yapmaya yetkili olacaktır. Bu hükümler,
Banka’nın yasal yollara başvurmasına engel değildir.

11.4.2. Müşteri, Banka’ya vereceği ve ilk anda garanti taahhütlerinin ödenmesini
önleyebilecek biçim ve içerikte olan talimat (bu talimat Banka için emredici/bağlayıcı nitelikte olmasa dahi) veya alacağı hukuki tedbirler yüzünden, Banka’nın
garanti ettiği meblağları vaktinde ödeyememesinden dolayı doğacak tüm sonuçlardan (gecikme zamları, faiz, tazminat, ceza, vekâlet ücreti, dava ve icra masrafı
dâhil ve yine Banka’nın itibarı nedeni ile uğranılan zarar –ziyan) hukuki, mali,
cezai, idari, Banka ve muhabirlerine karşı sorumludur.

11.4.3. Kredinin nakit karşılığı verilmiş olması veya kredinin teminatı olarak nakit
depo edilmiş bulunması hallerinde, garanti taahhüdü bedelinin ödenmesinin gerekmesi halinde Banka nezdinde bulunan nakit karşılığı muhataba ödeyip; nezdinde herhangi bir nakit bulunmasa dahi Müşteri hesabına resen borç kaydederek
kendi bünyesinden muhataba ödemede bulunup, verdiği mektupları, kontrgarantileri, garantileri, kefaletleri geri almak hakkını haizdir. Müşteri bu hususları peşinen
ve dönülemez biçimde kabul eder.
11.4.4. Banka, muhatabın tazmin, süre uzatım veya her ikisini birden ihtiva edebilecek seçimlik talepleri karşısında, Müşteri’den izin almaya veya Müşteri’ye ihbarda bulunmaya gerek olmadan, ilgili garanti taahhüdünün süresini uzatma veya
muhatabın tazmin talebini yerine getirme, hâsılı bu konuda kendisine tanınan seçimlik hakkı dilediği gibi kullanma hak ve yetkisine kayıtsız ve şartsız sahiptir.
11.5. Garanti Taahhütlerinin İadesinin Ve Banka’nın İbrasının Sağlanması, Teminat Verilmesi Veya Bedellerinin Bloke Edilmesi.
11.5.1. Müşteri, Banka tarafından verilen her türlü garanti taahhütleri ile ilgili olarak Banka’nın yapacağı yazılı ihbar üzerine garanti taahhütlerinin derhal iadesini
ve iptali ile Banka’nın ibrasını temin etmeyi; iade/iptal veya ibranın mümkün olmaması halinde ise, garanti edilen meblağı masraf ve komisyonları ile birlikte derhal
Banka’ya nakden yatırmayı/depo etmeyi dönülemez biçimde kabul ve taahhüt
eder. Müşteri’nin yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde Banka, garanti taahhütleri tazmin edilmemiş olsa dahi, garanti taahhüt bedelinin depo edilmesi için
takas-mahsup, virman ve sair haklarını kullanabilir, teminatların paraya çevrilmesi
dâhil her türlü icra takibi yapabilir, dava açabilir, bilcümle yasal yollara müracaat
ederek tahsilat yapabilir.

11.5.2. Banka, Sözleşme’nin teminat maddesindeki hükümler çerçevesinde garanti taahhüdündeki meblağ kadar nakit dahil teminatı gösterilmesini, mevcut teminatların artırılmasını isteyebilir. Daha evvel teminat talep edilmemiş olunması
veya başkaca teminatlar verilmiş olması bu hakkın kullanılmasına engel teşkil
etmez.
11.5.3. Sözleşme’deki muacceliyet ve temerrüt hallerinden herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde, garanti taahhüdü tazmin edilmemiş olsa dahi Banka verdiği
garanti taahhütlerindeki meblağın tamamının ödenmesini veya bloke edilmesini
isteyebilir.
11.5.4. Müşteri, Banka uhdesinde bulunacak nakitler dahil verilen teminatlar ile
ilgili olarak Banka’dan faiz, kâr payı, kira ve sair ad altında hiçbir talepte bulunmayacaktır. Garanti taahhütlerinin tazmini halinde veya sair sebeple borçlu bulunulması halinde bu değerler Sözleşme hükümleri çerçevesinde derhal borca
mahsup edilecektir.
11.6. Müşteri’nin Kontrgaranti Taahhüdü Ve Garanti Taahhüdü Borçlarının Müşteri
Tarafından Ödenmesi
11.6.1. Banka tarafından verilecek garanti taahhütlerinden doğacak bütün sonuçlardan Müşteri sorumlu olup, Sözleşme ve özellikle işbu ana madde hükümleri,
Müşteri’nin Banka’ya karşı verdiği “kontrgaranti taahhütnamesi” hükmündedir.
11.6.2. Banka; garanti taahhütlerinin tazmin edilmesinden ve sair nedenlerle yapacağı ödemeler ile Banka tarafından muhabir bankalara ödenenler dahil olmak
üzere komisyon, vergi, harç, resim ve masraﬂardan ve sair fer’ilerinden doğan

any taxes, fees, duties, funds and expenses, which may arise from the legislation,
shall be accrued and paid by the Customer along with all corresponding accessories. Despite the guarantee commitments are made in Turkish Lira, in the case
the liability of the Bank is in a foreign currency or indexed to a foreign currency
pursuant to the guarantee commitments, liabilities of the Customer shall be in that
foreign currency as well; the provisions relevant to foreign currencies and indexing shall be applied.
11.4. Payments Made by the Bank Due To Guarantee Commitments
11.4.1. While the Customer is responsible for all possible consequences of any
and all guarantee commitments including those conditional guarantee commitments granted by the Bank, in the case the Bank faces a partial or complete
compensation claim due to guarantee commitments it has granted, the Bank will
be entitled to make the payment upon ﬁrst request thereof without obtaining consent and approval of the Customer, without issuing a protest, announcement and
warning or court resolution, without ensuring the justiﬁcation of the claim, that
whether the guaranteed risk is occurred or not, without reviewing the provisions
of the agreement made with the beneﬁciary or whether the agreement in question
is terminated, without knowing that the Customer is notiﬁed, informed or protested
thereof or not, without auditing whether any of the construction, sales, import,
export, agency and other transactions, which constitute basis for the guarantee
commitments, are fulﬁlled or not for any reason, without waiting for the counterclaims of the Customer thereof. these provisions do not preclude the Bank from
executing legal remedies.
11.4.2. The Customer is responsible against the Bank and its correspondents for
any and all legal, penal, ﬁnancial and administrative consequences (including late
interest, interest, compensation, penalty, fee of attorney, legal action and enforcement fees, etc. and any and all damages suffered by the Bank), which may arise;
from an instruction submitted to the Bank by the Customer, of which form and
contents may at ﬁrst preclude the payment of the guarantee commitments (even
when this instruction is not binding/obligatory for the Bank); or when any current
or possible legal injunctions taken by the Bank cause the Bank to delay the payment of the amounts it has guaranteed.
11.4.3. In such cases when the Credit is provided against cash or a cash amount
is deposited as a security against the Credit, the Bank is entitled to pay the deposited cash to the addressee when the guarantee commitment must be paid; even
when no cash amount is deposited, the Bank is entitled to make a payment to
the addressee by itself and debit this amount in the account of the Customer and
receive back the letters, counter guarantees, guarantees and securities the Bank
has given. The Customer hereby irrevocably accepts these provision.
11.4.4. For the requests made by the addressee, which demand the prolongation or compensation of the guarantee commitment or both, the Bank has the
unconditional right to prolong the term of the respective guarantee commitment or
fulﬁll the compensation claim made by the addressee, i.e. use the options given
to the Bank at any time and in any way it deems appropriate without obtaining the
consent of the Customer or notifying the Customer thereof.
11.5. Return of Guarantee Commitments and Release of the Bank, Granting Securities or Blocking of the Amount of Securities.
11.5.1. In relation with all guarantee commitments made, the Customer hereby
irrevocably accepts and undertakes to return the guarantee commitments and or
relieve the Bank immediately after the cancellation of these commitments upon
the written notiﬁcation made by the Bank thereof; in the case return or release
of the guarantee commitments is not possible, the Customer hereby irrevocably
accepts to immediately pay/deposit the guaranteed amount in cash to the Bank
complete with any and all accrued expenses and commissions. In case of failure
of the Customer to fulﬁll its liabilities, and even when guarantee commitments are
not compensated, the Bank may exercise its trade-offsetting, transfer and other
rights in order to ensure that the guarantee commitment amount is deposited,
initiate an enforcement action to ensure the liquidation of the securities, ﬁle a legal
suit or collect the outstanding amount by exercising all legal actions available.
11.5.2. The Bank may demand the pledge of a security, including cash, as a security against the guarantee commitment amount or increase of the existing securities. The fact that no security was demanded previously or pledge of additional
securities does not constitute an obstacle for the utilization of this right.
11.5.3. In case of emergence of maturity or default circumstances speciﬁed under
the Agreement, the Bank may demand the full payment or blocking of the guarantee commitment amount, even if the guarantee commitment is not compensated.
11.5.4. The Customer will not make a claim for pledged securities, which are kept
at the Bank, including the cash amounts, under any name whatsoever such as
interest, dividend, rent, etc. In case of compensation of the guarantee commitments or in the case the Customer becomes indebted due to any reason, the
abovementioned amounts will be used to offset the debt in question pursuant to
the provisions of the Agreement.
11.6. Counter Guarantee Commitment of the Customer and Payment of Guarantee Commitment Debts by the Customer
11.6.1. While any and all consequences of the guarantee commitments given by
the Bank shall belong to the Customer, provisions of the Agreement and especially of this article shall act as a counter guarantee commitment, which is given
to the Bank by the Customer.
11.6.2. The Bank is entitled to immediately debit to the account of the Customer
any and all payments the Bank may make due to compensation of the guarantee
commitments and other reasons and any debt and liabilities arisen from any com-
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tüm borç ve yükümlülükleri Müşteri’nin ilgili hesaplarına derhal borç kaydetmeye
yetkilidir.
11.6.3. Müşteri borçlarını, doğduğunda derhal ( tazmin edilen bedelleri tazmin
tarihinde, komisyonları devre başında, diğer banka ve sair kuruluşlara ödenen
komisyonları da ödeme tarihinde, vergi ve sair fer’ileri ile tahakkuk tarihinde ) ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Borçların Sözleşme’de belirtilen şekilde
ödenmemesi halinde, ihtara, ihbara veya başkaca bir işleme gerek olmaksızın
borcun tamamı kendiliğinden muaccel olacak; Sözleşme’nin temerrüde ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

11.6.4. Müşteri, garanti taahhütlerinin tazmini halinde, derhal borç ödenmezse;
Banka uhdesinde bulunacak nakit ve sair hak - alacakları ile ilgili değerlerin borca
mahsup edileceğini dönülemez biçimde kabul eder.
11.6.5. Yabancı para üzerinden verilen garanti taahhütlerinin tazmini halinde uygulanması gereken bir kur olması halinde Banka’nın transfer anındaki cari döviz
satış kurunun esas alınacağını Müşteri kabul eder. Bu husus, Müşteri’nin yabancı
para garanti taahhüdü borçlarını yabancı yara üzerinde ödeme yükümlülüğünü
ortadan kaldırmaz.
11.7. Sözleşme Hükümlerinin “Kredinin; Teminat Mektubu Ve Sair Garanti Taahhütleri Şeklinde Kullandırılması” İçin de Geçerli Olması Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen “Kredinin; Teminat Mektubu Ve Sair Garanti
Taahhütleri Şeklinde Kullandırılması” halinde, “Kredinin; Teminat Mektubu Ve Sair
Garanti Taahhütleri Şeklinde Kullandırılması”na ilişkin yukarıdaki hükümler yanında Sözleşme’nin ilgili diğer hükümlerinin aynen geçerli olacağını kabul eder.
Madde 12. AVAL–KABUL KREDİLERİ
12.1. Verilecek Kabul ve Avaller
12.1.1. Kredi, Müşteri’nin yurtdışından gönderilen malların bedellerinin ödenmesi/
ithalat işlemleri için Banka tarafından vadeli akreditif açılması, yurt dışı ihracatçılar tarafından Müşteri üzerine çekilen ve kabul edilen poliçe ve sair kıymetli
evraka aval verilmesi, kabulü veya diğer nedenle keşide edilen kıymetli evraklara
Müşteri için aval verilmesi veya kabul edilmesi sureti ile kullandırılabilir.
12.1.2. Aval veya kabul işlemleri doğrudan doğruya Banka tarafından yapılabileceği gibi, Banka talimatı uyarınca, Banka’nın muhabiri tarafından da yapılabilir.
12.2. Yazılı Bilgi Verilmesi, Belgelerin Teslimi ve Diğer Yükümlülükler
12.2.1. Müşteri, her defasında açılmasını ve/veya temdidini istediği vadeli akreditif
işlemleri ile ilgili bilgileri, aval verilmesini veya kabul edilmesini istediği poliçelerin keşidecisini, para cinsini, vadesini ve sair hususları içeren yazılı bir belgeyi
Banka’ya verecektir.
12.2.2. Aval verilmesi veya kabul edilmesi istenilen kıymetli evrak, ithalat mal
mukabili ise bunlara ilişkin gümrükçe tasdikli fatura, sigorta poliçesinin orijinal
nüshası ve gerekli görülebilecek diğer belgeler de Müşteri tarafından Banka’ya
teslim edilecektir.
12.2.3. Tahakkuk edecek her türlü komisyon (Banka’nın muhabirine ödeyeceği
komisyon, faiz ve masraﬂar dahil) fon, vergi, harç ve benzeri her çeşit masraﬂar
ve herhangi bir nedenle olursa olsun kur değişikliklerinden veya iki yabancı paranın değiştirilmesinden doğacak fark ve zararlar Müşteri’ye aittir.
12.2.4. Kabul edilen veya aval verilen kıymetli evrakta yer alan miktarın tamamı
Banka tarafından belirlenecek bir tarihte ve her halükarda kıymetli evrak veya
akreditif vadesinden en az on gün önce Banka nezdinde ki bloke hesaba Müşteri tarafından yatırılacaktır. Döviz üzerine olan kabul ve avallerde, ödeme aynen
döviz olarak veya ödeme anındaki Banka cari döviz satış kurunun karşılığı Türk
Lirası olarak yapılacaktır.
12.2.5. Banka veya muhabirleri tarafından kabul edilen veya aval verilen kıymetli
evrakın, açılan vadeli akreditiﬂerin kapsadığı dövizlerin ﬁili transferine kadar geçecek zaman zarfında döviz satış kurlarında vaki olabilecek değişiklikler veya iki
yabancı paranın değiştirilmesinden, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, doğacak TL fark ve zararlar ve Gider Vergisi, Damga Vergisi ve diğer vergi, resim ve
harçlar ile bunların cezaları velhasıl bu kredi ile ilgili her türlü masraﬂar Müşteri’ye
ait borçlardır.
12.3. Komisyon Ödenmesi
12.3.1. Bu işlemlerin yapıldığı tarihten itibaren, kıymetli evrakın ödenerek iadesine kadar, her üç aylık devreler için, yetkili mercilerce veya Banka tarafından re’sen
belirlenecek ve ileride tek taraﬂı olarak değiştirilebilecek olan en yüksek oranı
aşmamak üzere komisyon ve bunun her türlü vergi ve sair mali yükümlülüklerini
peşinen ve nakden Müşteri ödeyecektir.
12.3.2. Tahakkuk ettirilen komisyonlar, hiçbir surette, kısmen veya tamamen
Müşteri’ye geri verilmez. Bu fıkra hükmünce tahakkuk ettirilen aval-kabul komisyonları, işlemin akreditiﬂi veya mal mukabili olması hallerinde Banka’nın bu işlemler için ayrıca alacağı komisyonların dışındadır.
12.4. Banka’nın İthalat Konusu Mallara İlişkin Yetkisi ve Rehin Hakkı

mission, taxes, fees, duties and expenses and any other accessories including
those paid to the correspondent banks.
11.6.3. The Customer hereby accepts and undertakes in advance to immediately
pay its debts when these debts become due and payable (compensated amounts
at the compensation date, commissions at the beginning of any term, any and all
commissions paid to the correspondent banks or other institutions on the payment
date, taxes and other accessories on the date these are accrued). In the case
debts are not paid as speciﬁed under the Agreement, the debt will become due
and payable without a need for further warning, notiﬁcation or any other transaction thereof; any and all provisions of the Agreement, which are related to default,
shall apply.
11.6.4.
In the case the Customer fails to pay the debts upon the compensation of the guarantee commitments; the Customer hereby irrevocably accepts that
any and all monetary and other rights and receivables at the Bank shall be offset
against its outstanding debts.
11.6.5.
In existence of a ﬁxed rate to be applied for the compensation of guarantee commitments provided in a foreign currency, the Customer hereby accepts
that the current foreign exchange rate of the Bank effective on the date of transfer
will be taken as basis. This provision does not release the Customer from its liability to pay the foreign currency guarantee commitment debts in the respective
foreign currency.
11.7. Provisions of the Agreement Being Effective Also For “Utilization of Credit as
Letter of Guarantee and Other Guarantee Commitments”
In case of “Utilization of Credits as Letters of Guarantee or Other Guarantee Commitments”, besides the abovementioned provisions relevant to the “Utilization of
Credits as Letters of Guarantee or Other Guarantee Commitments”, any and all
other provisions of this Agreement shall also apply as they are.
12. ANDORSEMENT – ACCEPTANCE CREDITS
12.1. Acceptances and Endorsements To Be Given
12.1.1. This credit may be provided by issuing a Deferred Letter of Credit in order
to perform the payments for the cost of commodities shipped from abroad/import
transactions, or endorsing or accepting in the name of the Customer the negotiable papers issued for the endorsement or acceptance of the policies and other
negotiable instruments, which are drawn in the name of the Customer by foreign
exporters, or for other reasons.
12.1.2.
While endorsement and acceptance transactions can directly be performed by the Bank, these can also be performed by the correspondent of the
Bank.
12.2. Submittal of Written Information, Delivery of Documents and Other Liabilities
12.2.1.
In the case the Customer wished to utilize the credit as endorsement
or acceptance, each time the Customer will submit to the Bank the information on
the deferred letter of credit transactions the Customer wishes to be granted and/
or prolonged, issuer, currency, maturity date of the policies to be endorsed or accepted, and other issues.
12.2.2.
If the policies or negotiable instruments to be endorsed or accepted
are issued against imported commodities, the Customer will also submit to the
Bank the customs approved invoices, original copy of the insurance policy and
any other document that may be required.
12.2.3.
The Customer will responsible any and all commissions, taxes and
other expenses, which may be paid by the Bank to its correspondents, and any
and all commissions, funds, taxes, fees and other accessories, which may arise
from this credit and any differences and losses, which may arise from foreign
exchange rates or conversion of two currencies.
12.2.4.
The amount speciﬁed on the accepted or endorsed other negotiable
instruments will be deposited in its entirety by the Customer into a blocked account at the Bank on a date determined by the Bank and, in any case, at least
ten days before the maturity date of the negotiable instrument in question. For the
acceptance and endorsement transactions in a foreign currency, repayment will
be made in the same currency or in Turkish Lira converted at the exchange rate
of the Bank effective on the payment date.
12.2.5.
Any and all Turkish Lira differences and losses, which may directly or
indirectly arise from any change in the exchange rates until the material transfer of
the foreign currencies, which are contained in the policy accepted or endorsed by
the Bank or its correspondents, and other negotiable instruments, or conversion
between two foreign currencies, and any Excise Tax, Stamp Tax and other taxes,
duties and fees pertaining thereto, any penalties thereof, i.e. any and all expenses,
which belong to the Credit shall be provided by the Customer.
12.3. Commission Payment
12.3.1.
The Customer will pay in cash a commission, which will be determined by the respective authorities or the Bank without exceeding the highest
effective rate but may later be amended unilaterally, and any other afﬁliated taxes
and ﬁnancial liabilities pertaining thereto starting from the respective transaction
date until payment and return of the other negotiable instruments at quarterly
terms.
12.3.2.
Accrued commissions cannot be reimbursed partially or completely
to the Customer for any reason. In the case the transactions is against letter of
credit or commodities, any endorsement-acceptance commission, which is accrued under this subclause, will be excluded from the commissions, which shall
be separately collected by the Bank for these transactions.
12.4. Authority and Right of Mortgage of the Bank Relevant to the Imported Commodities
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12.4.1. Banka, bu kredi ile ithal edilen malları, Müşteri namına gümrükten peşinen çekmeye yetkili olup, Banka bu yetkiyi kullanıp kullanmamakta serbesttir.
Banka’nın vekaleten hareket etmesinden dolayı Müşteri’ye karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
12.4.2. Gümrükten çekilen mallar üzerinde Banka’nın rehin hakkı olacak, ancak
malların gümrükten çekilme sorumluluğu hiçbir şekilde Banka’ya ait olmayacaktır.
12.5. İthalatın Gerçekleşmemesi, Bedellerin Ödenmemesi
12.5.1. Transferin, her ne sebeple olursa olsun, poliçe ve sair kıymetli evrakın vadesi tarihinden veya akreditiﬁn vadesinden sonra gerçekleşmesi halinde, keşidecinin isteyebileceği gecikme faizini (döviz olarak veya transfer tarihinde cari döviz
satış kuru üzerinden TL olarak) Müşteri tarafından Banka’ya ödenecektir.
12.5.2. Herhangi bir nedenle ithalatın gerçekleşmemesi veya transferin sağlanamaması hallerinde, Banka/muhabiri tarafından aval verilen veya kabul edilen kıymetli evrak ile açılan vadeli akreditiﬂerden doğabilecek tüm borç ve yükümlülükler
Müşteri’ye aittir.
12.6. Uygulanacak Diğer Hüküm ve Düzenlemeler
12.6.1. Banka tarafından Müşteri adına açılan aval-kabul kredisi ile vadeli akreditif
işlemlerinde, yürürlükteki Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu, bu Kanuna ilişkin Kararlar, Tebliğler ve bunlar yerine kaim olan ve/veya olabilecek diğer mevzuat
hükümlerine uymayı Müşteri taahhüt etmekte olup, bu hükümlere aykırılık halinde
bu yüzden doğabilecek tüm sorumluluklar Müşteri’ye ait olacaktır.
12.6.2. Bu krediler için ayrıca öncelikle Sözleşme’nin ilgili diğer hükümleri, Milletlerarası Ticaret Odası’nın düzenlemelerinde yer alan hükümler ve bunun yerine
geçecek ilkeler, teamüller ve uygulamalar ile diğer tüm yasal hükümler birlikte
uygulanacaktır.
Madde 13. AKREDİTİF KREDİLERİ
13.1. Tüm Akreditiﬂer İçin Geçerli Olması
13.1.1. Banka, Sözleşme’ye dayalı olarak Müşteri lehine açılmış ve açılacak olan
krediyi, yurtdışından gönderilen malların bedellerinin ödenmesi için Banka tarafından yurtiçi ve yurtdışı muhabirleri nezdinde alıcı sıfatı ile Müşteri adına veya
mutemet sıfatı ile başkaları adına; ibrazında ödeme, ertelemeli ödeme, gayrinakdi akreditif, vadeli akreditif, peşin, kabul veya aval kredili, mal mukabili akreditif,
iştira ve sair yöntemlerle kullandırılmak üzere açacağı vesikalı akreditiﬂer için
Müşteri’ye ithalat akreditiﬁ açtırmak suretiyle kullandırabilir.
13.1.2. Müşteri tekliﬁ üzerine yeni bir akreditiﬁn açılmasına muvafakat edilmesi,
akreditiﬁn temdit, nakil edilmesi veya vade, mal, yükleme ve sair şartlardaki değişiklik halleri ile iptal hallerinde de Sözleşme hükümleri uygulanacak olup, bunlara
ilişkin her türlü vecibelerin yerine getirilmesi, bütün masraﬂarın ödenmesi ve tüm
sorumluluklar Müşteri’ye aittir.
13.2. Akreditif Açma Tekliﬁnde Bulunulması
13.2.1. Açılacak akreditiﬂerin şartları, miktarları, lehdarı, yerleri, vadeleri ve gerekli diğer tüm hususları içeren yazılı bir akreditif tekliﬁ Müşteri tarafından Banka’ya
verilecektir. Müşteri, ayrıca Banka’nın isteyebileceği diğer bilgileri de bildirecektir.
13.2.2. Banka, akreditif tekliﬂerini kabul edip etmemekte, gayrinakdi akreditif kredisinin kullandırılmasının, komisyon, masraf karşılıkları ile nakit teminatın kısmen
veya tamamen peşin ödenmesi gibi bazı şartlarla kabul etmekte tamamen serbest
olacaktır.
13.3. Akreditif Bedellerinin Banka Tarafından Ödenmesi
13.3.1. Akreditif bedeli, Sözleşme’ye dayanarak tevdi edilecek teklif mektuplarında gösterilecek belgelerin Banka’ya /muhabire verilmesi karşılığında ödenecektir.
13.3.2. Akreditif konusu vesaik tutarının muhabir tarafından akreditif lehdarına
ödenerek, Banka hesabına zimmet kaydedildiği tarih itibariyle borcunu, yapılan
ödemelere kâr payı, doğacak vergi, harç, resim ve sair fer’iler ile ayrıca akreditiften dolayı Banka veya muhabirinin yapacağı diğer masraﬂar Müşteri hesabına
borç yazılacak olup, bunlar derhal döviz üzerinden Müşteri tarafından ödenecektir.
13.3.3. Banka’nın kusuru olmamasına karşın dövizlerin transfer veya satışının
yapılmamasından veya bunların transfer veya satışında doğabilecek zorluk veya
gecikmelerden dolayı hiçbir zaman sorumlu olmayacaktır.
13.3.4. Banka’nın döviz satışını herhangi bir nedenle mevzuatın öngördüğü süre
dışında yapmak zorunda kalması halinde, Müşteri’ye döviz satışının yapıldığı tarihteki kur uygulanabilecektir.
13.3.5. Muhabirlerin, rezerv veya herhangi bir nedenle ödemeyi yapmaması
halinde, Müşteri tarafından rezervin kaldırılması veya ödemenin yapılmasını engelleyen diğer nedenlerin ortadan kalkması ile Banka ödeme emrini muhabirine
verecek ve bu halde ödeme emrinin verildiği tarihteki veya bunu izleyen iki işgünü
sonraki Banka satış kuru geçerli olacaktır.
13.4. Akreditif Konusu Mal ve Belgelerine İlişkin Hükümler
13.4.1. İthal edilecek emtiayı temsil edecek konşimento, hamule senedi, nakliyeci makbuzu, sigorta poliçesi ve Banka’nın uygun göreceği diğer belgeler Banka
adına tanzim veya ciro veya temlik edilecektir. Bu belgelerin Banka adına düzenlenmesi veya Banka’ya ciro veya temliki teminat amacıyla olup, Sözleşme’de
teminatla ilgili olarak Banka lehine tesis edilmiş olan bütün haklar akreditif konusu
mallar hakkında da uygulanır.

12.4.1.
The Bank is entitled to clear the commodities from the customs on
behalf of the Customer, and is free to or not to exercise this authority. The Bank
will not have any responsibility for its actions it performs on behalf of the Customer.
12.4.2.
The Bank will have the right of mortgage over the commodities cleared
from the customs, however will not be obliged to clear the commodities from the
customs.
12.5. Nonfulﬁlment of Import, Nonperformance of Costs
12.5.1.
In the case the transfer is performed after the maturity date of the
policy nad other negotiable instruments or letter of credit for any reason, the Customer will pay to the Bank the late interest (in foreign currency or in Turkish Lira
converted at the exchange rate effective at the transfer date) that may be demanded by the issuer.
12.5.2.
In case of nonfulﬁlment of the import or nonperformance of the transfer, the Customer will be liable for any and all debts and liabilities, which may arise
from the negotiable instruments endorsed or accepted by the Bank and/or its
correspondents, and the letters of credit provided.
12.6. Other Provisions and Regulations To Be Applied
12.6.1.
The Customer hereby accepts to follow the provisions of the applicable Protection of the Value of the Turkish Lira Law, any Resolution and Notiﬁcations afﬁliated to this law, and other regulation provisions, which m replace the
abovementioned for the letter of credit provided to the Customer and ﬁxed term
letter of credit transactions; in case of incompliance with these provisions, any
consequences which may arise thereof shall belong to the Customer.
12.6.2.
For these credits, other respective provisions of this Agreement, provisions of the International Chamber of Commerce regulation and any and all
provisions, principles and practices, which may replace these provisions, shall be
applied collectively.
13. IMPORT CREDITS
13.1. Being Effective For All Letter of Credits
13.1.1.
The Bank may provide the Credit, which is or will be facilitated to the
Customer pursuant to the Agreement, in the name of the Customer in the capacity
of the purchaser or in the name of third parties in the capacity of trustee for the
payment of the costs of the commodities to be exported abroad; or by providing
an import credit to be utilized through such methods as payment on presentation,
delayed payment, non-cash credits, ﬁxed-term credits, in cash, acceptance or
endorsement credit, credit against commodity, purchase, etc.
13.1.2.
Provisions of the Agreement shall also apply for the grant of a new
credit upon the recommendation of the Customer, extension, transfer of the credit
or changes in the maturity, commodity, loading and other terms and cancellation,
the Customer will be responsible for the performance of any and all duties thereof,
payment of all expenses and all other liabilities.
13.2. Recommendation for Credit
13.2.1. The Customer will submit to the Bank a written credit recommendation
that includes terms, amounts, beneﬁciary, place, maturity dates of the credit and
all other respective issues. The Customer will also submit to the Bank any other
required information.
13.2.2.
The Bank is completely free to refuse the credit recommendations,
and such terms as provision of the non-cash import credit, partial or complete
cash payment of commissions, expenses and the cash security.
13.3. Payment of Credit Amounts By the Bank
13.3.1. The credit amount will be paid against the submittal of the documents
set forth in the letters of recommendation, which shall be issued pursuant to the
Agreement, to the Bank and/or its correspondents.
13.3.2.
The Customer’s debt, which is accrued as of the date the amount of
the credit document is paid to the beneﬁciary by the correspondent and debited
to the Bank’s account, any and all expenses provided by the Bank and/or its correspondent, which may arise from dividends, any accrued taxes, duties, fees and
other accessories shall be debited to the Customer’s account, and the Customer
shall immediately pay these in foreign currency.
13.3.3.
The Bank will not be responsible for the nonperformance of the transfer or sales of the foreign currency beyond its control or any difﬁculties or delays,
which may occur during the transfer or sales thereof.
13.3.4.
In the case the Bank is obliged to perform the foreign currency sales
out of the term set forth by the respective legislation, and then the Bank may apply
the exchange rate effective on the date of the sale.
13.3.5.
In the case correspondents fail to make the payment due to reserve
or another reason, upon the release of the reserve by the Customer, the Bank will
give the payment order to the correspondent and the exchange rates of the Bank
effective on the date of the payment order or on the second business day after this
date will be applied.
13.4. Provisions On the Commodity and Documents That are Subjects of the
Credit
13.4.1.
The bill of lading, bill of carriage, forwarder’s receipt, insurance policy
and any other documents, which are found appropriate by the Bank, shall be
issued or entrusted or assigned on behalf of the Bank. Purpose of the issuance
of these documents on behalf of the Bank or entrustment or assignment to the
Bank is to constitute a security, and any and all rights, which are granted under
the Agreement in favor of the Bank in relation with the security, shall also apply for
the commodities, which are the subject of the credit.
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13.4.2. Müşteri tarafından Banka’ya /muhabire verilecek belgelerin konusu olan
malları Banka, muayene etmeye ve ettirmeye mecbur değildir. Belgelerin biçim
veya içerik olarak sahte, geçersiz veya uygun olmamasından yine mallara ilişkin eksiklik, yanlışlık ve sair kusurlardan, ayrıca yükleyici veya üçüncü şahısların
kötü hareketlerinden ve ﬁillerinden, nakliyecilerin ve sigortacıların ödeme kabiliyetinden, Müşteri ve üçüncü kişilere karşı Banka sorumlu olmayacaktır. Müşteri,
satıcı ve yükleyici veya üçüncü kişilerle olabilecek türlü ihtilaﬂarda Banka’ya hiçbir
sorumluluk düşmeyecektir.
13.4.3. Akreditife ilişkin, mesaj, mektup, telgraf, teleks, faks, swift, vesaik ve sair
belgelerin gönderilmesi sırasında meydana gelebilecek kaybolma, gecikme, bozulma, tahrifatlar ile teknik işlem, özel kavramların çevirisi veya yorumlanması ve
sair sebeplerle oluşabilecek sonuçlardan doğacak tüm sorumluluklar Müşteri’ye
aittir. Banka, akreditif şartlarını tercüme etmeksizin iletmeye yetkilidir.
13.5. Komisyon, Vergi, Masraf ve Sair Yükümlülükler
13.5.1. Müşteri, Banka’nın veya muhabirinin yapacağı ve bu ödemeler nedeni ile
tahakkuk eden kâr paylarından kaynaklanan alacaklar dışında ayrıca akreditiﬁn
niteliği ne olursa olsun akreditif teklifnamesinde oranı belirlenecek komisyonlar
ile yapılacak masraﬂarı da ödemekle yükümlüdür. Banka tarafından açılacak her
gayrınakdi akreditiﬁn muhabire bir garanti verilmiş olacağından, ithal edilecek malların karşılığı tesis edilsin veya edilmesin, akreditif sebebiyle Müşteri, Banka’ya bir
garanti komisyonu ödemek ile yükümlü olacaktır.
13.5.2. Akreditiﬂerden dolayı Banka’nın muhabirlerine ödeyeceği masraf, komisyon, faiz ve sair ödemelerden de Müşteri sorumlu olup, bunlar Müşteri hesabına
borç kaydedilecek ve Sözleşme hükümlerine göre Müşteri tarafından ödenecektir.
Muhabir bankalara/kuruluşlara ödenecek komisyon, faiz ve masraﬂara uygulanacak kur, bunlara ilişkin döviz satış tarihindeki Banka döviz satış kuru olacaktır.
Ancak, tahakkuk tarihindeki kurun döviz satış tarihindeki kurdan yüksek olması
halinde, döviz satış işlemine tahakkuk tarihindeki kurun uygulanmasını Müşteri
kabul etmektedir.

13.5.3. Müşteri tekliﬁ üzerine yeni bir akreditiﬁn açılmasına muvafakat edilmesi,
akreditiﬁn temdit veya nakil edilmesi hallerinde de yeniden aynı nisbette komisyon
uygulanır.
13.5.4. Akreditiﬂerden dolayı ödenmesi gerekecek gümrük ve sair vergi, resim,
harç, fon ve bunların cezaları ile Banka için bir zorunluluk anlamında olmamak
kaydı ile malların Banka tarafından sigorta edilmesi dahil tüm sigorta prim ve masraﬂarı ile her türlü mali yükümlülükler Müşteri’ye aittir.
13.5.5. Malların gümrüklerde, depo ve sair yerlerde kalma kira ve ücretleri, nakliye, sigorta, prim, bilirkişi, ücret, muayene, tahlil, ekspertiz ve sair masraﬂar, tazminatlar, cezalar, faizler, akreditif ile ilgili yurt içi veya yurt dışında yapılacak yasal işlemler ile Müşteri hakkında yapılacak tüm yasal işlemlere ait masraﬂar Müşteri’ye
ait olup, Müşteri bunları nakden, def’aten ödemeyi taahhüt etmektedir.

13.5.6. Sözleşme’nin vergi, harç, resim, fon, masraf, komisyon, sigorta ve sair
hususlara ilişkin tüm hükümleri akreditiﬂer için de aynen geçerlidir.
13.5.7. Dövizlerin ﬁilen satış veya yurtdışına transferi tarihine kadar geçecek süredeki kur değişikliğinden doğan farklar ile döviz cinsinin değiştirilmesi hakkında Müşteri’nin yazılı muvafakati veya talimatı olup olmadığına bakılmaksızın, iki
yabancı paranın değiştirilmesinden (arbitrajdan) doğacak zararlar Müşteri’ye ait
olup, bütün bunlara tekabül eden TL Banka tarafından Müşteri hesabına borç
kaydedilecektir.
13.6. Akreditiften Doğan Borçların Müşteri Tarafından Ödenmesi
13.6.1. Müşteri, uygun vesaikler karşılığında ödeme yapan muhabirin ödeme ihbarının Banka’ya gelmesi üzerine Banka’nın ilk davetinde, belgeler ve/veya mallar
gelmiş olsun veya olmasın akreditiften doğan asıl alacak, yapılacak ödemeler,
kâr payları, komisyonlar, masraﬂar, vergiler ve sair borçların tamamını ödeyerek
belgeleri Banka gişesinden teslim alacaktır.
13.6.2. Banka’ya karşı akreditiften doğan borçlar (akreditif bedeli, kâr payları, komisyonlar, masraﬂar ve gider vergileri dahil her türlü vergi, harç, resim ve fonlar
ile tüm fer’ilerini tamamı) vadesizdir. Sözleşme’den dolayı Banka’ya borçlu bulunulan ve bulunulacak her türlü miktarlarla birlikte, akreditiﬂerden ileri gelen bütün
borçların ödenmesini, akreditiﬁn kullanılmasına veya vesikaların gelmesine veya
ibrazına bağlı olmaksızın, derhal ödemeyi Müşteri taahhüt etmekte olup, bu borçların derhal (ödenmesi gereken vade ve tarihte) ödenmemesi veya geç ödenmesi
halinde Sözleşme’nin borçların vadesinde veya hiç ödenmemesine ilişkin muacceliyet, temerrüt ve sair tüm hükümleri uygulanacaktır. Bu ödemelerden sonra
akreditife ait çıkacak her türlü diğer borçları ve masraﬂarı da aynı suretle ayrıca
ödenecektir. Akreditiﬁn niteliğine ve Banka’nın kullandıracağı akreditif kredisi ve
limitine göre, Banka için bir zorunluluk olmamak kaydı ile döviz satış belgesinin
tanzimi için kredi hesapları borçlandırılmak sureti ile sözkonusu hesabın kapatılması ve bu işlemler için gereken virmanın yapılmasına Banka yetkilidir.

13.4.2.
The Bank is not obliged to examine the commodities, which are the
subject of the documents to be submitted to the Bank and/or its correspondents,
or have them examined. The Bank will not be responsible against the Customer
and third parties for the forgery, invalid or incompliance of the documents in their
form and contents, deﬁciencies, incorrectness of the commodities and other faults
thereof, and also inappropriate actions and behavior of the loader or third parties,
payment capacity of the carriers and insurers. The Bank will not have any responsibility for any dispute that may occur between the Customer, seller and loader or
any third person.
13.4.3.
The Customer will be responsible for any loss, delay, degradation,
alterations, which may occur during the transmission of such documents relevant
to the credit as message, letter, telegram, telex, fax, SWIFT, correspondence, etc.,
and for any consequences, which may arise due to technical operations, interpretation of special concepts, and any other reasons. The Bank is entitled to forward
the credit terms without translating them.
13.5. Commission, Tax, Expense and Other Liabilities
13.5.1.
Besides the receivables of the Bank and its correspondents arisen
from the dividends, which are accrued due to the payments made by the Bank
and its correspondent, the Customer is liable to pay the commissions and any
possible expenses, which are to be speciﬁed under the credit proposal notwithstanding the nature of the credit. Since with each non-cash credit provided by the
Bank will constitute a guarantee in favor of the correspondent, notwithstanding
whether amount of the imported goods is deposited or not, the Customer will be
liable to pay to the Bank a guarantee commission.
13.5.2.
The Customer is also liable to provide any and all commissions, expenses, interests, etc., which are paid by the Bank to its correspondents, these
amounts will be debited in the account of the Customer and paid by the Customer
pursuant to the provisions of the Agreement. The exchange rate that will be applied for the commission, interest and expenses, which shall be paid to the correspondent banks/institutions, will be exchange rate of the Bank effective on the
respective foreign currency sale date. However, in the case the exchange rate
effective on the accruement date is higher than the exchange rate effective of the
sale date, the Customer hereby accepts that the rate effective on the accruements
date to be applied.
13.5.3.
In case of approval of a new credit upon the recommendation of the
Customer, extension or transfer of the credit, the abovementioned commission
will be applied at the same rate.
13.5.4.
The Customer will be liable for all monetary liabilities and any and
all customs fees and other taxes, duties, fees, funds and any penalties thereof,
which are to be paid due to the credit, and any and all insurance premiums and
expenses including insurance of the Commodities by the Bank, provided that the
latter does not impose an obligation upon the Bank thereof.
13.5.5.
The Customer will be liable for the rents of the customs warehouses,
storages and other places, where the Commodities shall be stored, shipping, insurance premiums, expertise fees, other fees, examination, analyze, and other
expenses, compensations, penalties, interests, fees of the legal transactions relevant to the Commodities, which shall be performed within the country or abroad;
and the Customer hereby accepts and undertakes to pay the abovementioned
immediately and in cash.
13.5.6.
Any and all provisions of the Agreement, which relate to taxes, duties,
fees, funds, expenses, commissions, insurance and other issues, shall apply to
the import credits as well.
13.5.7.
The Customer will liable for any and all losses, which may arise from
the difference arisen from exchange rate difference until the actual sales date or
transfer to abroad of the foreign currency and arbitrage difference arisen from the
conversion of two currencies without considering if the Customer has granted its
consent or submitted a written instruction thereof; the Turkish Lira amount that
corresponds to these differences will be debited by the Bank in the account of the
Customer.
13.6. Payment of the Debts Arisen From the Import Credit by the Customer
13.6.1.
Upon receipt of the payment order of the correspondent, which makes
the payment against document, by the Bank, the Customer will pay, upon request
of the Bank thereof, the primary amount that arises from the import credit whether
documents and/or commodities are delivered or not, any payment that is to be
made, dividends, commissions, expenses, taxes and all other debts and then received the documents from the Bank.
13.6.2.
Any and all debts to the Bank, which arise from the import credit,
(credit amount, dividends, commissions, expenses and all taxes, including the Excise Tax, fees, duties and funds and all respective accessories) are on-demand.
While the Customer hereby undertakes to pay, along with any and all current
and future amounts owed to the Bank due to the Agreement, all debts arisen
from the import credits immediately without depending onto the utilization of the
import credits or receipt or submittal of the documents; in case of nonpayment or
delayed payment of these debts immediately (or on the maturity date these debts
would become due and payable), any provision of the Agreement that relates to
nonpayment of the debts or overdue debts, default, etc. shall apply. Any and all
other debts, which may accrue in relation with the import credit after the abovementioned payments are made, shall be paid in the same manner mentioned
above. depending onto the type of the import credit provided by the Bank and
the credit limit pertaining thereto, the Bank will be entitled; to settle the account in
question by debiting the credit accounts for the issuance of the foreign exchange
sales certiﬁcate; and to perform the bank transfer required fot these transactions,
provided that these transactions do not impose an obligation upon the Bank.
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13.7. Akreditif Konusu Mal ve Belgeler Üzerinde Banka Rehin ve Diğer Hakları
13.7.1. Müşteri nam ve hesabına yapılacak ödemeler, akreditif konusu olan konişmento, hamule senedi, nakliyeci makbuzu ve sair vesikalar ve mallar üzerinde
Banka her türlü imtiyaz ve hapis hakkına sahip olduktan başka, bu belgeler ve
mallar üzerinde rehin hakkına da sahiptir. Banka’nın bu hakları, akreditiﬂer konusu olan emtianın mülkiyetini devre yarayan belgelerin muhabir banka tarafından
Banka’ya tevdi veya Banka’nın krediye son vermesi halinde dahi, Sözleşme gereğince Müşteri’nin üstlendiği bütün borçları ödemek hakkındaki taahhüt ve yükümlülüklerine kadar aynen devam edecektir.
13.7.2. Banka’nın talebi halinde akreditif konusu vesaikler Banka adına düzenlenecek veya Banka’ya ciro edilecek olup, emtia, vesaikler, sigorta bedelleri ve
sair haklar hangi sebeple olursa olsun doğmuş ve doğacak Banka alacaklarının
tamamının ödenmesi anına kadar Banka lehine rehinli olacaktır. Banka’nın bu
mallar ve malları temsil eden her türlü vesaik (konişmento, poliçeler ve sair senetler) üzerinde hapis hakkı vardır. Banka, borç ödenmedikçe rehinli mal, vesaik,
para ve sair hak ve alacakları Müşteri’ye teslim ve iade edip etmemekte serbest
olup, bu teslim ve iade bir haktan vazgeçme anlamında olmayacaktır. Banka borcun ödenmemesi halinde rehinli malları Sözleşme’deki hükümler muvacehesinde
borca tahsise yetkilidir.

13.7.3. Banka için hiçbir zorunluluk anlamında olmamak kaydı ile dilerse Müşteri
adına akreditiﬂe ilgili her türlü işlemleri yapmaya ve gümrüğe gelmiş olan akreditif
konusu malları Müşteri namına vekaleten çekmeye yetkilidir. Vekil sıfatıyla hareket
etmesinden dolayı Banka’nın herhangi bir sorumluluğu sözkonusu olmayacaktır.
13.7.4. Müşteri’nin açılmasını talep edeceği akreditiﬂerin teminatı olarak, Banka
nezdindeki özel cari veya katılma hesaplarından, Banka tarafından talep edilen
bir miktarı akreditiften dolayı doğmuş ve doğacak, vadesi gelmiş ve gelecek borç
ve yükümlülüklerinin teminatı olarak bloke bir hesaba nakledilebileceğini ve bu
paranın Banka’ya rehnedilmiş olacağını, Banka’nın akreditiften dolayı vadesi gelmiş veya gelecek, mevcut veya doğabilecek herhangi bir alacağı olduğu sürece,
sözü geçen parayı Banka nezdinde ki bloke bir hesapta muhafaza etmeyi, yine
mevzuat hükümleri gereği TCMB veya Banka’ya yatırılan veya yatırılacak depozitolar (nakdi teminatlar) üzerinde Banka’nın herhangi bir yasal yola başvurmadan
veya herhangi bir ihbar yapmadan rehin ve bloke edilen bu parayı vadesi gelmiş
veya gelebilecek, doğmuş veya doğabilecek alacaklarına mahsup etmeye ve bu
hakkını dilediği herhangi bir zamanda kullanmaya yetkili olduğunu Müşteri peşinen kabul etmektedir. Bloke hesapta muhafaza edilecek paraya faiz, kâr payı ve
sair herhangi ad altında bir gelir işlemeyecektir. Banka gerekli gördüğü takdirde
başlangıçta bloke edilen miktarın arttırılmasını talep edebilir ve bu takdirde Müşteri, Banka’nın bu isteğini derhal yerine getirecektir.
13.7.5. Akreditif konusu mallar üzerinde Banka’nın rehin hakkı olup, Banka bu
malları gümrükten çekmeye yetkilidir. Müşteri’nin taahhütlerinden herhangi birini
yerine getirmemesi halinde, Sözleşme’deki diğer hakları saklı kalmak keza kesinlikle Banka için bir zorunluluk olmamak kaydı ile, akreditif konusu malları, yurt
içi veya yurt dışında, mallara ait piyasada, pazarlık sureti, açık artırma ve sair
suretlerde satmaya Banka yetkili olacaktır.

13.7.6. Banka, malların Türkiye’ye sokulmamasından dolayı sorumlu olmayacak,
bu takdirde dahi, tüm sonuçları Müşteri’ye ait olmak üzere malları memleket dışında satmaya yetkili olacaktır. Akreditife konu malların; yol, gümrük, depo ve sair
yerlerde bozulma, çürüme, kırılma, çalınma, kaybolma ve sair şekillerde hasara
veya zarara uğraması halinde bunların tüm sonuç ve masraﬂarı Müşteri’ye ait
olacaktır.
13.7.7. Banka’nın yazılı izin, onay veya muvafakatı olmadan akreditiﬂer ve bunlarla ilgili mallar başkasına devir ve temlik edilmeyecektir. Banka’nın izin, onay ve
muvafakati olmasına karşın akreditiften doğmuş ve ileride doğacak olan bütün
borçlardan dolayı Müşteri müteselsilen borçlu olacaktır.
13.8. Akreditif ile İlgili Tüm Düzenleme ve Usullere Uyma Zorunluluğu
13.8.1. Akreditif işlemleri hakkında öncelikle Sözleşme hükümlerine uyulacak olmakla birlikte Müşteri, akreditif işlerinde, halen yürürlükte olan başta Türk Parası
Kıymetini Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe
girebilecek olan mevzuat uymayı ve gereken bütün işlemleri yapmayı taahhüt
eder. Gereken bütün belgeler Müşteri tarafından alınarak Banka’ya verilecek, resmi daireler ve diğer müesseselere karşı lüzumlu bütün işlemler Müşteri tarafından
takip ve sonuçlandırılacaktır.
13.8.2. Akreditif işlemleri ile ilgili olarak“Milletlerarası Ticaret Odası” tarafından
yayınlanan/yayınlanacak düzenlemelere de uyulacaktır.
13.8.3. Akreditiﬂerden dolayı, temdit, iptal ve sair işlemlerini Müşteri takiple yükümlü olduğundan, bu yükümlülüklerin herhangi bir sebeple zamanında yerine
getirilmemesi halinde, yabancı para kurlarında ve değerlerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi sonucu, Banka’ya karşı bir zarar ve ziyan iddiasında
bulunmaya Müşteri’nin hiçbir hakkı olmayacaktır.
13.8.4. Akreditiﬁn her safhasında Banka’nın ve/veya TCMB’nın uygulayacağı koşulları ve döviz kurları uygulanacak olup, döviz kurlarındaki vaki olacak değişikliklerden doğacak farkları da Müşteri tarafından resmi makamlar, TCBM ve/veya
Banka’nın vereceği süre içinde Banka’ya ödenecektir.

13.7. Mortgage and Other Rights of the Bank Over the Commodities and Documents Which Are the Subject of the Import Credit
13.7.1.
Other than the royalty and lien rights of the Bank over the payments,
which are to be made in the name and on behalf of the Customer, any bills of lading, bill of carriage, shipper’s note and other documents and commodities, which
are the subject of the import credit, the Bank also has lien right over these documents and commodities. Upon the issuance of the documents, which allow the
transfer of the Banks rights mentioned above and also the transfer of the property,
which is the subject of the import credit, to the Bank by the correspondent, the
Customer’s commitments and liabilities over the debts shall survive pursuant to
the Agreement.
13.7.2.
While, upon request of the Bank thereof, the documents, which are the
subject of the import credit, shall be issued in the name of the Bank or entrusted to
the Bank, the properties, documents, insurance amounts and other rights shall be
pledged in favor of the Bank until any and all existing and future receivables of the
Bank, notwithstanding for what reason these might be accrued. The Bank has the
lien right over these commodities and any and all documents representing these
commodities (bill of lading, policies, etc.). The Bank is free to or not to deliver and
return to the Customer the pledged commodities, documents, monies and other
rights and receivables until the debt is settled, and this delivery or return will not
be interpreted as a waiver of any rights mentioned herein. In case of nonpayment
of the debt, the Bank is entitled to allocate the commodities, which are the subject
of the import credit, against the outstanding debt.
13.7.3.
Provided that it does not impose an obligation upon the Bank, the
Bank may, at its dole discretion, perform any and all transactions relevant to the
import credit and also clear the commodities at the customs, which are the subject
of the import credit, on behalf of the Customer. The Bank will have no responsibility due to its actions in the capacity of agent of the Customer.
13.7.4.
The Customer hereby accepts in advance that; as security against
the credits demanded by the Customer, an amount determined by the Bank will
be transferred from its private current account or participation accounts at the
Bank to a blocked account assigned by the Bank as a security against its due and
future debts and liabilities, which may arise from the requested credit, and thus
this amount will be pledged in favor of the Bank; the amount in question will be
withheld in a blocked account at the Bank as long as the Customer continues to
have an outstanding debt, whether due or future, arisen from the credit; the Bank
is entitled to offset this amount, which is deposited, pledged and blocked in favor
of the Bank or T.C. Central Bank pursuant to the provisions of the respective legislation, against any due or future debts at any time the Bank deems appropriate
without exercising a legal remedy over these deposits (monetary securities) or
making ant notiﬁcation thereof. The Bank will not record the blocked amount as
revenue under any title such as interest, dividend, etc. When it deems appropriate,
the Bank may demand the blocked amount to be increased and in such a case,
the Customer will immediately fulﬁll this demand of the Bank.
13.7.5.
While the Bank has a lien right over the commodities, which are the
subject of the credit, the Bank is also entitled to clear these commodities from the
customs. In case of failure of the Customer to fulﬁll any of its commitments, the
Bank will be entitled to sell the commodities, which are the subject of the credit, at
the respective market within the country or abroad through negotiation, auction or
other methods, provided that the Bank reserves all its contractual rights and the
abovementioned action does not impose an obligation upon the Bank thereof.
13.7.6.
The Bank will not be responsible for the failure to import the commodities in Turkey, even in such a case, the Bank will be entitled to sell the commodities abroad any and all consequences thereof shall belong to the Customer. In the
case the commodities, which are subject of the credit, get lost, spoiled, corrupted,
broken, stolen, etc. during shipping, at the customs or warehouses, any and all
consequences and expenses thereof shall be provided by the Customer.
13.7.7.
Credits and any afﬁliated commodity may not be transferred or assigned to a third party without the written consent of the Bank thereof. The Customer will be jointly liable for any existing or future debts, which may arise from
the credit, even in the presence of the written consent or approval of the Bank
thereof.
13.8. Obligation to Follow All Regulations and Procedures Relevant to the Credit
13.8.1.
While essentially the provisions of the Agreement shall apply for the
credit transactions, the Customer hereby undertakes to follow any applicable or
future respective laws, especially the Protection of Value of Turkish Lira Law and
also the provisions of any and all respective legislation in relation with the credit
transactions and also perform any and all required transactions. The Customer
will obtain all required documents and submit these documents to the Bank, and
all transactions required by ofﬁcial authorities and other respective institutions
shall be monitored and concluded by the Customer.
13.8.2.
Any regulation issued by the “International Chambers of Commerce”
shall apply to all credit transactions.
13.8.3.
Since the Customer is liable to carry out the prolongation, cancellation and other transactions, failure to perform this liability in a timely basis, the
Customer will not have the right to make a claim for damages and losses against
the Bank due to a change in foreign exchange rates or currency values.
13.8.4.
For each and every step of the credit transactions the exchange rates
of and terms set forth by the Bank and/or the T.C. Central Bank shall be applied,
and the Customer will pay any difference that may arise from the changes in the
exchange rates to the Bank within the deadlines stipulated by the ofﬁcial authori-
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ties, T.C. Central Bank and/or the Bank.
Madde 14. İHRACAT KREDİLERİ
14.1. Kullandırılacak İhracat Kredileri
14.1.1. Banka, Sözleşme’ye dayalı olarak açtığı veya açacağı kredinin tamamını veya bir kısmını ihracat ve/veya ihracat sayılan tüm ihracat kredilerine ilişkin
olarak, TL veya döviz kredisi, gerek Banka kaynağından gerekse diğer bir başka
kaynaktan kullandırabilir.
14.1.2. Aşağıda bu tür krediler “ihracat kredisi” bu tür faaliyetler de “ihracat” olarak
nitelendirilecektir.
14.1.3. İhracat kredileri, Banka tarafından katılım bankalarına ilişkin kredi yöntemleri olan kurumsal ﬁnansman desteği ve sair yöntemler ile kullandırılabilir.
14.2. İhracat İşlem ve Belgeleri ile Banka’nın Rehin ve Diğer Haklarına İlişkin
Hükümler
14.2.1. Müşteri, yapacağı ihracatlar ile ilgili olarak, akreditiﬁ Banka nezdinde açtırmayı sağlamayı, ihracat bedellerini Banka’da bozdurmayı taahhüt etmektedir.
14.2.2. Müşteri, yürürlükteki ihracat mevzuatına uygun olarak ihraç olunan mal ile
ilgili ihraç vesaikini Banka’ya tevdi etmeyi, mallara ait her türlü konşimento, hamiline senedini ve diğer taşıma senetlerini, gereğine göre doğrudan doğruya Banka
adına düzenlemeyi veya Banka’ya ciro etmeyi, ancak gerek belgeler, gerekse belgelerin temsil ettiği mallarla ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
ayrıca vesaiklerin belirli şartları taşımaması dolayısıyla Banka’nın uğrayacağı her
türlü zararı derhal ve defaten ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
14.2.3. Müşteri, krediyi ihracata ilişkin yasal düzenlemeler ile katılım bankacılığı
esas ve uygulamalarına uygun olarak kullanmayı, taahhüt edilen ihracatı süresinde gerçekleştirmeyi, ihracat bedellerini süresinde yurda getirmeyi ve tüm ihracata
ilişkin tüm yasal yükümlülüklere uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
14.2.4. Döviz kredisi ile ilgili olarak kredinin anapara, kâr payı, komisyon ve diğer
her türlü masraﬂarı toplamından oluşan FOB (ihracat veya döviz kazandırıcı işlemlerden sağlanacak) döviz taahhüdü belirlenen kredi vadesi içinde gerçekleştirilecektir. Sözkonusu döviz taahhüdünün kredi vadesi içinde ve ﬁili ihraç tarihinden
itibaren (veya döviz kazandırıcı işlemi takip eden) mevzuatın tanıdığı süre, esas
ve usuller içerisinde yurda getirilecek ve Banka’nın döviz pozisyonuna intikal ettirilecek ve kredi riskine mahsup edilecektir.
14.2.5. Müşteri tarafından istenilmesi ve Banka tarafından kabul edilmesi kaydıyla, gelen ihracat bedeli dövizlerin kredi riskine mahsup edilmeksizin veya TL karşılıklarının Banka tarafından ödenmesi halinde, kredi borcu, kâr payı, masraﬂar,
komisyon, vergi ve diğer borçlar Banka tarafından uygun görülecek kur üzerinden
hesaplama yapılmak suretiyle, TL olarak Müşteri tarafından ödenecektir.
14.2.6. Müşteri’nin Sözleşme hükümlerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği, kambiyo taahhüdünü kısmen veya tamamen realize etmediği, kredi borcunu
ihracat dövizi ile kapatmadığı, ilgili belgeleri hiç veya süresinde ibraz etmediği takdirde, herhangi bir ihbar ve ikaza gerek kalmaksızın; ihracat taahhüdünün realize
edilememesi durumunda, gerçekleşmeyen kısım ile ilgili olarak;KKDF, vergi, resim
ve harçlar ile sair mükelleﬁyetler için Müşteri’ye ve Banka’ya tanınmış bulunan
istisnaları ve teşvikleri, tahakkuk ettirilecek gecikme zammı ve cezai faizleri ile
birlikte, keza, Banka tarafından ilave olarak alınan gecikme kâr paylarına ve komisyonların tahakkuk ettirilecek BSMV, KKDF, vergi ve sair fer’ilerinin de yatırılma
tarihlerine kadar ilgili mercilere hesaplanacak cezai faizleri ile birlikte, ilgili mercilere ve/veya ilgili mercilerden bir talep gelmesi veya bu konularda Banka’nın yetkili
kılınması halinde ya da ilgili mercilerden yatırılmaları yönünde talep gelmese dahi
Banka tarafından talep edilmesi halinde bu tutarın Banka tarafından bloke edilmesini teminen, Banka tarafından hiçbir kovuşturmaya gerek kalmaksızın derhal ve
defaten ödemeyi, ayrıca kullandırılan bu kredi ile ilgili olarak TCBM ve Kambiyo
Kontrol Mercilerince talep edilen veya ileride Banka’dan talep olunacak her türlü
ceza ve müeyyideyi de Banka’nın ilk ihbarında derhal ve defaten Banka’ya ödemeyi Müşteri kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

14.2.7. İhracat kredisinden doğan borç, ihracat bedeli dövizlerle ödenecek olup,
bu dövizlere Banka’nın ödeme günündeki gişe alış kurlarının veya kredi kullandırma tarihinde işlemlere başka kurların baz alınacağı belirlenmiş ve Sözleşme’ye
ayrı bir madde halinde yazılmış ise, açılışta baz alınacağı belirlenen kur uygulanacak, kredi ihracat bedeli dövizle kapatılmazsa kredinin kullandırıldığı tarihten
itibaren işbu krediye; Banka’nın kısa vadeli kredilere uygulamakta olduğu kâr payı
oranı uygulanacaktır.

14.2.8. İhracatlara ilişkin belgeler ve belgelerin temsil ettiği mallarla ilgili tüm sorumluluklar Müşteri’ye aittir. İhracat vesikalarının konusunu oluşturan malların
alıcı memlekete sevk edilme külfet ve masraﬂarı, vesaiklerin tahsili nedeniyle
Banka’nın yapacağı tüm masraf ve komisyonlar ile muhabirlerince talep edilecek
bütün masraﬂar Müşteri’ye ait olup, Müşteri bunları nakden ve defaten ödeyeceğini kabul etmektedir.
14.2.9. İhracat vesaiki ile ilgili belgeler karşılığı tahsil edilecek dövizler veya Türk

14. EXPORT CREDITS
14.1. Export Credits To Be Provided
14.1.1. The credit that is or will be provided by the Bank pursuant to the Agreement may be utilized partially or completely as export credit and/or export credit
related Turkish Lira or foreign currency credit, from the resources of the Bank or
from another source.
14.1.2.
This kind of credits is referred to as “export credits” and this kind of
activities is referred to as “export” hereinafter.
14.1.3.
The export credits may be provided by the Bank as corporate ﬁnancial
support, which is a participation bank credit utilization method or via various methods.
14.2. Provisions Relevant to Export Transactions and Documents and Also the
Bank’s Lien and Other Rights
14.2.1.
In relation with the export transactions to be made by itself, the Customer hereby undertakes to utilize the credit provided by the Bank and liquidate
export amounts at the Bank.
14.2.2.
The Customer hereby accepts, declares and undertakes that the Customer will submit the documents, which are related to exported commodity pursuant to the applicable export legislation, issue or entrust any bill of lading, bearer
bonds and other shipping documents directly in the name of the Bank, however,
any and all liability relevant to commodities represented by the abovementioned
documents shall belong to the Customer, moreover, the Customer will immediately pay in cash any damage suffered by the Bank due to incompliance of the
documents with certain terms.
14.2.3. The Customer hereby accepts, declares and undertakes to utilize the
credit in compliance with the legal regulations relevant to exporting and principles
and procedures of the participation banking, perform the undertaken export transaction in a timely manner, bring the export amount in to the country in a timely
manner, and follow any and all legal liabilities relevant to the export.
14.2.4.
For the foreign currency credit, the FOB foreign currency commitment
(from export or foreign currency income transactions), which consists of total of
primary amount, dividend, commission and any other expenses relevant to the
credit, will be made within the speciﬁed credit term. The made foreign currency
commitment will be brought to the country within the term set forth by the legislation from the actual export date thereof (or following the foreign currency income
transaction) and conveyed into the foreign currency position at the Bank and be
offset against the credit risk.
14.2.5.
Upon request of the Customer and approval of the Bank, the incoming
export amount will be provided by the Customer without being offset against the
credit risk; or in the case their Turkish Lira equivalent amounts are paid by the
Bank, the credit debt, dividend, expenses, commission, taxes and other outstanding debts shall be provided by the Customer in Turkish Lira by being calculated at
the exchange rate that will be determined by the Bank.
14.2.6.
In the case the Customer fails to fulﬁll the Agreement provisions partially or completely, to realize the foreign exchange commitment partially or completely, to settle the credit debt with the export currency, to submit the required
documents or to submit these documents on time; for the unrealized portion of
the export commitment, the Customer hereby accepts, declares and undertakes
to pay the following items in cash and at once to be blocked by the Bank without a further notiﬁcation or warning thereof to the respective authorities and/or
upon request of the respective authorities thereof or the Bank becomes authorized thereto or even without such a request made by the respective authorities
but upon the request of the Bank thereof, exceptions and incentives, which are
granted to the Bank and the Customer for such liabilities as K.K.D.F. (Resource
Utilization Support Fund), taxes, duties and fees and other liabilities, accrued late
interest and penal interest, and also delay dividends that is additionally demanded
by the Bank, respective commissions and penal interests, which shall be calculated until the payment date of such accessories as BSMV (Banking and Insurance Transactions Tax), K.K.D.F. (Resource Utilization Support Fund), taxes and
other accessories; also, the Customer hereby accepts, declares and undertakes
to pay any and all penalties and sanctions, which may be demanded by the T..C.
Central Bank and Foreign Exchange Control Authorities or may be claimed from
the Bank in the future, to the Bank in cash and at once upon ﬁrst request of the
Bank thereof.
14.2.7.
The debt that arises from the export credit will be paid from the foreign
currencies, which are earned as export fee, and if the exchange purchase rates
of the Bank effective on the payment day is determined to be applied to these
foreign currencies or other rates effective on the date the credit is provided to the
respective transactions and this provision is included in the Agreement under an
individual article, the exchange rate that is speciﬁed to be applied at the opening,
and if the credit is not settled with the export fee foreign currency, the dividend
that is utilized by the Bank for the short-term credits will be applied the credit in
question starting from the date the credit is provided.
14.2.8.
The Customer is responsible against any payment made by the Bank
due to any and all liabilities relevant to the documents related to the export and
the commodities represented by these documents. The Customer will provide
any and all expenses and charges required for the shipment of the commodities,
which constitute the subject of the export documents, to abroad, and also any expenses claimed by the correspondents of the Bank, the Customer hereby accepts
to pay the abovementioned in cash and at once.
14.2.9.
The foreign currency or Turkish Lira, which shall be collected against
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Liraları, ihracat belgeleri ve bu belgelere ilişkin tüm hak ve alacaklar Banka lehine
rehinli olup, Banka’nın talebi halinde ayrıca Banka’ya temlik edilecektir.

14.2.10. Müşteri, kredinin ihracat vesaiki karşılığı kullanılması halinde, Banka’ya
tevdi edilecek vesaik tutarı kadar konvertibl ihracat dövizinin belirtilen süreler içinde ve esaslar paralelinde Banka’ya getirileceğini, konşimento, nakliyeci makbuzu
ve hamule senedi gibi taşıma belgelerini ve gerekli belgeleri, Banka’nın muteber
muhabirlerinin adına düzenleneceğini ve mutlaka orijinal nüshasının tam takım
halinde Banka’ya ibraz edileceğini, vesaik bedelleri tahsil edilmeden malların teslim edilmesi ile ilgili Banka’nın sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir sebeple
ihracat bedelinin ödenmemesi durumunda, gerekli müeyyidelerin uygulanmasını
peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
14.3. Uygulanacak Diğer Hükümler
14.3.1. Niteliklerine aykırı olmadıkça özellikle akreditiﬂere, akreditif belgelerine,
akreditif konusu mallar ve sair hususlar ile döviz kredileri ve bunların ödenmesine
ilişkin hükümler başta olmak üzere niteliklerine uygun tüm hükümler ihracat işlemleri ve ihracat kredileri için de geçerlidir.
14.3.2. İhracat ve ihracat kredilerine ilişkin tüm ulusal veya uluslararası düzenlemeler ve bankacılık uygulamaları ve Banka’nın bu düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin düzenleme ve uygulamaları geçerli olacaktır.
14.3.3. Kredinin, ihracatı teşvike tabii işlemlerde kullandırılması halinde Müşteri
teşvik mevzuatına ve ihracat şartlarına uygun hareket edeceğini, ihracat ile ilgili tüm usul ve esaslara riayet edeceğini, ihracatı teşvik mevzuatına ve kambiyo
mevzuatına aykırılığın hukuki, mali ve cezai tüm sorumluluğunun kendisine ait
olduğunu kabul etmektedir.

Madde 15. KREDİNİN TEŞVİKLİ İŞLEMLERDE KULLANILMASI
15.1. Kredinin Teşvik Düzenlemelerine Uygun Kullanılması
15.1.1. Kredinin Banka tarafından teşvik tedbirlerinden yararlanan işlemlerde kullandırılması halinde, bu tür kullanma yürürlükte bulunan ve sonradan yürürlüğe
girecek olan kanun, kararname, tebliğ ve mevzuat hükümlerine ve bu konudaki
uygulamalara uygun olacaktır.
15.1.2. Müşteri, bu kredi ve kredi konusu işlemler ile ilgili olarak yapılması gereken
tüm başvuruları, verilmesi gereken tüm belgeleri tam ve süresinde ilgili yerlere
vermeyi peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.
15.2. Yükümlülüklere Uymamanın Sonuçları
15.2.1. Teşvikli kredi konusu işlemlere uygulanan düşük kâr payı, vergi, harç, resim, fon, komisyon, prim, masraf ve sair imkanlar ile tanınan istisna, muaﬁyet veya
indirimlerin gerekli kıldığı amaç, süre, şart ve tüm hükümlere uyulmaması halinde
bunlara uygulanan düşük kâr payı, vergi, harç, resim, fon ve sair imkanlara ilişkin
hukuki, ceza, mali, idari tüm sonuçlardan Müşteri sorumludur.

15.2.2. Bu konularda Banka’nın bir ödeme talebi ile karşılaşması veya ödemede
bulunması halinde Müşteri bu talep ve ödemeleri derhal karşılamayı taahhüt etmektedir.
15.2.3. Sözleşme’nin bu krediye uygulanabilecek diğer hükümleri işbu krediler
için aynen geçerlidir.

the export documents and other respective documents, the export documents
and any and all rights and receivables afﬁliated to these documents are pledged
in favor of the Bank, and shall be transferred to the bank upon the request of the
Bank thereof.
14.2.10. In the case the Customer utilizes the credit against the export documents, the Customer hereby accepts, declares and undertakes that; the convertible export foreign exchange that equals the document amount to be transferred
to the Bank will be submitted to the Bank within the speciﬁed terms and in parallel
with the respective principles; the Customer will issue such shipping documents
as bill of lading, shipper’s note and bill of shipping, etc. in the name respectable
correspondents of the Bank and duly submit the original copy to the Bank; the
Bank will have no responsibility in relation with the delivery of the commodities
without the document amounts are collected; in case of nonpayment of export
fees for any reason, the required sanctions shall be applied.
14.3. Other Applicable Provisions
14.3.1.
Unless incompliant with their nature, any and all provisions related
primarily to letter of credits, credit documents, credit commodities and other issues and foreign currency credits and repayment of these credits shall also apply
to export transactions and export credits.
14.3.2.
Any and all national or international regulations and banking practices, which are related to export and export credits, and any regulation or practices
utilized by the Bank for the utilization of the these regulations and practices shall
be effective.
14.3.3.
In the case the credit is provided for export incentives, the Customer
hereby accepts; to act in compliance with the incentive legislation and export
terms; to obey any and all principles and procedures relevant to export; and that
any and all legal, ﬁnancial and penal consequences of any incompliance with
the export incentive legislation and exchange legislation shall belong to the Customer.
15. USAGE OF CREDIT IN INCENTIVE TRANSACTIONS
15.1. Usage of Credit Pursuant To Incentive Regulations
15.1.1.
In cases where the Bank provides credit in transactions that beneﬁt
from incentive schemes, such usage shall comply with the provisions of law, bylaw, notiﬁcation and legislation that are in force or that shall enter into force afterwards and with relevant implementations.
15.1.2.
Regarding this credit and the transactions that are subjects of credit,
the Customer accepts and undertakes beforehand to lodge all applications that
should be made, and submit all documents that should be submitted to relevant
authorities in full and in time.
15.2. Consequences of Not Respecting Liabilities
15.2.1.
In cases of not respecting the purpose, period, condition and all provisions that are necessitated by opportunities such as low proﬁt share, tax, fee,
picture, funds, commission, bonus, expense and so forth that are applied on transactions subject to incentive credit, and by exception, exemption, or discounts that
are bestowed, the Customer is responsible for all legal, criminal, ﬁnancial and
administrative consequences related with low proﬁt share, tax, fee, picture, funds,
and so forth that are applied on those.
15.2.2.
In case the Bank encounters a payment request or makes a payment
on these matters, the Customer undertakes to instantly cover these requests and
payments.
15.2.3.
Other provisions of this Contract that could be applied upon this credit
are exactly valid for these credits hereby.

Madde 16. KREDİNİN KÂR - ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMI OLARAK KULLANDIRILMASI
16.1. Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırımı Sözleşmesi Hükümlerinin Önceliği
Müşteri’ye tanınan limitin, kısmen veya tamamen kâr-zarar ortaklığı yatırımı şeklinde kullandırılması ve bu konuda özel bir sözleşme imzalanması halinde öncelikle bu konuda imzalanacak kâr-zarar ortaklığı yatırımı sözleşmesinin özel sözleşme hükümleri uygulanacaktır.
16.2. Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırımı Sözleşmesi Veya Hüküm Bulunmayan Durumlar
Kâr-zarar ortaklığı yatırımı sözleşmesi imzalanmaması veya kâr-zarar ortaklığı
yatırım sözleşmesi imzalanmadan önceki ilişkiler ve bu özel sözleşmede hüküm
olmayan durumlarda Sözleşme’nin hükümleri bu ilişkiler için de aynen uygulanacaktır.

16. PROVIDING CREDIT AS PROFIT – LOSS INVESTMENT PARTNERSHIP

Madde 17. KREDİNİN MAL KARŞILIĞI VESAİKİN SATIMI FİNANSMANI OLARAK KULLANDIRILMASI
17.1. Mal Karşılığı Vesaik ve İlgili Belgelerin Düzenlenmesi ve Teslimi
17.1.1. Müşteri, yürürlükteki ihracat rejimi, ilgili yönetmelik ve sair tüm yasal düzenlemeler ile akreditif şartlarına ve diğer esaslara uygun malların mülkiyetini ve
niteliğini gösteren konşimento, fatura, menşe belgesi, çeki listesi, paketleme listesi veya bunun gibi mal karşılığı vesaiki Banka’ya tevdi etmeyi, özellikle mallara ait
her türlü konşimento ve hamule senetlerini gereğine göre doğrudan doğruya Banka adına düzenlemeyi veya Banka’ya ciro yoluyla temlik etmeyi taahhüt eder.

17. PROVIDING THE CREDIT AS SALE FINANCING OF DOCUMENTS
AGAINST GOODS
17.1. Issuing and Delivery of Documents Against Goods and of Relevant Documents
17.1.1. The Customer undertakes to commend bills of lading, invoice, certiﬁcate of
origin, certiﬁcate of weight, packaging list or such documents against goods that
show the ownership and quality of goods that comply with all legal regulations
such as exportation, relevant regulation and so forth that are in force, and with LC
conditions and other rules to the Bank, to issue every kind of bill of lading and bill
of carriage that particularly belong to goods, directly in the name of the Bank as
required or to assign them to the Bank by endorsement.
17.1.2. Without a meaning of liability, the Bank shall be able to examine, if they
request so, about whether the bill of lading belongs to a real loading and the
Customer shall submit every kind of information and document requested by the
Bank on that matter to the Bank.

17.1.2. Banka bir yükümlülük anlamında olmamak üzere dilediği takdirde konşimentonun gerçek bir yüklemeye ait olup olmadığını inceleyebilecek ve Müşteri de
bu konuda Banka’nın talep edeceği her türlü bilgi, belgeyi Banka’ya verecektir.

16.1. Priority of the Provisions of Proﬁt-Loss Investment Partnership Contract
In cases of providing the limit bestowed on the Customer as proﬁt-loss investment
partnership in whole or in part and signing a private contract on that matter, the
private contract provisions of the proﬁt-loss investment partnership contract to be
signed upon that matter shall be primarily applied.
16.2. Circumstances Without a Proﬁt-Loss Investment Partnership Contract or
Provision
In circumstances where there is no signed Proﬁt-Loss Investment Partnership
Contract or where there are relations before the Proﬁt-Loss Partnership Contract
is signed and where there is no provision in this private contract, the provisions of
the Contract shall be exactly applied also for these relations.
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17.1.3. Müşteri, gerek Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, gerekse dış ticaret ile ilgili hususları düzenleyen veya ileride düzenleyecek olan her türlü ulusal ve
uluslararası yasal düzenleme hükümleri ve uluslararası bankacılık teamülleri uyarınca Müşteri tarafından yerine getirilmesi gerekli bilcümle yükümlülüğü Banka’nın
hiçbir ihtar ve/veya ihbarına gerek kalmadan yerine getireceğini, bu hususlara
uymamasından kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını peşinen kabul etmiştir.
17.1.4. Müşteri, muhabir bankayı tespit ve tayin yetkisini Banka’ya tanımıştır.
17.1.5. Mallara ve mallara ilişkin vesaiklere, muhabir bankalarının işlemlerinden,
davranışlarından ve bu ilişkiye ait tüm iş ve işlemler ile ilgili hukuki, mali, idari ve
cezai tüm sorumluluk Müşteri’ye ait olup, Banka’nın uğrayacağı her türlü zarar
Müşteri tarafından derhal nakden ve def’aten ödenecektir.
17.2. Vesaikler ile İlgili Olarak Banka Tarafından Yapılacak Ödemeler
17.2.1. Banka, Sözleşme ile tanıdığı kredinin tamamını veya bir kısmını Müşteri’nin
ihraç ettiği mal karşılığı vesaikin ﬁnansmanı yoluyla kullandırması halinde, vesaik
fatura değerinden, taraﬂarın anlaşacağı vade ve kâr marjına göre tespit edilecek
kârın ve muhabir banka, komisyon ve masraﬂarın düşülmesinden sonra kalan
meblağ kredi olarak kullandırılacaktır.
17.2.2. Yurt içi veya yurtdışı bankaların/ﬁnans Bankalarının Banka’dan talep edecekleri her türlü komisyon, masraf, vergi ve sair tüm yükümlülükler Müşteri tarafından nakden ödenecektir. Yukarıdaki yükümlülüklerin Banka tarafından ödenmesi
halinde Müşteri’nin hesabına re’sen borç kaydedilecektir.
17.3. Vesaik Bedellerinin Banka’ya Ödenmemesi, Geç Ödenmesi
17.3.1. İhracat ile ilgili vesaiklerin her ne şekilde olursa olsun muhabir banka tarafından iade edilmesi veya ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ve sair hukuki sebeplerle
veya mücbir sebepler dahil her ne sebepten dolayı olursa olsun amir banka veya
alıcı ﬁrma tarafından vesaik bedelinin ödenmemesi veya muhabir banka/Banka
tarafından gönderilmemesi ve sair nedenle vesaik bedelinin hangi nedenle olursa
olsun Banka’ya gönderilmemesi ve Banka tarafından tahsil edilememesi veya
geç ödenmesine ilişkin tüm sorumluluk ve sonuçlar Müşteri’ye aittir.
17.3.2. Vesaik bedellerinin ödenmemesi halinde Müşteri; Banka’dan mal karşılığı
vesaikin ﬁnansmanı yoluyla almış bulunduğu krediyi kredinin kullanım tarihinden
bu bedelin Müşteri tarafından Banka’ya iade tarihine kadar geçen sürelere ilişkin
olan gecikme kâr payı ile birlikte derhal ödemeyi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt
etmiştir.
17.3.3. Vadesinde ödenmeyen vesaik/ihracat bedelleri için de yukarıdaki hükümler ile Sözleşme’deki hükümlere göre ayrıca gecikme kâr payı tahakkuk ettirileceğini Müşteri peşinen kabul etmiştir.
17.3.4. Döviz kurlarındaki artış veya eksilmeler sureti ile meydana gelebilecek
tüm riskler Müşteri’ye ait olup, bu riskler ile komisyonlar ve sair giderlere ilişkin
tüm masraﬂar Müşteri tarafından ödenecektir.
17.4. Uygulanacak Diğer Hükümler
17.4.1. Mallara ilişkin olarak, borçların vadesinde ödenmemesi ve geç ödenmesinin sonuçlarına ilişkin hükümler ile malların, vesaiklerin nitelikleri ve bunlara ilişkin
olarak Banka’nın yetkileri hakkındaki gerek ithalat ve gerekse ihracat kredilerine
ilişkin hükümler başta olmak üzere Sözleşme’nin diğer tüm hükümleri niteliklerine
uygun oldukça aynen bu krediler için de uygulanacaktır.
17.4.2. İhracat, dış ticaret, kambiyo başta olmak üzere konuya ilişkin tüm iç düzenlemeler ile uluslararası tüm düzenlemeler ve bankacılık uygulamaları aynen
geçerlidir.
Madde 18. KREDİ MEKTUPLARI
18.1. Kredi Mektuplarının Verilmesi
18.1.1. Müşteri, talep ettiği kredi mektuplarının vadesi ve sair hususlardaki taleplerini Banka’ya yazılı olarak bildirecektir.
18.1.2. Verilecek kredi mektuplarının miktar, vade ve hangi şube veya muhabir
üzerine verileceği ayrıca Banka tarafından belirlenecektir.
18.2. Müşteri’nin Yükümlülükleri
18.2.1. Verilecek kredi mektubu komisyonu, varsa vergi ve sair masraﬂarı ile birlikte Banka’ya nakden ödenecek veya Banka’nın kabulü halinde karşılığı nakit ve
sair rehin ile temin edilecektir.
18.2.2. Kredi mektubu, mektup içinde yazılı vade dahilinde kısmen veya tamamen
kullanılmadığı takdirde, bakiyesini muhatap şube ve muhabirlerden değil, yalnız
krediye tahsis eden şubeden istirdat edilecektir.
18.2.3. Kredi mektubunu kısmen veya tamamen kullanmamasından dolayı Banka tarafından alınan komisyonun bir kısmını veya tamamının iadesini istemeye
Müşteri’nin hakkı olmayacaktır.
18.2.4. Verilen kredi mektubunun yitirilmesi halinde, Müşteri durumu Banka’ya
ihbar ederek kredi mektubunun usulen iptalini talep edecektir. Bu ihbar işleminin yapılmaması veya kredi mektubunun herhangi bir anda ve şekilde üçüncü bir
şahıs eline geçmesinden veya sair sebeplerden, dolayısıyla yapılan tediyelerden
de, Banka’ya herhangi bir sorumluluk ve zarar düşmeyeceğini Müşteri şimdiden
kabul ve taahhüt etmektedir.

17.1.3.
The Customer shall acknowledge beforehand that he shall fulﬁll his
liabilities in all that is necessary to be fulﬁlled by the Customer according to the
Protection of the Value of Turkish Currency Law and to every kind of national and
international legal regulation provisions and international banking practices that
frame or that shall frame issues about foreign trade, without the necessity of any
warning and/or notice of the Bank, and that every kind of responsibility rising from
not complying with these issues belongs to himself.
17.1.4.
The Customer authorizes the Bank to determine and to assign the
corresponding Bank.
17.1.5.
Every legal, ﬁnancial, administrative and criminal responsibility that is
related with goods and documents on goods, with the transactions and behaviors
of the corresponding bank / Banks, and about all deeds and transactions of this
relation belongs to the Customer, and every kind of loss suffered by the Bank shall
be paid by the Customer at once, in cash and in a single sum.
17.2. Payments To Be Made By The Bank Appertaining To Documents
17.2.1.
The Bank shall provide the amount that remains after the proﬁt to be
determined according to the maturity and proﬁt margin to be agreed by the parties,
and after the corresponding bank, commission and expenses are deducted from
the document invoice value, in the event of providing the credit bestowed with
the Contract in whole or in part via the ﬁnancing of the document against goods
exported by the Customer.
17.2.2.
All liabilities such as every kind of commission, expense, tax and so
forth to be requested by local banks or banks abroad/Finance Banks from the
Bank, shall be paid by the Customer in cash. In case the liabilities above are paid
by the Bank, it shall be charged to Customer’s account on its own motion.
17.3.
Not Paying Document Fees To The Bank, Late Payment
17.3.1.
All responsibility and consequences regarding the fact that document
fee is not submitted to the Bank for whatever reason and that document fee is
not collected by the Bank or it is paid late because of the facts that documents
about export are not returned by the corresponding bank by any means, or the
document fee is not paid or by the issuing bank or by the buyer or that it is not
sent by the corresponding bank for whatever reason including force majeure and
legal reasons such as cautionary attachment, cautionary judgment, belongs to the
Customer.
17.3.2.
In case the document fees are paid, the Customer irrevocably acknowledges and undertakes to pay the credit he has obtained from the Bank
via ﬁnancing of document against goods, with the deprival of share bonus that is
present in periods that have passed from the date of credit usage to the date of
return of this amount by the Customer to the Bank.
17.3.3.
The Customer acknowledges beforehand that detention share bonus
shall be separately accrued
for the document/export fees that are not paid at maturity, according to the provisions above and to provisions in the Contract.
17.3.4.
All risks that may occur by means of increases or decreases in exchange rates belong to the Customer, those risks and all expenses such as commissions and so forth shall be paid by the Customer.
17.4. Other Provisions To Be Applied
17.4.1.
All other provisions of this Contract hereby, particularly the provisions
on goods related with the facts that the debts are not paid at maturity or are paid
late, and provisions related with the qualities of goods and documents, and with
import and export credits about the Bank’s authorities
on those matters, shall be exactly applied to these credits as long as they suit
their qualities.
17.4.2.
All internal regulations and all international regulations and banking
practices on the subject, particularly export, foreign trade and foreign exchange,
are exactly valid.
18. LETTERS OF CREDIT
18.1. SUBMITTAL OF THE LETTERS OF CREDIT
18.1.1. The Customer shall notify the Bank in written about his requests on issues
such as the maturity of the letters of credit he has requested and so forth.
18.1.2.
The amount and maturity of the letters of credit to be submitted, and
upon which branch or correspondent they shall be given, shall be separately determined by the Bank.
18.2. Liabilities Of The Customer
18.2.1.
The bill of credit to be submitted shall be paid to the Bank in cash
along with its expenses such as commission, tax (if any) and so forth, or equivalent shall be procured via deposit such as cash and so forth if the Bank approves
so.
18.2.2.
In case the bill of credit is not used in whole or in part within the
maturity that is written on the bill, the balance of account shall be recovered only
from the branch that assigns for credit, not from addressees of branches or correspondents.
18.2.3.
The Customer shall have no rights to reclaim the commission taken by
the Bank in whole or in part because of the fact that the bill of credit is not used in
whole or in part.
18.2.4.
In the event of losing the bill of credit given, the Customer shall report
the situation to the Bank and request the duly cancellation of the bill of credit.
The Customer acknowledges and undertakes beforehand that the Bank has no
responsibility and loss from the reasons such as the facts that the reporting act is
not performed, or that it enters into possession of a third party in any moment and
manner and so forth, and also from paid debts accordingly.
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Madde 19. KREDİNİN, MADEN/METAL ALIM-SATIMI YOLUYLA KULLANDIRILMASI
19.1. Genel Esasları
19.1.1. Kredinin kısmen veya tamamen, kıymetli maden alım-satımı yoluyla kullandırılması halinde, Sözleşme’nin ilgili diğer hükümleri ile birlikte aşağıdaki hükümlerinin de geçerli olacağını Müşteri kabul eder.
19.1.2. Taraﬂar, işbu maddede ifade edilen hüküm ve şartlar dâhilinde; Banka’nın
çalışma prensiplerine ve katılım bankacığı ilkelerine aykırılık teşkil etmeyen biçimde maden alım-satımı yoluyla gerçekleşecek işlemlerin şartlarını düzenleyen
işbu madde üzerinde mutabık kalmışlardır. Buna göre; Banka, Müşteri’nin talep
edeceği madenin peşin bedelini ödeyerek, yine Müşteri’nin talebinde belirttiği yerden (bu yer Müşteri aksini belirtmediği sürece Londra Metal Borsası’dır) satın
alıp, üzerine mutabık kalınan kârı ekleyerek vadeli olarak Müşteri’ye satacaktır.
Müşteri ise belirlenen vadede mutabık kalınan vadeli satım bedelini Banka’ya
ödeyecektir.
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19.2. Banka’nın Yetkilendirilmesi
19.2.1. Müşteri, işbu madde ve buna bağlı olarak verilen verilecek talep formunda/
talimatta zikredilen her tür alım-satım işlemi ile bu işlemlerin gerektirdiği sözleşme, yazışma, alım-satım bedellerini belirleme veya benzeri muameleleri kendi
(Müşteri) nam ve hesabına gerçekleştirmek ve/veya gerektiğinde başkalarını tevkile de yetkili olmak üzere Banka’yı yetkili kılmıştır. Banka, Sözleşme’deki bu yetki
ve düzenlemeye uygun olarak, söz konusu maden alma ve satma işlemlerini
Müşteri adına (gerek bizzat ve gerekse Broker’lar aracılığıyla) vekâleten gerçekleştirmeye yetkilidir.
19.2.2. Sözkonusu bu işlemlerde Banka, sadece ve münhasıran bu maddede
zikredilen ilişki bakımından (Banka çalışma prensipleri gereği) ve zorunlu olarak
Müşteri adına işlem yapmaktadır. Normalde Müşteri kendi adına hareket eden
Broker’ı kendisi tayin etmelidir. Ancak, bunun mümkün olamadığı durumlarda
Banka yukarıda da değinildiği gibi çalışma prensipleri bakımından, Müşteri adına
hareketle işlemler yapmaktadır. Taraﬂar arasındaki bu ilişkiye TBK’daki vekâlet
hükümleri uygulanmaz. Taraﬂar bu hususta gayrikabili rücu mutabık olup; Müşteri
konuya ilişkin haklarından peşinen feragat etmiştir.

19. PROVIDING CREDIT VIA MINE/METAL PURCHASE AND SALE
19.1. General Principles
19.1.1.
In case the credit is provided via precious metal purchase and sale in
whole or in part, the Customer acknowledges that the provisions below shall be
valid along with other relevant provisions of the Contract.
19.1.2.
The parties have come to terms on this article hereby which arranges
the conditions of transactions that shall substantiate via mine purchase and sale,
within the provisions and conditions expressed in this article hereby, in a manner
that does not contradict with the operation principles of the Bank and of participation banking. Accordingly, the Bank shall pay the cash value of the mine to be
requested by the Customer, shall purchase it from the place (it is the London
Metal Market unless the Customer states otherwise) indicated also in the Customer’s request, and shall sell for the settlement by adding the agreed proﬁt to the
Customer. The Customer shall pay the agreed hedge value within the determined
maturity to the Bank.
19.2. Authorization of the Bank
19.2.1. The Customer hereby authorizes the Bank to determine any kind of sales/
purchase transaction mentioned in this article and in the request form/instruction
to be given in relation with this, and to determine values of contracts, correspondences and transactions or to perform similar proceedings in his own name (the
Customer) and on his own account and/or to delegate others when necessary.
The Bank is also authorized to vicariously perform the aforesaid mine transactions in the name of the Customer (both in person and via Brokers) in accordance
with this authorization and regulation in the Contract.
19.2.2.
The Bank performs these transactions on behalf of the Customer only
and exclusively (by banking operation principles) and mandatorily in terms of the
relation mentioned in this article. Normally, the Customer should appoint the Broker who will act on his behalf. However, in such cases where this is not possible,
the Bank transacts on behalf of the Customer in terms of the operation principles
as mentioned above. Proxy provisions set forth under the Turkish Code of Obligations are not applied on this relationship between parties. The parties irrevocably
agree on this issue, and the Customer waives beforehand from his rights related
with this matter.

Banka/ Bank

Müşteri/ Customer
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Severally Liable
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Müteselsil Borçlu/
Joint Surety and Joint and
Severally Liable

Müteselsil Keﬁl ve Müşterek
Müteselsil Borçlu/
Joint Surety and Joint and
Severally Liable

Müteselsil Keﬁl ve Müşterek
Müteselsil Borçlu/
Joint Surety and Joint and
Severally Liable

Müteselsil Keﬁl ve Müşterek
Müteselsil Borçlu/
Joint Surety and Joint and
Severally Liable

Müteselsil Keﬁl ve Müşterek
Müteselsil Borçlu/
Joint Surety and Joint and
Severally Liable
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Joint Surety and Joint and
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19.3. İşlemlerin Niteliği
19.3.1. İşlemler aşağıdaki yer alan esas ve usullere göre gerçekleştirilecektir.
19.3.2. Banka, Müşteri’nin talebi ile ilgili maden (metal) borsasından (LME) peşin
bedelle satın aldığı madeni, işbu madde hükümleri dâhilinde Müşteri’ye vadeli
olarak satacaktır. Müşteri,geri ödeme borcunu; madenin peşin bedelinin üzerine
mutabık kalınan kârın ilavesi suretiyle bulunacak vadeli satım bedelini belirlenen
vadelerde Banka’ya ödemek suretiyle ifa edecektir.
19.3.3. Banka, Müşteri’ye vadeli olarak sattığı sözkonusu madeni, ilgili borsada
Müşteri’nin vekili sıfatıyla gerekirse eş zamanlı olarak paraya çevirip,satılan
madenin tutarını Müşteri’nin hesabına aktaracak ve/veya işbu bedeli Müşteri’nin
mevcut borçlarına mahsup edecektir.
19.3.4. Alım-satıma konu madenin sertiﬁkaları Banka adına düzenlenecektir; madenin peşin alınması ile paraya çevrilmesi (satılması) borsa dâhilinde, Banka’nın
Müşteri’ye vadeli satımı ise borsa haricinde Sözleşme hükümleri tahtında gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla, Müşteri’nin talebi ile Banka’nın madeni satın alması
ve sertiﬁkalarının Banka adına düzenlenmesini müteakip, Taraﬂar’ın vadeli alım
-satıma ilişkin iradelerinin birleştiği ve vadeli alım -satım işleminin tamamlandığı;
mülkiyetin Müşteri’ye Sözleşme hükümleri tahtında teslimsiz geçtiği kabul olunur.

19.3.5. Banka’nın alma, satma ve paraya çevirme işlemlerinde yararlanacağı aracıların (Broker’ların) seçimi tamamen Banka’nın kendi inisiyatif ve ihtiyarındadır.
19.3.6. Taraﬂar gerektiğinde bu konuda özel sözleşme imzalayabilecek olup, imzalanacak özel sözleşmede hüküm olmayan tüm konularda Sözleşme hükümleri
aynen geçerli olacaktır.
19.4. Banka Prensiplerine Uygunluk
İşbu maddede zikredilen işlemler, ilgili mevzuatta zikredilen ve çalışma prensiplerine uygun maden cinsleriyle gerçekleştirilecek olup; Banka’nın çalışma prensipleri ile tam bir uygunluk içindedir. Banka’nın, prensiplerine uygun olmayan Müşteri
taleplerini sebepsiz reddetme hakkı saklıdır.
19.5. Banka’nın Yetkileri Ve Müşteri Yükümlülükleri
19.5.1. Banka, işbu maddede zikredilen alım-satım şartlarının gereği gibi yerine
getirilmesi için gerekli gördüğü her türlü önlemi almaya ve ilgili her türlü işlemi
yapmaya yetkilidir. Bu bağlamda Banka, Müşteri nam ve hesabına olmak üzere
gerekli tahsilât işlemlerini yapmaya, ilgili sözleşmeleri imzalamaya, ciro ve temlik muameleleri yapmaya ve gerekli gördüğü diğer tüm işlemleri yapmaya yetkili
kılınmıştır. Müşteri, (gerekli olması ve Banka tarafından talep edilmesi halinde)
her işlem bazında düzenleyeceği yetki belgesini imzalayıp, Banka’ya vermeyi
gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
19.5.2. Müşteri, bu maddede zikredilen yöntemle kullandığı kredi tutarlarını ve bununla ilgili komisyon ve/veya diğer masraﬂarı, taahhüt ettiği ödeme planına göre
ve ayrıca hiçbir ihtar veya ihbar keşidesine lüzum olmaksızın derhal, tam ve eksiksiz olarak Banka’ya ödeyeceğini; aksi takdirde temerrüde düşmüş sayılacağını
ve temerrüdün sonuçlarına katlanacağını, ayrıca temerrüdü sebebiyle Banka’ya
olan tüm borçlarının sözleşme hükümleri tahtında muacceliyet kesbedeceğini
gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
19.5.3. Müşteri, bu madde kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için yukarıdaki yükümlülükler yanında ayrıca lüzum eden tüm belgeleri imzalayıp vermeyi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
19.5.4. Müşteri,alım-satımı yapılacak madeni/metali, Banka’nın aracılığı ve
Banka ile mutabık kalınan esas ve koşullar dışında satamaz, hiçbir şekilde
rehin,temlik,devir ve sair tasarruﬁ işleme konu yapamaz.Müşteri adına alınacak
maden/metal Banka lehine rehinlidir.

Madde 20. ÇEK KREDİSİ
20.1. Müşteri’ye teslim edilen çek defterindeki her bir çek yaprağı için Banka’nın
ilgili mevzuat kapsamında ödemekle sorumlu olduğu tutarlar nedeni ile Müşteri
hesabına gayrinakdi kredi risk girişi yapılır. Çek sorumluluk bedelinin ödenerek,
riskin nakde dönüşmesi, çek asıllarının iadesi, çeklerin hükümsüz kaldığına dair
kesinleşmiş mahkeme kararının ibrazı veya ilgili mevzuat kapsamında gayrinakdi
risk sona erene kadar işbu gayrinakdi risk kaydı Müşteri hesabında devam eder.
20.2. Banka tarafından çek sorumluluk bedelinin ödenmesi halinde, gayrinakdi
olarak takip edilen risk, nakde dönüşerek, Sözleşme’de geçerli nakdi kredi hükümleri geçerli olacaktır. Çek sorumluluk bedelleri yanında, Banka tarafından
Müşteri’ye verilen çek defterinin çek mevzuatı ve uygulamalarına aykırı kullanılması, sahtelik, tahrifat, ekonomik ve sosyal duruma aykırılık ve sair nedenlerle Banka tarafından çek hamili ve sair üçüncü kişilere yapılacak ödemeler
de Müşteri hesabına borç kaydedilecek ve bunlar Müşteri tarafından ödenecek,
ödemenin yapılmaması halinde de Sözleşme hükümlerine göre gecikme kâr payı
ve borçlunun temerrüdü ile ilgili olarak yasalarda yer alan temerrüt sonuçları ile
birlikte talep, tahsil ve takip edilecektir.
20.3. Müşteri, kendisine verilen çek defterini özenle saklamayı kabul eder. Çek
defterinin ve/veya imzalı, imzasız yapraklarının zayi edilmesi nedeniyle doğabilecek suiistimal ve zararlardan Müşteri sorumludur.

19.3. Nature of Transactions
19.3.1. Transactions shall be performed according to the basis and procedures
below.
19.3.2.
The Bank shall sell forward to the Customer within the provisions of
this article the valuable mines, which it purchases against the cash value of these
materials from the respective mine (metal) market (LME) upon the Customer’s
request thereof. thre debt of the Customer related to this sales transaction will be
determined by adding a mutually agreed proﬁt to the cash price of the valuable
mines and the Customer repay its debt to the Bank in predeﬁned installments.
19.3.3.
When necessary, the Bank shall liquidate the aforementioned valuable mines it has sold forward to the Customer, in the capacity of the Customer’s
proxy in the relevant market, shall transfer the amount to the Customer’s account
and/or offset the Customer’s debts with the liquidated value.
19.3.4.
Certiﬁcates of the sold-purchased valuable mines will be issued in favor of the Bank; cash purchase and liquidation (sale) of the valuable mines will be
performed within the metal exchange while forward sale of them to the Customer
by the Bank will be performed outside of the metal exchange, however pursuant
to the provisions of the Agreement in any case. Therefore, following the purchase
of the valuable mines by the Bank upon the request of the Customer thereof
and issuance of the certiﬁcates of these valuable mines in favor of the Bank, the
Parties will be accepted to have mutually agreed on the forward sales/purchase
transaction and thus the forward sales/purchase transaction is completed; the
property of these valuable mines is transferred absolutely to the Customer under
the provisions of the Agreement.
19.3.5.
The Bank is completely free and authorized to appoint the mediators
(Brokers) who will be employed in the sales, purchase and liquidation transactions.
19.3.6.
While the Parties may sign a special contract thereof, for any and all
issues that are not mentioned under this special contract will be subject to the
provisions of this Agreement.
19.4 Compliance with Bank Principles
Procedures stated in this article shall be realized with mine types that are stated
in the related legislation and that comply with the working principles, and are in
complete conformity with the Bank’s working principles. The Bank’s right to reject
Customer claims that are not in compliance with its principles, without reason, is
reserved.
19.5 Powers of the Bank and Responsibilities of the Customer
19.5.1. The Bank is authorized to take whatever precautions and conduct all procedures it deems required to fulﬁll the purchase-sale conditions stated in this article. In this framework, the Bank has been authorized, on behalf and account of the
Customer, to conduct required collection procedures, sign required agreements,
conducts endorse and disposition procedures and conduct all other procedures
it deems necessary. The Customer (if necessary and requested by the Bank) irrevocably accepts and warrants to sign and submit to the Bank, the authorization
certiﬁcate to be issued by the Bank at every procedure.
19.5.2. The Customer irrevocably accepts and warrants that they shall at once
and in full, pay to the Bank the credit amounts they used through the method
stated in this Article, and all related fees and/other expenses, in line with their
warranted payment plan and with no need for any warning bills; that they shall be
deemed in default otherwise and bear consequences of such default, in addition,
that all debts to the Bank due to default shall mature.
19.5.3. The Customer accepts and warrants to sign and submit all necessary
documents beside above counted, for realization of the procedures in scope of
this Article.
19.5.4. The Customer may not sell the sold-purchased valuable mines by any
means other than the brokerage of the Bank or incompliant with the principles
and conditions agreed mutually with the Bank, use these valuable mines in such
disposal transactions as pledge, transfer, assignment, etc. The valuable mines
that are to be purchased on behalf of the Customer will be pledged in favor of
the Bank.
20. CHECK CREDIT
20.1. Due to the amounts the Bank has to pay for each sheet of check on the
checkbook given to the Customer, a non-cash credit risk entry is entered into the
Customer’s account. Until the check responsibility payment is done and the risk
turns into cash, originals of checks are returned, and there is the court decree that
the checks are void are submitted, or the non-cash risk is concluded within scope
of the related directive, this non-cash risk record continues in the Customer’s account.
20.2. In case check responsibility fee is paid by the Bank, the risk, which was followed as non-cash, shall turn into cash and the cash credit provisions valid in the
Agreement shall be effective. In addition to check responsibility fees, recorded in
the Customer’s account as debt shall be the payments to be made by the Bank to
third persons due to the checkbook provided by the Bank to the Customer being
used against check directives and applications, artiﬁciality, forgery, discrepancy
with economic and social situation and other reasons, and shall be paid by the
Customer, and in case such payments are not made, the default proﬁt share in
line with Agreement provisions and consequences of default stated in the laws in
relation to the debtor’s default, shall be requested, collected and followed.
20.3. The Customer accepts to meticulously maintain the checkbook provided
to them. Customer is responsible for possible misuse and damages loss of the
checkbook and its signed and / or unsigned sheets.
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20.4. Müşteri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) m.799 maddesi uyarınca yazılı olarak yapacağı çekten cayma ihbarının Banka’ya ulaşmasına kadar
ibraz süresi geçmiş çekleri Banka’nın ödeyebileceğini ve bu takdirde bedellerinin
de hesabına borç yazılacağını kabul eder.
20.5. Banka, Müşteri’ye verdiği çek defterinin geri verilmesini her zaman isteyebilir. Ayrıca Müşteri, kredinin kapatılması halinde kullanılmayan çek defteri ve çekleri Banka’ya iade edeceğini kabul eder.
20.6. Müşteri, Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen Çek Kredisi
olarak kullandırılması halinde, Çek Kredisi hakkındaki yukarıdaki hükümler yanında Sözleşme’nin başta Garanti Taahhütleri olmak üzere ilgili diğer tüm hükümlerinin birlikte geçerli olduğunu kabul eder.
Madde 21. KREDİNİN, MÜŞTERİ’YE NAKİT ÖDEME YAPILMASI VEYA MÜŞTERİ İÇİN ÖDEME YAPILMAK SURETİ İLE KULLANDIRILMASI
21.1. Kredi Bedelinin Ödenmesi Ve Banka’nın Yetkileri
21.1.1. Banka, Müşteri’ye tanınan kredi limitini, Müşteri hesaplarında para olmamasına karşın: Müşteri’nin aldığı veya alacağı mal ve hizmet bedellerinin nakden
ödenmesi, Müşteri’nin keşide ettiği çek bedellerinin veya kredi kartı, banka kartı ve sair kartlarla nakit çekilmesi veya Müşteri’nin vermiş olduğu havale veya
EFT talimatlarının kısmen veya tamamen ödenmesi, bloke çek verilmesi ve bloke
çek bedelinin ödenmesi, eğitim gideri, SSK primi, vergi, harç, resim, elektrik, su,
doğalgaz, telefon, internet ve sair taksitli, tek ödemeli, vadeli, süreli, belirli veya
belirsiz bazı ödemelerin yap›labilmesi veya kısa süreli nakit aktarımı suretiyle
yararlanması için kullandırabilecektir. Buna göre Banka; Müşteri’nin talep ettiği
tutarı, nakden Müşteri hesabına aktaracak ve bu tutarı mutabık kalınan süre için
Müşteri’nin istifadesine sunacaktır.
21.1.2. Müşteri, katılım bankacılığı uygulamasında bu şekilde kredi kullanımının
istisnai olduğunu, Banka’nın kredi limitinin bu şekilde kullandırılmasını kabul etmek zorunda olmadığını, bu maddede zikredilen kredilerin kullandırılmasını; münhasıran Banka tarafından belirlenecek olan bir dizi kriter veya şartın bir arada
tahakkukuna bağlayabileceğini, bazı sınırlamalar koyabileceğini, bu kriter, şart ve
sınırlamaların krediye ve kredinin kullandırılmasına ilişkin olabileceği gibi, bizzat
Müşteri ile ilgili kriter, şart veya sınırlamalar da olabileceğini, Banka tarafından
belirlenecek bu kriter veya şartlara herhangi bir biçimde itirazda bulunmayacağını;
limit tahsis edilmiş olsa veya daha önce taahhüt edilmiş olsa da bu maddede zikredilen kredilerin kullandırılmasının münhasıran Banka’nın ihtiyarında olduğunu,
Banka’nın her bir işlem için talep alma veya ayrıca talep almadan kullandırmaya,
her bir işlem için kabul yazıl başvuruda bulunulmasını istemeye veya ayrıca bir
başvuru olmadan yukarıdaki ödemelerden herhangi birisi şeklinde kullandırmaya,
daha önce kabul edilen kullandırma biçimlerinde kullandırmamaya, bu şekillerdeki kullandırmaları durdurmaya, iptal etmeye,değiştirmeye ve sair tüm yetkilere
sahiptir. Banka’nın tanınan kredi limitini, ödemelerin yapılması sureti ile kullandırması halinde, kullanılacak kredinin miktarı, krediye uygulanacak kâr payı ve komisyon oranları, ödenecek masraﬂar ve sair mali yükümlülüklerin miktarı, kredinin
geri ödeme vadesi gibi tüm şartları tek taraﬂı olarak belirlemeye yetkili olduğunu
beyan ve taahhüt etmektedir.Banka bu yetkileri için ayrıca bir bildirimde bulunmak
zorunda olmayıp, bu konudaki Banka uygulamaları ile bu konularda res’en yapacağı borçlandırma ve sair işlemleri Müşteri peşinen kabul etmiştir.
21.1.3. Bu kredilerin kullandırılması için Banka tarafından talep edilecek teminatların (özellikle nakdi teminatın kısmen veya tamamen hesaba yatırılmış ve gerekli
rehin/blokaj işlemlerinin) tesis edilmiş olması şarttır. Banka teminatların nitelik ve
niceliği hususunda tamamen serbest olup, her bir kredide farklı uygulama yapabilir. Teminat uygulamasındaki farklılık, ayrı krediler için Müşteri’ye herhangi bir
hak bahşetmeyeceği gibi, Banka bakımından da bir taahhüt veya yükümlülük
oluşturmaz.
21.1.4. Müşteri, bu kredi talebini havi müracaat formunda, geri ödeme süresi ve
şeklini de belirtecektir. Müşteri’nin imzalayarak Banka’ya vereceği müracaat formu işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, imzalanmış
olarak Banka’ya verilen müracaat formundaki talep ve taahhütler Müşteri bakımından geçerli ve bağlayıcıdır, ancak Banka için bağlayıcı olmayıp, Banka krediyi
kullandırıp kullandırmamakta veya belirtilen vade ve oranları kabul edip etmemekte serbesttir. Herhangi bir sebeple, müracaat formunda geri ödeme süresi belirtilmemiş ve geri ödeme konusunda Banka’ya yazılı bir taahhütte bulunulmamış ise,
bu takdirde Banka’nın yazılı ilk talebi üzerine Müşteri krediyi derhal geri ödemek
zorundadır.
21.1.5. Banka, bu şekilde kullanılan kredi için kâr payı almadan sadece masraf ve
komisyon almakla yetinmek veya belirleyeceği akdi kâr payına tahsil etmek, belirli
şartların gerçekleşmesine bağlamakta serbesttir.
21.1.6. Banka, bu maddede zikredilen krediyi, Sözleşme hükümleri dâhilinde TL
veya dövize endeksli olarak kullandırabilir. Kredinin dövize endeksli olarak kullandırılması halinde, endekslemede ( yapılacak ödeme miktarının tespitinde) esas
alınacak kur, endeksleme anındaki Banka döviz alış kuru olacaktır. Endekslemede esas alınacak kur/ﬁyat, endeksleme anındaki Banka alış kuru/ﬁyatı ve geri
ödemede ise Banka satış kuru/ﬁyatıdır. Müşteri, Bankaca belirlenen ve uygulanan
kur/ﬁyatlara karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder .
21.1.7. Bu madde hükmü hiçbir surette diğer kredi türlerine teşmil edilemez.
21.2. Geri Ödemeler

20.4. The Customer accepts that the Bank may pay the checks, of which the submitting period has passed, written until the check-give up notiﬁcation, which the
Customer shall make as per Article 799 of the Turkish Commercial Code (TCC)
Nr.6102, reached to the Bank, and that in this case such fees shall be recorded
as debt into their account.
20.5. The Bank may at any time for the return of the checkbook it has granted to
the Customer. In addition, the Customer accepts that they shall return used and
unused checkbooks to the Bank, in case the credit is closed.
20.6. The Customer accepts that beside provisions above on the check credit,
Guarantee Securities and all other provisions of the Agreement shall be valid, in
case the credit, which was opened with the Agreement, is granted partially or fully
as Check Credit.
21. CREDIT BEING GRANTED FOR CASH PAYMENT TO THE CUSTOMER OR
PAYMENT ON BEHALF OF THE CUSTOMER
21.1. Payment of the Credit Amount and Powers of the Bank
21.1.1. The Bank may grant the credit amount allocated for the Customer, despite
there are no monies in the Customer’s accounts, for the purposes of cash payment
for goods or services the Customer has bought or is to buy, cash drawing of check
amounts, credit cards, bank cards and other cards endorsed by the Customer, or
partial or full payment of wire transfer instructions given by the Customer, giving
blocked checks, paying for blocked checks, education expenses, SSI premiums,
tax, fee, levy, electric, water, natural gas, telephone, internet and all payments that
are in installments, in whole payment, deferred, periodic, ﬁxed and non-ﬁxed, and
also for providing short-term cash transfer. According to this, the Bank shall transfer in cash the amount it has requested from the Customer and shall present this
amount to the use of the Customer for the time period mutually agreed on.
21.1.2. The Customer accepts that using credit in such fashion in participation
banking is an exceptional application, that the Bank is in no obligation to enable
usage of the credit limit in this fashion, that usage of credits stated in this Article
may be arranges as dependent on whole accrual of certain criteria or conditions
to be determined by the Bank, that the Bank may impose certain restrictions, that
such criteria and restrictions might be related to the credit and usage of the credit,
or there might also be criteria, conditions and restrictions related to the Customer
in person, that the Customer shall not make any objections in whatsoever fashion, to such criteria and restrictions so determined by the Bank, that usage of the
credits stated in this article is in exclusive discretion of the Bank despite a limit
has been allocated or previously warranted, that the Bank has the right to take
request for each transaction or in addition, enabling use without taking request,
to request a written application for acceptance for every transaction, to disable
previously employed credit usage methods, to stop, cancel such usage methods
currently present, and all other powers. The Customer accepts and represents
that in case the Bank enables the allocated credit limit through performing of
payments, amount of the credit to be used, proﬁt share and commission rates to
be applied on the credit, expenses to be paid and amounts of all other ﬁnancial
responsibilities, and all conditions i.e. credit repayment period, the Bank is unilaterally authorized to determine. While the Bank has no obligation to make another
notiﬁcation for such authorities of its, the Customer has beforehand accepted the
Bank applications and its ex-ofﬁcio indebtedness and other procedures in this
category
21.1.3. It is imperative for enabling of these credits that that the securities to be
demanded by the Bank be constituted (particularly, cash security be partially or
completely deposited and the required pledge/blockage procedures). The Bank
is completely free in qualities and quantities of the securities and may impose a
different application for separate credits. The difference in security applications
shall not grant any rights to the Customer for separate credits, and shall not form
an obligation or warranty at the side of the Bank.
21.1.4. The Customer shall indicate their such credit request in the included application form, together with repayment period and method. The application form
that is to be signed and submitted to the Bank by the Customer is an integral
part of this Agreement and requests and warranties in the application form, to be
submitted to the Bank as signed, are effective and binding at the side of the Customer, however, they are not binding for the Bank and the Bank is free whether
or not to enable the credit and accept the indicated repayment periods and rates.
In case, due to whatsoever reason, repayment period is not indicated in the application form and no written warranties have been made to the Bank about repayment, the Customer has at once to repay the credit in the ﬁrst written request
of the Bank.
21.1.5. The Bank is free to charge only the expenses and commission, without
collecting proﬁt share, for a credit used in this method, or collect a contractual
proﬁt share it shall deﬁne, or entail it to come conditions.
21.1.6. The Bank may enable the credit stated in this article, in scope of the agreement provisions, as TL or depending on foreign currency. In case the credit is
enabled as indexed to foreign currency, the exchange rate to be taken as base
in indexing (in determination of repayment amount) shall be the Bank foreign
currency buying rate at the time of indexing. The exchange rate/price to be taken
as base in indexing is the Bank foreign currency buying rate / price, and in the
repayment, the Bank selling rate / price. The Customer accepts, represents and
warrants that they will not howsoever object to the rates/prices deﬁned and applied by the Bank.
21.1.7. Provision of this article may not be extended to any other credit types
under any conditions.
21.2. Repayments
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21.2.1. Banka, kullandırdığı bu tür krediler için herhangi bir kâr payı
almayabilir,ancak teminatın niteliği ve niceliğini nazara alarak Müşteri’den düşük
kâr payı, ve kâr payı almadan belirli miktar veya oranda komisyon, ücret talep
edebilir. Ödenmesi gerekecek kâr payı, komisyon ve sair konusunda Banka ve
Müşteri arasında ayrıca yazılı bir mutabakat bulunmaması halinde benzer uygulamalardaki miktar ve oranlar tatbik edilmiş olunacaktır.
21.2.2. Geri ödeme vadesi taraﬂarın mutabakatıyla ve “kesin vade” şeklinde
belirlenip, geri ödeme planına yazılır; ayrıca bu konudaki ayrıntılar da müracaat
formunda/geri ödeme planında yer alır. Vadenin tahakkukuyla birlikte borç kendiliğinden ve başkaca hiçbir işleme lüzum olmaksızın muaccel hale gelir ve ödenmediği takdirde temerrüt başlar. Herhangi bir sebeple, geri ödemeye ilişkin olarak bir
vade belirlenmediği durumlarda ise; bu takdirde Müşteri, Banka tarafından belirlenecek herhangi bir iletişim vasıtasıyla kendisine bildirilecek geri ödeme tarihinde
kredinin muaccel hale geleceğini ve Banka’nın bu şekildeki talebi üzerine krediyi
derhal geri ödeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
21.2.3. Kredinin dövize endeksli olarak kullandırılması halinde Müşteri yapacağı
geri ödemeleri, yukarıdaki esaslar dâhilinde Banka’nın döviz satış kuru karşılığı TL olarak ödeyecek olup, herhangi bir nedenle aynen döviz olarak ödeyemez
veya aynen döviz olarak ödeme talebinde bulunamaz. Geri (ﬁili) ödeme tarihindeki kur, endeksleme tarihindeki kurun altında olursa, Müşteri borcunu endeksleme
tarihindeki kurdan ödeyeceğini; konuyla ilgili herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
21.2.4. Müşteri, kullandığı kredi tutarlarını ve bununla ilgili kâr payı, komisyon,
vergi ve/veya diğer masraﬂarı, taahhüt ettiği ödeme planına uygun olarak geri
ödeme tarihinde (kesin vadede) hiçbir ihtar veya ihbar keşidesine lüzum olmaksızın derhal, tam ve eksiksiz olarak Banka’ya ödeyeceğini; aksi takdirde temerrüde
düşmüş sayılacağını ve temerrüdün sonuçlarına katlanacağını, ayrıca temerrüdü
sebebiyle Banka’ya olan tüm borçlarının bu Sözleşme hükümleri tahtında muacceliyet kesbedeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
21.2.5. Temerrüt halinde Sözleşme’nin temerrüde ilişkin hükümlerine ilaveten ek
sözleşme hükümleri birlikte uygulanır ve kural olarak temerrüt halinde Taraﬂar
arasında gecikme kâr payı oranı olarak müracaat formu ve/veya geri ödeme planında belirlenmiş gecikme kâr payı oranları esas alınır. Taraﬂar arasında uygulanacak gecikme kâr payı k oranı konusunda yazılı bir kayıt yoksa bu takdirde,
geciken alacağın ödenmesine kadar geçecek süre için hesaplamanın yapıldığı
tarihte Banka’nın aynı nitelikteki kredilere uyguladığı en yüksek cari kâr payı
(kârlılık) oranlarının %50 fazlası gecikme kâr payı oranı olarak esas alınır.
21.2.6. Kredinin, yukarıdaki şekilde kullandırılması halinde; Sözleşme’de yer alan
kredi limiti, kredinin kullandırılmasın, kâr payına, yabancı para kredilerine, muacceliyet ve hesap kat’ına, hesapların kesilmesi, fesih ve alacağın kanuni yollarla
tahsiline, teminatlara, rehin, hapis hakkı, takas, virman ve mahsuba, kefalete,
alacak temliğine, senetlere, sigorta, komisyon, vergi, harç, resim, fon ve sair mali
yükümlülüklere, masraﬂara, avukatlık ücretine, bilgi verilmesi, araştırma yapılması, bilgi alma ve vermeye, Banka’nın tek taraﬂı bilirim hakkına, faks sözleşmesi,
elektronik ortamlar ve sair iletişim araçları ile yapılacak bildirimlere, adres, yetki
ve delillere, rehinli taşınır varlıklar, senetler ve alacaklara, temlik edilen hak ve alacaklara ve diğer hususların bu kredini niteliklerine aykırı olmayan tüm hükümleri
cari hesap ﬁnansmanı desteği şeklindeki krediler için de aynen geçerlidir.

21.2.1. The Bank, might not collect any proﬁt shares for such type of credits it has
enabled, however, considering quality and quantity of the security, it may request
a low proﬁt share, and a certain amount of commission, fee, without collecting any
proﬁt share, from the Customer. In case there is no written agreement between
the Bank and the Customer on proﬁt shares, commissions and other amounts to
be paid, amounts and rates in similar applications shall be applied.
21.2.2. The repayment period shall be determined in ﬁnal, through agreement
of the parties, and written to the repayment schedule, in addition, details on this
subject shall be indicated in the application form / repayment schedule. The debt
automatically becomes mature with accrual of the payment period, without need
for any procedure, and in case such debt is not paid, default period commences.
If due to any reason, no period related to repayment has been determined, the
Customer irrevocably accepts, represents and states that the credit shall mature
on the repayment date to be communicated to them by the Bank using a method
of its discretion, and that upon such request they shall at once repay the credit.
21.2.3. In case the credit is enabled as indexed to foreign currency, the Customer
shall make their repayments in TL in equal through the Bank’s foreign currency
selling rate, in line with the above principles, and due to no reason the Customer
may make the payment in equivalent foreign currency or make such request. The
Customer accepts and warrants not to make any objections to the subject and
that they shall repay the debt at the exchange rate at the debt indexing date if the
rate at repayment date (specie) is less than the rate at the indexing date.
21.2.4. The Customer irrevocably accepts and warrants that they shall pay at
once and in complete, to the Bank, the credit amounts enabled to them, and
related proﬁt shares, commissions, taxes and/or other expenses, in line with their
warranted repayment schedule and on the repayment date (ﬁnal maturation),
without need for any warning and notiﬁcation; and that, otherwise, they shall be
deemed to be in default and shall bear consequences of default, and in addition,
that due to the default, all their debt to the Bank shall become due.
21.2.5. In case of default, provisions of the agreement on default, together with
provisions in the additional agreement are applied and as a rule, in case of default,
the default proﬁt share rate between the parties shall be the default proﬁt share
rates determined in the application form and / or repayment schedule. If there are
no written records between the parties on the default proﬁt share to be applied,
plus 50% of the highest current proﬁt share (proﬁtability) that is applied by the
Bank to the credits of the same quality on the date of calculation, for the period
until the receivable is paid.

Madde 22. DİĞER KREDİLER
22.1. Kredinin Ortak Yatırımlar Olarak Kullandırılması
22.1.1. Müşteri’ye tanınan limitin, kısmen veya tamamen kâr - zarar ortaklığı yatırımı içermeyen ortak yatırımlar şeklinde kullandırılması ve bu konuda özel bir
sözleşme imzalanması halinde öncelikle bu konuda imzalanacak ortak yatırım
sözleşmesinin özel sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

22. OTHER CREDITS
22.1. Utilization of Credit as Shared Investments
22.1.1. In case the limit that is allocated for the Customer is enabled in the form
of shared investments that do not partially or completely involve proﬁt and loss
partnership and no special agreement has been made on this matter, the special
agreement provisions of the shared investment agreement, which shall be contracted on this subject, shall be applied primarily.
22.1.2. In cases that the Shared Investment Agreement is not contracted or there
is no provisions in relationships before contracting of the Shared Investment
Agreement and in this special agreement, provisions in the Agreement, which
comply to its quality, shall be likewise applied for these relations.
22.2. Utilization of Credit as Financing Provided via Similar Methods
22.2.1. In case the Bank enables the limit provided to the Customer through methods that are similar to the methods indicated above and a special agreement is
contracted on this subject, special provisions of the agreement to be signed on
this document shall be applied.
22.2.2. In cases such as no special agreement has been contracted for ﬁnancing
provided with similar methods, or there are no provisions in this special agreement
on relations before contracting of a special agreement and in this agreement, provisions of the Agreement in compliance with the quality, shall be applied likewise.
22.3. Guarantee Commitments of the Customer and Allocated Credits
22.3.1. Repayment of the complete credit amount or a portion of it may be allocated for the risk that may be suffered by the Bank and the Customer that may
caused by the debts arisen due to utilization of the credit amount by third parties
by the instruction given by the Customer and relying onto the guarantee commitments provided by the Customer or the defects in the residences and other goods
or services under primarily the Law on Protection of the Consumer No. 4077, and
other liabilities under the Law on Protection of the Consumer.
22.3.2. In relation with the guarantee commitment of the Customer, all conditions
of the cooperation to be performed under the guarantee commitment, workﬂows,
and any and all details related to the liabilities of the Parties and credit-relevant
requests directed to the Bank by the Customer can be regulated by demanding a

22.1.2. Ortak yatırım sözleşmesi’nin imzalanmaması veya ortak yatırım sözleşmesi imzalanmadan önceki ilişkiler ve bu özel sözleşmede hüküm olmayan durumlarda
Sözleşme’nin niteliğine uygun hükümleri bu ilişkiler için de aynen
uygulanacaktır.
22.2. Kredinin Benzer Yöntemlerle Sağlanan Finansman Olarak Kullandırılması
22.2.1. Banka, Müşteri’ye tanınan limiti, yukarıdaki kredi yöntemlerine benzer
yöntemlerle kullandırılması ve bu konuda özel bir sözleşme imzalanması halinde
öncelikle bu konuda imzalanacak sözleşmesinin özel sözleşme hükümleri uygulanacaktır.
22.2.2. Benzer yöntemlerle sağlanan ﬁnansmanlar için özel sözleşme imzalanmaması veya özel sözleşme imzalanmadan önceki ilişkiler ve bu özel sözleşmede
hüküm olmayan durumlarda Sözleşme’nin niteliğine uygun hükümleri bu ilişkiler
için de aynen uygulanacaktır.
22.3. Müşteri’nin Garanti Taahhütleri İle Kredi Kullandırılan Krediler
22.3.1. Kredi limitinin tümü veya bir kısmı, Müşteri’nin yönlendirilmesi ile ve Müşteri tarafından verilen garanti taahhütlerine v dayalı olarak üçüncü kişilere kredi
kullandırılması nedeni ile doğan borçların ödenmesi veya başta 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ( TKHK) hükümleri dahilinde konut ve sair
mal veya hizmetlerdeki ayıp veya TKHK belirtilen diğer yükümlülükler nedeni ile
Müşteri ile birlikte Banka’nın karşılaşabileceği riskler için kullandırılabilir.
22.3.2. Müşteri’nin garanti taahhüdü ile ilgili olarak gerekirse ayrıca bir garanti
taahhüdü alınması veya garanti sözleşmesi imzalanması sureti ile garanti taahhüdü kapsamında yapılacak işbirliğinin tüm koşulları, iş akışları, Taraﬂar’ın sorumlulukları ile Müşteri tarafından Banka’ya yönlendirilen kredi ilgili talepleri ile ilgili

21.2.6. In case the credit is enabled in the above stated fashion, the credit limit in
the agreement, credit utilization, proﬁt share, foreign currency credits, maturation
and calculation cuts, payment check-out, cancellation and collection of debt in legal measures, warranties, pledge, lien, swap, bank transfer and offsetting, surety,
transfer of claim, bonds, insurance, commission, tax, impost, levy, fund and other
ﬁnancial responsibilities, expenses, attorney expense, informing, research, receiving and providing information, the Bank’s unilateral right of notiﬁcation, facsimile
agreement, notiﬁcations to be made through electronic mediums and other communication means, addresses, powers and evidence, pledged movables, bonds
and receivables, transferred receivables and rights and other matters, which contain provisions that are not against qualities of this credit, shall be likewise effective for credits in the form of current account ﬁnancing support.

24/50

detaylar düzenlenebilir.
22.3.3. Banka, Müşteri’nin garantisi kapsamında kredi ( kurumsal ﬁnansman desteği, garanti taahhüdü verilmesi, konut, araç ve sair krediler dahil ) kullanmak
üzere Banka’ya yönlendirilecek kredi taleplerini, değerlendirerek yönlendirilen
kişilere kredi kullanıp kullanmamakta serbesttir.
22.3.4. Bu şekilde tahsis edilen kredinin gayrinakdi risk oluşturması nedeniyle,
Müşteri hesaplarına gayrinakdi risk girişi yapılır. Müşteri risk ve sorumluluğu, yönlendirilen kredi borçlarının tüm fer’ileri ile ödenmesi ve başta TKHK olmak üzere
ilgili mevzuat hükümleri gereği tüm mal ve hizmetlerin her türlü ayıptan ari olarak
yüzde yüz tamamlanması ve bu hususun Banka tarafından teyidi ve Banka’nın
ibrasına kadar devam eder.
22.3.5. Bu kredi nedeni ile Müşteri’nin sorumluluğu, Banka’yı yönlendirdiği krediler nedeni ile doğacak borçlar
( asıl, kâr payı, vergi, harç, resim, fon, gecikme
kâr payı gibi fer’iler dahil) TKHK ve sair ilgili düzenlemeler gereği doğacak riskleri
de kapsadığı için TKHK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde mal veya
hizmete ilişkin ayıplar başta olmak üzer doğacak diğer tüm yükümlülükler nedeni
ile Banka’nın bir talebe maruz kalması ve ödeme ile yükümlü kılınması halinde,
Banka’nın kendisine rücu hakkının olduğunu, Banka’nın ödemekle yükümlü tutulduğu tutarı ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini kabul eder.

22.3.6. Müşteri, yönlendirdiği kredi konusu borçların ödenmesi ve yönlendirdiği
kredi konusu mal ve hizmetlerin tüm unsurları ile tamamlanmasını sağlamayı da
garanti ettiğinden, kullanılan kredininödenmemesi veya yönlendirilen kredi konusu mal veya hizmetlerden oluşabilecek ayıplarla ilgili olarak Banka’nın herhangi
bir taleple karşılaşmaması, mal veya hizmeti satın alma ve sair surette elde eden
kişilerin herhangi bir şikayet, iddia ve taleplerine meydan vermemeyi ve bu konularda gerekli tedbirleri almayı da garanti ve taahhüt etmektedir.
22.3.7. Banka’nın Müşteri’nin yönlendirdiği kişilere kredi kullandırması, Banka’nın
bu kişilerin kullandığı kredi konusu mal veya hizmetle Banka’nın bir ilişkisinin olduğu anlamında kesinlikle yorumlanamaz. Mal veya hizmete ilişkin tüm sorumluluklar Müşteri’ye aittir.
22.3.8. Müşteri tarafından ayrıca bir garanti taahhüdü veya garanti sözleşmesi
imzalanmaması veya garanti taahhüdü veya garanti sözleşmesi imzalanmadan
önceki ilişkiler ve bu özel sözleşme veya taahhütlerde hüküm olmayan durumlarda Sözleşme’nin hükümleri bu ilişkiler için de aynen uygulanacaktır.
22.3.9. Müşteri tarafından verilen benzer garanti limitleri için de bu hükümler uygulanacaktır.
22.4. Kredi Kartı Sözleşme ile açılan kredinin kısmen veya tamamen “Kredi Kartı”
(“Businesss Card”dahil) olarak kullandırılması halinde, Sözleşme’nin ilgili hükümleri ile birlikte başta kurumsal ﬁnansman desteği kredisi hükümlerinin, niteliğine
aykırı düşmediği ölçüde işbu Kredi Kartı hakkında da uygulanacağı, Banka ve
Kredi Kartları
Kanunu’nun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla kredi kartları hakkında Banka tarafından yapılacak düzenlemelerin esas ve geçerli
olacağı ve kredi kartı limitinin de Sözleşme limiti dahilinde olacağı hususunda
Taraﬂar karşılıklı olarak mutabakata varmışlardır.
22.5. Kredinin Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) Ve Sair Sistemlerle Kullandırılması
22.5.1. Kredi limitinin tamamının veya bir kısmının DBS ve, Bayi Tahsilat Sistemi
(BTS), Tedarikçi Finansmanı Sistemi (TFS), Akaryakıt Tahsilat Sistemi (ATH) gibi
sistemlerle kullandırılması hususunda mutabık kalmaları halinde, gerektiğinde sistemlere ait tüm detayların yer aldığı sözleşme, taahhüt ve sair belgelerde yer alan
esas ve usullere göre kullandırılacaktır. Müşteri anılan işlemler için gerekli sözleşme, dekont ve sair tüm belgeleri Banka ile imzalayacağını taahhüt etmektedir.

22.5.2. Müşteri tarafından DBS, BTS, TFS, ATH ve sair sistemler için ayrıca bir
taahhüt, sözleşme ve sair belge imzalanmaması veya imzalanmadan önceki ilişkiler ve bu özel sözleşme veya taahhütlerde hüküm olmayan durumlarda
Sözleşme’nin hükümleri bu ilişkiler için de aynen uygulanacaktır.
22.6. Kredinin Mevzuat Gereği Kredi Kabul Edilen Ve Daha Sonra Kabul Edilecek
Krediler Olarak Kullandırılması
22.6.1. Kredi, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta
bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette verilen ödünçler, varlıkların
vadeli satışından doğan alacaklar, gayrinakdi kredilerin nakde tahvil olan bedelleri
ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle üstlenilen riskler, ortaklık payları olarak
kullandırılabilir.
22.6.2. Bankacılık Kanunu’nun 4. ve 48. maddeleri başta olmak üzere mevcut
ve ileride yapılacak değişiklikler ile ilgili mevzuat hükümlerinin kabul ettiği veya
edeceği krediler, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu tarafından kredi
olarak kabul edilen işlemler, kredi kartı, banka kartı, çek defteri verilmesi, özel
cari hesap ve sair hesapların açık vermesi (eksi bakiye), bankacılık hizmetleri ve
müşteri işlemleri nedeni ile doğacak bilcümle ilişkiler ile bu kredilerin isimlerinin
değiştirilmesi şeklindeki krediler için de kullandırılabilir ve bu Sözleşme hükümleri
Müşteri’ye kullandırılan ad, nam ve kullanış biçimi ne olursa olsun aksine özel bir

separate guarantee commitment or signing a guarantee contract.
22.3.3. The Bank is free to evaluate any and all credit requests (including those
to be utilized as corporate ﬁnancing support, guarantee commitment, housing,
vehicle and other credits) submitted to the Bank relying onto the guarantee commitment provided by the Customer, and to provide or not to provide the credit
accordingly.
22.3.4. As the credits provided in the abovementioned method poses a non-cash
risk, a non-cash risk entry is made to the accounts of the Customer. The risk and
the liability of the Customer continues to be effective until the allocated credit is
repaid fully including all accruing accessories and all goods and services fulﬁlled
fully without any ﬂaw pursuant primarily to the Law on Protection of the Consumer
and all other respective legislations, and the conﬁrmation of the Bank thereof is
obtained and thus the Bank is relieved.
22.3.5. Since the liability of the Customer that arises from this credit covers any
and all risks that may arise from the debts accrued due to credits authorized by
the Bank (all accessories including primary amount, dividend, tax, fee, duty, fund,
delay dividend, etc.), Law on Protection of the Consumer and the provisions of
all respective legislations; the Customer hereby accepts and undertakes that the
Bank is entitled to recourse to the Customer in the case the Bank faces a claim
and is obliged to make the corresponding payment due to any liability that may
arise from any defect of the goods or services under the Law on Protection of the
Consumer and all other respective legislations and the Customer also undertakes
to repay such amounts that are paid by the Bank immediately and in cash upon
ﬁrst request of the Bank thereof.
22.3.6. Since the Customer hereby guarantees the repayment of the credit
amount it authorizes and full performance of the goods and services that are subject of the authorized credit, the Customer also guarantees and undertakes that
the Bank will not be subjected to ant claim that may arise from the nonpayment
of the utilized credit amount or any defect in the goods or services that are the
subject of the authorized credit; to prevent third parties, who acquire these goods
or services by purchasing or any other way to make a complaint, claim or demand
thereof; and to take any necessary measures thereof.
22.3.7. The fact that the Bank provides the credit amount to third parties authorized by the Customer, cannot be interpreted so that the Bank is afﬁliated to the
goods and services that are subject of the credit utilized by the third parties in
question. Any and all responsibility related to the goods and services in question
belongs to the Customer.
22.3.8. In the case the Customer does not sign a separate guarantee commitment or guarantee contract or in relation with the relations that existed prior to the
signing of the guarantee commitment or guarantee contract, and for any matter
that is not covered by these special contract or commitments, the provisions of
this Agreement will apply as they are.
22.3.9. The aforementioned provisions will also apply to similar guarantee limits
provided by the Customer.
22.4. The Parties hereby mutually agree that, in the case a credit that is provided
against a Credit Card Contract is utilized partially or completely as “Credit Card”
(including “Business Card”), not only the provisions of this Agreement but also any
and all provisions related to the Corporate Financing Support Credits will apply for
the Credit Card in question to the extent not to be incompliant with the nature of
these provisions; any regulation performed by the Bank in relation with the credit
cards will constitute basis and be effective as long as these regulations are compliant with the imperative provisions of the Credit Cards Code, and that the limit of
the credit card will be covered by the limit of the Agreement.
22.5. Provision of the Credit Through Direct Debiting System (DDS) or Other Systems
22.5.1. If the Parties mutually agree on the provision of the credit through such
systems as Direct Debiting System (DDS), Dealer Collection System (DCS), Supplier Financing System (SFS), Fuel Oil Collection System (FCS), etc., the credit
will be provided, if necessary, in compliance with the principles and provisions
contained within any and all contracts, commitments and other similar documents,
which contain all details related to these systems. The Customer hereby undertakes to sign any and all contracts, receipts and all other respective documents
for the abovementioned transactions.
22.5.2. In the case the Customer does not sign a separate contract, commitment
or any similar documents in relation with DDS, DCS, SFS, FCS, etc. or in relation
with the relations that existed prior to the signing of the abovementioned documents, and for any matter that is not covered by these special contract or commitments, the provisions of this Agreement will apply as they are.
22.6. Provision of the Credit as Credits That Are or Will Be Considered Credits
Pursuant to the Legislation
22.6.1. The credit may be provided as purchased bond and similar capital market
instruments, as loans given by depositing or in other forms and by other means,
receivables from the forward sales of the assets, liquidated amounts of non-cash
credits, and also risks that are undertaken due to other similar contracts and partnership shares.
22.6.2. The credit may be provided for the credits that are accepted or to be accepted by primarily Articles 4 and 48 of the Banking Law, provisions of the respective legislation in relation to present and future amendments, transactions that are
accepted as credits by the Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA),
provision of credit cards, debit cards and checkbooks, private current accounts
and other accounts that have a deﬁcit (negative balance), relations that may arise
from banking services and customer transactions and credits that are formed by
altering the title of such credits, and the provisions of this Agreement do apply for
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düzenleme olmadıkça tüm krediler ve mevzuat gereği kredi sayılan işlemler için
de geçerlidir.

22.7. Özel Sözleşmeler İle Bu Sözleşme Arasındaki Bağlantı, Teminatlar ve Uygulanacak Hükümler
22.7.1. Kredinin, kısmen veya tamamen özel sözleşmeleri olan krediler için kullandırılması halinde özel kredi sözleşmeleri Sözleşme’nin eki olarak ayrıca tanzim edilecek olup, bu krediler hakkında kendi özel sözleşmeleri ve Sözleşme’nin
tüm hükümlerinin birlikte geçerli olacağını; verilmiş ve verilecek tüm teminatların
bu işlemlerin de teminatı olacağını Müşteri ve Keﬁl, dönülemez biçimde kabul,
beyan ve taahhüt eder.
22.7.2. Sözleşme’deki muacceliyet, temerrüt, sigorta, teminat, senetler, adres,
yetki ve delil anlaşmalarına ilişkin genel hükümler saklı kalmak ve aynen ek sözleşmelere de uygulanmak kaydıyla, imzalanacak özel sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Ancak Sözleşmeler arasında farklılık, çelişki bulunması halinde ise işin
niteliğine uygun düşen düzenlemeye itibar olunur.

22.7.3. Sözleşme’nin imzalanmış olması, yukarıda zikredilen krediler ile mevzuat
gereği kredi sayılan işlemler dolayısıyla Banka ve Müşteri arasında akdedilmiş
kredi sözleşmesi sayılır; taraﬂar için bütünüyle geçerli ve bağlayıcıdır.
22.7.4. Banka’nın özel bu kredileri kullandırma zorunluluğu olmayıp, kullandırabileceği kredileri göstermektedir.
Madde 23. MUACCELİYET SÖZLEŞMESİ, TEMERRÜT HALİ VE SONUÇLARI
23.1. Muacceliyet Nedenleri
23.1.1. Vadeye bağlanmış borçlar vade tarihinde muaccel olur. Buna göre; borçların ödenmesi için Banka’ya verilmiş taksit listesi, geri ödeme tablosu, taahhüt,
sözleşme ve sair belgelerde yer alan vadelerde ödenmemesi ve yine keşideci ve
gerekse ciranta sıfatıyla verilen çek, bono ve sair belgelerde yer alan borçların
herhangi birisinin kısmen dahi olsa vadesinde ödenmemesi.

23.1.2. Sözleşme veya Banka ile Müşteri arasındaki başka sözleşme, taahhüt
ve sair belgelerde yer alan yükümlülüklerin Müşteri tarafından tamamen veya
kısmen hiç veya süresinde veya da gereği gibi yerine getirilmemesi, bunlara
uyulmaması, ihlal edilmesi.
23.1.3. Müşteri, Keﬁl ve sair borçluların gerek Banka’ya ve gerekse diğer banka, ﬁnans kuruluşu, piyasa ve kamu kurumlarına olan muaccel borçlarını ödeyememesi, taahhütlerini yerine getirememesi, ödemelerini tatili, ödeme güçlüğü
içerisine düşmeleri, alacaklıları ile temdit anlaşması yapmaları, aleyhlerinde icra
veya iﬂas takibi başlatılması, hacizlere muhatap olması, ticari faaliyetini durdurması veya son vermesi, konkordato, iﬂasın ertelenmesini talep etmeleri, yeniden
yapılandırma, konsolidasyon ve benzeri anlaşmalar için girişimde bulunmaları,
bunlara ilişkin söylentiler yayılması.
23.1.4. Borç ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için anlaşmalar ve sair işlemlere girişilmiş olması.
23.1.5. Teminat verilmesi veya ek teminat verilmesine ilişkin Banka talebinin karşılanmaması.
23.1.6. Teminat mektubu, çek, aval ve sair nedenlerle doğmuş komisyonlar, her
türlü vergi, harç, resim, fon, masraf ve sair feri borçların kısmen dahi olsun ödenmeleri gereken tarihte/vadesinde ödenmemesi.
23.1.7. Banka tarafından Müşteri lehine verilen teminat mektubu, ve sair garanti
taahhüt bedellerinin kısmen de olsa tazmin edilmesi ve tazmin olan bedelin tüm
fer’ileri ile birlikte derhal Banka’ya ödenmemesi.
23.1.8. İlgili mevzuat gereği verilmesi gerekenler ile malvarlıkları ve mali durum
ve sair hususlara ilişkin olarak Banka tarafından talep edilecekler başta olmak
üzere bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi, eksik, yanlış, yanıltıcı hukuka
aykırı olması.
23.1.9. Müşteri, Keﬁl, rehin veren veya avalistlerin malvarlıklarını, mali durumlarını olumsuz yönde etkileyecek ölçüde devir etmeleri veya sınırlamaları, malvarlıkları ile mütenasip olmayan ölçüde borçlanmaları, mali-ekonomik durumdaki olumsuz değişmeler; aleyhlerine haciz veya iﬂas yolu ile takip yapılması veya ihtiyati
haciz veya ihtiyati tedbir kararı alınması ve benzeri hallerden herhangi birisinin
mevcudiyeti.
23.1.10. Müşteri, Keﬁl, rehin veren veya avalistin ﬁil ehliyetini kaybetmesi, ölümleri, tüzel kişilerin izin, onay,ruhsat ve sair yetkilerinin iptali veya ticari faaliyetin
durdurulması,yine Banka’dan onay alınmadan birleşme, devir, bölünme nedeni
ile hissedarlık yapılarında %25 ve üzerindeki değişiklikler ile %25 oranında olmasa da hukuki ve ﬁili nitelikli pay ve hakim ortaklık değişikliği ve yine yönetim
kadrolarında ciddi değişiklikler yapılması TTK gereği bağlı şirket olması halinde
hakim şirket içinde iş bu maddede sayılan durumların gerçekleşmesi

23.1.11. Herhangi bir sebeple Müşteri hesaplarının açık vermesi halinde, açık kısmın derhal kapatılmaması/ödenmemesi.
23.1.12. Özel amaç veya şartlarla kullandırılan kredilerdeki şart ve amaca aykırı

any and all credits that are provided to the Customer and the transactions that
are accepted as credits pursuant to the respective legislation, notwithstanding
the name, title and utilization method, unless there is a special regulation contrary
thereof.
22.7. Relation Between Special Contracts and This Agreement, Securities and
Applicable Provisions
22.7.1. The Customer and the Surety hereby irrevocably accept, declare and undertake that, in case the credit is provided, partially or in its entirety, for credits
bound by special agreements, such special credit agreements shall be separately
converted as addendums to this Agreement and the provisions of these special
agreements and this Agreement shall collectively be applicable for such credits;
and any and all securities that have been provided and to be provided shall be
securities pledged for these transactions as well.
22.7.2. On the condition that the general provisions of the Agreement regarding
to acceleration, default, insurance, security, bonds, address, authorization and
evidence agreements are reserved and likewise applied to additional agreements;
provisions of the special agreement to be signed shall be applied. However, in
case of differences or discrepancies between the respective Agreements, the
regulation which is consistent with the nature of the respective business shall
be relied on.
22.7.3. Upon the signing, the Agreement becomes a credit agreement made by
and between the Bank and the Customer in relation with the abovementioned
credits and pursuant to the respective legislation; and the Agreement is fully effective and binding for the Parties.
22.7.4. The Bank is not obliged to provide these credits but only the credit types
that may be provided by the Bank are speciﬁed.
23. ACCELERATION AGREEMENT, DEFAULT AND CONSEQUENCES
23.1. Grounds for Acceleration
23.1.1. Any debt that is to be in installments becomes due and payable on the respective maturity dates. Accordingly, the following will be considered as a ground
for acceleration; nonpayment of the debt amount on the maturity dates speciﬁed
in the installments list, repayment table, commitment, agreement and other documents that are submitted to the Bank in relation with the repayment of the debts,
and nonpayment of the debts, even partially, speciﬁed on the checks, bonds and
other documents that are issued in the capacity of issuer or endorser.
23.1.2. The Customer’s failure to fulﬁll and comply with or breach any liability
that is speciﬁed under the Agreement or other agreements, commitments and
other similar documents made by and between the Bank, in full or partially, on the
respective date or duly.
23.1.3. Failure of the Customer, the Surety or other debtors to repay its due and
payable debts to the Bank or other banks, ﬁnancing institutions, public or private
institutions, or to fulﬁll its commitments; postponement of the payments, inability
of the Customer, the Surety or other debtors to make repayments, execution of
an extension agreement with the creditors, initiation of enforcement or bankruptcy
actions, liens imposed, suspension or termination of its commercial activities,
concordat, request for the postponement of bankruptcy, taking action for reorganization, consolidation and other agreements, spread of speculation about the
aforementioned matters.
23.1.4. Execution of agreements or other transactions for the nonfulﬁlment of
debts and liabilities.
23.1.5. Nonfulﬁlment of the Bank’s demand for the pledge of securities or additional securities.
23.1.6. Nonpayment of the commissions that arise from letters of guarantee,
checks, sureties, etc., any tax, fee, duty, fund, expenses and other accessories,
not even in part, on the respective payment/maturity date.
23.1.7. Compensation of the letters of guarantee and other security amounts
that are provided by the Bank in favor of the Customer and nonpayment of these
compensated amounts, along with any and all accrued accessories, to the Bank
immediately.
23.1.8. Failure to submit documents and information in a timely manner, primarily those that must be submitted pursuant to the respective legislation and those
requested by the Bank in relation with assets, ﬁnancial status and other relevant
matters, or these documents and information being missing, inaccurate, misleading and incompliant with the applicable laws.
23.1.9. Transfer or restriction of the assets of the Customer, the Surety, pledgors
or avaliste in a manner to affect their ﬁnancial status negatively, indebtedness
of them disproportionate with their assets, negative changes in their ﬁnancialeconomical status; execution of enforcement or bankruptcy actions against them
or imposition of interim injunction or provisional lien upon them or occurrence of
any similar situation.
23.1.10. The Customer’s, the Sureties’, pledgers’ or avaliste’s loss of capacity,
their death; cancellation of permits, approval, license, etc. of the legal persons,
suspension of their commercial activities; 25% or more change in their shareholders structure due to mergers, transfers, split-off, etc. that are performed without obtaining consent of the Bank, or any changes, notwithstanding if not 25%or
more, in the legal and actual shareholder and dominant partnership structure and
signiﬁcant changes in the managerial staff; in case of being an afﬁliated subsidiary pursuant to Turkish Commercial Code, occurrence of any change that is
speciﬁed under this Article within the parent company.
23.1.11. In case of a deﬁcient in the Customer’s accounts due to any reason,
nonpayment of the deﬁcient immediately.
23.1.12. Noncompliant utilization of such credits that are provided for a special
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kullanımlar.Kredi ile ilişkili veya krediyi etkileyebilecek izin,onay ve sair yetkilerin
iptal edilmesi veya geri alınması, önemli şekilde değiştirilmesi.
23.1.13. Gerekli sigortaların hiç veya geçerli olarak yapılmaması, geç veya eksik
yapılması, süresinde yenilenmemesi, primlerinin kısmen de olsa ödenmemesi.
23.1.14. Mevzuatın ve Sözleşme’nin ilgili hükümlerinin öngördüğü diğer sebeplerin oluşması (muacceliyet nedenleri olarak sayılan yukarıdaki nedenler sınırlı
değildir.).
23.2. Muacceliyetin Sonuçları
23.2.1. Muacceliyet ile birlikte temerrüt oluştuğu için, temerrüde ilişkin tüm sonuçlar doğmuş olacaktır.
23.2.2. Kredi geri ödemesinin vadeye bağlandığı durumlarda, vade tarihinde Banka alacaklarının muaccel hale gelmiş olması nedeni ile Müşteri’nin, Sözleşme ve
ekleri kapsamındaki borçlarını kararlaştırılan vade tarihinde eksiksiz olarak ödememesi halinde Banka tarafından ayrıca protesto keşidesine, ihtarname gönderilmesine, süre verilmesine, başkaca bir işlemin yapılmasına gerek olmaksızın
borçlar muaccel ve Müşteri temerrüde düşmüş olacaktır. Muacceliyet halinde
Banka ayrıca bir ihbar ve sair bildirim de bulunmak zorunda olmamakla birlikte
muacceliyet hallerinde noter aracılığı ile taahhütlü mektup, telgraf, güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta sistemi ve sair yöntemler ile kredi
hesabını kat ile Sözleşme’yi fesh edebilir.
23.2.3. Muacceliyet halinde, Banka, alacağının tamamını veya bir kısmını fer’ileri
ile birlikte tahsil edebilmek için emredici kanun hükümlerine uygun olarak Müşteri, Keﬁl, Rehin veren ve avalist ve ilgililerin tamamı için ihtiyati haciz, ihtiyati
tedbir, haciz, iﬂas ve rehnin/ipoteğin bu Sözleşme’de yer alan esaslar dâhilinde
paraya çevrilmesi, teminat mektupları ve sair garanti taahhütlerinin tazmin edilmesi, takas, virman, mahsup hakkının kullanılması dâhil bilcümle yasal yollardan
dilediğine ve dilediklerine veya tümüne aynı anda başvurabilecektir.
23.2.4. Muacceliyet ile birlikte, vadeli dahi verilmiş olsa Banka tarafından Müşteri
lehine verilen teminat mektubu ve sair tüm garanti taahhütlerinin iadesi sağlanacak veya bedelleri nakden bloke edilecektir.
23.2.5. Sözleşme’de, mevzuatta ve özellikle yukarıda yer alan ve kesinlikle bunlarla sınırlı olmayan diğer şartların gerçekleşmesi halinde Müşteri, Keﬁl, Rehin
Veren ve sair tüm ilgililerin Banka’ya olan borçlarının tamamı muaccel olur.
23.2.6. İşbu hükümler, Müşteri, Keﬁl, Rehin Veren, Avalist ve sair tüm kişiler için
geçerlidir. Müşteri ifadesinin geçtiği tüm hükümler niteliklerine uygun olduğu ölçüde aynen Keﬁl ve diğer ilgililer/imza sahipleri için de geçerlidir.

23.2.7. Bu Sözleşme aynı zamanda bir muacceliyet sözleşmesi niteliğindedir.
23.3. Temerrüt ve Sonuçları
23.3.1. Muacceliyet nedenlerinin oluşması halinde, emredici bir kanun hükmü
olmadıkça Müşteri’ye ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın Müşteri temerrüde
düşmüş olacak, kanun, Sözleşme ve diğer sözleşmelerde borçlunun temerrüdü
sonuçlarına ilişkin olarak yer alan tüm hükümler uygulanabilecektir. Ayrıca borcun
geri ödenmesi, Taraﬂar’ın mutabakatı ile belirlenip, her bir proje için geri ödeme
planında gösterilen miktar ve tarihler birlikte kararlaştırılmış olmakla; Müşteri’nin
geri ödeme planına göre vadesi geldiği halde ödenmeyen borcu için, herhangi bir
ihbara veya başkaca bir işleme gerek olmaksızın temerrüt hali oluşacaktır. Yukarıdaki hüküm saklı kalmak kaydıyla, gayrinakdi kredilerden kaynaklanan borçlar
için gayrinakdi kredinin tazmini/ödenmesi anında temerrüt oluşur.

23.3.2. Müşteri’nin borçlarının muaccel olması ve temerrüde düşmesi halinde,
muacceliyet tarihinden borcun tamamen tasﬁye edilme tarihine kadar 6.2.2.
maddede yer alan oran, esas ve usullere göre gecikme kâr payı uygulanacaktır. Hesaplanacak gecikme kâr payı üzerinden hesaplanacak BSMV, KKDF ve
sair vergi, harç, fon, komisyon, masraﬂar ve sair fer’iler de ayrıca ödenecektir.
Sözleşme’deki imza sahipleri bu hususu kabul ile buna ilişkin tüm haklarından
peşinen feragat ettiklerini dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt ederler.
23.3.3. Banka’nın gecikme kâr payı talep etmiş olması, “borçlunun temerrüdü”
ile ilgili olarak başta TBK olmak üzere ilgili kanunlardaki haklarına dayalı olarak
“borçlunun temerrüdü’nün sonuçlarına ilişkin hak ve alacaklarını ve uğranılan zararlarını talep etme hakkından vazgeçme anlamında değildir. Buna göre; gecikme
kâr payı talep edilmesi veya edilmemesi borçların vadesinde ödenmemesi halinde borçlunun temerrüdüne ilişkin olarak kanunlarda düzenlenen diğer haklarından
yararlanmasına engel olmayıp, Banka dilerse “borçlunun temerrüdü’nün” sonuçlarına ilişkin tüm kanuni haklarına dayalı olarak talepte bulanabilir.

23.3.4. Banka’nın, vadesinde ödenmemesi nedeni ile muaccel hale gelmiş ve
temerrüt şartları oluşmuş alacakları ile ilgili olarak gecikme kâr payı ve/veya borçlunun temerrüdü nedeni ile kanun hükümleri gereği ödenmesi gerekecek fer’ileri
talep etmemiş olması, bu haklarından vazgeçtiği ve/veya temerrüt nedeni ile bir talepte bulunmadığı ve bulunmayacağı anlamında yorumlanmayacaktır. Banka’nın
tahsilat yaparken öncelikle asıl alacaklarını, masraf, vergi, fon ve sair alacaklarını
tahsil ederken gecikme kâr payını ve temerrüt nedeni ile kanun hükümleri gereği
ödenmesi gerekecek fer’ilerini tahsil etmemiş olması veya bu alacaklarına ilişkin

purpose or under speciﬁed terms. Cancellation, revocation or signiﬁcant amendment of the permits, approvals and other authorization afﬁliated to the credit or
that may affect the credit in any way.
23.1.13. Nonperformance of the necessary insurances at all or inaccurate, delayed or unduly performance, failure to renew existing insurances on due term,
nonpayment of any premium thereof, even in part.
23.1.14. Occurrence of other grounds set forth by the Legislation and the Agreement (the abovementioned grounds that are listed as acceleration grounds are
not restricted).
23.2. Consequences of Acceleration
23.2.1. Since acceleration leads to default, any and all consequences of default
will also be emerged.
23.2.2. In cases where repayment of the credit amount is split into installments,
while the receivables of the Bank become due and payable on the respective
maturity dates, in case of failure of the Customer to pay its contractual debts
completely on the maturity dates that are mutually agreed, all debts of the Customer become due and payable without a need for the Bank to issue a further
protest, warning, grant extension or take any further actions thereof, and therefore
the Customer will be lapsed into default. In case of acceleration, while not being
obliged to issue a further warning or notice thereof, the Bank may terminate the
Agreement unilaterally by using such instruments as registered mail through notary, telegram, registered e-mail with secure electronic signature, etc.
23.2.3. In case of acceleration, in order to collect a part or whole of its receivables
along with any accrued accessories thereof, the Bank may, at its sole discretion,
exercise any or all of its rights including ancillary attachment, interim injunction,
lien, bankruptcy and liquidation of pledged securities/mortgage pursuant to the
principles set forth under this Agreement, compensation of letters of guarantee
and other guarantees, trade, bank transfer, offsetting, etc. against the Customer,
the Surety, pledgers and avaliste in compliance with the imperative provisions of
the applicable law.
23.2.4. Upon the emergence of acceleration, any and all letters of guarantee and
all other guarantees that are provided by the Bank in favor of the Customer will be
returned or amounts of these will be blocked, even these are provided as forward
transactions.
23.2.5. In case of occurrence of all other circumstances, which are speciﬁed under the Agreement, the respective legislation and especially the above articles but
not limited to those, all debts of the Customer, the Surety, pledgers and avaliste
become due and payable.
23.2.6. These provisions apply to the Customer, the Surety, The Pledger, the Avaliste and all other concerned persons. Any and all provisions, in which the term
the Customer is stated, will apply to the Surety and all other concerned persons/
undersigned to the extent these provisions are compliant with the nature of those
persons.
23.2.7. This Agreemens also acts as an acceleration contract.
23.3. Default and Consequences
23.3.1. In case of occurrence of acceleration grounds, unless otherwise ordered
by a law, the Customer will be lapsed into default, therefore any and all consequences of default speciﬁed under the respective laws, the Agreement and
all other agreements may be applied. Furthermore, while repayment of the debt
determined upon mutual agreement of the Parties and the amounts and dates
that are speciﬁed on the repayment plan of each project are determined together;
in case of nonpayment of an installment on the respective maturity date pursuant to the respective repayment plan, the Customer will be lapsed into default
without a need for further notice or any other action thereof. reserving the abovementioned provision, for the debts that arise from non-cash credits, the event
of default emerges immediately upon compensation/repayment of the non-cash
credit in question.
23.3.2. In the case debts of the Customer accelerate and become in default, default proﬁt share shall be applied from acceleration date, until full liquidation of the
debt, in line with rates, principles and procedures laid out in Article 6.2.2. BSMV,
KKDF and all taxes, charges, funds, commission payments, expenses and ancillaries, to be calculated upon the default proﬁt share to be calculated, shall be
separately paid. The signatories in this Agreement irrevocably accept, represent
and warrant that they accept this provision and beforehand waive all their rights
related to such situation.
23.3.3. The fact that the Bank requests dividends in arrears may not be interpreted as a waiver of its right to demand the rights and receivables that may arise
from the “consequences of the Customer’s default” relying on the rights relevant
to “the Customer’s default” speciﬁed in particular under the Turkish Code of Obligations and also other respective laws. Accordingly; whether dividends in arrears
are requested or not, it does not preclude the exercise of its rights related to the
Customer’s default as speciﬁed under all respective laws in case of nonpayment
of the debts on the respective maturity dates, the Bank, at its sole discretion, may
make a claim relying on all its legal rights relevant to the consequences of “the
Customer’s default”.
23.3.4. The fact that the Bank has not claimed the default proﬁt share in relation
to its receivables that have accelerated and have formed into default conditions,
and/or ancillary payments required due to legal provisions for default, does not
mean that the Bank has waived such rights and/or it has not made any claims due
to default, or it will not so. The fact that the Bank has not collected the default proﬁt
share and the ancillaries legally required due to default in collection of its main
receivables and expenses, taxes, funds and other receivables, or the Bank not
holding reserved its rights of request and collection in relation to such receivables
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talep ve tahsil haklarını saklı tutmamış olması bu alacaklardan ve haklarından
vazgeçme anlamında olmayacaktır. Sözleşme Türk Borçlar Kanunu’nun 131.maddesi anlamında bu haklarını saklı tutma anlamındadır.
23.3.5. Banka, vadesinde ödenmemesi nedeni ile yukarıdaki maddelerde yer aldığı biçimde tamamı muaccel olacak TL borçları Banka’nın döviz alış kuru üzerinden Amerikan Doları’na çevirerek TL borcu ABD Doları olarak ve ABD Doları
bazında 6.2.2. addede yer alan gecikme kâr payı ve ayrıca kur farkı ve sair nedenlerle doğacak BSMV, KKDF ve sair fer’ileri ve varsa diğer borçları ile birlikte
ödenmesini talep etme seçimlik hakkına da sahiptir. Banka’nın bu seçimlik hakkını
kullanması halinde Müşteri, ABD Doları olarak tespit edilen borcunu ve ABD Doları gecikme kar payını ve sair fer’ilerini ödeme tarihindeki Banka döviz satış kuru
üzerinden hesaplanacak miktar üzerinden ödeyecektir. Banka’nın bu seçimlik
hakkını kullanmasından sonra döviz kurlarındaki düşme nedeni ile ﬁili yapılacak
ödeme tarihindeki kur karşılığının ABD Doları’na çevrilen TL asıl borç miktarını
karşılamaması halinde Müşteri’nin ödeme yükümlüğü ABD Dolarına çevrilen TL
ile ödenmesi gerekecek gecikme kar payı ve sair fer’ilerinden daha az olmayacaktır. Banka’nın TL alacakları için ABD Doları cinsinden talepte bulunması, ihtar,
hesap ekstresi ve sair belgelerinde yer vermesi, takip yapması, dava açması gibi
işlemler yapması hiçbir şekilde Müşteri’nin yapacağı ödemenin TL asıl alacak ile
fer’ilerinden daha az ödeme yapması sonucunu doğurmayacak olup, Müşteri’nin
her halükarda ödeyeceği miktar asgari olarak ABD Doları’na çevrilen TL asıl alacak ile feri kadar olacaktır.
23.3.6. Asıl alacağa mahsuben yapılan tahsilat için Müşteri’ye makbuz verilmesi
veya sadece asıl alacak veya belirli bir alacak için ihbar, hesap ekstresi gönderilmesi veya yasal işlem yapılması hallerinde de Banka’nın gecikme kâr payını,
temerrüt nedeni ile kanun hükümleri gereği ödenmesi gerekecek fer’ileri ve diğer
hak ve alacaklarını talep etme hakları TBK.m.131 gereği saklıdır.
Madde 24. HESAPLARIN KESİLMESİ, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ, ALACAĞIN KANUNİ YOLLARLA TAHSİLİ
24.1. Hesapların Kesilmesi (Kat Edilmesi)
24.1.1. Banka, kanuni ve/veya akdi muacceliyet nedenlerinin doğması ile dilediği
zaman bildirimde bulunup, hesapları kısmen veya tamamen keserek (kat ederek)
borçları muaccel kılmaya, Sözleşme’yi feshetmeye, alacaklarını talep ve tahsile
teminat mektubu ve sair garanti taahhütlerinin iadesini veya bedellerinin bloke
edilmesini istemeye ve Sözleşme’deki tüm haklarını kullanmaya yetkilidir.
24.1.2. Banka alacakları kural olarak, Taraﬂar’ın ittifakıyla oluşturulan taksit listesi,
geri ödeme tablosu ve sair adlarla adlandırılan belgelere dayanması ve bunların
esasen hesap özeti niteliğinde olması nedenleri ile Müşteri’ye ayrıca hesap özeti
gönderilmesine, muacceliyet ve temerrüt için ayrıca ihtar, ihbar, protesto keşidesi
ve sair işlemlerin yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Müşteri hesap uyumsuzluğu veya hesap özeti gönderilmediği gerekçesi ile borca itiraz haklarından dönülemez biçimde feragat etmiştir.
24.1.3. Banka hesap özeti göndermek zorunda olmamakla birlikte, Banka’nın hesap özeti gönderip göndermeme, hesap özeti gönderme devrelerini belirleme hak
ve yetkisi saklıdır.
24.1.4. Hesap özeti, Müşterinin elektronik posta adresi, sms ve sair iletişim yöntemleri ile gönderilmesi yeterlidir.Hesap özeti veya hesap kat ihtarına ilişkin noter,
posta ve sair masraﬂar Müşteri’ye ait olup, Banka bunları resen hesaba borç kaydetmeye yetkilidir.
24.1.5. Hesabın kat’ı ihtarı, kredi hesapları bakiyelerinin tasﬁyesi ve borcun muacceliyet kazanmasını sağlamakta olup, Banka tarafından açıkça fesih bildirilmedikçe Sözleşme’nin feshi ve Müşteri, Keﬁl, Rehin veren ve sair ilgililerin sorumluluklarını sona erdirme sonucunu doğurmayacaktır. Sözleşme bir biçimde münfesih
olsa da, Sözleşme gereği doğacak tüm borçlar ve yükümlülükler sona erene kadar Sözleşme hükümleri aynen geçerli olmaya devam edecektir.
24.2. Banka’nın Takibe Geçme Yetkisi
24.2.1. Banka alacakları için rehin, ipotek, kefalet ve sair teminatlar verilmiş olması, kambiyo senedi ve sair senetler verilmiş olması, teminat ve senetlerin vadelerinin gelmemiş olması, teminat ve senet bedellerinin Banka alacaklarından
fazla olması, başlanmış icra takibi ve davalar olsa dahi alacağın muaccel olması
halinde, mükerrer tahsilât yapmamak kaydı ile Banka alacakları için ihtiyati haciz,
tedbir, icra takibi, dava ve sair tüm yasal yollara başvurmaya yetkilidir.

24.2.2. Banka, uhdesinde taşınır veya taşınmaz rehni, alacak ve sair teminatları
olsa dahi alacağının tahsili ile ilgili olarak, her türlü vergi, harç, resim, masraﬂar
ve avukatlık ücreti dâhil bilcümle alacaklarını ﬁilen ve tamamen tahsil edinceye
kadar yasalar çerçevesinde Banka’nın elinde bulunan bilcümle teminatlar ve her
türlü senetler ile ilgililerin tümü veya bir kısmı hakkında mükerrer tahsilât olmamak
kaydıyla aynı anda haciz, rehnin paraya çevrilmesi, iﬂas ve sair bilcümle yasal
yollara başvurmaya yetkili olduğunu, mükerrer takip itiraz ve şikâyetinde bulunmayacağını Müşteri peşinen kabul etmektedir.
24.2.3. Banka’nın alacaklarını tahsil ve haklarını talep ve korumak için alacağı
ihtiyat haciz, ihtiyati tedbir ve diğer taleplerde Banka’nın teminat yatırmaması
konusunda Taraﬂar mutabıktırlar bu müşteri husustaki itiraz ve şikayetlerinden
peşinen vazgeçmiştir. Banka’nın teminat yatırmak zorunda kalması halinde, bu
teminatlar nedeni ile alacağı teminat mektubu ve sair nedenlerle diğer banka ve
sair kuruluşlara ödenecek komisyonlar dahil ödenecek vergi, harç, resim, komis-

of itself, shall not mean waiver of such receivables and rights. The Agreement,
within framework of Turkish Code of Obligations (TCO), Article 131, means to
reserve such rights.
23.3.5. The Bank also has the optional right to request that the debts in Turkish
Lira, which will all be in default as in the process indicated in the above articles,
converting them to American Dollars through the Bank’s exchange buying rate,
forming it as TL debt in American Dollars, together with the default proﬁt share
indicated in Article 6.2.2. together with the BSMV, KKDF and ancillaries and with
other debts, if any, be paid together. In case the Bank exercises such optional
right, the Customer shall pay their debt, which shall be determined in USA Dollars,
and USA Dollar proﬁt ancillaries, through the exchange selling rate of the Bank
on repayment date. After the Bank has used such optional right, if the physical
payment shall not meet the base TL debt that was converted to USA Dollars previously, due to falling exchange rates, the Customer’s responsibility of payment
shall not be less than the proﬁt share deprivation and its ancillaries that had to be
paid in the TL currency that was converted to USA Dollars. The fact that the Bank
has requested a currency of USA Dollars for its TL receivables, indicating such in
warnings, account statements and other documents, conducting follow-up, commencing legal proceedings in relation and other procedures shall under no conditions bear the result that the Customer pay less than the TL main receivables and
its ancillaries, and the amount to be paid by the Customer in all situations shall
be, at least, the main TL receivable, which was converted into USA Dollars, and
its ancillaries.
23.3.6. In cases of receipt issue for collection that is made to the account of the
main receivable, or dispatch of warning and account statement and commencing
of legal proceedings only for the main receivable, the Bank’s right to claim the default proﬁt share, ancillaries to be paid due to default and as per legal provisions,
and other rights, are reserved as per TCO Article 131.
24. CUTTING OF ACCOUNTS, CANCELLATION, COLLECTION OF DEBT VIA
LEGAL PROCEEDING
24.1. Cutting of Accounts
24.1.1. The Bank is authorized to, with occurrence of reasons for acceleration,
make notiﬁcations at any time it deems ﬁt and cut the accounts in part or in full as
to accelerate the debts, cancel the Agreement, claim and collect its debts, request
return of the letter of guarantee and other guarantee securities, or blocking of their
amounts, or execute all of its rights in the Agreement.
24.1.2. As a rule, since receivables of the Bank are based on the installments
list, repayment table and other documents with various names, which have been
formed on mutual agreement of the parties, and since these are, in essence, in the
quality of an account statement, there is no requirement to separately dispatch
an account statement to the Customer, or to make separate warning, notiﬁcation,
protest or other procedures. The Customer has irrevocably waived their rights to
object to debt due to discrepancy in accounts or non-dispatch of account statement.
24.1.3. While the Bank is under no obligation to dispatch account statement, the
Bank’s authority to whether or not to send account statement, or deﬁne periods of
account statement dispatch, are reserved.
24.1.4. Abstract may be send to the Customer’s e-mail address, via SMS and any
other communication means. Any and all notary fees, mail cost and other expenses pertaining to the abstract or account closure notice belong to the Customer,
and the Bank is entitled to debit these ex-ofﬁcio to the respective account.
24.1.5. Final warning of the account provides liquidation of credit accounts’ balances and accelerates the debt, and unless any clear cancellation is notiﬁed by
the Bank, it will not bear the consequences of Agreement cancellation and conclusion of responsibilities of the Customer, Surety, Pledger and other responsible
persons. Even the Agreement gets annulled in a certain fashion, its provisions
shall survive until all debts and responsibilities due to the Agreement have been
fulﬁlled.
24.2. Bank’s Authority to Follow-up
24.2.1. The fact that pledges, hypothecate, surety and other securities have
been provided, that maturation dates for securities and bonds have not come,
that amounts of securities and bonds are higher than Bank receivables, for receivables of the Bank, and in case the receivable accelerates despite there are
already-commenced execution proceeding and legal proceedings, on the condition of not conducting a recurring collection, the Bank is authorized to execute all
legal provisions for its receivables, namely provisional seizure, provisional injunction, execution proceeding, legal proceeding and other measures.
24.2.2. The Customer beforehand accepts that even though the Bank has in its
hand movable and immovable pledges, receivables and other securities, in relation to collection of its receivables, including all sorts of taxes, levy, expenses
and attorney fees, until it collects all its receivables physically, on the condition
of not conducting a recurring collection, based on legal grounds, in relation to all
securities and all sorts of bonds, for all or part of them, the Bank is authorized to
simultaneously conﬁscate, liquidate pledges and conduct bankruptcy and apply
other measures, and that it shall not conduct recurring follow-up and objection
complaint.
24.2.3. In provisional seizure, provisional injunction and other claims which the
Bank shall apply in order to collect its receivables and protect its rights, the parties
have agreed that the Bank shall not make a down payment, and the Customer
has beforehand waived their objections and complaints in this regard. In case
the Bank has to make a down payment, the letter of guarantee which the Bank
will receive due to such down payments, and including commissions to be paid
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yon ile masraﬂar Müşteri’ye ait olup, bu sebepten kaynaklanan borçlar da Sözleşme hükümleri çerçevesinde Müşteri hesabına Sözleşme çerçevesinde borç
kaydedilecek ve Müşteri tarafından ödenecektir.
24.2.4. Müşteri’nin, hangi sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın (asıl borç, vergi,
masraf, komisyon, borcun geç ödenmesine ilişkin cezalar ile sair fer’iler) borçlarının tamamı ödeninceye kadar sorumluluğu devam edecektir.
24.3. Banka’nın Haklarının Saklı Tutulması ve Diğer Hakları
24.3.1. Banka’nın feri alacak, kira, taksit tahsili, fesih bildirimi ve kanun gereği
haklarını saklı tutması gereken durumlarda, işbu Sözleşme’nin aynı zamanda
asıl borca bağlı feri hak ve alacakların saklı tutulması için bildirim hükmünde olduğunu, Banka’nın kayıt ve defterlerine göre belirlenecek tüm borçlar ile borçların
vadesinde ödenmemesi halinde kanun ve Sözleşme gereği borçların vadesinde
ödenmemesinin tüm sonuçlarına ilişkin feri borçların tamamı ödeninceye kadar
borçluluk halinin devam edeceğini Müşteri peşinen kabul eder.
24.3.2. Banka kayıtlarında temerrüdün sonuçlarına ilişkin feri alacaklar hakkında
alacak/borç kayıtlarının yer almamış olması, bunların ihtar, hesap özeti ve saire
ile sonradan talep, tahsil edilmeyeceği anlamına gelmez.
24.3.3. Yabancı para borçlarının hangi nedenle olursa olsun muhasebe kayıtlarında TL olarak yer alması veya talep edilmesi Banka’nın bu alacakları ile ilgili olarak
yabancı para cinsinden talep etme hakkından vazgeçtiği anlamına gelmeyecek
olup, Banka, bu halde dahi alacaklarını yabancı para cinsinde talep edebilecektir.
24.3.4. Banka, gerek Müşteri tarafından gerekse Müşteri adına üçüncü kişiler tarafından yapılacak tüm ödemeleri veya icradan ve sair yollar ile yapılacak
tahsilâtları, vadeli veya vadesiz, teminatlı veya teminatsız alacaklarından dilediğine mahsuba yetkilidir. Hangi sebepten yapılırsa yapılsın, yapılacak tahsilâtlar,
TBK.m.100 gereği öncelikle Banka’nın teminatsız alacaklarına mahsup edilecek
olup, mahsup makbuzlarında bu hususta açık hüküm bulunmaması halinde dahi
teminatların en son alacak ödeninceye kadar devam edeceği Müşteri tarafından
açıkça ve peşinen kabul edilmiştir. Müşteri bu konularda hiçbir itirazı olmadığını
şimdiden kabul eder.
Madde 25. TEMİNATLARA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
25.1. Kredinin Teminat Karşılığı Kullandırılması
25.1.1. Banka, krediyi teminatsız veya uygun göreceği; TL ve döviz nakit blokajı, TL ve döviz cinsinde katılma, özel cari, yatırım, mevduat hesabı ve sair
hak-alacak rehni, alacak temlikleri gibi teminat olarak kabul edilebilecek bilcümle
kıymet ifade eden değerlerin rehin, ipotek ve sair nitelikte teminat olarak alınması
karşılığında kullandırabilir.
25.1.2. Her bir teminatın niteliğine göre, teminat tesisi için gereken tüm işlemlerin
yerine getirileceğini ve bunlara ilişkin vergi, harç, resim,masraf ve sair mali yükümlülükleri yerine getireceğini ve Banka’nın bunları ödemesi halinde hesabına borç
kaydetmeye yetkili olduğunu Müşteri garanti, kabul, beyan ve taahhüt eder.
25.1.3. Kredinin teminat karşılığı kullandırılacağı durumlarda, Banka tarafından
istenilen teminatın tesisi, tescili ve tesliminden sonra kredi kullandırılacaktır. Teminat tesisinden önce kredi kullandırılan hallerde Müşteri “bilahare gerekli teminatı
tesis edeceğine” dair taahhüt ve beyanlarından dolayı sorumlu olacaktır.
25.1.4. Müşteri, Sözleşme nedeni ile Banka uhdesinde bulunacak nakit, taşınır ve
sair hak ve alacakları ile ilgili olarak Banka’dan faiz, kâr payı, kira ve sair ad altında hiçbir talepte bulunmayacak, Banka’ya borçlu bulunulması halinde bu varlıklar,
Sözleşme hükümleri çerçevesinde derhal borca mahsup edilecektir. Müşteri’nin
başka bir borcunun bulunmaması durumunda Banka uhdesinde bulunan varlıklar
Müşteri’ye iade edecektir.
25.2. Teminatların Kapsamı
25.2.1. Alınan veya alınacak tüm teminatlar, Banka’nın gerek tüm krediler ve gerekse mevzuatın kredi saydığı tüm işlemler ile bunların fer’ilerinden herhangi bir
şekilde doğmuş ve/veya doğacak bilcümle alacaklarının teminatını teşkil edecektir. Bu bakımdan teminatların,Sözleşme’ye veya diğer sözleşme, taahhütname,
protokol, anlaşma ve sair nedenlerle, asil, keﬁl, garantör, ciranta, taahhüt eden,
araya giren, aval, rehin veren ve sair hangi sıfatla olursa olsun, yine asıl alacak,
akdi kâr payı, gecikme kâr payı, avukatlık ücreti, prim, vergi, harç, resim, fon,
masraf ve Müşteri’nin Banka’ya karşı hangi sebeple olursa olsun doğmuş ve
doğacak bilcümle borçları için de teminat teşkil ettiğini Müşteri kabul ve taahhüt
eder. Bu nedenle, belirli bir borç için tesis edilen veya verilen teminatlarda dahi,
belirtilen borç bitmiş olmasına karşılık Müşteri’nin başka sebeple Banka’ya bir
borcunun olması halinde, mevcut teminat kalan borç için de teminat teşkil etmeye
devam eder. Müşteri; hangi sebeple olursa olsun Banka’ya olan en son borcu
ödeninceye kadar teminatların devam edeceğini ve bu konularda hiçbir itirazda
bulunulmayacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
25.2.2. Teminatın kapsamına; teminat konusu taşınır, taşınmaz mallar ile hak ve
alacakların bizzat kendileri ile bunların sağladığı ve sağlayacağı kira, kâr payı,
yeni pay alma hakları, temettüleri, kuponları, kamulaştırma bedelleri, sigorta tazminatları, rehnedilen araçların plakalarının ticari olması halinde ticari plaka ve
bu plakaya bağlı bütün haklar dâhil her türlü hak ve alacaklar, akreditif konusu
mallar ve sair bilcümle feri ve tali haklar başta olmak üzere hukuki, medeni, tabi
bütün semereleri de dâhildir. Müşteri bunlara ilişkin hakların kullanılması için yazılı olarak Banka’ya başvurup, yetki talep edecektir; aksi halde hukuki, medeni
ve tabii semerelere ilişkin hakların kullanılmamasından dolayı Banka’nın hiçbir
sorumluluğu olmayacaktır.
25.2.3. Teminat kavramı, Banka alacakları için verilmiş olan ayni ve şahsi tüm

to other banks and institutions, together with taxes, imposts, levies, commissions
and expenses shall be in the Customer’s responsibility and debts due to such
reason shall be recorded as debt into the Customer’s account within framework of
the Agreement, and shall be paid by the Customer.
24.2.4. Responsibility of the Customer shall survive until full fulﬁllment of their
debts, due to whatsoever reason (main debt, tax, expenses, commission, defaults
and other ancillaries due to late payment of the debt).
24.3. Reservation of the Bank’s Rights and Other Rights of the Bank
24.3.1. The Customer beforehand accepts that in the Bank’s all receivables, rent,
installment collection, cancellation notiﬁcation and in cases where the Bank’s legal rights are to be reserved, this Agreement also acts as a notiﬁcation to reservation of all rights and receivables connected to the main debt, and in case all debts,
to be determined according to the Bank’s books, are not paid on their maturation,
until all debts related to consequences of failure to pay such debts on their maturation are performed, the state of indebtedness shall continue.
24.3.2. The fact that the receivable/debt records are not placed in the Bank’s
records in connection with consequences of default, about all receivables, does
not mean that these later will not be collected through warning, account statement
and other measures.
24.3.3. Debts in foreign currencies being recorded as TL in accounting records,
due to whatsoever reason, or they being demanded so, shall not mean that the
Bank has waived its right to demand these monies in foreign currency, and in such
situation the Bank may still opt to demand its receivables in a foreign currency.
24.3.4. The Bank is authorized to offset to any receivables that are forward or on
demand, with security or not, all payments made by, or on behalf of the Customer
by third persons, and also collections made with various methods. Collections to
be made, due to whatsoever reason, Turk Obligation Law section 100 shall primarily be offset to receivables of the Bank without security, and even though there
are no clear provisions about this matter in offset receipts, it shall continue until
the last receivable has been paid, so has been clearly and beforehand accepted
by the Customer. The Customer beforehand accepts that they have no complaints
in such matters.
25. GENERAL PROVISIONS ON SECURITIES
25.1. Enabling of Credit Against Security
25.1.1.
The Bank may provide the credit without any securities or against
pledge, mortgage or reception under any other title as a security of such valuable items, which may be considered as securities, as TL and foreign currency
cash blocking, TL or foreign currency participation, private current, investment or
deposit accounts, pledge of rights-receivables, assignment of receivables, etc.
25.1.2.
The Customer accepts, represents and warrants that according to
qualities of each security, all procedures required for assignation of security shall
be fulﬁlled and the Bank, if it pays such, then it is authorized to record such as
debt, to the account.
25.1.3.
In cases where the credit shall be enabled against security, the credit
shall be enabled after assignation, conﬁrmation and delivery of the security requested by the Bank. In cases where the credit is enabled before assignation of
security, the Customer shall be responsible for warranties and representation that
they shall “separately assign the required security”
25.1.4.
The Customer will not make a claim against the Bank in relation with
its cash, movable or other rights and receivables that are pledged to the Bank
due to the execution of the Agreement under any name like interest, dividend,
rent, etc.; in case of indebtedness in favor of the Bank, the debt in question will
immediately be offset with these assets within the frame of the provisions of the
Agreement. In the case the Customer has no further outstanding debts, any and
all assets kept at the Bank will be returned to the Customer.
25.2. Scope of the Securities
25.2.1.
All securities taken or to be taken shall represent all credits of the
Bank and all procedures that are deemed credits by the legislation, and all of the
receivables that have, or to be borne from ancillaries of these. In this sense, the
Customer accepts and represents that securities due to this Agreement, other
agreements, recognizance, protocol, contract and reasons, principal, surety, endorser, intervening, assurer, avalist, pledger, and to remain principle under whatsoever title, the contractual proﬁt share, default proﬁt share, attorney fee, premium, tax, impost, levy, fund, expenses and for all current and future debts of the
Customer to the Bank, constitutes an security. For this reason, even in securities
that have been assigned or granted for a certain debt, in case the Customer has a
debt to the Bank due to a different reason while the said debt has been performed,
the present security continues to constitute security for the remaining debt. The
Customer beforehand accepts, represents and warrants that, due to whatsoever
reason, the securities shall continue until the last part of the debt to the Bank is
paid and they shall not make any objections in such regard.
25.2.2.
Included in scope of the security are movable and immovable assets
subject to security, rights and receivables, their dividends, coupons, expropriation
amounts, insurance compensations, commercial plates in case pledged vehicles
are commercial vehicles and all rights connected to those plates and all connected rights and receivables, assets subject to credit letters, and all other and
ancillary rights, and all legal, civil details of such. The Customer shall apply to the
Bank in writing and request authority, in order to execute the rights in connection
to these; otherwise, the Bank shall have no responsibilities for using of rights
related to legal, civil and natural fruits.
25.2.3.

The concept of security involves all real and personal securities pro-
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teminatlar ile Sözleşme ve mevzuat gereği teminat sayılacak veya teminat kapsamına dâhil olan veya olacak tüm varlıkları içermekte olup, teminatlara ilişkin
tüm hükümler bu teminat çeşitleri için de geçerlidir. Müşteri’nin üçüncü şahıs olarak Banka alacakları için ipotek veya rehin vermesi yada keﬁl olmasından dolayı
Banka’ya ödeme yapması nedeniyle banka’ya halef olması gereği sahip olacağı
her türlü hak ve alacaklar da banka’dan kullandığı kredi borçları için Banka lehine
teminatlı olduğunu, bu hak ve alacaklar üzerinde de Banka’nın rehin hakkının
olduğunu,gerek kendi borcunu ve gerekse ipotek-rehin veren veya keﬁl sıfatı ile
borçlu ve sorumlu olduğu borçların tamamı ödenmedikçe haleﬁyet yolu ile intikal
edecek hak ve alacaklara başvurmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

25.3. Tamamlayıcı (Ek) Teminat
25.3.1. Müşteri, bankacılık uygulamasında kredinin kural olarak teminat karşılığı
kullandırıldığını, zaman zaman teminat alınmadan kredi kullandırılmasının her
zaman için teminatsız kredi kullandırılacağı ve alacakların sürekli teminatsız olarak kalacağı anlamına gelmediğini, teminatsız olarak veya eksik teminat ile kredi
kullandırılmış olsa dahi Banka’nın daha sonra teminat veya ek teminat isteyebileceğini bildiği beyan ve kabul etmektedir. Bu nedenle Banka’nın teminatsız kredi
kullanımında dahi alacağını karşılanır miktar ve nitelikte ek ve ilave ( tamamlayıcı
) teminatlar istemeye, teminatların marjlarını artırmaya, mevcut teminatların değiştirilmesini istemeye yetkilidir. Banka’nın bu yetkisi ancak hakkın kötüye kullanımına dair açık deliller bulunması durumda sınırlanabilir; bunun dışında Müşteri
Banka’nın konuya ilişkin talebini derhal karşılamak zorundadır ve bu taahhüde
aykırılık muacceliyet ve temerrüt sebebidir.
25.3.2. Sözleşme, kullandırılacak krediler yanında hangi nedenle olursa olsun doğacak tüm alacakları için ek teminat isteme hakkını Banka’ya vermekte olup, aynı
zamanda İcra ve İﬂas Kanunu’nun 279/1 maddesi gereği teminat verme taahhüdü
anlamında olup, sonradan verilen teminatlar da bu taahhüde istinaden verilmiş
sayılır. Bu nedenle, Müşteri, Banka’nın ilk talebinde; taşınır, taşınmaz rehni ve sair
her türlü tamamlayıcı teminat vermeyi, henüz nakit riske dönüşmemiş olan gayrinakdi kredilerin karşılığını depo/bloke etmeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

25.3.3. Borç için başkaca teminatların bulunması, Banka’nın tamamlayıcı teminat
talebinde bulunmasına ve Müşteri’nin de bu talebi derhal yerine getirmesine engel
olmayacaktır. Müşteri yeterince teminat olduğu ve sair şekilde itirazda bulunmamayı, bu yöndeki haklarından şimdiden feragat ettiğini kabul eder.
25.3.4. Banka göndereceği ihtarname ile ek teminat istediği veya keﬁllerin değiştirilmesini veya yeni keﬁl verilmesini istediği takdirde Müşteri en geç üç gün içinde
bu talebi karşılamak zorundadır.
25.4. Teminat Masraﬂarı ve Diğer Hususlar
25.4.1. Banka uhdesinde teminat olarak bulunan/bulunacak taşınırların, senetlerin ve rehinli varlıkların depo, ardiyeler ile nakledilecek depolarda, kasalarda
muhafazalarında, nakillerinde; gerek muhafaza, gerek nakliye ve gerekse sair
tüm aşamalar esnasında meydana gelecek masraﬂarın tamamı Müşteri’ye ait
olacaktır.
25.4.2. Teminatlara ilişkin zararların doğmaması için Müşteri tarafından Banka’dan
alınacak izinle malların kontrolü ve bakımı gerçekleştirilecek olup, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Banka’nın sorumluluğu olmayacaktır.
25.4.3. Teminat konusu mal, hak ve alacaklara ilişkin belge ve bilgiler hakkındaki
tüm sorumluluklar da Müşteri’ye aittir.
25.4.4. Müşteri teminatların tesisinden sonra yapılacak her türlü iddia, itiraz ve
tedbir durumunda; teminat konusu kıymetler yerine Banka’nın kabul edeceği kıymetleri ihbardan itibaren derhal teminat olarak vereceğini taahhüt eder. Teminat
konusu kıymetler için üçüncü kişiler tarafından yapılan itiraz ve iddialara karşı kanunen ifası gereken itiraz ve işlemler yapma yükümlülüğü münhasıran Müşteri’ye
aittir; ancak Banka’nın sorumluluğu olmamakla birlikte, verilmiş yetki çerçevesinde Bankaca yapılacak itiraz işlemlerine Müşteri’nin bir itirazı bulunmadığı gibi,
Banka tarafından bu işlemlerin yapılmamasından dolayı hiçbir talep ve itirazı bulunmamaktadır. Bu yolda yapılacak tüm masraﬂar Müşteri’ye aittir.
25.4.5. Banka’ya rehin ve sair surette teminat olarak verilen TL/döviz katılma
hesaplarının vadesini; kullandırılan kredi veya tüm borç ödenip tamamen tasﬁye
edilinceye kadar, kâr paylı bakiyesi ile birlikte ve o günkü koşullara uygun olarak, önceki vadeye paralel veya Banka’nın uygun göreceği süreye kadar, rehin,
takas, virman, mahsup ve sair teminat hakkı devam etmek üzere, resen temdit
edilmesini veya karşılıklarının muvakkat bir hesapta bekletilmesini, Müşteri kabul
ve taahhüt eder. Bu hüküm, başka bankalardaki (katılma/mevduat) hesaplarının
rehni halinde de caridir.

25.4.6. Teminat konusu hesapların vadesi sonunda, farklı bir vadeyle ve zorunlu
olarak yeni bir numara verilmek suretiyle yenilenmesi halinde, bu suretle açılan
yeni katılım fonu ve sair hesapların da eski hesabın devamı niteliğinde olduğunu,
dolayısıyla rehnin, Müşteri’nin Banka’ya olan borçlarının tamamı ödenip tasﬁye edilinceye kadar, bu suretle yenilenen hesaplar üzerinde de devam edeceğini
Müşteri beyan, kabul ve taahhüt eder.
25.4.7. Sözleşme’de herhangi bir hesap numarası belirtildiği veya belirtilmediği

vided for Bank receivables, and all assets that shall be regarded as securities as
per the agreement and legislation and all assets that are, or to be included within
scope of security, and provisions in relation to security are also valid for such
security types. The Customer hereby accepts and undertakes that any and all of
its rights and receivables arisen from being a successor to the Bank due to payments made by the Customer as a third party by pledging or mortgaging assets
against or become a surety for the debts of the Bank are also pledged in favor of
the Bank for the credit debts utilized by the Customer; the Bank has retention right
upon these rights and receivables; the Customer may not utilize any right and
receivables accrued due to succession unless the Customer’s own debts or any
other outstanding debts, for which the Customer has become a party or liable, by
being a pledger-mortgagor or surety.
25.3. Complementary (Additional) Security
25.3.1.
The Customer accepts, states and represents that credit in banking
application is enabled against security, as a rule, that the fact that credits are
enabled without securities at times does not mean that credits shall be enabled
without security every time and will always remain without security, and that even
though a credit has been enabled without security, the Bank may request an security later on. For this reason, even in the case that the Bank enables credit without
an security, the Bank is authorized to request additional securities that shall match
its receivables, to increase margins of securities, and request to change present
securities. This authority of the Bank may only be restricted when there is evidence of misuse of right; apart from this, the Customer is obliged to meet at once
such request of the Bank, and failure to comply with this security is a reason for
acceleration and default.
25.3.2.
The Agreement grants the Bank the right to request for additional security for all possible receivables, due to whatsoever reason, beside credits to
be enabled according to the Agreement, at the same time meaning the security
warranty in Subsection 1 of Article 279 in the Enforcement and Bankruptcy Code,
and securities provided later on shall be deemed to have been provided in regard
to this warranty. For this reason, the Customer beforehand accepts and warrants
that, at the ﬁrst request of the Bank, they shall provide all sorts of complementary
securities in quality of movable, immovable, in pledge and other forms, and also
that they shall store equivalents of non-cash credits that have not been cashed
yet.
25.3.3.
Existence of other securities for the debt shall not prevent the Bank
from requesting complementary security and the Customer’s obligation to at once
fulﬁll such request. The Customer beforehand accepts that there is sufﬁcient
amount of security and that they shall not raise an objection in any manner, and
that they waiver all their rights on the subject.
25.3.4.
In case the Bank, with the notiﬁcation it shall dispatch, requests for
additional security or that sureties be changed, or new sureties be assigned, the
Customer is obliged to fulﬁll such request within at most three days.
25.4. Security Expenses and Other Issues
25.4.1.
Any and all expenses pertaining to the storage and transfer of the
movable assets, bonds and pledged commodities kept at the Bank as securities
in warehouses, storage houses and shipping storages and safes; and any and all
expense that may accrue during the maintaining, shipping and all other stages of
these pledged assets shall be provided by the Customer.
25.4.2.
In order to prevent any damage to the pledged assets, the commodities shall be examined and maintained by the Customer upon obtaining the consent of the Bank thereof, in case of failure to fulﬁll this requirement, the Bank will
not be responsible thereof.
25.4.3.
Any and all liability related to the documents and information relevant
to the pledged assets, commodities, rights and receivables belong to the Customer.
25.4.4.
The Customer hereby accepts to immediately provide as a security
any of its assets that may be approved by the Bank to replace the previously
pledged assets in case of a claim, allegation or injunction after these assets are
pledged. The Customer is exclusively liable to make all objection and other transactions that must legally be performed against any and all claims made by third
parties in relation with the pledged assets; however, while the Bank is not liable
thereof, the Customer does not make any objection against the objections made
by the Bank and the Customer will have no claims and objections against the objection transactions performed by the Bank. Any and all expenses accrued thereof
shall be provided by the Customer.
25.4.5.
The Customer hereby accepts and undertakes that the maturity date
of the TL/foreign currency participation accounts, which are pledged in favor of the
Bank as a security, along with dividend added balances thereof, may be extended
until a maturity date that is in accordance with the previous maturity date pursuant
to the then current conditions or any other maturity date that is deemed appropriate by the Bank and until the provided credit and any other debts are settled
completely, or balances of these accounts are pledged on a provisional account,
provided that the Bank’s lien, trade, bank transfer, offsetting and other rights survive. This provision applies for all pledged accounts (participation/deposit) at other
banks.
25.4.6.
The Customer hereby declares, accepts and undertakes that, in the
case the pledged accounts are renewed at the end of the maturity term at a new
maturity term and by mandatorily giving a new account number, any and all participation fund and other accounts opened this way shall be the continuation of the
older accounts and thus these renewed account shall also be pledged in favor of
the Bank until all debts of the Customer to the Bank are settled completely.
25.4.7.
In the case no account number is speciﬁed or not speciﬁed under the
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takdirde dahi Müşteri’nin tüm hesapları rehin kapsamındadır.
25.5. Teminatların Sigorta Ettirilmesi
25.5.1. Banka kendisine ipotek edilmiş taşınmazları, rehin edilmiş taşınırları, kıymetli evrakları, Sözleşme gereği teminat kapsamında olan veya teminat kapsamında sayılan varlıkları, teminat konusu varlıkların niteliklerine göre dilediği şart,
kayıt ve müddetlerle dilediği şirkete lehdarı Banka olmak üzere sigorta ettirebilir.
Süresi dolan poliçeleri yenileyebilir.
25.5.2. Lehdarı Banka olsa dahi teminatların sigorta prim ve sair masrafı Müşteri tarafından ödenecek olup, Banka tarafından ödenmesi halinde, Banka yaptığı
ödemeyi Müşteri hesabına borç kaydetmeye yetkilidir.
25.5.3. Sigortaya ilişkin, Sözleşme’nin ilgili madde hükmü teminatların sigortalanması işlemlerinde de geçerlidir.
25.6. Teminatların Yasal İşlemlerin Yapılmasına Engel Olmayacağı
25.6.1. Müşteri borcu için hangi nitelik ve miktarda olursa olsun Banka lehine
verilmiş teminatlar bulunması; Banka’nın takas, mahsup, virman hak ve yetkisinin
varlığı, hiçbir şekil ve surette Banka’nın sözleşme ve yasal düzenlemelere uygun
olarak ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir talebine engel teşkil etmeyeceği gibi, öncelikle
rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapması mecburiyetini de gerektirmez.
25.6.2. Banka’nın, teminatın satılması, takas, virman, hapis, mahsup hak ve yetkilerinden birisinin seçmiş olması, diğerlerinden feragat edildiği sonucunu doğurmayacaktır.
25.7. Teminatlar Üzerinde Müşteri’nin Tasarrufta Bulunamaması
25.7.1. Müşteri teminat konusu taşınır, taşınmaz, hak ve alacakları Banka’nın yazılı izni olmadan temlik edemez, devir edemez, satamaz, başkalarına rehin edemez, kiralayamaz diğer ayni veya şahsi hiçbir hak ile sınırlandıramaz.
25.7.2. Yukarıdaki hüküm saklı olmak kaydıyla, Müşteri’nin, Banka nezdindeki
ve Banka lehine rehinli hesaplarından zaman zaman para çekip yatırması veya
sair işlemlerde bulunması tamamen Banka’nın izin ve onayı ile yapılmış işlemler
anlamında olup, Banka’nın rehin hakkını haleldar etmez.
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25.7.3. İpotekli taşınmaz/taşınamazların kısmen veya tamamen satılmasında
yeni malikin borcun tamamı veya bir kısmını kabul etmesi halinde dahi Türk Medeni Kanunu gereği alacaklının borçluya yapması gereken bildirimin Banka tarafından yap›lmasına gerek olmadığı ve bu halde dahi Müşterinin ve ilgili borçlunun
sorumluluğunun aynen devam ettiğini müşteri kabul eder.

Agreement, any and all accounts of the Customer shall be under pledge.
25.5. Insurance of Securities
25.5.1.
The Bank may have the pledged immovable assets, pledged movable assets, negotiable instruments, any and all assets that are or considered to
be under pledge pursuant to the Agreement, insured by any company it deems
appropriate under any terms, record and for any period in accordance with the
quality of the pledged assets making the beneﬁciary the Bank itself. The Bank
may renew expired policies.
25.5.2.
Although the beneﬁciary is the Bank, insurance premiums and other
expenses related to the insurance will be provided by the Customer, however, in
the case these are paid by the Bank, the Bank is entitled to debit these expenses
in the Customer’s account.
25.5.3.
The respective provision of the Agreement that is related to the Insurance also applies to insurance of the securities.
25.6. Securities Do Not Obscure the Performance of Legal Transactions
25.6.1.
Pledging of securities of any quality and quantity in favor of the Bank
against the Customer’s debts does not constitute an obstacle for trade, offsetting
and transfer right and authority of the Bank and does not preclude any interim
injunction and lien requests made by the Bank pursuant to the Agreement and the
respective legal regulations by any means, and also does not impose the obligation to carry out follow-up by liquidating the pledged assets.
25.6.2.
The fact that the Bank prefers to execute any of the security liquidation, trade, bank transfer, retention, offsetting rights does not imply that the Bank
waivers the others.
25.7. The Customer’s Incapacity Over Securities
25.7.1.
The Customer cannot transfer, assign, sell, pledge to third parties,
rent or restrict by other in-kind and personal rights the pledged immovable and
movable rights and receivables without obtaining the Bank’s consent thereof
ﬁrst.
25.7.2.
Provided that the abovementioned provision is reserved, any withdrawal from and depositing to or performance of any other transactions on the
accounts at the Bank that are pledged in favor of the Bank are considered as the
transactions performed upon the Bank’s consent and approval, however these do
not defect the lien right of the Bank.
25.7.3.
The Customer hereby accepts and undertakes that even if, after mortgaged property/properties are sold in part or in whole, the new owner assumes
the debt in part or in whole, the Bank is not obliged to make the notiﬁcation that
must be made by the creditor to the debtor, and the liability of the Customer and
the respective debtor survives even in such a case.
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25.8. Teminatlar Konusunda Yetki Belgesi
25.8.1. Sözleşme aynı zamanda, işbu maddede belirtilen işlemlerin yapılması hususunda Banka’ya verilmiş açık ve dönülemez bir yetki-talimat anlamındadır.
25.8.2. Teminatın Müşteri veya üçüncü kişiler adına olması nedeni ile teminatlar
hakkında yapılacak işlemler için muvafakat, onay, vekâlet gibi belgeler istenmesi
halinde Müşteri gerekli belgeleri derhal vermeyi taahhüt etmektedir.
25.9. Teminatların İadesi
25.9.1. Rehin, ipotek, kefalet, aval, teminat mektubu ve sair teminatlar, Müşteri’nin
hiçbir borcunun kalmaması (asıl alacak, akdi kâr payı, vergi, fon, harç, masraf,
avukatlık ücreti, gecikme nedeni ile Sözleşme gereği ödenmesi gerekecek gecikme kâr payı ile kanunlar gereği “borçlunun temerrüdü” nedeni ile ödenmesi
gereken fer’iler ve sair tüm borçlarının ödenmesi) halinde tamamen iade edilecek
olup, teminatlar Banka’nın istediği yerde Müşteri tarafından teslim alınacak, teslim, fek ve sair iade masraﬂarı da Müşteri’ye ait olacaktır.

25.9.2. Banka, alacaklı olmasına karşın, hiçbir sebep göstermeksizin rehin, ipotek
gibi ayni veya kefalet, garanti, aval gibi şahsi teminatları tamamen veya kısmen
iade, fek, terkin etmeye yetkili olup, bunun için Müşteri’nin izin, onay, rıza ve muvafakatine ihtiyaç bulunmamaktadır. Müşteri ile ayni veya şahsi teminatı veren kişi
veya kişiler arasındaki ilişki hiçbir şekilde Bankayı ilgilendirmemekte olup, Müşteri
teminatların tesis veya iadeleri ile ilgili olarak Banka’ya karşı hiçbir talepte bulunmayacağını, bu yöndeki tüm haklarından peşinen vazgeçtiğini şimdiden kabul,
beyan ve taahhüt eder.
25.9.3. Banka’nın uhdesindeki teminatlardan bu değerlerden bir kısmını zaman
zaman serbest bırakması hiçbir şekil ve surette bu haklarından vazgeçme anlamında olmayıp, Banka dilediği takdirde bu haklarını istediği her zaman kullanmaya yetkilidir. Borcun tamamen ödenmemesine rağmen Banka’nın rehinli mal,
hak ve alacakları tamamen veya kısmen teslim etmesi hiçbir şekilde hiçbir hak ve
alacağından vazgeçtiği anlamına gelmeyecektir.
25.9.4. Müşteri, teminat veren ve sair ilgililer; teminatların iadesi/fekki sebebiyle
yapılacak masraﬂara ilaveten Banka tarafından talep edilecek komisyon, ücret ve
sair giderleri de derhal ve defaten Banka’ya ödeyeceklerini; aksi halde Banka’nın
iade/fek taleplerini reddetme hakkına sahip olacağını peşinen ve dönülemez biçimde kabul ve taahhüt ederler.
25.10. Teminatların Satışı, Bedellerinin Tahsili, Borca Mahsup, Hapis Ve Rehin
Hakkı Yetkisi
25.10.1. Müşteri’nin borçlarını vadesinde ödememesi, teminat verme veya ﬁyat ve
kıymet düşüklüğü ve sair nedenlerle oluşan teminat farkları dolayısıyla Banka’nın
talep ettiği ek teminatları, yapılacak bildirime karşın vermemesi, kredi kullanma
şartlarına aykırı hareket etmesi, gayrinakdi kredi bedellerinin bloke edilmemesi
gibi hususlar başta olmak üzere, Sözleşme ve sair sözleşme/mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, uhdesinde bulunan veya herhangi bir zaman
ve şekilde bulunabilecek olan bütün rehin, takas, virman, hapis ve sair surette
teminatta olan taşınır, hak ve alacakları emredici yasa hükmü ve Sözleşme’nin
özel hükmü olmadıkça ayrıca bir ihbar, ihtar, protesto keşidesi, dava açma ve icra
takibi yapma gibi hiçbir işlem yapmaksızın, nakitleri doğrudan doğruya borçlara
mahsuba; diğer bono, çek, poliçe, alacak temlik bedellerini tahsil ve tahsil edilen
bedeli mahsuba; her türlü emtia, hak, alacak ve varlıkları da paraya çevirerek tutarlarını doğmuş-doğacak alacaklarına mahsup etme hak ve yetkisine Banka’nın
sahip olduğunu, Müşteri peşinen ve dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt
eder.
25.10.2. Teminat konusu kıymetli evrak bedellerinin ödenmemesi, diğer hak ve
alacakların tahsil edilememesi, varlıkların satılamaması halinde, Banka bunlar için kanuni yollara müracaat edip etmemekte serbest olup, Müşteri bedelleri
ödenmeyen senet ve tahsil edilmeyen veya satılamayan varlıkların teminatların
miktarı kadar nakdi veya Banka’nın kabul edeceği miktar ve vadeli yeni senetleri,
varlıkları rehin ve sair şekilde teminat olarak Banka’ya vereceğini taahhüt eder.
Bu hususta yapılacak tüm işlemlere ait sorumluluk, masraf ve zararlar Müşteri’ye
aittir.
25.10.3. Banka’nın verilen resen satış yetkisini ve/veya kanuni yollardan aldığı
satış yetkisini kullanırken teminat konusu varlıkları Türkiye’nin piyasa ve borsa
rayici müsait diğer mahallerine ve lüzum görüldüğü takdirde yabancı ülkelere nakil
ve orada satmak ve sattırmak yetki ve serbestisine de sahip olduğunu; bu yüzden
yapılacak bütün masraﬂarın dahi hesabına borç olarak ilave edilmesini Müşteri
kabul ve taahhüt etmektedir. Satış bedelinin alacakların tamamını karşılamaması
halinde Müşteri, noksanı hemen nakden ve defaten Banka’ya ödemeyi veya aynı
miktarda teminatmı Banka’ya vermeyi taahhüt etmektedir.
25.10.4. Müşteri’nin tüm risk ve fer’ilerinin; tasﬁye, vade, ödeme tarihlerinde veya
Banka alacağının muaccel olduğu günde ya da teminat mektubu ve sair garanti
taahhüdü bedelinin ödenmesi durumunda veya istirdadının mümkün olmadığı anlaşıldığında; rehinli vadeli/vadesiz TL/döviz hesaplarının (Banka döviz alış kuru
üzerinden alışı yapılarak) tamamının veya bir kısmının, hesabın vadesinden önce
veya vadesinde, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın riske veya borca mahsup
edilmesine veya var ise yürürlükte bulunan garanti taahhüdü bedellerinin ve bunlarla ilgili komisyon, gider vergisi ve diğer masraﬂarı toplamının depo edilmesinin
sağlanması için, Bankada açılacak bloke bir hesaba alınmasını ve Banka’nın bu
konularda yetkili ve mezun olduğunu, böyle bir durumun ortaya çıkmasında ya-

25.8. Authorization Certiﬁcate For the Securities
25.8.1.
This Agreement also acts as an explicit and irrevocable authorizationinstruction given to the Bank to perform the transactions speciﬁed under this article.
25.8.2.
In the case such documents as consent, approval, power of attorney,
etc. are requested for any transaction performed over the securities since these
securities are registered to the Customer or third parties, the Customer hereby
undertakes to produce these documents immediately upon such request.
25.9. Return of Securities
25.9.1.
Any and all securities such as pledged and mortgaged assets, surety,
guarantee, transfer, letter of guarantee, etc. shall be returned to the Customer
when any and all debts of the Customer to the Bank are settled (payment of the
primary amount, contractual dividend, tax, fund, fee, expenses, attorney fee, any
delay dividend that must be paid due to any delay and any other accessories and
debts that must be paid due to “the Customer’s default” pursuant to the Law), the
securities shall be received by the Customer at any place that is assigned by the
Bank and any delivery, release and other returning expenses shall be provided by
the Customer.
25.9.2.
The Bank is entitled to return, release or relieve any in-kind securities such as pledged assets, mortgage and personal securities such as surety,
guarantee partially or completely and without providing a justiﬁcation thereof even
though the debts in question are not settled yet, consent, approval or agreement
of the Customer is not required thereof. While the relation between the Customer
and other person or persons, who have pledged in-kind and personal securities, is
not the Bank’s concern by ant means, and he Customer hereby accepts, declares
and undertakes not to make a claim in relation with the assignment and return of
the securities and the Customer hereby waives all its rights thereof.
25.9.3.
Occasional release of some of these assets by the Bank does not
imply a waiver of these rights, and the Bank is entitled to execute these rights at
any time. Return and release of all or some of the pledged commodities, rights
and receivables by the Bank does not imply that the Bank waives its rights and
receivables thereof.
25.9.4.
In addition to the expenses accrued due to the return/release of the
securities, the Customer, the Pledger and other concerned persons hereby irrevocably accept and undertake in advance to pay any commission, fee and other
expenses demanded by the Bank and that otherwise the Bank will be entitled to
refuse any return/release request thereof.
25.10. Disposal of Warrants, Collecting their Prices, Offsetting of Debt, Right to
Pledge
25.10.1. The Customer hereby irrevocable accepts, declares and undertakes that;
in case of failure of the Customer to pay its debts on the respective maturity dates,
to submit the additional securities that are demanded by the Bank due to security
differences that may accrue due to pledging or low prices and value, etc. despite
the notiﬁcation made thereof, to act incompliant with the credit utilization terms
and conditions, to act incompliant with the provisions of this Agreement, primarily in relation with the nonfulﬁlment of the blocking of non-cash credit amounts,
and also provisions of any other agreements/legislation; unless otherwise stipulated by an imperative legal provision or a special provision of the Agreement and
without initiating any such transactions as warning, protest, ﬁling legal suites or
enforcement acts; from all securities that are or may be kept at the Bank submitted as pledged, traded, transferred, retained assets, the Bank is entitled to directly
offset the outstanding debts with cash assets; collect the bonds, checks, policies, assigned receivables and offset; liquidate any and all commodities, rights,
receivables and assets and offset any accrued or future debts with the acquired
amounts.
25.10.2. The Customer hereby accepts and undertakes that; in case of nonpayment of the amount of the pledged negotiable instruments, failure to collect other
rights and receivables, and to sell the assets; the Bank is free to or not to initiate
legal actions, and the Customer hereby undertakes to pay an amount that equals
to the amount of the nonpaid bonds and uncollected or unsold assets and securities, or to pledge or otherwise submit as securities the bonds, assets, amounts
and maturity dates of which are approved by the Bank. Any and all responsibility,
expenses and damages that may emerge in relation with any transaction performed thereof will be born by the Customer.
25.10.3. The Customer accepts and assumes that when The Bank uses its buying-out right that was given or uses its power of sale gained through legal means,
it has the right to transfer the pledged assets to the other locations in Turkey
where the market and fair values are suitable and if seen necessary the assets
can be transferred to foreign countries and the Bank can sell or have them sold
there therefore all the outlay cost is charged to the Customer. The Customer
hereby accepts and undertakes to pay any deﬁciency thereof and return a security that corresponds the equal amount to the Bank immediately and at once.
25.10.4. When All of the risks and accessories of the Customer are paid on elimination, due or acceleration date or by paying letter of credit and other guarantee
commitment fees; or when it is proven that it cannot be restituted, pledged deposit/drawing, TL/currency accounts (bought with the bank’s buying rate of exchange) are transferred to a frozen account in the Bank. This may be some or
all of it, before or on its due date, without any warning, it may be offset to the risk
or debt or if there are guarantee commitment fees, and factorages, expenditure
taxes, or any other expenses, they are covered by it. The Bank is authorized in
this regard, and if there are any losses of dividend or other losses because the
term is annulled, the Customer agrees, declares, and undertakes not to raise an
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pılan işleme, vadenin bozulması nedeniyle meydana gelecek kâr payı ve diğer
kayıplara karşı hiçbir itirazda bulunmayacağını Müşteri kabul, beyan ve taahhüt
eder. Diğer taraftan Banka’nın, rehinli hesaplardaki nakitlerin borca mahsubundan
sonra kalacak bakiyeyi, üzerinde Banka’nın rehin hakkı devam etmek kaydıyla
Müşteri adına özel cari hesapta bekletme konusunda Banka’nın yetkili ve mezun
olduğunu Müşteri kabul ve taahhüt eder.
25.10.5. Kredinin tasﬁyesinde; vade ve ödeme tarihlerinde veya alacağın muaccel
olduğu günde, gerek doğrudan Banka’ya bloke edilen, gerekse yukarıda yer aldığı üzere bloke hesaba alınan rehinli paranın tamamını veya bir kısmını riske veya
borca mahsup etmeye Banka’nın yetkili ve mezun olduğunu, bu rehinli paranın
riske ve borca mahsubundan sonra kalacak borç bakiyesi üzerinde rehin hakkının
devam edeceğini ve bloke hesaba alınan rehinli para için, Banka’nın kâr payı tahakkuk ettirip ettirmeme konusunda serbest olduğunu, bu konuda ilerde herhangi
bir itirazda bulunulmayacağını Müşteri beyan, kabul ve taahhüt eder.
25.10.6. Müşteri, gerek yukarıda sayılan ve gerekse bunlar arasında sayılmamış
olmakla birlikte Banka’ya teminat olarak verilen her türlü hak, alacak, varlıklar ve
sair tüm değerler üzerinde, Banka’nın hapis, rehin, takas, virman, mahsup hakkı
bulunduğunu peşinen kabul etmektedir. Bu nedenle rehin, senet, kefalet, gibi
teminatlar ile hapis hakkı, takas, virman, mahsup gibi hususlara ilişkin hükümler
niteliklerine uygun olarak tüm teminatlar için geçerlidir.

objection against this. On the other hand, the Customer agrees and undertakes
that the Bank is authorized after the cash in the pledged accounts are offset to the
debt; the remaining amount is kept in a special current account under the name of
the Customer while the Bank’s right to pledge continues.

Madde 26. REHİN SÖZLEŞMESİ, HAPİS HAKKI, TAKAS, VİRMAN VE MAHSUP
26.1. Rehin Verme Zorunluluğu
26.1.1. Müşteri, Banka’nın dilediği zaman isteyeceği miktar ve nitelikteki emtiayı
temsil eden senetler, hisse senedi, tahvil, kambiyo senedi, konişmento ve sair senetler ile vadeli-vadesiz, cari, katılma hesaplarındaki ve sair her çeşit hak ve alacakları ile her türlü taşınır ve taşınmazları Banka’ya rehin etmeyi taahhüt eder.

26. PLEDGE AGREEMENT, RIGHT OF RETENTION, BARTER, BANK TRANSFER AND OFFSET
26.1. The Obligation to Pledge
26.1.1.
The Customer agrees and undertakes to pledge every kind of movable, commercial bills representing commodities, bills, participation shares,
debentures, bills of loading, miscellaneous bills, and rights and receivables on
timed- on demand, current, participation accounts, and immovables in favor of the
Bank.
26.1.2.
The Bank is not obliged to inquire the type, quantity, and miscellaneous qualities of the pledged or regarded as pledged goods, rights and receivables and it is not obliged to analyze the documents regarding these and validity
of these documents.
26.2. Pledge of the Assets under the Responsibility of the Bank
26.2.1.
The Customer agrees in advance that the Bank has the rights of
pledge, retention, virement, and barter over the receivables, foreign currency, precious metal and TL currency/participation accounts and dividends, and miscellaneous accessories, frozen accounts, cash accounts, safe deposit boxes, money
orders that came or that will come in favor of the Customer, debentures, bonds,
checks, bills of loading, including the bills representing the commodities, all negotiable instruments and their fees, stocks, participation shares and their dividends
and cuttings, gold and every kind of goods even if they are sent for collection
which belong to the Customer and available/to be available in the main and all
branches of the Bank. The pledge has accepted by the Bank.
26.2.2.
Over all these assets pledge is established in favor of the Bank, for the
debts originating from this Contract and the debts originating or that will originate
from the reasons directly or indirectly related to all other loan or transactions considered as loans. This Contract is also a pledge contract between the parties.
26.3. Pledge and Certiﬁcation of the Assets that are Subject of the Pledge
26.3.1.
The Customer undertakes delivering invoices, pay rolls, receipts, certiﬁcates and bills that show the type, quantity, quality, and state of the assets
pledged, according to the qualities of the asset that is subject of the pledge to the
Bank.
26.3.2.
The Bank is not obliged to investigate the existence, validity and
miscellaneous states of the documents regarding the pledged or deemed to be
pledged goods, rights and receivables, all responsibilities related to these belong
to the Customer.
26.3.3.
The Customer’s all kinds of assets that are under the care of the Bank
or that are to be in the future are pledged through this Contract, and the Customer
commits to sign and deliver the necessary agreements and documents if required
for the pledge or requested by the Bank.
26.4. Account Pledge Agreement For their present and future total debts (even if
they are not due, for all their risks) the Customer, the Surety and other signatories
pledge their existing or future accounts under the care of the Bank, and their accounts under the care of the other banks, all the cash in these accounts, dividends
and other yields, checks, bonds, bill of exchanges and their fees when they are
collected that are deposited to these accounts (with the authority of directly offsetting the cash) in favor of the Bank and the Bank accepts this. Although Money
can be deposited into or withdrawn from these accounts with the permission of
the Bank, this does not affect the validity of the pledge and does not defect the
Bank’s right to pledge.
26.5. The Bank’s Right of Retention, Barter, Virement and Offset on all Assets of
the Customer
26.5.1.
Even if the Customer’s all movable or immovable, rights, receivables,
and other assets that are under the care or will be under the care of the Bank in
the future are pledged to the Bank and included in the warrant, the Bank also has
the right of retention, barter, offset and virement. The Customer’s debts do not
have to be due for offset, barter, virement transactions.
26.5.2.
Right to barter, offset, virement, and miscellaneous rights belong only
to the Bank. The Customer agrees and commits that there will not be barter and
offset the debts originating from the loans that were used or that will be used
based upon this Agreement, a previous agreement or a future agreement, with
the due receivables from the Bank and that the Customer disclaims this right.

26.1.2. Banka, rehnedilen veya rehin edilmiş sayılan mal, hak ve alacakların cins,
miktar ve sair tüm niteliklerini araştırmak, bunlara ilişkin belgeleri ve belgelerin
geçerliliklerini incelemek zorunda değildir.
26.2. Banka Uhdesindeki Varlıkların Rehinli Olması
26.2.1. Müşteri’nin, Banka’nın merkez ve tüm şubelerinde her ne sebeple olursa
olsun bulunan/bulunacak vadesi gelmiş veya gelecek bilcümle; alacak, özel cari/
katılma hesapları (döviz , kıymetli maden ve TL ) ve kâr payları ve sair fer’ileri,
bloke hesaplar, nakit hesaplar, kiralık kasalar, lehlerine gelmiş ve gelecek havaleler ile gönderilecek havaleler, tahsile verilmiş olsalar dahi poliçe, bono, çek, konişmento, emtiayı temsil eden senetler dâhil bilcümle kıymetli evrak ve bedelleri,
tahviller, hisse senetleri ve bunların kâr payları ve kuponları, altın ve her türlü eşya
(mal) üzerinde Banka’nın rehin, hapis, virman ve takas hakkı olduğunu Müşteri
peşinen kabul etmiştir.Banka’da bu rehinleri kabul etmiştir.
26.2.2. Tüm bu varlıklar üzerine Banka lehine, Banka’nın merkez ve tüm şubelerinde Sözleşme’den ve diğer tüm kredi ya da kredi sayılan işlemler ile ilişkisi
bulunan sebeplerden doğmuş ve doğacak alacakları için rehin tesis edilmiş olup,
Sözleşme taraﬂar arasında aynı zamanda bir rehin sözleşmesi hükmündedir.
26.3. Rehin ve Rehin Konusu Varlıklara İlişkin Belgelerin Verilmesi
26.3.1. Rehin konusu varlığın özelliklerine göre, rehin konusu varlıkların cins, miktar, özellik ve durumlarını gösteren fatura, bordro, makbuz, ilmühaber ve senetleri
Banka’ya teslim etmeyi Müşteri taahhüt etmektedir.
26.3.2. Banka, rehin konusu varlıklara ilişkin belgelerin; varlıklarını, geçerliliklerini
ve sair durumlarını araştırmak zorunda olmayıp, bunlara ilişkin tüm sorumluluklar
Müşteri’ye aittir.
26.3.3. Müşteri’nin Banka nezdinde bulunan veya ileride bulunacak her türlü
varlıkları Sözleşme ile rehinli olmakla birlikte, rehni için ayrıca gerekmesi veya
Banka’nın talebi halinde, her bir rehin işlemi için lüzumlu sözleşme ve sair belgeleri de imzalayıp Banka’ya vermeyi Müşteri taahhüt etmektedir.
26.4. Hesap Rehni Sözleşmesi
Müşteri, Keﬁl ve diğer imza sahipleri, Banka’ya karşı doğmuş ve doğacak olan
tüm borçlarının (henüz muaccel olmasa da tüm risklerinin) teminatlarından birisi
olarak, Banka nezdindeki mevcut veya ileride açılacak ve/veya diğer bankalar
nezdinde ki hesaplarını ve bu hesaplardaki nakitlerin tamamı ile kâr paylarını ve
sair getirilerini, bu hesaplara tevdi edeceği çek, bono, poliçe ve bunların tahsilinde bedellerini (nakitleri doğrudan alacağa mahsup edebilme yetkisi ile) Banka
lehine rehnetmiş, Banka da rehni kabul etmiştir. Hesaplardan, Banka’nın onayı ile
zaman zaman para çekilip, yatırılsa da, bu durum rehnin geçerliliğini etkilemez ve
Banka’nın rehin hakkını haleldar etmez.
26.5. Müşteri’nin Tüm Varlıkları Üzerinde Banka’nın Hapis, Takas, Virman, Mahsup Hakkının Bulunması
26.5.1. Müşteri’nin, Banka nezdinde bulunan veya bulunacak her türlü taşınır, taşınmaz, hak, alacak ve sair varlıklar, Banka’ya rehinli ve teminat kapsamında olsa
da, bu varlıklar üzerinde aynı zamanda ayrıca Banka’nın hapis, takas, mahsup
ve virman hakkı bulunmaktadır. Mahsup, takas, virman işlemleri için Müşteri’nin
borçlarının muaccel olması gerekmez.
26.5.2. Takas, mahsup, virman ve sair haklar sadece Banka’ya ait olup, Müşteri’nin
bu Sözleşme, bundan önce imzaladığı ve/veya bundan sonra imzalayacağı
sözleşmelere istinaden kullandığı ve kullanacağı kredilerden doğan borçlarını,
Banka’dan olan muaccel alacakları ile takas ve mahsup etme hakkının bulunmadığını, bu hakkından feragat ettiğini Müşteri kabul ve taahhüt etmektedir.

25.10.5. The Customer declares agrees, and undertakes that during the elimination of the loan, on due dates or on the day the debt is due and repayable,
the Bank is authorized to risk or offset all or some of the pledged money either
directly frozen to the Bank, or as described above. After the risking and offset of
this money, the Bank has the right to pledge over the remaining debt balance, and
free to choose whether to establish dividend on the pledged money in the frozen
account. The Customer shall not make any objections in this regard in the future.
25.10.6. The Customer agrees in advance that the Bank has the right of retention,
barter, virement, offset over the assets both mentioned above and the ones that
are not mentioned but pledged to the Bank such as all kinds of rights, receivables,
assets and miscellaneous values. Therefore, provisions for the warrants such as
pledges, bills, bails, and right of retention, barter, virement, offset are valid for all
warrants in accordance with their qualities.
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Madde 27. KEFALET SÖZLEŞMESİ
27.1. Kefalet Miktarı
27.1.1. Keﬁl, Müşteri’nin Banka’dan kullandığı ve kullanacağı kredilerden dolayı
doğmuş ve doğacak borçlarından Sözleşme’nin “Kefalet Miktarı” bölümünde yazılı miktar kadar kısmına keﬁl olduğunu kabul etmiştir.
27.1.2. Kefalet Miktarı’nın Sözleşme’den sonra Keﬁl’in de kabulü ile bir veya birden çok kere artırılması halinde kefalet miktarı bu kere artırılan miktarın ilavesi
ile baliğ olacak toplam miktar kadar olacaktır. Limit artırılmasına karşın kefalet
miktarının artırılmaması halinde Keﬁl’in sorumluluğu limit miktarınca aynen devam eder.
27.1.3. Kefalet miktarına, Sözleşme’de yer alacak ilişkilerinden dolayı kaynaklanacak; ana para, akdi kâr payı, vergi, harç, resim, fon, masraf, komisyon, prim,
yargılama gideri, tazminat, vekalet ücretleri, borçların vadesinde ödenmemesi nedeni ile kanun ve sözleşme hükümleri gereği ödenmesi gerekecek fer’iler ve sair
borçlar da kefalet miktarı ile sınırlı olmak üzere Keﬁl’in sorumluluğundadır. Ancak,
borçların Keﬁl tarafından da ödenmemesi halinde kefalet miktarına ayrıca borçların vadesinde ödenmemesi nedeni ile kanun ve Sözleşme ve ilgili diğer sözleşme
hükümleri gereği ödenmesi gerekecek fer’iler, yargılama giderleri, avukatlık ücretleri, harç, vergi, masraf ve sair borçlar da ilave edilecek ve Keﬁl kefalet limitine
ilaveten bu sebeplerle doğacak borçları da ödeyecektir.
27.2. Kefaletin Müşteri’nin Kullandığı/ Kullanacağı Tüm Kredilere İlişkin Borçları
Kapsaması
27.2.1. Sözleşme’nin diğer hükümlerinin bu maddede düzenlenen Kefalet
Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Sözleşme’de yer alan yukarıdaki
hükümlerin tamamını ve içerdiği kayıt ve şartların tümünü okuduğunu, Müşteri’nin
Banka’ya karşı sorumlu ve yükümlü olduğu tüm borçlardan kefalet miktarı ile
sınırlı olarak sorumlu ve borçlu olduğunu keﬁl kabul ve beyan etmektedir.
27.2.2. Bu maddede düzenlenen Kefalet Sözleşmesi’nin de Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Sözleşme’nin Banka ile Müşteri arasındaki tüm
kredi ve kredi sayılan tüm ilişkileri ve borçları kapsadığını, Müşteri’nin gerek
Sözleşme’den önce ve gerekse Sözleşme’den sonra kullandığı ve kullanacağı
tüm kredileri ve kredi sayılan işlemleri kapsadığını, Sözleşme kapsamına dahil
olan kullanılmış ve kullanılacak tüm krediler nedeni ile doğmuş ve doğacak tüm
borçların kefalet kapsamında olduğunu bildiğini, Sözleşme kapsamında kullanılmış ve/veya kullanılacak tüm krediler nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak tüm
borçların da bu nedenle kefalet kapsamında olduğunu bildiğini Keﬁl beyan etmektedir.
27.2.3. Keﬁl, Müşteri’nin Banka’dan kullandığı/kullanacağı ve süresi/vadesi, türü
ve sair nitelikleri ne olursa olsun Müşteri’nin Banka’dan kullandığı/kullanacağı
tüm krediler ve kredi sayılan işlemler nedeni ile doğmuş ve doğacak yükümlülük
ve borçlarının tamamını keﬁl sıfatı ile üstlendiğini, borçlu ve sorumlu olduğunu
beyan ve kabul eder. Buna göre, Müşteri’nin Banka’nın merkez ( genel müdürlük)
ve/veya şubelerinden (merkez şube dahil) herhangi birinde kullandığı veya kullanacağı uzun, orta veya kısa vadeli, kurumsal ﬁnansman, araç, konut, bireysel,
ﬁnansal kiralama, mal satımı, kâr - zarar ortaklığı yatırımı, mal karşılığı vesaikin
satımı, ithalat, ihracat, teminat mektubu ve sair her türlü garanti taahhütleri, çek
defteri, kredi kartları ve sair krediler ile mevzuat gereği kredi sayılan işlemler, ayrıca Müşteri için Banka tarafından verilen veya Müşteri’nin üçüncü kişilere verdiği
kefalet-avalleri, ciranta, keşideci, araya giren, garantör, ipotek veren, rehin veren,
temlik eden veya temlik borçlusu ve sair sıfatlarla doğmuş borçlardan borçlu ve
sorumludur.
27.2.4. Müşteri’nin Sözleşme’de yer alan taahhütlerin içeriğinden ve kapsadığı şart ve taahhütlerin gereklerinden, bu krediler ile ilgili anapara, akdi kâr
payı, her türlü vergi, harç, resim, fon, masraf, avukatlık ücreti, prim, “borçlunun
temerrüdü”ne ilişkin yasa ve Sözleşme hükümleri gereği ödenmesi gerekecek her
türlü fer’iler ile kredi borç ve yükümlülüklerinin vadelerinde yerine getirilmemesi,
Sözleşme hükümlerine kısmen veya tamamen uyulmaması nedeni ile ve sair
nedenlerle doğmuş ve doğacak bütün borçlar kefaletin kapsamına dahildir.
27.2.5. Banka’nın Müşteri’ye sürekli veya aralıklarla kredi kullandırması, kredilerin
türlerini, vadelerini, para cinslerini, taksitlerini değiştirmesi halinde dahi Keﬁl’in
sorumluluğu aynen devam edecektir. Kefalet, Banka’nınn Müşteri’ye kullandıracağı her bir kredi için aynen geçerlidir.
27.3. Kefaletin, Sözleşme’nin (Kefalet Sözleşmesi) Kurulmasından Önce Doğmuş
Mevcut Borçlar İle Ayrıca Sözleşme’den (Kefalet Sözleşmesi) Sonra (Gelecekte)
Doğacak Borçları Ve Koşula Bağlı Borçları da Kapsamı
Keﬁl, TBK.m.582 gereğince müteselsil kefaletinin Müşteri’nin gerek Sözleşme’nin
kurulmasından önceki borçlarını ve gerekse Sözleşme’nin kurulmasından sonraki borçlarını kapsadığını ve tüm bu borçlardan sorumlu olduğunu kabul ettiğini ve bu hususu bildiğini beyan ve taahhüt etmektedir. Kefaletin, Sözleşmenin
ve imzalanmasından sonra (gelecekte ) doğacak ve yine bir koşula bağlı olan
veya koşula bağlı olmayan tüm borçları kapsadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Keﬁlin sorumluluğu, doğmuş mevcut borçlar bakımından Sözleşme’nin
imzalanması ile doğmuş olacak ve bundan sonra doğacak borçlar bakımında ise
Müşteri’nin Banka’ya borçlanması, şarta bağlı borçlarda ise koşulun gerçekleşmesi ile birlikte doğacaktır.
27.4. Müşteri Borçlarının Ödenmesi İle İlgili Değişikliklerin Keﬁl Tarafından Kabul
Edilmesi
Keﬁl, Banka tarafından, Müşteri’nin borç ve taahhütlerinin birden fazla yenilenmesine, yeni vade verilmesine, vadelerinin uzatılmasına, borçların yeniden taksitlendirilmesine, yeniden yapılandırılmasına muvafakat ettiğini, kefaletin, yenilenme,
taksitlendirme ve sair suretle doğacak borçları da kapsadığını ve bu nedenle

27. CONTRACT OF GUARANTEE
27.1. The Amount of Guarantee
27.1.1. The Surety agrees to guarantee the amount, of the debts present tor future originating from the loans the Customer used/will use, written in “The Amount
of Guarantee” section of the Contract.
27.1.2. If the amount of guarantee’s surety acceptance is increased once or several times after the Contract, the amount of guarantee this time amounts to the
total sum with the addition of the increased amount. In the case that the amount
of guarantee is not increased despite the increase in the limit, the responsibility of
the surety continues as the amount of the increase in the limit.
27.1.3. The Surety is responsible for the amount of guarantee, the capital, conventional dividend, taxes, fees, dues, funds, expenses, commissions, premiums,
litigation costs, compensation, retainers, accessories to be paid as the legislative
contract provisions require because the debts are not paid on the due date and
miscellaneous debts, limited to the amount of guarantee. However, if the debts are
not paid by the Surety either accessories to be paid as the legislative and contract
provisions require because the debts are not paid on the due date, litigation costs,
attorney fees, fees, taxes, expenses and other debts will be added and the Surety
will also pay these debt in addition to the amount of guarantee limit.
27.2. Inclusion of all the Debts Concerning the Loans Used/to be Used by the
Customer in the Guarantee
27.2.1. The Surety accepts and declares that other provisions of the Contract are
inseparable from the Contract of Guarantee that is arranged in this clause, he
read all the provisions, and all the conditions above in the Contract, and also that
the Surety is responsible and indebted for all the debts the Customer owes to the
Bank, limited to the amount of guarantee.
27.2.2.
The Surety declares that the Contract of Guarantee arranged in this
clause is inseparable from the Contract, the Contract includes all the loans and
the relations that are regarded as loans and debts, it covers all the loans used
by the Customer before and after the Contract and the loans that the Customer
will use, and all the transactions regarded as loans, and debts. The Surety also
acknowledges his responsibility for all the debts from the loans, that were used,
and/or will be used, which are covered in the Contract.

27.2.3.
The Surety accepts and declares that he is responsible for all the
present and future obligations and debts stemming from the loans that were used/
will be used by the Customer regardless of their term, kind and other qualities and
transactions seen as loans with the Bank. According to this he is responsible for
long, medium, short term, corporate ﬁnance, auto, housing, personal, and leasing loans, transaction in goods, proﬁt/loss participation investment, sale of commodity against document, import, export, letter of guarantee and miscellaneous
guarantee commitments, checkbooks, credit cards, other loans, and transactions
regarded as loans according to the legislation. The loans can be used from the
main or any other branch of the Bank. Furthermore, the Surety is also liable and
responsible for the debts that arise from the bills of guarantee given by the Bank
on behalf of the Customer or given to third parties in such capacities as endorser,
issuer, mediator, surety, mortgagor, pledgor, transferor, debto by assignment, etc.
27.2.4.
The guarantee covers all the debts that are caused/will be caused
by the commitments in the Contract, their coverage and requirements, capital,
conventional dividend, every kind of tax, fees, dues, funds, expenses, attorney
fees, premiums, accessories to be paid as the legislative and contract provisions
require, when responsibilities regarding the loan are not fulﬁlled; the debts are not
paid on the due date, partial or complete violation of the contractual provisions,
and other reasons.
27.2.5.
Even in the case that the Bank makes loan available for the Customer
continuously or at intervals, changing the types of loans, terms, sorts of Money,
installments, responsibility of the Surety will be the same. The guarantee will apply every loan given to the Customer.
27.3. Inclusion of the Current Debts that Appeared Before the Contract (Contract
of Guarantee), the Debts That Will Appear After the Contract and Contingent
Liabilities
The surety declares and guarantees that, in accordance with article 582 of Turkish
Code of Obligations, the joint guaranty includes the Customer’s debts before and
after the Contract, whether depending on a condition or not, and he is responsible
for all these debts. Responsibility of the Surety regarding the current debts shall
arise with signing of this Contract, and as for the debts appearing after this contract it will arise with the Customer’s being indebted to the Bank, and regarding
the contingent liabilities it shall arise when the condition is fulﬁlled.

27.4.
Acceptance of the Alterations on the Payment of the Customer’s
Debts by the Surety
The surety agrees in advance that he agrees to the renewal of the debts and commitments of the Customer more than once, giving a new term, extending the term,
making new installment plans, and their reconstruction, and the guarantee also
includes the debts caused by renewal making installment plans and other reasons
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yapılan değişikliklerden sorumlu olduğunu peşinen kabul etmiştir.
27.5. Teminatların (Güvencelerin) Azaltılmasına Keﬁlin Muvafakat Vermesi
27.5.1. Banka, kefalet sırasında var olan veya daha sonra asıl borçlu Müşteri’den
alacağın özel güvencesi olmak üzere elde ettiği rehin haklarını, güvenceyi ve
rüçhan haklarını Keﬁl’in zararına olarak azaltmayacaktır.
27.5.2. Banka’nın açıkça ve kasten Keﬁl’in zararına hareket etmemek, borcun
tahsilini sağlamak amacı ile kefalet konusu borç için verilmiş teminatların belirli
bir bedel tahsil ederek borca mahsubu sureti ile tahsil edeceği bir bedel karşılığı
ayni veya şahsi teminatları, senetleri veya bedellerini kısmen veya tamamen geri
vermesi, fek etmesi veya teminatları değiştirmesi, Müşteri, diğer keﬁl, avalist,
garantör ve sair sıfatlarla borçtan sorumlu olan diğer kişileri ibra etmesi hallerine
şimdiden muvafakat ettiğini de peşinen kabul etmektedir.
27.5.3. Borçların ödenmesi için Teminata alınan ve bedelleri ödenmeyen senetlerin (bono, poliçe, çek gibi) Banka tarafından saklanılması yükümlüğü bulunmamaktadır. Keﬁl, Banka’nın bu senetleri bedelli ya da bedelsiz olarak Müşteri’ye
veya ilgilisine iade etmesine peşinen ve gayrikabili rücu muvafakat etmiş olup;
bu işlemin durumun ağırlaştırılması veya güvencenin korunmadığı şeklinde ileri
sürülmeyecektir.
27.6. Keﬁl’in Bağımsız Birlikte Müteselsil Keﬁl Olduğunun Kabul Edilmesi
27.6.1. Keﬁl, Müşteri borçlarından müşterek borçlu ve /veya müteselsil keﬁl sıfatı ile sorumlu olan başka kişi/kişiler olsa dahi, diğer keﬁl ve borçtan sorumlu
olan diğer kişilerden bağımsız ve bu kişilerden tamamen ayrı olarak kefalet borcunun tamamından sorumlu olduğunu, kefaletinin TBK m.587/4’ de tanımlanan
bağımsız birlikte müteselsil kefalet niteliğinde olduğunu, birlikte bağımsız kefalet
dışındaki hükümlerin uygulanmayacağını ve diğer birlikte keﬁllere tanınan hak ve
yetkilerin işbu Sözleşme ve kefalet ilişkisi bakımından uygulanmayacağını kabul
etmektedir.
27.6.2. Banka’nın Müşteri, Keﬁl ve sıfatı ne olursa olsun Müşteri’nin borçlarından
sorumlu olan kişilerin tümüne birden veya dilediğine veya dilediklerine, borcun
tamamı için veya bir kısmı için başvurma hakkı bulunduğunu, Banka’nın kredi
kararlarında ve/veya Sözleşme’de ismi yazılmış olan kişilerin ve/veya eşlerinin
imzalarının ve/veya rızalarının alınmasının veya alınmamış olunmasının Keﬁl’in
birlikte bağımsız keﬁl olma sıfatını değiştirmediğini ve borcun tamamında sorumlu olmaya devam edeceğini bildiğini Keﬁl kabul ve beyan etmektedir.
27.6.3. Banka’nın, TBK ve ilgili diğer hükümler çerçevesinde ve bunlara uygun
olarak Müşteri, Keﬁl ve sıfatı ne olursa olsun borçlardan sorumlu kişilerin tümüne
birden veya dilediği veya dilediklerine başvurma hakkı bulunmaktadır.
27.6.4. Keﬁl, Banka’nın kefaletine güvenerek Müşteri’ye kredi tahsis edildiğini
ve kredi kullandırdığını/ kullandıracağını, bu nedenle kefaletten dönmeyeceğini, kefaletten dönmek istemesi halinde ise bu hakkını ancak TBK.m.599’da yer
alan koşulları taşıması halinde kullanacağını ve bu koşulların varlığını mahkeme
kararı ile tespit ederek Banka’dan isteyebileceğini, tek taraﬂı beyana dayalı olarak Banka’nın kefaletten dönme hakkının koşullarının oluşup oluşmadığını tespit
etmesinin mümkün olmadığını, mahkeme kararı ile kefaletten dönme hakkının
tespiti halinde dahi Banka’nın bu nedenle uğrayacağı zararları karşılayacağını
taahhüt etmektedir.
27.6.5. Keﬁl, Banka, Müşteri, diğer Keﬁl/Keﬁller’in ve diğer ilgililerin rıza, muvafakat, onaylarını almadan dilediği Keﬁl/Keﬁller’in kefaletten dönmesini kabul edebileceğini, buna şimdiden muvafakat verdiğini kabul etmektedir.
27.6.6. Keﬁl’in, bağımsız birlikte müteselsil keﬁl olması nedeni ile diğer Keﬁl/
Keﬁller’in kefaletten dönmesi ve dönmenin gerçekleşmesi halinde dahi bağımsız
birlikte müteselsil kefaleti devam edecektir.
27.7. Sözleşme’de Müşteri Hakkında Yer Alan Hükümlerin, Keﬁlin Niteliğine Aykırı
Olmayan Hükümlerinin Tümünün Keﬁl İçin Geçerli Olması
27.7.1. Sözleşme’nin, sorumluluğun başlaması, borcun ödenmesi, borç ve sair
yükümlülüklere uyulması; uyulmaması halinde muacceliyet, temerrüt başta olmak
üzere Müşteri bakımından uygulanan ve Müşteri’yi borç ve sorumluluk altına
sokan ve kefalete ilişkin kanunun emredici hükümlerine açıkça aykırı olmayan
maddelerinin tamamı, Keﬁl hakkında ve kefaletten kaynaklanan borçları için de
aynen geçerlidir. Müşteri için geçerli olan Sözleşme hükümleri bu anlamda Keﬁl
için de geçerli olacaktır. Keﬁl için uygulanabilecek hükümlerde Müşteri ifadesinin
yer almış olması Keﬁl için uygulanmayacağı şeklinde yorumlanamaz.
27.7.2. Borcun muaccel olması önceden Müşteri’ye bir bildirimde bulunmasına
bağlı değilse ve borcun Sözleşme ve/veya mevzuat hükümlerine uygun olarak
Müşteri için muaccel olması halinde Keﬁl’e ayrıca bir ihbara hacet olmaksızın
borç Keﬁl için de muaccel olur. Keﬁl için ayrıca hesap özeti, hesap ekstresi, hesap
kesilmesi ihtarı ve sair bildirimde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.
27.8. Keﬁl’in Diğer Taahhütleri Ve Banka’nın Yetkileri
27.8.1. Birden çok keﬁl olması halinde tüm keﬁller birlikte veya bir kısım keﬁller
birlikte ya da her bir keﬁl tek tek Keﬁl olarak anılacak olup, tekil Keﬁl ifadesi
çoğul olarak keﬁllerin tamamını veya birden çok keﬁli çoğul olarak ifade etmesine
engel değildir. Keﬁller şeklindeki ifade de tekil olarak Keﬁl’i de ifade edecektir.
27.8.2. TBK.m 584 gereği eşin rızası en geç kefalet sözleşmesinin kurulması (kefalet sözleşmesi hükmündeki işbu Sözleşme’deki keﬁl imzası) anına kadar Keﬁl
tarafından temin edilerek Banka’ya ibraz edildiğini, eşin rızasına ilişkin tüm sonuçlardan sorumlu olduğunu kabul,beyan ve taahhüt etmektedir.

27.8.3. Keﬁl, Müşteri’nin ﬁil ve hak ehliyetini, mali, ekonomik ve sosyal durumunu
bildiğini, borcun zamanaşımına uğramadığını, Müşteri’nin yanılma, aldatma, korkutma, aşırı yararlanma ve sair bir durumun olmadığını bildiğini, bu gerekçeleri

so he is responsible for the alterations.
27.5. The Surety’s Agreement to Reducing the Warrants (Securities)
27.5.1.
The Bank shall not reduce its rights to pledge to the disadvantage of
the Surety, existing during the guarantee or gained later on, which is obtained as
a special warrant for the debt of the Customer.
27.5.2.
It is accepted in advance that to avoid clearly and deliberately acting at the disadvantage of the Surety, and to ensure the collection of the debt
the Bank offsets some of the warrants, and for a fee to be collected collateral
and personal guarantees, bills or their values are partially or completely returned,
cancelled, or the warrants are changed, the Customer, other surety, avaliste, warrantor or any other person with other capacities are released of the debt.
27.5.3.
The Bank is not under the obligation of keeping the warranted and
unpaid bills (such as bonds, debentures, check). The Surety agrees in advance
and irrevocably returning of these bills to the Customer with or without value. This
will not be seen as something slowing down the situation or as the warrant’s not
being protected.
27.6. Accepting the Surety as an Independent Joint Co-Surety
27.6.1.
The Surety agrees that although there may be other person/s co-debtor for the Customer’s debts or with the capacity of joint sureties, he is responsible
for all of the debt separately from those others. Moreover he agrees that the guarantee falls under the category of independent joined co-guarantee as deﬁned in
the article 587/4 of Turkish Code of Obligations, provisions other than those of
independent joined co-guarantee will not be implemented and rights and Powers
given to the other co-sureties will not be implemented based on this Contract and
guarantee relation.
27.6.2.
The Bank has the right to request some or all of the debt from the
Surety and anyone responsible for the Customer’s debts, regardless of his capacity, all at once or the one/s it decides on. The Surety’s independent co-surety
status is unchanged whether the people whose names are written in the Bank’s
loan decisions and/or in the Contract and/or their spouses give their signature and
consent or not. The surety accepts and declares the things above and that he will
continue to be responsible for all of the debt.
27.6.3.
In accordance with the provisions of Turkish Code of Obligations
(TCO), and other related provisions, the Bank has the right to request some or all
of the debt from the Customer, the Surety and anyone responsible for the Customer’s debts, regardless of his capacity, all at once or the one/s it decides on.
27.6.4.
The Surety guarantees that he will not back out of the guarantee since
the Bank gives the loan to the Customer relying on the guarantee. If the surety
wants to back out of the guarantee, he will be able to use this right only if the
conditions of the article 599 of TCO are met. The existence of these conditions
can be proven by court decision, but it is not possible for the Bank to detect these
conditions based on one-sided declaration, even if the conditions to back out of
the guarantee are detected by court decision the Surety shall compensate the
Bank for its losses.
27.6.5.
The Surety agrees already consenting to accept any Surety/s it backing out of the guarantee without getting the consent or agreement from the Surety,
the Bank, other Surety/s, and other related people.
27.6.6.
The Surety’s independent joint co-surety status is unchanged even
when other Surety/s back out of the guarantee.
27.7. Application of Provisions about the Customer in the Contract that are Adaptable to the Surety
27.7.1.
All of the provisions that put the Customer under debt and obligation
and that are not clearly contrary to mandatory legal provisions, such as beginning
of the responsibility of the Contract, repaying the debt, respecting the obligations
and debt and in case of not respecting them particularly acceleration, and delinquency will be exactly valid for the Surety and the debts caused by the guarantee.
In this sense contractual provision valid for the Customer will be applicable to
the Surety as well. If the “Customer” term is present in the provisions that can be
applied to the Surety, this cannot be interpreted as the provisions are not valid for
the Surety.
27.7.2.
If the debt’s being due does not depend on a prior notice and if the
debt is due for the Customer in accordance with contractual and legislation provisions, the debts due for the Surety as well without any need to notice the Surety.
It is not obligatory to prepare abstract account, bank statement, reminder of statement or any other notice.
27.8. Other Commitments of the Surety and Authority of the Bank
27.8.1.
In the case of multiple sureties; all the sureties together or some of
them together or each surety separately will be mentioned as the Surety; when
the word “Surety” is used it may refer all of the Sureties or several sureties. If the
Word is used as” Sureties” it will also include the Surety as a singularly.
27.8.2.
Pursuant to the Article 584 of the Turkish Code of Obligations, the
Surety hereby accepts, declares and undertakes to procure the spouse’s consent
and submit to the Bank until the surety relation is established (the Surety undersigns this Agreement, which act as a Surety Contract) at the latest; and that the
Surety will be responsible for any and all consequences that may arise in relation
the spouse’s consent.
27.8.3.
The Surety also accepts and commits that he knows the capacity to
act and capacity to acquire rights, ﬁnancial and economic condition, and social
status of the Customer. He also acknowledges that the debt has not become
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ileri sürerek borçtan sorumlu olmadığını ileri sürmeyeceğini ve bu gerekçelerle
kefaletten dönmeyeceğini de kabul ve taahhüt etmektedir.
27.8.4. Banka, Müşteri’deki tüm alacaklarını tahsil etmedikçe Keﬁl, haleﬁyet yolu
ile dahi olsa uhdesindeki Müşteri’ye ait senet, teminat ve sair haklarına dayalı
olarak Müşteri’ye müracaat etmemek ve bunları Banka’ya teslim ve temlikle yükümlüdür.
27.8.5. Müşteri’nin borcunu vadesinde ödememesi gibi açıkça ödeme güçsüzlüğü
içinde olduğunun ortaya çıkması halinde, TBK.m.586 ve ilgili diğer hükümler gereği Müşteri takip edilmeden veya taşınmaz rehnî paraya çevrilmeden, Banka
Keﬁl’e başvurulabilecektir. Borç için başkaca teminatı olması halinde dahi yasalarda belirtilen şartların varlığı halinde Banka doğrudan doğruya Keﬁl’e başvurabilir ve takip edebilir.
27.8.6. Keﬁl olunan borcun Keﬁl tarafından tamamen ödenmesi halinde dahi,
Müşteri’nin keﬁl olunan borç dışında her ne sebeple olursa olsun doğmuş ve
doğacak diğer tüm borçları ödeninceye veya sair şekilde tasﬁye oluncaya kadar
Banka mevcut ve olabilecek tüm teminatları elinde tutmaya devam edebilecek,
Keﬁl teminatların kendisine verilmesi ve sair şekilde teminatlarla ilgili hiçbir talepte
bulunmayacak ve bu konuda herhangi bir iddia, itiraz ve talep hakkı olmayacaktır.
27.8.7. Banka TBK.m.592hükmü gereğince borcu ödeyen Keﬁl’e haklarını kullanmasına yarayabilecek borç senetlerini teslim edecek ve gerekli bilgileri verecek,
yine kefalet sırasında var olan veya asıl borçlu Müşteri tarafından alacak için sonradan özel olarak sağlanan rehinleri ve diğer güvenceleri de Keﬁl’e teslim edecek
veya bunların devri için masraﬂarı Keﬁl tarafından karşılanmak şartı ile gerekli
işlemleri yapacaktır. Banka’nın bu yükümlülükleri, alacaklarının tamamen tahsilinden sonra ve ayrıca borcun kısmen veya tamamen Keﬁl tarafından ödenmesi,
Banka’nın gerek Müşteri’den ve gerekse Keﬁl’den herhangi bir diğer sebepten
dolayı doğmuş ve doğacak bir alacağının olmaması, hukuki bir engel olmaması
halinde ve Keﬁlin yazılı talepte bulunması kaydı ile Keﬁl’in yaptığı ödeme miktarı
ile sınırlı olmak üzere teminatları Keﬁl’e verebilir. cektir. Ayrıca, Banka’nın diğer
alacaklarının varlığı halinde, sahip olduğu rehin ve hapis haklarının öncelikli olması sebebiyle bu maddede anılan teslim ve devir işlemlerini alacaklar tamamen
tasﬁye edilinceye kadar Banka bu yükümlülükleri yerine getirmeyebilecektir. Teminatların ve senetlerin Keﬁl’e verilmesi anına kadarki süre içerisindeki koruma
ile teminatların ve senetlerin Keﬁl’e verilmesine dair tüm masraf, vergi, harç ve
sorumluluklar Keﬁl’e aittir. Teminatların ve senetlerin zamanaşımı, hak düşürücü
süreden sonra veya teminat konusu varlıkların zayiinden sonra talep edilmesi
halinde Banka’nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Keﬁl’in ödeme yapmasından
sonra derhal teminatları ve senetleri talep etmemesi halinde teminatların ve senetlerin ﬁili ve hukuki tüm sorumluluk ve sonuçları Keﬁl’e aittir. Makul bir sürede
iadesi talep edilmeyen teminatlar ve senetler, Banka tarafından Keﬁl’e ayrıca bir
bildirimde bulunmadan Müşteri, diğer Keﬁl veya ilgilisine iade edebilme hak ve
yetkisinin banka’da olduğu Keﬁl tarafından kabul edilmiştir.

27.8.8. Banka’nın yaptığı tahsilatları öncelikle kefaletle karşılanmayan alacaklarına mahsup etme yetkisi bulunmaktadır.
27.8.9. Banka’nın yasal hükümler çerçevesinde rehin, ipotek, garanti taahhüdü,
kefalet, kabul, aval sair ayni ve şahsi diğer teminatlardan dilediklerine başvurma
hakkı bulunmaktadır.
27.8.10. Keﬁl’in aynı borç için ayrıca müşterek borçlu, borcu üstlenen, keﬁl,
garantör, ve sair sıfatlarla borcu ödemeyi taahhüt etmesi veya aynı borç için muhatap, keşideci, ciranta, avalist, temlik eden, temlik borçlusu ve sair sıfatlar ile
senet imzalaması durumlarında bu taahhüt ve senetlerden kaynaklanacak borç,
yükümlülük ve sorumlulukları ayrıca geçerli olacaktır.
27.8.11. Keﬁl, Banka’nın hak ve alacaklarını
korumasını sağlamak üzere
Müşteri’nin, diğer Keﬁl/Keﬁller’in, müşterek borçluların, borçtan herhangi bir sıfatla borçlu olan diğer kişilerin iﬂasın ertelenmesini talep ettiği veya iﬂas etmiş
olduğunu, konkordato talebinde bulunduğunu veya konkordato mehli aldığını, mirasın açıldığını, malların defterinin tutulduğunu, mallarını kaçırdığını, ödemelerini
tatil ettiğini, hakkında aciz vesikası alındığını ve borcun ödenmesini etkileyecek
değişiklik ve sair durumları öğrendiği anda durumu derhal Banka’ya bildirmekle
yükümlüdür.
27.8.12. Keﬁl, kefalet süresince, açık veya gizli muvazaalı işlem ve eylemlerle mülkiyet, alacak ve sair mal varlıklarını satım, trampa ve sair suretle devir
etmemeyi, rehin, irtifak, ipotek, satış vaadi, kira ve sair ayni veya şahsi haklarla
sınırlamamayı “yine muvazaalı işlemlerle borçlanmamayı” muvazaalı olmasa dahi
Banka alacağının tahsilini güçleştirecek şekilde ivazlı veya ivazsız işlemlerle
malvarlıklarını kefalet miktarının altına düşürecek şekilde devir etmemeyi, varlığını zayi etmemeyi, eksiltmemeyi, aksi takdirde Banka’ya tasarrufa konu işlem
miktarı kadar maktu tazminat (cezai şart) ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
27.8.13. Keﬁl açılmaması gereken kredinin açılmasına sebebiyet vermenin Türk
Ceza Kanunu m. 581 gereği suç olduğunu bildiğini, müteselsil keﬁl olmakta hukuki bir engelin bulunmadığını, Banka’nın kefalete güvenerek ve inanarak kredi
kullandırdığını,Müşteri’ye kredi tahsisinin asıl bir unsuru olduğunu kabul etmektedir.
27.8.14. Kredinin, tamamen veya kısmen kefalet miktarında yazılı para cinsinden
bir başka para cinsinden kullandırılması mümkündür. Keﬁl’den alacağın talep ve

barred, the Customer is not deceived, intimidated, exploited or is in any other
situation, he will not claim to bear no responsibility for the debts or back out of the
guarantee asserting these situations.
27.8.4.
Unless the Bank collects all of the Money owed by the Customer, the
Surety is supposed to deliver and alienate any bill, and warrant that belongs to the
Customer to the Bank, without consulting the Customer, even if these are under
his responsibility through subrogation.
27.8.5.
If the Customer is proven to have payment difﬁculty as not being able
to pay the debt on the due date, under the article 586 of TCO and other related
provisions, the Bank can refer to the Surety without pursuing the Customer or
converting the pledges into Money. Even if there is another warrant for the debt,
when the conditions stated in the laws exist, the Bank can directly pursue and
refer to the Surety.
27.8.6.
Even if the liabilities assumed are paid in full by the Surety, until the
other debts of the Customer are paid or eliminated in other ways the Bank can
keep current and possible warrants. The surety will not have any claim on the
warrants and he will not have the right to claim, object or demand anything in this
matter.

27.8.7.
Pursuant to the Article 592 of Turkish Code of Obligations, the Bank
will return the debentures, which may help the Surety, who pays the debt, to exercise its rights and also submit all necessary information; the Bank will also deliver
back to the Surety any and all securities that existed as of the establishment of
the surety relation or other securities and pledged assets, which were provided
by the Customer, who is the main debtor, specially against the receivables of the
Bank; or take the necessary actions for the transfer of the abovementioned to the
Surety, at the expense of the Surety. In case of termination of these liabilities of
the Bank upon full collection of the outstanding debts; or fulﬁllment of the debt in
part or in full by the Surety; or the Bank has no outstanding receivables from the
Customer or the Surety due to any reason whatsoever, unless otherwise legally
prevented, the Bank may, upon request of the Surety thereof, return the securities
to the Surety to the extent the portion of the debts paid by the Surety. Furthermore,
if the Bank has further outstanding receivables and since the retention and lien
rights of the Bank have priority in such a case, the Bank may choose not to perform transfer and assignment processes that are speciﬁed under this Article until
the outstanding receivables are settled in full. Any and all expenses, taxes, fees,
duties and liabilities that are related to the protection and transfer of the securities
and bonds until these are delivered to the Surety will be provided by the Surety. In
the case securities and bonds are demanded after lapse of time, legal deadline or
securities in question are lost, the Bank will have no responsibility thereof whatsoever. In the case the Surety fails to demand securities and bonds as soon as it
makes the payment, any and all actual and legal responsibility and consequences
will belong to the Surety. The Surety hereby accepts and undertakes that, in the
case any and all securities and bonds that are not demanded within a reasonable
term, the Bank will be entitled to return these to the Customer, other sureties or
any concerned persons without making a further notiﬁcation thereof.
27.8.8.
The Bank can offset its collections ﬁrstly for the debts that were not
paid by the guarantee.
27.8.9.
The Bank has the right to resort to pledge, mortgage, guarantee undertaking, guarantee, acceptance, endorsement, or any other real and personal
warrants that it chooses, within the framework of the legal provisions.
27.8.10. If the surety also commits to paying the same debt with the capacity of
co-debtor, surety undertaking the liability, surety or any other, or signs a bond as
the addressee, drawer, endorser, avaliste etc. The obligations and responsibilities
arising from these commitments and bills will be exactly binding.
27.8.11. The Surety is obliged to inform the Bank immediately after becoming
aware that the Customer, other Surety/Sureties, co-debtors demand postponement of bankruptcy or they go bankrupt, they demand composition with creditors
or have gained an extension on that, succession is opened, asset books are maintained, assets are hidden, payment is suspended, or a certiﬁcate of insolvency is
obtained, and other changes or circumstances that may affect the payment of the
debt. This is necessary for the Bank to preserve its rights and claims.
27.8.12. During the guarantee, the Surety accepts and commits that he will not
hand over his properties, receivables, and assets with explicit or conﬁdential ﬁctitious transactions by sale, trade in or other ways. He will limit his actions to pledge,
sharing, mortgage, promise of sale, renting, and other real and personal rights. He
will not become indebted by ﬁctitious transactions, even if the transaction is not
ﬁctitious; he will not hand over his asset by either controversial or gratuitous transactions in order to avoid decreasing the value of the assets below the amount of
surety. The Surety will not lose or reduce his assets otherwise he will pay liquidated damage equal to the amount of the transaction disposed to the Bank.
27.8.13. The Surety hereby accepts and undertakes that the Surety; is aware
causing an inappropriate credit to be provided constitutes a crime pursuant to
the Article 581 of the Turkish Criminal Code; has no legal restriction as to become a joint surety, the Bank provide the credit relying and on and trusting in the
Surety, and the Surety is an essential aspect in the provision of the credit to the
Customer.
27.8.14. The Credit may be provided, in part or in full, in a currency other than that
is speciﬁed for the guaranteed amount. As a rule, receivables are demanded and
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tahsili kural olarak kullanılan kredi para cinsinden yapılacaktır. Buna göre; kefalet miktarının TL olması, ancak kredinin yabancı para üzerinde kullandırılması
halinde, Keﬁl’in sorumlu olacağı borç miktarının tespitinde Banka’nın döviz satış
kuru uygulanır, kefalet miktarının yabancı para ve kullanılan kredinin ise TL olması halinde Keﬁl’in sorumlu olacağı borç miktarının tespitinde Banka’nın döviz
alış kuru uygulanır, Kefalet miktarının herhangi bir yabancı para olması, ancak
kredinin bir başka yabancı para üzerinde kullandırılması halinde, Keﬁl’in sorumlu
olacağı borç miktarının tespitinde Banka’nın çapraz döviz kuru uygulanır. Kefalet
borçlarının tespiti, ödenmesi hususunda; Sözleşme’nin 6.,7. maddeleri ile ayrıca
ilgili diğer maddelerde yer alan hükümler geçerlidir.

27.9. Keﬁlin Rehin Taahhüdü
27.9.1. Keﬁl/Keﬁller, Banka’nın merkez ve tüm şubelerinde her ne şekil ve mahiyette olursa olsun mevcut ve ileride doğabilecek bütün borçlarına karşılık
Banka’nın merkez ve tüm şubelerinde ve muhabirlerinde kendilerine ait bulunan
ve ileride bulunabilecek katılım fonu, mevduat, nakit ve sair her türlü hesapları, altın, alacak, hak, hisse senedi, gelir ortaklığı senetleri, varlığa dayalı menkul
kıymetler, yatırım fonu katılma belgeleri, tahviller, senetler, konşimentolar, kıymetli evraklar, havale tutarları ve benzer hak ve alacakları üzerinde rehin, hapis,
takas ve mahsup hakkı olduğunu, Banka’ya gelecek havale ve sair alacaklarının
Müşteri borçları için aynı zamanda rehinli olduğunu, Banka’ya gelecek olan
havalelerin kendilerine ihbarda bulunulmadan önce Banka tarafından adlarına
kabul edilmesine muvafakat ettiklerini ve ayrıca adlarına açılacak bir hesaba veya
mevcut hesaplarına alacak kaydedilmesini ve havale meblağı üzerinde Banka’nın
rehin hakkı ve Keﬁl/Keﬁller’in Banka’ya karşı her türlü borçlarına karşılık takas ve
mahsup hakkını kabul ederler.
27.9.2. Keﬁl, müteselsil keﬁl teminatı ile rehin teminatının farklı teminatlar olduğunu bildiğini, Banka’nın mükerrer tahsilat olmamak kaydı ile her iki hakkına aynı
anda veya farklı tarihlerde yasalar çerçevesinde başvurabileceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
27.10. Kefaletin Süresi
27.10.1. Gerçek Kişi Keﬁl/Keﬁller İçin Kefalet Süresi:Keﬁl/Keﬁller TBK.m. 598
gereğince gerçek kişilerin kefaletinin, kefalet sözleşmesinin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden ortadan kalkacağı, kefalet süresi, en
erken kefaletin sona ermesinden bir yıl önce yapılmak kaydıyla, keﬁllerin kefalet
sözleşmesinin şekline uygun yazılı açıklamasıyla, azamî on yıllık yeni bir dönem
için uzatılabileceği, kefalet tüzel kişi tarafından verilmesi durumunda on yıllık
sürenin söz konusu olmadığını bildiklerini, bu nedenle Sözleşme’yi Keﬁl olarak
imzalayanlardan gerçek kişi Keﬁl/Keﬁller’in kefaletlerinin Sözleşme’de “Kefalet
Tarihi “ bölümünde yazılı tarihten itibaren on yıl olduğunu bildiklerini de beyan
etmişlerdir.
27.10.2. Tüzel Kişi Keﬁl/Keﬁller İçin Kefalet Süresi : TBK.m. 598 gereğince
Sözleşme’yi Keﬁl olarak imzalayanlardan tüzel kişi Keﬁl/Keﬁller’in kefaletleri süresizdir.
Madde 28. SENETLER
28.1. Kambiyo Senetlerinin Borcun Tahsili İçin Verildiğinin Kabulü
28.1.1. Sözleşme’de geçen senet ifadesi öncelikle kambiyo senetlerini ifade etmeket olup, Müşteri, Banka ile olan ilişkilerinde doğmuş ve doğacak borçlarının
ödenmesi için kambiyo senetlerini, düzenleyen veya diğer senet borçlusu sıfatı ile
imza ederek Banka’ya vermeyi, Banka tarafından ileride talep edilmesi halinde
de yeni kambiyo senetleri vermeyi, işbu kambiyo senetlerine muteber kabul edilecek avalistlerin aval vermelerini temin etmeyi de kabul ve taahhüt eder.
28.1.2. Müşteri, Banka’nın talep ettiği miktar ve nitelikteki kendi müşteri senetlerini
(poliçe, bono, çek) ciro ederek Banka’ya devretmeyi taahhüt eder.
28.1.3. Banka’ya verilen senetlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi
veya vadesi gelmemiş olsa dahi muacceliyet hallerinden herhangi birisinin varlığı
veya bu maddedeki şartlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, senetlerin
tümü muacceliyet kesbeder ve diğer teminatların bulunması halinde dahi herhangi
bir ihtar, ihbar, protesto keşidesine ve sair bir işlem gerçekleştirmeye hacet kalmaksızın Banka, vadeli kambiyo senetlerinin vadelerini beklemeksizin, vadesiz
kambiyo senetlerinde ise işbu kambiyo senetlerine dilediği vadeyi koyarak ciro ile
tedavüle çıkarabilecek veya derhal takibe girişebilecektir.
28.1.4. Müşteri Sözleşme veya senetteki diğer imza sahipleri, bu Sözleşme’nin
aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu’nun açık poliçeyi düzenleyen maddesi ile bono
ve çek bakımından bu maddeye atıf yapan hükümleri ( TTK.m.680, 778, 818)
gereği, açık bono, açık poliçe ve açık çek için Banka’ya verilen dönülemez bir
yetki anlamında olduğunu; bu nedenle Banka’ya verdikleri kambiyo senetlerinin
gerektiğinde bu hükümlere istinaden doldurulup Banka tarafından ciro,talep,tahsil
ve takip işlemlerinin yapılabileceğini de kabul ve taahhüt ederler.
28.1.5. Senetler hangi amaçla verilmiş olursa olsun, Banka tahsil edilen senet bedellerini istediği takdirde Müşteri hesabında tutmaya veya ayrı bir rehinli hesaba
aktarmaya, orada tutmaya veya doğrudan borca mahsuba yetkilidir.
28.2. Senetlere, Bedellerine ve Sair Hususlara İlişkin Müşteri Yükümlülükleri
28.2.1. Senet bedellerinin ödenmesi Müşteri tarafından garanti edilmiştir. Bu nedenle nitelik, amaç ve ne şekilde devredildiğine bakılmaksızın vadesinde ödenmeyen senetlerin karşılığı Müşteri tarafından derhal Banka’ya ödenecektir.
28.2.2. Müşteri tarafından Banka’ya hangi amaç ve şekilde devredilmiş olursa

collected from the Surety in the currency of the credit. Accordingly; in the case the
guarantees amount is in TL but provided in another currency, foreign exchange
sales rates of the Bank are used in the determination of the debt amount, for
which the Surety is liable; in the case, on the other hand, the guaranteed amount
is in foreign currency but provided in Turkish Liras, foreign exchange purchase
rates of the Bank are used in the determination of the debt amount, for which the
Surety is liable; and in the case the guaranteed amount is in a foreign currency
but provided in another currency, foreign exchange sales rates of the Bank are
used in the determination of the debt amount, for which the Surety is liable, foreign exchange cross rates of the Bank are used in the determination of the debt
amount, for which the Surety is liable. For the determination and repayment of the
guaranteed debts, Articles 6 and 7 of the Agreement and the respective provisions
contained in other Articles will apply.
27.9. Pledge Commitment of the Surety
27.9.1. The Surety/Sureties hereby accept and
undertake that; against their
existing and future debts to head ofﬁce or any branch of the Bank arisen from any
reason whatsoever, the Bank has retention, lien, trade and offsetting rights on
any and all participation funds, saving or other accounts, gold, receivables, rights,
shares, revenue sharing certiﬁcates, assets backed securities, investment fund
participation certiﬁcates, bonds, bills, bills of lading, negotiable instruments, transfer amounts and other similar rights and receivables of the Surety/Sureties that
are or shall be kept at the head ofﬁce or any branch of the Bank; money transfers
and receivables delivered to the Bank are also under lien against the debts of the
Customer; the Surety/Sureties hereby agree that the Bank is entitled to accept
the money transfers on behalf of them without notifying ﬁrst; also, these transfers
may be debited to an account opened on their names or to any of their existing
accounts; the Bank has the lien right on these transfers and offset the outstanding
debts of the Surety/Sureties with these transfers.
27.9.2. The Surety hereby accepts and undertakes that the Surety is aware that
guarantee security and pledged security are different instruments, and the Bank is
entitled to exercise these two rights at once or on different dates on the condition
that no recurrent collections are performed.
27.10 Duration of the Guarantee
27.10.1
Duration of the Guarantee for Real Person Sureties: According to article 598 of TCO the guarantee of the real persons will disappear automatically
in ten years starting from the establishment of the contract. The duration of the
Guarantee can be extended for maximum ten years with the written explanation
of the sureties suitable to the contract, which can be done one year before the termination of the contract at the earliest. If the guarantee is given by a legal person
ten year duration is not the case. Therefore the Surety/s acknowledges that the
duration of the guarantee is ten years starting from the date written in the contract
under the section “Duration of the Guarantee”
27.10.2
Duration of Guarantee for Legal Persons: As required by article 598
of TCO, legal person/s’ signing the contract as the Surety, duration of guarantee
is indeﬁnite.
28 BILLS
28.1 Acceptance of Bills of Exchange for the Collection of the Debt
28.1.1 The Word “bill” in the contract implies bills of exchange. The Customer
agrees and commits that he will pay the debts (current or future) owed to the
Bank with the bills of exchange he signed as the debtor or with the capacity as
the debtor, if the Bank demands he shall give new bills of exchange in the future.
The Customer also undertakes that the avalistes seen valid for the bills will back
the bills.
28.1.2
The Customer commits to endorse his Customer’s notes (drafts,
bonds, cheques) the same amount and quality requested by the Bank and transferring them to the Bank.
28.1.3
If one of the bills given to the Bank is not paid on the due date or if
there is acceleration, all of the bills fall due and even if there are other warrants
the Bank can put the bills into circulation or take legal proceedings at once. It will
not wait for the terms of the time bills, as for the sight bills it can lay down any time
limit and there will not be any warning, notice, drawing made for protest, or other
procedures.

28.1.4
The Customer and other signatories in the Contract or the bill agrees
and undertakes that the bills of exchange the give to the Bank can be ﬁlled out
and used because this Contract is also an irreversible authority given to the Bank
for blank promissory notes, blank bills, and blank cheques which is in accordance
with the Turkish Commercial Code’s article arranging blank bills, and the provisions referring to this article in terms of bonds and cheques (TCC 680, 778,
818).
28.1.5
The Bank is authorized to keep the bill pays in the Customer’s account or transfer to another pledged account, keep there and offset directly to the
debt. The reason why the bills were given is irrelevant.
28.2 Customer Responsibilities As To Subjects Such As Bills and Their Costs
and Other Subjects
28.2.1
Payment of bill costs is guaranteed by the Customer. That’s why regardless of qualiﬁcation, purpose, and how it is transferred, price of the bills that
are not paid at maturity will be paid to the Bank by the Customer immediately.
28.2.2
No matter in what way and with what purpose it was transferred to
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olsun tüm senetlerle ilgili olarak haberleşme, protesto, muhabir banka aracılığı
ile yapılacak işlemlere ilişkin masraf ve komisyon masraﬂar ile doğacak vergi,
fon, harç ve sair mali yükümlülükler Müşteri’ye aittir. Müşteri, bunların yanı sıra
ayrıca tahsil komisyonu, ücret ve bunlara ait vergiler ile sair giderleri de ödemek
zorundadır.
28.2.3. Banka dilediği takdirde, her türlü masrafı Müşteri’ye ait olmak üzere senetler için yurt içinde veya yurt dışında icra takibi, dava ve sair tüm yasal işlemlerini
yapabilir. Banka, senetler hakkında icra, dava ve sair işlemler ile ilgili olarak yaptığı masraﬂar, vergiler, avukatlık ücretleri, yargılama masraﬂarı ile ödenen/ödenecek bedelleri Müşteri hesabına resen borç kaydetmeye yetkilidir.

28.2.4. Senetlerin ne sebeple olursa olsun Müşteri’ye veya ilgilisine iadesinin,
senet bedelinin ödendiği anlamına gelmeyeceğini ve senet bedellerinin ödendiği
ayrıca ödeme makbuzu ile teyit edilmedikçe bu yönde karine oluşturmayacağını
Müşteri peşinen kabul etmiştir. Senet bedelinin ödendiği ancak Banka kayıtları ile
ispat olunabilir.
28.2.5. Senetlerdeki diğer imza sahiplerinin, imza sahteciliği, tahrifat veya sair
bir sebeple Banka’dan talep edebilecekleri zarar ve ziyan, mahkeme masrafı,
icra inkâr tazminatı, sair tazminat, avukatlık ücreti ve sair bedellerden Müşteri
Banka’ya karşı sorumlu olup; bu bedeller Müşteri tarafından Banka’ya derhal ve
nakden ödenecektir. Banka bu sebeple ödediği bedelleri Müşteri hesabına resen
borç kaydına yetkilidir.
28.2.6. Müşteri imzasını taşıyan senetlerde başka borçlu, ciranta, keﬁl, aval, muhatap gibi borca ve senedin sorumluluğuna iştirak edenlerden herhangi biri borç
ödemeyi keser, konkordato, iﬂas, iﬂasın ertelenmesi, yeniden yapılandırma talebinde bulunur, ölür, protesto edilir veya Banka tarafından herhangi bir sebeple
lüzum görülürse (senedin ve borcun vadesi gelmese dahi) Banka’nın ilk talebinde
kabule şayan başka senetler ve imzalar vermeyi veya taşınır ve taşınmaz teminat
göstermeyi veya alacağın hepsini derhal ve tamamen ödemeyi Müşteri kabul ve
taahhüt eder.
28.2.7. Banka elindeki senetleri dilediği zamanda, dilediği kişilere ciro edebilir.
Müşteri, Banka tarafından ciro edilen senetlerin tutarını vadelerinde senet hamiline ve/veya Banka’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
28.3. Banka’nın Senetlerle İlgili İşlemler Nedeni İle Yetki Ve Sorumluluğu
28.3.1. Banka’ya Müşteri tarafından verilen senetlerin, bedellerinin tamamen
veya kısmen tahsili için, tahsil ve takip işlemlerinin yapılması ya da Müşteri’ye
iadesi konusunda Banka tam bir hareket serbestisi ve yetkiye sahiptir.
28.3.2. Müşteri veya Müşteri borcu için üçüncü kişiler tarafından Banka’ya verilen
senet bedelleri ile ilgili faiz ve sair fer’ilerin tahsil edilmemesi, Banka’nın faiz ve
sair fer’iler için talepte bulunmamasından Banka sorumlu olmayacaktır.
28.3.3. Senetlerin Müşteri dışındaki borçlulara iadeleri, yerlerine yeni senet alınmasından dolayı Banka’nın sorumluluğu olmayacaktır. Müşteri senetlerin iadesi
ile değiştirilmesine peşinen muvafakat etmiştir.
28.3.4. Banka’nın talebi ile Müşteri tarafından verilen senetler istenilen niteliklere
sahip olsalar dahi Banka bunları kabul edip etmemekte serbesttir. Müşteri’nin bu
nedenle hiçbir surette itiraz ve iddiada bulunma hakkı yoktur.
28.4. Senetler İçin Muacceliyet Sözleşmesi Hükmünde Olması
Sözleşme’nin muacceliyet ve temerrüde ilişkin maddelerinde yer alan durumlar
ile işbu ana madde başlığı altında sayılan sebeplerden herhangi birisinin oluşması halinde senetlerin tümü muacceliyet kesbeder, bu nedenle ayrıca herhangi
bir ihtar ve ihbara hacet kalmaksızın Banka, vadeli senetlerinin vadelerini beklemeksizin, vadesiz senetlere dilediği vadeyi koyarak bedellerini talep etmeye, ciro
ile tedavüle çıkarmaya ve ödenmemeleri halinde ise tüm yasal işlemleri yapmaya
yetkili olup, Sözleşme senetlerin muacceliyeti için bir muacceliyet sözleşmesi hükmündedir.
Madde 29. SİGORTA
29.1. Sigorta Edilecek Kıymetler ve Yapılacak Sigortalar
29.1.1. Sözleşme’de yer alan krediler ile adı ve niteliği ne olursa olsun kullandırılacak diğer tüm kredilerin konusu olan mal ve bunlara ait vesaik Müşteri tarafından
sigorta ettirilecektir. Sigorta poliçelerinin Banka’ya ibrazı mecburi olup, aksine
davranışlar Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder.
29.1.2. Müşteri, Banka uhdesinde bulunan ve bulunacak rehin ve sair her türlü
teminatlar ile teminat hükmünde olan emtia, taşıt, makine, menkul kıymetler gibi
tüm mal ve vesaiki de sigorta ettirecektir.
29.1.3. Müşteri, sigorta ettirilmesi gereken ve yukarıda zikredilen değerleri, gerekli
her türlü risk unsurunu kapsayacak şekilde, tüm rizikolara karşı sigorta ettirecektir.
29.2. Primlerin Ödenmesi, Poliçenin Devri, Zeyilname, Yenilenme ve Müşteri’nin
Diğer Yükümlülükleri
29.2.1. Sigorta yapılması ve primlerin ödenmesi yükümlülüğü Müşteri’ye aittir.
Ancak Banka için bir zorunluluk olmamak kaydı ile Banka dilerse sigorta işlemini yaptırmaya yetkilidir. Banka’nın doğrudan doğruya sigorta yaptırması, yapılan
sigorta primlerinin Müşteri tarafından ödenmemesi ve sair hangi nedenle olursa
olsun Banka tarafından ödenecek sigorta primlerinden de Müşteri sorumlu olup,
Banka bunları Müşteri hesabına resen borç kaydetmeye yetkidir.
29.2.2. Müşteri, bir zeyilname ekinde Müşteri veya üçüncü kişiler lehine yapılmış

the Bank by the Customer, pertaining to all bills, all ﬁnancial obligations such as
communication, protest, costs of operation per correspondent bank and tax, fund,
charge and other ﬁnancial obligations that arise with commission costs belong to
the Customer. In addition to these, the Customer has to pay collecting commission, wage and taxes related to these and other expenses.
28.2.3
If the Bank wishes, it may fulﬁll all the legal operations like execution
proceeding, lawsuit and others within the country or abroad for all bills including
the ones that are given for warranty on the condition that all types of expenses
are covered by the Customer. The Bank is ofﬁcially authorized to charge the account of the Customer with the expenses related to rendition, lawsuit and other
operations, taxes, retainers, judgment expenses and the prices that is paid/will be
paid.
28.2.4
The Customer has agreed to accept in advance that for whatever reason it might be, reimbursement of bills to the Customer or to the concerned does
not mean that bill costs were paid, moreover, this does not constitute an indication
in that way unless it is conﬁrmed by a payment receipt. Payment of bill costs can
only be proved through Bank records.
28.2.5
The Customer is accountable to the Bank about the damages, lawsuit
costs, compensation for rendition denial, other recompenses, attorney costs and
other costs; these costs will be paid to the Bank by the Customer in cash and
immediately. The Bank is authorized to charge on its own motion the Customer
account with the costs that it paid for this reason.
28.2.6
In bills with Customer signature, if any one of the participants in responsibility of bill and debt like other debtor, endorser, voucher, surety, collocutor
ceases to pay debt; demands a concordat, bankruptcy, delay of bankruptcy, reconstruction; dies; is protested or if the Bank sees any other reason (even if bill
and debt are not due) the Customer accepts and undertakes to give other acceptable bills and signatures or to collateralize moveable and immoveable or to pay all
of the debt immediately on the ﬁrst demand from the Bank.
28.2.7
The Bank can indorse the bills to whomever and whenever it wishes.
The Customer accepts and undertakes to pay the amount of bills indorsed by the
Bank in due time to the holder and/or to the Bank.
28.3 Authority and Accountability of The Bank Due To The Operations Related
To Bills
28.3.1 For the whole or partial collection of bills given by the Customer to the Bank
and their costs, the Bank has a total freedom of action and authority about the collection and pursuance operations or reimbursement to the Customer.
28.3.2
The bank will not be responsible from not collecting of interests related to bill costs that are given to the Bank by the third parties for the Customer
or Customer debts and of other accessories and not demanding for interest and
other accessories.
28.3.3
Reimbursement of bills to the debtors other than the Customer is not
in the charge of the Bank since new bills are taken instead of them. The Customer
has agreed in advance to exchange bills with reimbursements.
28.3.4
Even if the Bank’s demand and bills given by the Customer do not
meet required qualiﬁcations, the Bank is free to accept these. Hence, under no
circumstances has the Customer the right to object or to claim.
28.4 The Agreement Acting as Acceleration Contract for Bonds
On the condition that circumstances which are in the contract articles related to
maturity and default are seen and any one of the reasons counted under main
article headline occurs, all of bills fall due, that’s why without the need for a warning or notice, the Bank is authorized to date the sight bills and demand the values
of bills without waiting for maturity of time bills, to monetize with endorsement and
to take all legal actions if they are not paid. The contract is valid as a maturity
contract for maturity of the bills.

29 INSURANCE
29.1 Assets That Will Be Insured and Insurances That Will Be
29.1.1 The Customer will insure credits involved in the contract and commodity
that is subject for all other credits that will be used no matter which name and
quality they have, and documents belonging to these. Submissions of insurance
policies to the Bank are compulsory and opposite acts constitute contradiction to
the Contract.
29.1.2
The Customer will also insure every kind of securities and deposits
under the Bank’s responsibility and all goods and their documents like wares,
vehicle, machine, moveable assets.
29.1.3
The Customer will insure all values mentioned above that need to be
insured against all risk elements in a way that covers all hazards.
29.2 Payment of Premiums, Assignment of Insurance Policy, Addendum, Renewal, and Other Liabilities of the Customer
29.2.1 Insurance and payment of premiums are in the charge of the Customer.
However, if the bank wishes, it is authorized to insure though it is not an obligation. Whatever reason it may be, for example, the bank’s insurance directly, the
Customer’s not paying insurance premiums, the Customer is also responsible for
insurance premiums that will be paid by the bank, and the bank is authorized to
charge the Customer account ex ofﬁcio.
29.2.2
The Customer will assure endorsement of insurance policies prepared
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sigorta poliçelerini ciro etmek, ettirmek veya sair suretle Banka’ya devrini de derhal sağlamak zorundadır.
29.2.3. Süresi biten sigortaların yenilenmesi yükümlülüğü Müşteri’ye ait olup, bu
halde yukarıdaki hükümler geçerlidir.
29.2.4. Mal veya vesaikin sigortalanmaması, eksik bedelle sigortalanması, sigortaların yenilenmemesi, yanlış, eksik mükerrer veya sahte sigortalama yapılması,
sigorta süresi, yetersizliği, sigorta tazminat bedellerinin tahsil edilememesi, sigorta şirketinin ödeme gücüne sahip olmaması gibi sebeplerden doğacak sorumluluk
ve neticeler Müşteri’ye ait olup, bu hususlardan dolayı Banka’nın hiç bir sorumluluğu olmayacaktır.
29.2.5. Sigorta poliçesinden doğan tazminat ve sair ödemeler doğrudan Banka’ya
yapılacak olup, bu bedeller öncelikle Müşteri borcuna mahsup edilecektir; Müşteri
bunlar üzerinde hiçbir hakkının olmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder.
29.2.6. Sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat miktarına Müşteri tarafından itiraz
edildiği takdirde, Müşteri sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat miktarını derhal
Banka’ya ödediği takdirde sigorta poliçelerinden doğan haklar Müşteri’ye devredilebilir. Aksi takdirde Banka tazminat miktarını sigorta şirketinden tahsile ve ibra
vermeye yetkilidir.
29.2.7. Sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeniyle
Banka, Müşteri veya sigortacı tarafından açılacak davaları Müşteri takip edecek
olup, doğacak dava ve takip masraﬂarı ödeyeceğini; keza davaya/takibe Banka’nın
taraf olması durumunda Banka’nın ödeyeceği tüm masraﬂarın kendisine ait olacağını; ayrıca davanın aleyhe sonuçlanması halinde Banka’dan herhangi bir istemde bulunmayacağını Müşteri kabul ve taahhüt eder.
29.2.8. İthalat ve ihracat ile ilgili işlemlerin yapılması esnasında, vesikalar arasındaki sigorta poliçesi, malların riskini kapsamıyorsa ya da poliçenin hükmü
sona ermiş ise, Banka malları dilediği şekil ve meblağ ile prim ve sair masraﬂarı
Müşteri’ye ait olmak üzere sigorta ettirmek hakkını haizdir. Bu yetkiyi kullanıp kullanmamak bir zorunluluk değildir; yetkiyi kullanması veya kullanmaması Bankayı
sorumluluk altına sokmaz; Müşteri bu hususlara peşinen muvafakat etmiştir.
29.2.9. Müşteri, sigorta edilen şeylerin değerinin artması nedeniyle sigorta bedelinin çoğaltılmasına gerek görülürse, artış için yapılan ilave poliçenin/zeyilnamenin
Banka lehine olmasını; bu gerek Müşterice yerine getirilmediği takdirde, prim ve
masraﬂarı Müşteri’ye ait olmak ve hesabına borç kaydedilmek üzere Banka tarafından ek sigorta yaptırılmasını peşinen kabul ve taahhüt eder.
29.2.10. Sigorta poliçelerinde rehinli alacaklı (dain-i mürtehin) olarak Banka belirtilmemiş olsa dahi Müşteri, sigorta bedellerinin (tazminatların) tahsili konusunda Banka’ya yetki vermiş ve Banka’yı vekil tayin etmiştir. Bu madde Müşteri ile
Banka arasında konuya dair bir vekâlet akdi ve ahzu kabz yetkisini havi geçerli
bir vekâletname hükmündedir. Banka bu maddedeki yetkisine istinaden sigorta
şirketinden her türlü talepte bulunabilir, tazmin tutarlarını tahsil edebilir. Hasar halinde (dain-i mürtehin sıfatı bulunmasa da) sigorta tazminatı Banka’ya ait olup,
Müşteri tazminatın, sigorta şirketince vekil sıfatıyla Banka’ya ödenmesine hiçbir
suretle itiraz etmeyeceğini, bu tazminat Banka’ya olan borçları tamamıyla kapatmaya yetmediği takdirde, açık kalan borçları ayrıca derhal ödeyeceğini kabul ve
taahhüt eder.

Madde 30. KOMİSYON
30.1. Ödenecek Komisyonlar
30.1.1. Sözleşme uyarınca Banka tarafından kullandırılan veya kullandırılacak
kurumsal ﬁnansman desteği, ﬁnansal kiralama dahil olmak üzere tüm krediler için
akdi kâr payı yanında alınacak komisyonlar ile ayrıca Müşteri lehine verilen teminat mektupları, kontrgarantiler ile diğer tüm ilişkiler, bankacılık uygulaması, yurt içi
ve dışı mevzuat ve düzenlemeler ile Banka’nın iç düzenlemeleri gereği ödenmesi
gereken ve gerekecek tüm komisyonlar Müşteri’ye aittir.
30.1.2. Banka tarafından kullandırılan krediler ve bu krediler konusu işlemler nedeni ile Banka tarafından Müşteri için diğer banka, gerçek veya tüzel kişiler veya
kuruluşlara doğrudan doğruya veya diğer banka veya bankalardan alınarak verilen teminat mektupları, aval, kabuller, teyitler ve sair garanti taahhütleri, akreditifler ve sair işlemler, Banka’nın Müşteri’deki hak ve alacaklarının tahsili için Banka
tarafından Müşteri aleyhine alınacak ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir kararı vesair işlemler nedeni ile alınacak teminat mektubu ve sair belgeler nedeni ile diğer banka
veya bankalara ödenecek komisyonlar da Müşteri’ye ait olup, Banka’nın bu nedenlerle muhabir veya diğer banka veya kuruluşlara yapacağı ödemeler Müşteri
hesabına borç kaydedilecektir. Bu komisyonlar Banka tarafından alınmış teminat
mektupları ve sair işlem ve belgelere ait olsa dahi bunlar Müşteri hesabına borç
kaydedilecektir.

30.1.3. Rehin, temlik ve sair teminatlar ile teminat hükmünde olan taşınır, taşınmaz mal ve hak, alacaklar ile bunlara ilişkin vesaikler nedeni ile Müşteri tarafından Banka’ya ödenmesi gerekecek komisyonlar ile yine bu nedenlerle Banka
tarafından diğer banka, kuruluş ve kişilere verilecek komisyonlar da Sözleşme
hükümleri çerçevesinde Müşteri’ye aittir.
30.1.4. Sözleşme’nin özel maddelerinde komisyonlar ile ilgili olarak yer alan hükümler aynen geçerlidir.
30.2. Komisyon Oranları, Ödenmesi veya Ödenmemesi
30.2.1. Komisyon oranları, mevzuatın müsaade ettiği ve yetkili merciler tarafından tespit edilen veya ileride tespit edilecek en yüksek oranları geçmemek kaydı
ile üzere Banka tarafından tek taraﬂı olarak tespit ve uygulanabilecektir. Banka
mevzuat çerçevesinde bildirilmesi gereken komisyonları TCMB veya ilgili mev-

in favor of the Customer and third parties in an addendum or will also assure for
other reason assignment to the Bank immediately.
29.2.3
Renewal of insurances that have expired is in the charge of the Customer and under these circumstances provisions above are valid.
29.2.4
Liabilities and outcomes that result from not insuring goods or documents, insuring them with a deﬁcient cost, providing a false, deﬁcient, concurrent
or fake insurance, inadequacy of insurance period, and an insurance company
not being able to afford to pay an insurance all belong to the Customer and for
that reason the bank has no liability whatsoever in that respect.
29.2.5
Other payments that arise from the insurance policy will be paid directly to the Bank and these costs will be written off the Customer’s debt; the
Customer accepts and guarantees in advance not to claim any rights on these.
29.2.6
If the Customer objects to the amount that will be paid by the insurance company and if the Customer pays immediately the amount that will be paid
by the insurance company to the bank, the rights that arise from the insurance
policies can be transferred to the Customer. Otherwise, the Bank is authorized to
collect or release the compensation amount from the Bank.
29.2.7
The Customer shall follow the ﬁled court cases that may be resulted
from issues regarding the amends initiated by the Bank, the Customer or the
insurance company, the Customer also accepts and guarantees to pay for the
costs regarding the follow up of the cases, to take responsibility for all the costs
that would be paid by the Bank if the Bank is a party to the court case or follow up.
Also the Customer accepts and guarantees not to make any claims to the Bank if
the case is resulted against the Customer.
29.2.8
During the import and export processes, if the insurance policies
among the documents do not cover the risk of the goods or the validity of the
policy has expired, the Bank holds the right to insure the goods in any form or
amount while the premiums and other charges are in the liability of the Customer.
Utilizing this right is not an obligation and utilizing this right does not put the Bank
under responsibility, the Customer has agreed with these aspects beforehand.
29.2.9
If the Customer has the need to increase the value of the insured
goods, he agrees that the additional policy/supplement is in the beneﬁt of the
Bank. Also the Customer agrees in advance that if he does not realize this necessity, the Bank will provide an additional insurance for which the Customer will be
in debt and of the premiums and costs belong to the Customer.
29.2.10
Although the Bank is not identiﬁed as the pledgee (loss payee) regarding the insurance policies, the Customer has authorized the Bank and appointed it as proxy regarding the collection of the insurance costs (compensation).
This article is an attorney agreement regarding the subject and a valid power
of attorney including the collecting power. The Bank may make demands to the
insurance company regarding its authorization in this article and it may collect the
deployment amounts. In case of damage, (although there is not a loss payee title),
the insurance compensation belongs to the company and the Customer accepts
and guarantees not to object to the fact that the compensation will be paid to the
bank by the insurance company with the title of proxy and that he will pay the rest
of the debt immediately if this compensation is not enough to cover the debt that
should be paid to the Bank.
30 Article 30. COMMISSION
30.1 Commissions to be Paid
30.1.1 Corporate ﬁnance support that is used or will be used by the Bank, all the
commissions that will be received along with the contractual dividend including
ﬁnancial leasing, and also letters of warranty in favor of the Customer, counterguarantees and all other relations, banking practice, domestic and foreign laws
and regulations, and all the commissions that are or will be needed to be paid
according to the internal regulations of the Bank belong to the Customer.
30.1.2
Credits that are made to be used by the Bank and because of these
credits, the letters of warranty given to the other banks, real or legal persons or entities directly or by receipt upon other bank or Banks, bill guarantee, acceptances,
conﬁrmations, their guarantee commitments, letters of credit and other transactions of the bank, commissions that will be paid to other bank or Banks because
of letter of warranty and other documents that will be received because of the
transactions such as lien and injunction etc. that will be received in favor of the
Customer by the Bank for the collection of rights and receivables of the Customer
all belong to the Customer. The payments that will be made by the Bank to the
entities to the correspondent or bank or Bank because of these reasons will be
recorded as debt in the Customer’s account. Even if these commissions belong
to letters od warranty and other transactions and documents, they will reasons will
be recorded as debt in the Customer’s account.
30.1.3
Pledge, assignment and other transactions and movable, immovable
goods, rights and receivables and commissions related to these documents that
will be needed to be paid to the Bank by the Customer and other commissions to
the bank, entity and persons by these same reasons all belong to the Customer
in the frame of Contract provisions.
30.1.4
Provisions regarding the commissions that are in the speciﬁc articles
of the Contract are valid as they are.
30.2 Commission Rates, Payment or Non-Payment
30.2.1
Commission rates will be identiﬁed and implemented unilaterally by
the Bank on the condition that they do not exceed the highest rates that legislation
allows and that are or will be identiﬁed by the authorized entities. The Bank will
inform the relevant entities about the commissions that are needed to be speciﬁed
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zuat hükümleri gereği ilgili kuruluşlara bildirecektir. Banka TCMB bildirim yanında
mümkün olması halinde ise tüm komisyon oranlarını ve artırımları da internetten
yayınlayacak ve Müşteri’nin komisyonlarını artırması halinde Müşteri’ye herhangi
bir iletişim aracı ile (e-mail, SMS, faks vs.) bildirecektir.
30.2.2. Banka, her bir işlem için genel veya özel olarak, sürekli veya belirli süreli
olarak tespit ve uygulamak, tespit ve uygulanan komisyon oranlarını dilediği zaman dilediği oranda olmak üzere artırmaya yetkilidir.
30.2.3. Uygulanacak komisyon oranları ile ilgili olarak kredi kullanım aşamasındaki sipariş, başvuru ve sair formlarda yer almış ve Taraﬂar’ın mutabık kaldığı bir
oran olmadıkça veya ayrı yazılı bir bildirimde bulunulmadıkça veya ilan edilmiş,
ilgili mercilere bildirilmiş olmadıkça, öncelikle Sözleşme’nin ilgili özel bölümünde
belirtilen oranlar ile bu oranların artırılması sureti ile tespit edilecek oranlar ve
Banka’nın kredi kullanım ve sair işlem tarihinde diğer kredilere uyguladığı oranlar
uygulanacaktır.
30.2.4. Komisyonlar gereği ödenmesi gerekecek BSMV, KKDF ve sair vergi, harç,
resim, fon ve diğer tür yükümlülükler Müşteri’ye ait olup, bunlar komisyonlar ile
birlikte ödenecektir.
30.2.5. Belirli devreler halinde ödenmesi gerekecek komisyonlar ilgili devre başlarında peşin olarak, diğer komisyonlar ise doğdukları anda ödeneceklerdir.
30.2.6. Komisyon nedeni ile doğacak borçların vadelerinde ödenmemesi halinde
Sözleşme’nin muacceliyet ve temerrüdün sonuçlarına ilişkin tüm hükümler aynen
uygulanacaktır.
Madde 31. VERGİ, HARÇ, RESİM, FON, PRİM, MASRAF, ÜCRET VE SAİR MALİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
31.1. Kredi İşlemleri ve Teminatlar İçin Ödenecek Vergiler
31.1.1. Sözleşme’ye istinaden Banka ile Müşteri arasındaki asli ve/veya fer’i tüm
alacak, borç, iş, işlem, ilişkilere ait olarak, ilgili mevzuat gereği doğacak ve ödenmesi gerekebilecek her türlü vergi, resim, harç, fon, masraf ve sair mali yükümlülükler ile bunlara gelecek zamlar, ihdas veya ekler, bunların cezaları, gecikme
hallerindeki fer’ileri Müşteri’ye ait olacaktır.
31.1.2. Kullandırılan kredinin teşvikli işlemlerle ilgili olarak kullandırılması halinde teşvikler Banka’ya devredilmiş, bu teşvikler ile ilgili olarak bizzat Banka veya
Banka için başka banka tarafından teminat mektubu ve sair taahhütler verilmiş,
tarh ve tahakkuku Banka adına yapılmış ve tahsilat da Banka’dan yapılmış olsa
bile, bu teşviklere ait teşviklerin kapanması ve teşviklere ilişkin fon, vergi, harç ve
resimler ile cezalar ve gecikme farkları, sair bilcümle mükelleﬁyetler ve sorumluluklar Müşteri’ye ait olacak ve bu Sözleşme hükümleri, bu ilişkiler için de aynen
tatbik edilecektir.
31.1.3. Sözleşme uyarınca Müşteri’ye satılmak, kiralanmak veya devredilmek
üzere satın alınacak, ithal edilecek, satılacak, kiralanacak ve sair surette devredilecek mallar Banka adına alınsa veya ithal edilse dahi bu mallara ilişkin olarak
hangi aşamada olursa olsun doğmuş ve doğacak KDV ve yabancı para esasına
dayalı satımlarda malın Müşteri’ye satış tarihi ile bedellerin Müşteri tarafından
yapılacak ﬁili ödeme tarihleri arasındaki yabancı para ve TL paritesinden dolayı
doğacak kur farkı ve kur farkı KDV’si, Gümrük Vergisi, BSMV, Damga Vergisi dâhil
bilcümle vergiler, bu vergiler ile ilgili olarak bizzat Banka tarafından teminat mektubu ve sair taahhüt verilmiş olsa veya tarh, tahakkuk ve tahsilat Banka adına yapılmış olsa dahi bu vergi, harç, resim, fon ve sair mali yükümlülükler ile bunların ceza
ve her türlü fer’ileri Müşteri’ye aittir. Müşteri, verginin mükelleﬁnin Banka olduğu,
verginin mükelleﬁ olmadığı, iç yüzde hesaplanması gereği vergi talep edilemeyeceği ve sair gerekçelerle ödememe itirazında bulunmayacağını, bu yöndeki talep,
itiraz ve def’ilerinden vazgeçtiğini peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

31.1.4. Müşteri’ye satılacak, kiralanacak veya sair surette devredilecek mallara
ilişkin alım, ithalat, borsa veya ilgili yerlere tescil ve Müşteri’ye satım-kiralama
sair aşamalardaki KDV, gümrük ve sair vergiler ile bu vergilere ait beyannamelerin gerek Müşteri, gerek Banka veya gerekse gümrükçü, satıcı, ithalatçı veya
sair kişiler tarafından hiç verilmemesi, geç verilmesi, malın/hizmetin cins, miktar,
nitelik, menşe ülke, gümrük pozisyonu, ﬁyat ve sair tüm hususlarda hatalı, eksik,
yanıltıcı, usulsüz beyanda bulunulması nedeni ile Banka adına tarh, tahakkuk ve
Banka’dan tahsil edilse dahi tüm vergi, harç, resim, fon ve cezalar ile sair fer’ilere
ilişkin tüm sorumluluklar Müşteri’ye aittir.
31.1.5. Müşteri ile olan ilişkiler nedeniyle Banka’nın sorumlu sıfatıyla ödeyeceği vergi, harç ve resimler ile Müşteri tarafından borçların ödenmesini temin için
verilmiş veya hangi sebeple olursa olsun Banka uhdesinde bulunan/bulunacak
taahhüt, protokol, sözleşme ve bilcümle sair senetlerdeki vergi, harç, resim noksanlıkları ile cezalardan, usulsüzlüklerden dolayı Müşteri sorumlu olup, Banka’nın
bunları tamamlaması veya ödemesi halinde Banka bunları da Müşteri’nin hesabına borç kaydedecek ve bunlarla ilgili olarak Müşteri, Banka’ya karşı hiçbir hak
iddiasında bulunmayacaktır.
31.2. Takip ve Dava Harçları
31.2.1. Takip, dava ve sair kanuni işlemler için ödenecek başvuru harcı, tahsil
harcı, karar harcı,cezaevi harcı, feragat harcı, harici tahsil harcı, temyiz harcı ve
hangi ad altında olursa olsun ödenmesi gerekecek bilcümle harç, vergi, resim
ve fonlar, ile takibe sebebiyet vermeleri nedeni ile ceza ve tevkif evleri harcı da
Müşteri’ye aittir.
31.2.2. Müşteri, alacağın tahsili amacıyla taşınır veya taşınmazların icra yoluyla
Banka tarafından alacağa mahsuben satın alınması durumunda, icra dosyasın-

in the framework of legislation according to Central Bank or relevant legislation
provisions. The Bank will publish its commission rates and raises online along
with TCMB declaration if possible. Also the Bank will inform the Customer via
some form of communication (e-mail, SMS, fax etc.) if it raises the commissions
of the Customer.
30.2.2
The Bank is authorized to identify and implement speciﬁcally or generally, continuously or for a certain period of time and to raise the identiﬁed and
implemented commission rates any time and at any rate for every transaction.
30.2.3
Regarding the commission rates that will be implemented, unless
there is a rate that was included in order, application and other documents that
the Parties agree upon or they publish a written declaration or they declare these
documents and inform the authorized entities, initially the rates that are speciﬁed
in the speciﬁc sections of the Contract and the rates that will be speciﬁed upon
increasing these rates applied by the Bank to the other credits at the date of credit
utilization and other transactions.
30.2.4
BSMV, KKDF and other taxes, charges, duty, fund and other obligations that are needed to be paid according to commissions belong to Customer
and these will be paid with the commissions.
30.2.5
The commissions that will be needed to paid in intervals will be paid in
advance, other commissions will be paid as long as they appear.
30.2.6
If the debts that result from commission are not paid in time all the
provisions regarding the maturity and default of the Contract will be implemented
as they are.
31 TAXES, CHARGES, DUTIES, FUNDING, BONUS, FEES, COSTS AND OTHER FINANCIAL OBLIGATIONS
31.1 Taxes to be paid for Credit Transactions and Warranties
31.1.1 Regarding the primary and/or secondary receivables, debts, business,
transaction and relations under the Agreement, all kinds of taxes, charges, funds,
costs and other ﬁnancial obligations that arise from the relevant legislation and
that may need to be paid and rises, developments and additions to these obligations, their penalties, and their secondary costs in case of delay will belong to the
Customer.
31.1.2
In case the credit made available is made available regarding the
transactions with incentives, even if the incentives are transferred to the Bank,
letter of warranty and other warranties are given by the Bank or by another bank
for the Bank, imposition and assessment are made on behalf of the bank and collection is made from the bank, closing these incentives regarding these incentives
and funds, taxes, charges and duties and penalties and delay differences, all the
other obligations and responsibilities will belong to the Customer and the provisions of this Contract will be implemented in the same way for these relations.
31.1.3
According to the Contract, although the goods that will be purchased,
imported, sold, leased or transferred by using another method to be sold, leased
or transferred to the Customer are received or imported on behalf of the Bank,
VAT that has arisen or will arise at any phase regarding these goods, the exchange difference that results from foreign currency and TL parity between the
date when the goods are sold to the Customer regarding the sales based on foreign currency and the actual payment dates of the costs that will be made by the
Customer, all taxes including foreign exchange VAT, Customs Duties, Banking Insurance, Stamp Duty, taxes, charges, duties, funds and other ﬁnancial obligations
and penalties and secondary costs of these–even if letter of warranty and other
commitments are given by the Bank regarding these taxes or imposition, assessment and collection are made on behalf of the bank- belong to the Customer. The
Customer agrees and guarantees in advance that the tax payer is the Bank, he
is not the taxpayer, he will not demand taxes in accordance with the calculation,
he will not object to the payment with other excuses, and he has declared off his
demands, objections and pleas regarding this subject.
31.1.4
Purchase, import, stock exchange or registration to relevant entities
regarding the goods that will be sold, leased or transferred in any way to the
Customer and not giving at all –or having difﬁculties in the process- the VAT,
customs and other duties and declaration of these taxes regarding sales-leasing
and other phases by the Customer, Bank or customs ofﬁcer, dealer, importer or
other persons, imposition, assessment and all taxes, charges, duties, funds, penalties and other secondary costs related to all responsibilities- that are caused by
inaccurate, incomplete, misleading, improper declarations including type, quantity,
quality, country of origin, customs position, price and all aspects- belong to the
Customer.
31.1.5
Taxes, charges and duties that will be paid by the Bank as the responsible entity as a result of the relations with the Customer and tax, charge,
duty deﬁciencies, penalties and irregularities that are in commitments, protocols,
contracts and all the other bills, that are given by the Customer to guarantee
the payment of debts or that are kept/will be kept in the Bank’s hand are in the
responsibility of the Customer. When the Bank completes and pays these, it will
record them as debts in the Customer’s account and the Customer will not claim
any rights against the Bank.
31.2 Follow-up and Case Charges
31.2.1 Application fee to be paid for the follow up, case and other transactions,
collection charge, decision charge, waiver charge, external collection charge, appeal charge and all kinds of charges, taxes, duties and funds that will have to paid
regardless of under which name and prisons and detention houses charges-as
they result in follow up- belong to the Customer.
31.2.2
The Customer agrees and guarantees irrevocably that he will pay the
costs that result from execution ﬁle and the sales costs made by the Bank during
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dan yapılan masraﬂar ile tapu tescili anında Banka tarafından karşılanan satış
masraﬂarını da ödemeyi, ödemediği takdirde hesabına resen borç kaydedilmesini
dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder.
31.2.3. Banka tarafından Müşteri aleyhine alınacak ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir
kararı ve sair işlemler nedeni ile alacağı ilgili mevzuat gereği ödenmesi gerekebilecek teminat mektubu ve sair belgelere ait damga vergisi ve sair vergi, harç ve
resimler ile ödeyeceği komisyonlar Müşteri’ye ait olup, Banka yapacağı ödemeleri
Müşteri hesabına borç kaydedecektir.
31.3. Vergi Ve Sair Mali Yükümlülüklerin Ödenmesi
31.3.1. Müşteri tarh, tahakkuk ve tahsil edilen vergi, harç, resim ve fonların bedellerini, doğduğu anda derhal Banka’ya veya ilgili tahsil yerlerine ödemek zorundadır. Banka vergi, harç, fon, resimler ve bunların cezaları ile fer’ilerini Müşteri’nin
hesabına resen borç kaydetmeye ve yine bu Sözleşme hükümleri gereği talep,
tahsil ve takibe yetkilidir.
31.3.2. Banka tarh, tahakkuk, tahsil edilecek vergi, harç, resim, fon ve sair mali
yükümlülükler ile ilgili olarak davalar açmak zorunda olmayıp; Müşteri, Banka’nın
kabul edeceği teminatlar göstermek kaydıyla ve tüm masraf, tazminat, ücreti
vekâlet ve bunlara ilişkin sonuçları kendisine ait olmak üzere Banka’nın dava açmasını talep edebilir veya aynı koşulları yerine getirerek, dava açmak için kendisine yetki verilmesini talep edebilir.
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31.4. Masraﬂarın Müşteri’ye Ait Olması
31.4.1. Banka tarafından kredi ve kredi sayılan işlemler için yapılan inceleme,
değerlendirme, istihbarat ücreti, dosya masrafı, hizmet bedeli, garanti taahhüdü komisyonu (iç ve dış muhabir ve akreditif komisyonları dahil), prim,ücret gibi
kredinin kullandırılmasına ilişkin masraﬂar; ekspertiz, inceleme, denetim, muhafaza ücreti, ipotek/rehin ve sair teminatların tesisi, terkini veya fekki ücretleri gibi
teminatların değerlendirilmesi, tesisi, fek veya iadesine ilişkin masraﬂar; kredi
bedelinin ödenmesi, kredi borçlarının tahsili ve bunun için gönderilecek ihbar,
dekont, hesap özeti ve sair bildirimler, ödeme planı değişikliği, senet alımı ve bedellerinin tahsili için (muhabir banka ve sair kişi ve kuruluşlara yapılan ödemeler
dahil) yapılacak tüm masraﬂar; Sözleşme gereği Müşteri’ye ait olduğu hüküm
altına alınmış her türlü masraﬂar başta olmak üzere kredinin talep ve tahsisinden
tasﬁyesine kadarki tüm işler ve ilişkiler nedeni ile ödenmesi gerekecek; sigorta
primleri, komisyon, protesto, tebliğ, haberleşme, borsa veya diğer bir yerlere kayıt,
tescil, terkin, fek, nakliye, depo, ardiye ve muhafaza, tahlil, ekspertiz masraﬂarı
yanında hesap kat ihtarları ve sair bildirimler tespit, teslim, tahliye, ihtiyati haciz,

title registration in case the receivable is purchased by the Bank receivable on
account and by auction and for the collection purposes of the immovable assets.
The Customer also agrees and guarantees that if he does not make the payment,
a debt will be recorded in his account.
31.2.3
Because of the lien, injunction and other transactions that are undertaken by the Bank not in the favor of the Customer, stamp duty and other taxes
and duties related to other documents and letter of warranty whose receivable
may have to be paid according to relative legislation and the commissions to be
paid will belong to the Customer and the Bank will record the payments it will
make to Customer account.
31.3 Payment of Taxes and Other Financial Obligations
31.3.1
The Customer has to pay the, imposition, assessment, and costs of
the taxes, charge, duty and funds that have been collected to the Bank or related
collection places immediately. The Bank is authorized to charge the Customer’s
account on its own motion with the tax, fund, duties and the penalties and secondary costs and also it is authorized to collect and pursuit them.
31.3.2
The Bank does not have to ﬁle a court case regarding the imposition,
assessment, taxes to be collected, charge, duty and other ﬁnancial obligations.
Besides this on the condition that the Customer lend something that Bank will accept on security can demand from the Bank to ﬁle a court case provided that all
the expense, compensation, fee of attorney and the results regarding them belong
to himself. Additionally, by meeting the same conditions, he can also demand to
be authorized to ﬁle a court case.
31.4 Expenses Belonging To The Customer
31.4.1
The Customer will be responsible for; any and all expenses such as
premium, fee, etc. made by the Bank in relation with the credit or any transaction
that is considered credit under such titles as review, evaluation, notiﬁcation fee,
ﬁle expenses, service fees, guarantee commitment commission (including internal and external correspondent and commissions for letters of credit); any and all
expenses made in relation with the assessment, furnishing, release or return of
the securities under such titles as expertise, review, audit, maintenance fee, fees
for the furnishing, cancellation or release of such securities as mortgage/pledge,
etc.; any and all expenses made for repayment of the credit amount, collection
of credit debts and all expenses made in relation with the issuance of warning,
abstract, account statement and other notiﬁcations, changes in the repayment
schedule, purchase of bills and collection of their amounts; any and all expenses,
primarily those attributed to the Customer under the Agreement, also any and all
expenses that must be paid due to all relations and transactions performed from
the date the credit is requested and provided until the settlement of the related
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ihtiyati tedbir, icra takibi, haciz, muhafaza, satış, dava masraﬂarı; dava ve takip
işlemleri için resmi olarak yapılacak ödemeler dışında ayrıca bu işlemlerin yapılması için Bankaca yurt içi veya dışında ödenecek konaklama, seyahat masraﬂarı,
yine yönetim gideri ile sair bilcümle masraﬂar Müşteri’ye aittir.

31.4.2. Banka adına yapılmış görünmekle birlikte, kullandırılan krediler dolayısıyla
Müşteri için yapılan masraﬂar ile bu ilişkiler nedeniyle Banka aleyhine açılacak
dava ve takiplerden dolayı ödenecek masraﬂardan, zararlardan Müşteri sorumludur.
31.4.3. Müşteri, her bir masrafı doğduğu anda defaten ve tamamen ödemekle
yükümlü olup, Banka tüm masraﬂarı, doğduğu anda Müşteri’nin hesabına resen
borç kaydetmeye yetkilidir.

debts such expenses as insurance premiums, commission, protests, notiﬁcations,
correspondences, registration to exchange market and other such institutions,
registration fees, cancellation, release, shipping, storage, maintenance and warehouse, tests, expertise expenses; and also, account closure notiﬁcations and other notiﬁcations, determination, delivery, evacuation, interim injunction, provisional
lien, enforcement processes, lien, retention, sales and legal expenses; any and all
expenses made in relation not only with legal action and follow-up expenses but
also any payment made by the Bank for accommodation, travel expenses domestically of abroad; also administrative expenses and all other possible expenses.
31.4.2
The credits that are extended seem to be done for the Bank, thus the
expenses done for the Customer and the expenses that will be paid for the cases
and pursuits that will be prosecuted against the Bank due to these relationships
and the damages belong to the Customer.
31.4.3
The Customer is obliged to make one single or full payment any expenses as soon as they come up. The Bank is authorized to put down the expenses as soon as they come up to the Customer’s account.

Madde 32. AVUKATLIK ÜCRETİ
Müşteri ve Sözleşme’de imzası bulunanlar, Banka’ya olan borçların vaktinde ödeneceğini, taahhütlerin vaktinde yerine getireceğini, icra takibi yapılacak veya dava
açılacak bir duruma düşülmeyeceğini garanti etmektedirler. Bu nedenle, eğer
Banka tarafından Müşteri ve diğer imza sahipleri aleyhine icra takibi yapılacak ve
dava açılacak olursa yasal vekâlet ücretleri ile birlikte Banka’nın prim, akdi ücret
vb. adlarla avukatlarına ödemek zorunda olduğu avukatlık ücretinden sorumlu
olacaklarını ve bu tutarları Banka’ya veya Banka avukatlarına ödeyeceklerini kabul, garanti ve taahhüt etmektedirler. Sözkonusu bu avukatlık ücreti sorumluluğu,
avukatlık mevzuatı gereği tavsiye niteliğinde yayımlanan ücret tarifesinde belirtilenden oran veya tutarlar ile sınırlıdır.

32 ATTORNEY FEE
The Customer and the other persons, who undersigned the Agreement hereby
guarantee that the debts to the Bank shall be paid and commitments shall be
fulﬁlled in due time, any enforcement possibility will be precluded. For this reason,
if the Bank initiates a legal proceeding against the Customer and other persons,
who undersigned the Agreement, hereby accept, guarantee and undertake that
they shall provide along with the legal attorney fees, any other payments, which
must be paid by the Bank to its attorneys under such titles as premium, contractual fees, etc. and these amounts shall be provided to the Bank or the attorneys of
the Bank. The liability for this attorney fee is limited to the rate or amounts, which
are speciﬁed under the table of fees issued as a recommendation pursuant to the
attorney legislation.

Madde 33. MÜŞTERİNİN BİLGİ VERMESİ İLE BANKA’NIN ARAŞTIRMA, BİLGİ
ALMA-VERME YETKİSİ
33.1. Banka’ya Gerekli Bilgi ve Belgelerin Verilmesi
33.1.1. Müşteri, imza sirküleri/beyannamesi, ana sözleşme, sicil belgesi ve sicil
gazetesi gibi tüm belge ve bilgileri ile bu belge ve bilgilerdeki değişiklikleri zamanında Banka’ya bildirecektir.

33 INFORMATION SUBMITTED BY THE CUSTOMER AND RESEARCH, INFORMATION DEMAND AND SUBMITTAL RIGHT OF THE BANK
33.1 Submitting Required Information and Documents to the Bank.
33.1.1
The Customer will submit to the Bank in time such information as
the signatory circular/statement of signature, main contract, registration certiﬁcate and trade registry gazette and also any amendment in these information and
documents.
33.1.2
In the case the Customer conducts its relations with the Bank partially
or completely through its agents, representatives and other third parties, the Customer will submit in writing to the Bank the information and documents related
to the agent, representative or other persons, who will perform transactions on
behalf of the Customer, and any amendment in these information and documents,
even the amendment in question is announced on the trade registry gazette or by
other means.
33.1.3
The Customer hereby declares that the Customer is not obliged by
a debt, which may make the repayment of the Customer’s debts to the Bank, or
there is no restriction on its assets, which restricts the assets only to transfer and
native rights thus risking the collection of the Bank’s receivables, the Customer is
not bound by a contract, commitment and other liabilities, which may negatively
affect its ﬁnancial status, the Customer is suitable for credit allocation in terms of
legal, ﬁnancial, economic and social status; and the Customer also undertakes to
submit any and all documents related to the abovementioned terms to the Bank in
time.
33.1.4
The Customer must inform the Bank within the time periods, which
are/will be determined by the Bank, during the allocation period of the credit or
in any stage of the credit being provided, utilized, etc. about all changes in the
abovementioned issues and any possible default, enforcement proceeding, injunctions and ﬁle suits, and any and all developments, change on its ﬁnancial
and legal status, and on all other information and documents immediately; and
periodically about its assets, debts/receivables.
33.1.5
The Customer must associate all information to a written statement
and attach all respective documents thereto.
33.2 The Customer’s Full Liability Over Information and Documents
33.2.1
In the case the Customer or its legal successors fails to notify the
Bank in writing on the occurrence of resignation, discharge, death, bankruptcy,
restriction and other developments about those persons, who act on behalf of the
Customer in the capacity of agent, representative, etc., which in turn may harm
the transactions, the Customer will be responsible for any and all damages, which
may be suffered by the Bank.
33.2.2
In the case any information submitted by the Customer proves to be
inaccurate, deﬁcient or forged, or in the case such actions which may make the
repayment of the debts difﬁcult, negatively affect the ﬁnancial status of the Customer, transfer or restrict with heavy burden the assets of the Customer, are performed, any and all debts of the Customer shall become due and payable.
33.2.3
The Surety hereby accepts and undertakes that the Surety; is aware
causing an inappropriate credit to be provided constitutes a crime pursuant to the
Article 581 of the Turkish Criminal Code; has no legal restriction as to become a
joint surety, the Bank provide the credit relying and on and trusting in the Surety,
and the Surety is an essential aspect in the provision of the credit to the Customer.
33.3 Authority to Perform Research and Retrieve Information About the Customer
33.3.1
The Bank is entitled to perform a record review on the books and accounting records of the Customer and physical examination at the facilities of the
Customer without obtaining a permit or consent from the courts or other authori-

33.1.2. Müşteri, Banka ile olan ilişkilerini kısmen veya tamamen vekil, mümessil
ve sair kişiler aracılığı ile yürüttüğü takdirde adına işlem yapacak, vekil, mümessil
ve sair kişiler hakkındaki bilgi ve belgeler ile bunlarda meydana gelecek değişiklikleri, sicil gazetesinde veya sair surette ilan edilmiş olsa dahi, ayrıca yazılı olarak
Banka’ya bildirecektir.

33.1.3. Müşteri, Banka’ya olan borçlarının ödenmesini güçleştirecek borçlanmasının bulunmadığını, Banka’nın alacaklarının tahsilini güçleştirecek biçimde malvarlıklarını devir veya haklar ile sınırlama, mali durumunu olumsuz etkileyecek
sözleşme, taahhüt ve sair yükümlülüklerinin bulunmadığını, hukuki, mali, ekonomik ve sosyal durumu itibari ile kredi almaya uygun olduğunu beyan etmekte olup,
buna ilişkin belgeleri zamanında Banka’ya sunmayı taahhüt etmektedir.

33.1.4. Müşteri yukarıdaki konularda meydana gelecek olan tüm değişiklikler ile
oluşabilecek temerrüt durumu, aleyhine olan icra takibi, tedbir ve davalar ile mali
ve hukuki durumu hakkındaki tüm gelişme, değişme ve sair bilgileri ve belgeleri
derhal, mal varlıkları, borç/alacak ilişkileri hakkında dönemsel olarak, gerek kredi
aşamasında gerekse kredinin açılması, kullandırılması ve sair tüm aşamalarda
mevzuat veya Banka tarafından belirlenen/belirlenecek sürelerde Banka’ya bildirmek zorundadır.
33.1.5. Müşteri, tüm bilgileri yazılı bir beyana bağlamak ve bunlara ilişkin tüm
belgeleri eklemek zorundadır.
33.2. Bilgi ve Belgelere İlişkin Tüm Sorumlulukların Müşteri’ye Ait Olması
33.2.1. Müşteri adına vekil, temsilci ve sair sıfatlarla hareket eden kişilere ilişkin
istifa, azil, ölüm, iﬂas, kısıtlılık ve benzeri işlemi sakatlayabilecek değişikliklerin
Müşteri veya kanuni haleﬂerince yazılı olarak Banka’ya bildirilmemesi halinde
Banka’nın uğrayabileceği zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır.

33.2.2. Müşteri tarafında bildirilen bilgilerin eksik, yanlış veya sahte olması veya
kredi kullanımından sonra borçların ödenmesini güçleştirecek, mali durumunu
olumsuz etkileyecek, mal varlıklarını devir edecek veya ağır yükümlülükler ile
sınırlayacak işlem ve eylemlerde bulunulması halinde, Müşteri’nin tüm borçları
muaccel hale gelecektir.
33.2.3. Müşteri, açılmaması gereken kredinin açılmasına sebebiyet vermenin
Türk Ceza kanunu’nun 581. Maddesi gereği suç olduğunu bildiğini, Banka’nın
Müşteri tarafından verilen bilgi ve belgelere güvenerek ve inanarak kredi kullandırdığını, bu güven ve inancın Müşteri’ye kredi tahsisinin asıl bir unsuru olduğunu
kabul etmektedir.
33.3. Müşteri Hakkında Araştırma Yapabilme ve Bilgi Alma Yetkisi
33.3.1. Banka, mahkeme ve sair mercilerden izin ve karar almaksızın, keza önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın Müşteri’nin defter, muhasebe kayıtları üzerinde kayden, işletmeleri üzerinde ise ﬁilen inceleme yapmaya yetkili olup; Müşteri
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sözkonusu incelemeleri bizzat yapması durumunda Banka’ya ; yetkilendireceği
kişiler marifetiyle yaptırması halinde ise bu kişilere gerekli kolaylıkları sağlamayı
gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
33.3.2. Müşteri’nin mali gücü ve malvarlıkları hakkında bankalar ile diğer kurum
veya kuruluşlar, vergi daireleri, tapu sicil müdürlükleri, sicil memurlukları ve sair
gerçek ve tüzel kişiler, resmi makam ve merciler nezdinde bilgi toplamaya ve gerektiğinde suretlerini de almaya Banka tam yetkili olup, bu Sözleşme bu işlemler
için dönülemez biçimde Banka’ya verilmiş yetki belgesi hükmündedir.
33.3.3. Müşteri, Banka’nın yapacağı inceleme ve suret alma nedeniyle gerek
Banka’ya ve gerekse hakkında bilgi-belge alınan diğer bankalara, kurum, kuruluş,
gerçek veya tüzel kişilere sorumluluk yöneltmeyeceğini, bu hususlarla ilgili olarak
hiçbir hukuki, cezai, mali, idari şikâyet, bildirim, iddia, hak veya talepte bulunmayacağını peşinen ve dönülemez biçimde kabul ve taahhüt eder.
33.3.4. Müşteri’nin Banka’nın veya Banka destek hizmeti kuruluşlarının personeli ile yaptıkları telefon görüşmesi ve diğer elektronik iletişim araçları ile yaptığı
ve yapacağı görüşmelerin kayıt altına alınmasına muvafakatı olduğunu, her bir iş
ve işlem için ayrı bir muvafakatına gerek olmadığını peşinen kabul etmiştir. Bu
hususu esasen Müşteri güvenliği açısından gerekli ve zorunlu olmanın yanında
ulusal ve uluslararası tüm alanlarda kullanılan bir yöntem olduğunu bildiğini, bu
yöntem ile alınan kayıtların kesin delil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

33.4. Müşteri Hakkında Bilgi Verme Yetkisi
Banka, Müşteri hakkındaki bilgileri, uygun gördüğü kişi, kurum, kuruluş ve sair
yerlere vermeye yetkili olup, Müşteri bu yetkiyi peşinen kabul ile bilgilerin verilmesine peşinen muvafakat etmiştir.

Madde 34. BANKA’NIN BİLDİRİMDE BULUNMAMA HAK VE YETKİSİ
34.1. Banka, Sözleşme, yürürlükteki mevzuat ve sair düzenlemeler ile kendisine
tanınmış olan hak ve yetkileri Sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak
ayrıca hiçbir bildirime gerek olmaksızın kullanmaya yetkilidir.
34.2. Sözleşme’de düzenlenen ilişkiler nedeni ile yurtiçi veya dışında ihtar, dava,
takip ve sair bir işlemle karşılaşması halinde Banka, Müşteri’nin izin, onay ve
muvafakatini almadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, ilgililer ile sulh,
ibra, feragat ve sair hukuki işlemlerde bulunmaya yetkilidir.

Madde 35. TEMLİK, BORCUN NAKLİ, SÖZLEŞME DEVRİ VE SAİR
35.1. Müşteri’nin Temlik Yasağı
Müşteri, gerek bu Sözleşme’den ve gerekse Banka nezdinde havale, akreditif bedeli, açılmış ve açılacak hesaplardaki haklar, mal bedelleri gibi hangi nedenle ve
hangi şekilde olursa olsun Banka nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarını Banka’nın yazılı muvafakati olmadan başkasına devir ve temlik etmeyeceğini,
borç ve yükümlülüklerini sözleşmenin devri, ipoteklerin devri sureti ile de olsa hiçbir şekilde borcun üstlenilmesi/nakli ve sair suretle devir etmeyeceğini, Banka’nın
yapılacak temliklere, sözleşme devirlerine veya borç üstlenmelerine/nakillerine itiraz etmemesi veya herhangi beyanda bulunmamasının hiçbir şekilde bu yöndeki
haklarından vazgeçme anlamına gelmediğini peşinen kabul etmiştir.

35.2. Banka’nın Temlik Ve Sair Hakları
Banka, Müşteri’nin borçları muaccel olmasa dahi, Sözleşme’den doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarını üçüncü kişi, keﬁl, rehin /ipotek veren ve
sair kişiler tarafından yapılacak ödemeler karşılığında Müşteri’den ayrıca onay
almaya gerek duymadan devir edebilir. Devir ile birlikte nezdindeki teminatları da
ödeme yapan üçüncü kişi, keﬁl, rehin veren kişilere devir edebilir. Banka rehinli
varlıkları başkasına rehin edebilir.

Madde 36. İLETİŞİM ARAÇLARI SÖZLEŞMESİ
36.1. Tanım
İletişim araçları; faks, e-posta, telefon, mektup, teleks, swift ve benzeri bilgi/belge
iletmeye yarayan teknolojik araçların genel adı olarak kullanılmaktadır.
36.2. Müşteri Taleplerinin Yazılı Yapılması
36.2.1. Müşteri, talep ve talimatlarını faks, e-posta, telefon ve Banka’nın kullandığı sair iletişim araçları ile iletebilir. Ancak Banka işlem güvenliğinin sağlanamadığını düşündüğü veya gelen iletiyi teyit edemediği durumlarda, bu şekilde iletilen
talep/talimatı işleme koymama, belge aslını isteme veya talep/talimat içeriğini ifa
etmeyi reddetme hakkına sahiptir.

36.2.2. Banka, Müşteri tarafından yapılacak tüm bildirimlerin ve teyitlerin noter, taahhütlü mektup veya güvenli elektronik imza kullanımı ile yapılmasını isteyebilir.
36.3. Müşteri Yükümlülükleri Ve Kabulleri
36.3.1. Müşteri iletişim araçları ile iletilecek belgelerin yetkililer tarafından imzalanmasını, doğru ve eksiksiz gönderilmesini ve sair tüm gerekli güvenlik önlemleri-

ties thereof, and also without making any notiﬁcation beforehand; the Customer
hereby irrevocably accepts and undertakes to provide any required facilities to the
Bank if the Bank performs these reviews by itself; or the authorized ofﬁcials of the
Bank if these reviews are carried out through authorized persons.
33.3.2
The Bank is also has the full authority to obtain information about
the ﬁnancial capacity and assets of the Customer from banks and other institutions and organizations, tax ofﬁces, land registry ofﬁces, registry ofﬁces and other
natural and legal persons, governmental organizations and authorities, and also
obtain copies thereof; and this Agreement constitutes an authorization certiﬁcate
for these processes granted to the Bank.
33.3.3
The Customer hereby irrevocably accepts and undertakes; not to hold
the banks, institutions, organizations, natural or legal persons, from which the
abovementioned information and documents are obtained, due to these reviews
and copies; not to make legal, penal, ﬁnancial, administrative claims, notiﬁcations,
demands, rights, etc. thereof against the abovementioned.
33.3.4
The Customer hereby accepts, declares and undertakes that the Customer grants its consent for the recoding of any and all phone calls and other communications performed via other electronic communication instruments between
the Customer and the Bank or the support service provider afﬁliates of the Bank,
and no separate consent is required for each and every action and transactions.
The Customer also accepts, declares and undertakes that the Customer is aware
that while this procedure is required and mandatory for the security of the Customer, but also is a widely accepted procedure that is utilized in all sectors domestically and abroad; and all recordings taken with this method shall constitute ﬁnal
evidence.
33.4 Authority to Provide Information About the Customer
While the Bank is entitled to provide the information about the Customer to persons, institutions, organizations and other third parties, which the Bank deems
appropriate; the Customer hereby accepts this authority and grants its consent for
the provision of this information.
34 RIGHT AND AUTHORITY OF THE BANK NOT TO MAKE NOTIFICATION
34.1 The Bank is entitled to exercise any of the rights and authorities, which are
bestowed upon the Bank by the provisions of the applicable legislation and other
respective regulations, pursuant to the provisions of the applicable legislation and
other respective regulations and without issuing further notiﬁcations thereof.
34.2 In the case the Bank faces a warning, ﬁle suit, follow-up or other proceedings in the country ot abroad due to the relations set out in this Agreement, the
Bank will be entitled to initiate settlement, release, waiver and other legal actions
with the respective authorities without obtaining the consent and approval of the
Customer and without making a notiﬁcation thereof.
35 ALIENATION, TRANSFER OF THE DEBT, ETC.
35.1 The Customer’s Restraint on Alienation
The Customer hereby accepts and undertakes in advance; not to transfer or assign to third parties any and all existing or future debts to the Bank, which may
arise from any reason including this Agreement and also any bank transfer, letter of credit fee, rights on the existing or future accounts, commodity costs, etc.,
without obtaining the consent of the Bank beforehand; not to transfer its contractual debts and liabilities by means of take-over/transfer of the debts, etc., not
even when the Agreement and pledged assets are transferred; and that that fact
that the Bank does not make an objection or notiﬁcation against any transfer or
assignment made may not be interpreted as a waiver of the rights of the Bank
related thereof.
35.2 Alienation and Other Rights of the Bank
The Bank may transfer any and all existing and future rights and receivables of
the Customer, which may or will arise from the Agreement, against the payments
made by third parties, sureties, pledger/mortgagor and other persons, even these
rights and receivables are not due, without obtaining the consent of the Customer
thereof. The Bank may also transfer the securities submitted to itself to the third
persons, sureties, pledger/mortgagors, who made the payment. The Bank may
further pledge those assets, which have been pledged to the Bank already.
36 COMMUNICATION INSTRUMENTS AGREEMENT
36.1 Deﬁnition
The term “Communication Instruments” is used as an umbrella term for technologic instruments such as fax, e-mail, telephone, mail, telex, SWIFT, etc., which
are used to transmit information/documents.
36.2 Making of Customer Requests in In-Writing
36.2.1
The Customer may submit its requests and instructions via fax, e-mail,
telephone and other communication instruments utilized by the Bank. However, if
the Bank thinks sufﬁcient security measurements for transactions are not taken or
does not acknowledges the submitted notice, the Bank is entitled not to process
the requests/instructions submitted this way, to request the original document or
to decline to perform the contents of the request/instruction in question.
36.2.2
The Bank may demand any and all documents, which are to be submitted by the Customer, to be notary acknowledged, sent via registered reply mail
or utilizing electronic signature Banka.
36.3 Liabilities and Acceptances of the Customer
36.3.1 The Customer is liable to ensure that the respective documents, which
are to be transmitted using the communication instruments, are signed by the
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nin alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek zarar ve ziyandan
Müşteri sorumlu olacaktır.
36.3.2. Banka ilk bakışta ayırt edilmeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından,
hile ve sahtecilik eylemlerinin sonuçlarından, Banka’nın ve Müşteri’nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından, telefon, e-posta, swift, faks aracılığıyla gelen bilgi veya talimatın yetersiz
olmasından, yanlış, okunaksız veya eksik iletilmiş olmasından, postada kaybolmasından, Müşteri’nin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına
istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden ve Banka muhabirlerinin ve üçüncü
kişilerin eylemlerinden, Banka kusuru varsa sorumlu olacaktır.
36.3.3. İletişim araçlarının kullanılması nedeniyle oluşacak tüm masraﬂar
Müşteri’ye ait olup, Banka bu masraﬂarı Müşteri hesabına resen borç kaydetmeye
yetkilidir. Banka’nın bu masraﬂardan bir kısmına belli bir süre veya süresiz olarak
katlanmış olması, Banka’nın masraﬂara sürekli olarak ve tüm iletişim masraﬂarı
bakımından katlanacağı anlamına gelmez.
36.3.4. Müşteri’nin Sözleşme’de yazılı veya Banka’ya bildirdiği iletişim bilgileri
kendisi tarafından yazılı olarak veya iletişim kanalları kullanılmak suretiyle değiştirilmedikçe; Banka tarafından Müşteri’nin aktif iletişim bilgileri olarak kabul edilecek ve Banka tarafından Müşteri’ye iletişim araçlarıyla bilgi, ihbar, ekstre vesair
gönderilmesinin tercih edilmesi durumunda bu iletişim bilgileri kullanılacaktır.
36.3.5. Müşteri’nin Banka kayıtlarındaki iletişim bilgilerinin güncel tutulmasından
Müşteri sorumludur. Müşteri’nin iletişim araçlarındaki değişiklikleri bildirdiğini kanıtlama yükümlülüğü Müşteri’ye ait olup; yazılı olarak veya Banka’nın oluşturacağı şifreli iletişim kanalları aracılığıyla iletmek suretiyle kanıtlayabilir.
36.3.6. Müşteri, Banka’nın Sözleşme’de yazılı teyit yöntemlerine sessiz/kayıtsız
kalarak bir zarar oluşmasına neden olursa, doğacak bu zarardan sorumlu olacaktır.
36.4. Doğrulama Yöntemleri
Banka, iletişim araçları ile gönderilen belgelerin asıllarını almadan iletişim aracı ile
geldiği şekliyle işlem yapabilecektir. Bu şekilde işlem yapılması hususu Müşteri’nin
talebi ile olması nedeni ile bu şekilde işlem yapmanın sonuç ve sorumluluğu da
Müşteri’ye aittir. Banka, Müşteri tarafından gönderilen belge asıllarını isteyebilir
veya belirli miktarın üzerindeki işlemler için sabit veya cep telefonu SMS ve
sair yöntemlerle mesaj gönderme, internet adresine e-posta gönderme, telefon ile
şifahi teyit alma şeklinde doğrulama yapabilir.
36.5. Taraﬂarın Peşinen Mutabık Kaldıkları Hususlar
36.5.1. İletişim araçları ile iletilen işlemlerde, Banka ile Müşteri arasında oluşan
teamül çerçevesinde işlem yapılmış olunması, işin niteliği, miktarı ve Müşteri ile
Banka arasında oluşan teamüle göre yapılabilecek doğrulamaların yapılmış olunması halinde Banka’nın kendine düşen dikkat ve özeni gösterdiği karine olarak
kabul edilir. Aksini ispat yükümlülüğü Müşteri’ye aittir.

36.5.2. Müşteri’nin Banka’ya göndereceği her türlü talep veya talimatın Müşteriyi
ilzam edeceği; Banka’nın gerekli dikkati göstermiş olmasına karşın eksiklik, yanlışlığın tespit edilememiş olması nedeni ile oluşacak sonuçlardan Müşteri sorumlu
olacaktır.
36.5.3. İletişim araçlarının kullanılması, bilgi teyit ve doğrulama yapılması esnasında veya sair zamanlarda ve işlemlerde Müşteri’nin iletişim adresine Banka tarafından gönderilen bilgilerin üçüncü kişiler tarafından görülmesinden veya
Müşteri’nin iletişim adresinin, şifre ve sair bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından doğan tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir. Müşteri, şifre, iletişim yöntemi ve sair hususları en iyi şekilde korumak ve üçüncü kişilerin eline geçmeyecek
şekilde teknik, ﬁili ve sair tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

respective authorities, sent appropriately and completely, and any other safety
measures are taken. Otherwise, the Customer will be responsible for any consequential damages and losses.
36.3.2 The Bank will be responsible for any and all consequences related to the
forged signatures, which may not be distinguishable at the ﬁrst sight, fraud and
counterfeiting, failure or malfunction of the general or private communication instruments, to which the Bank and the Customer are connected, insufﬁciency, inaccuracy, illegibility of the information and instruction that is sent via telephone,
e-mail, SWIFT, fax, etc., lost of this information in the mail, double payments made
relying onto the veriﬁcation correspondences, which are snet by the Customer
without specifying that are actually veriﬁed, actions of the correspondents of the
Bank and any third parties, as long as the abovementioned occurs due to a default
of the Bank.
36.3.3
Any and all expenses, which may arise from the utilization of the communication instruments, the Bank is entitled to debit these amounts directly in
the Customer’s account. The fact that the Bank has borne a portion of these
expenses for a while or permanently may not be interpreted as that the Bank will
bear all communication expenses permanently.
36.3.4
Unless the contact information of the Customer, which is speciﬁed under the Agreement or submitted to the Bank, is changed by the Customer in writing or using the communication channels; this contact information will be deemed
by the Bank as the active contact information of the Customer and if the Bank
chooses to send information, warning, abstract, etc. using the communication instruments, this contact information will be used.
36.3.5
The Customer is liable to keep the contact information submitted to
the Bank updated. While the liability to prove that the Customer has notiﬁed the
Bank about the change in the communication instruments belongs to the Customer; the Customer can prove this in writing or through encoded communication
channels created by the Bank.
36.3.6
If the Customer causes a damage by omitting/staying unconcerned to
the veriﬁcation methods of the Bank speciﬁed herein, the Customer will be liable
for the damage in question.
36.4 Veriﬁcation Methods
The Bank may process the copies of the documents, which are sent via the communication instruments, as they arrive without receiving the originals. Since such
a transaction is performed upon the request of the Customer thereof, any and all
consequences related to such transaction are under the Customer’s liability. The
Bank may request originals of the documents submitted by the Customer or may
perform veriﬁcation for the transactions which exceed a certain amount by sending messages in SMS format to a landline or mobile phone and by other means,
sending e-mails, verbal veriﬁcation by telephone, etc.
36.5 Issues Mutually Agreed by the Parties
36.5.1 For the transactions, which are submitted via the communication instruments, in the case the transaction is performed within the cooperation between
the Bank and the Customer, in accordance with the nature and quantity of the
work and all veriﬁcations, which are to be made in compliance with the cooperation between the Bank and the Customer, are performed, the Bank will be presumed to have shown the due care and diligence expected from the Bank. The
Customer is liable to prove otherwise when necessary.
36.5.2
Any request and instruction sent to the Bank by the Customer will bind
the Customer legally; any consequence of the failure to detect the inaccuracy
or deﬁciency even though the Bank has shown the due diligence thereof will be
under the Customer’s liability.
36.5.3
Any and all liabilities, which arise from the disclosure of the information sent to the Customer by the Bank during the utilization of the communication instruments for the veriﬁcation of the information and at other times or use
of the contact information, password and other information of the Customer by
third parties, shall belong to the Customer. The Customer is liable to protect the
passwords, communication method and other issues at its best and take the technical and physical and other measures that prevent third parties from accessing
these.

Madde 37. ADRES, YETKİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ
37.1. Adres Sözleşmesi
Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için Sözleşme’de yazılı adreslerinin, Sözleşme’de adres yazılı değilse
Banka’ya herhangi bir sebeple bildirilmiş adreslerinin, bir adresin olmaması halinde ise Ticaret Sicili’ndeki veya Mernis sistemindeki son adreslerinin kanuni ikametgah sayılacağını, adres değişikliklerinin derhal yazılı olarak noter vasıtası ile
Banka’ya bildirileceğini, Banka nezdinde Müşteri ve keﬁl’e ait birden çok adres bulunsa dahi Banka nezdinde ki adreslerden herhangi birine yahut ticaret sicilindeki
(gerçek kişiler için Mernis sistemindeki) kayıtlı adrese gönderilmiş olması kaydıyla
tebligat muhatabına ulaşmasa dahi tebligatın adrese ulaştığı tarihte muhatabına
yapılmış sayılacağını; Banka tarafından Müşteri veya Keﬁl gibi ilgililerden herhangi birisine yapılacak tebligatın tümü için yeterli ve geçerli olacağını, Sözleşme’nin
aynı zamanda adres sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Müşteri, Keﬁl ve diğer imza
sahipleri peşinen ve dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

37.2. Hukuk Seçimi ve Yetki Sözleşmesi
37.2.1. Müşteri, Keﬁl ve Sözleşme’nin tarafı olan diğer imza sahipleri ile Banka
arasında Sözleşme’nin uygulanması veya yorumlanması dolayısıyla çıkabilecek
bütün anlaşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır.
37.2.2. Müşteri, Keﬁl ve Sözleşme’nin
tarafı olan diğer imza sahipleri,
Sözleşme’den doğacak anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez/Çağlayan ) mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder. Sözleşme genel
mahkemelerin ve icra dairelerinin yetkisini ortadan kaldırmaz. Özellikle Banka’nın

37 ADDRESS, AUTHORIZATION AND EVIDENCE
CONTRACT
37.1 Address Contract
The Customer, the undersigned persons and other persons, who put their signatures hereunder, hereby irrevocably accept, declare and undertake in advance
that; for the performance of contractual transactions and to enable the making of
the required notiﬁcations, their addresses speciﬁed herein this Agreement; or, in
case of absence of any such address, any other address submitted to the Bank
due to any reason whatsoever; or, in case of absence of such an address, their latest addresses speciﬁed on the Trade Registry Gazette or in the MERNIS System
shall be considered as their legal residency addresses and any change in these
addresses will immediately be notiﬁed to the Bank; although the Bank has more
than one address, which belong to the Customer and sureties, any notiﬁcation
that is made to any of these addresses or the addresses speciﬁed on the Trade
Registry Gazette (for natural persons in the MERNIS system), will be considered
as made even though the notiﬁcation in question does not received by its addressee; any notiﬁcation made to the Customer or one of the concerned persons
such as the Surety will be valid and binding for all of them; this Agreement also
acts as an address contract.
37.2
Jurisdiction Option and Authorization Contract
37.2.1 For any dispute that may arise between the Customer, the Surety and any
other undersigned persons, who are a party to this Agreement, and the Bank due
to implementation or interpretation of this Agreement, Laws of the Republic of
Turkey shall apply.
37.2.2 For the settlement of any and all disputes that may arise due to implementation or interpretation of this Agreement, the Customer, the Surety and any other
undersigned persons, who are a party to this Agreement, hereby accept that the
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ﬁilen şubesinin bulunduğu yerlerdeki mahkeme ve icra daireleri de Sözleşme’den
doğacak anlaşmazlıkların çözümünde yetkilidir. Ayrıca Müşteri ve keﬁl’in mal varlıklarının bulunduğu her yerin mahkemesi de yetkilidir.

37.3. Delil Sözleşmesi
Sözleşme ve içeriği işlemler nedeniyle çıkacak her türlü anlaşmazlıkta, Banka’nın
defterlerinin; muhasebe, bilgisayar, mikroﬁlm, mikroﬁş, ses, görüntü ve sair kayıtlarının ve belgelerinin esas alınacağını, bu kayıt ve belgelerin (teyit edilmiş olsun
veya olmasın) HMK m.193 uyarınca kesin ve bağlayıcı delil teşkil ettiğini; Müşteri,
Keﬁl ve diğer imza sahipleri peşinen ve dönülemez biçimde kabul etmiştir.

Madde 38. REHİNLİ TAŞINIR VARLIKLAR, SENETLER VE ALACAKLAR
38.1. Rehinli Varlıkların Tüm Borçlar İçin Rehin ve Teslim Edildiğine İlişkin Kabul
38.1.1. Aşağıda cinsi (hisse senedi, tahvil, kambiyo senedi, konişmento, köprübaraj senedi, hak ve alacak, araç, makine ve sair taşınır mal, mevduat, katılma
veya özel cari gibi hesap vs.), miktarı (tutar, adet, birim, metre, sayı vs. şekilde),
özellikleri (nama, emre veya hamiline olup olmadıkları, nominal değerleri, varsa
numarası, tertibi, grubu, marka, model, tip, seri ve plaka no, üretim tarihi ve sair
ayırt edici özellikleri) yazılı varlıklar Sözleşme’den ve diğer hangi sebeplerden
olursa olsun Müşteri/Keﬁl’in asaleten veya kefaleten Banka’ya karşı doğmuş ve
doğacak borçlarının teminatlarından birini teşkil etmek üzere Sözleşme’nin rehin
ile ilgili maddesi hükmü uyarınca Banka’ya rehnedilmiş, rehin konusu varlıklar
devir, temlik, teslim ve ciro edilmiştir.

38.1.2. Yukarıda yer alan nitelikteki varlıklar esasen Sözleşme’nin teminat ve rehin hakkındaki maddeleri ile özel maddelerdeki rehin hükümleri gereği Banka’ya
teminatlı ve rehinli olup, bu nitelikteki varlıkların ayrıca rehinli varlıklar olarak
yazılmasına gerek olmamakla birlikte bir kısım varlıkların yazılmış olması diğer
kısmının ise yazılmamış olması, yazılmamış olanların rehinli olmadığı anlamına
kesinlikle gelmeyecektir.
38.2. Rehin ile İlgili Diğer Taahhütler
38.2.1. Banka’ya rehin verilen ve teslim edilen, aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen varlık/varlıklar üzerindeki Banka’nın rehin hakkının, Müşteri/Keﬁl’in Banka’ya
olan borçlarının (asıl alacak, kâr payı, vergi, fon, harç, masraf, avukatlık ücreti,
komisyon, vadesinde ödenmemesi nedeni ile Sözleşme ve kanun gereği ödenmesi gerekecek tüm fer’iler ile birlikte tamamen ödeninceye kadar devam edeceğini ve kaldırılmayacağını, ayrıca taşıt, iş makinesi, marka, ticari işletme gibi
tescile tabi varlıklar üzerindeki rehin hakkının ve satılamaz kaydının Traﬁk Sicili,
Noter, Marka Sicili, Ticaret Sicili gibi sicillere tescil ve kayıt ettirileceğini, Banka’nın
yazılı muvafakatine kadar ilgili sicillerden rehin ve satılamaz kaydının silinmesi
konusundaki yazılı talebine kadar rehinli varlıkları bir başkasına satmayacağını,
mülkiyeti muhafaza sözleşmesi yapmayacağını, rehinli varlıklar üzerinde hiçbir
tasarrufta bulunmayacağını, varlıkların tesliminin yapılmayacağını ve bu yönde
talepte bulunulmayacağını, Türk Medeni Kanunu’nun 945. madde hükmü ile ilgili
hak ve taleplerinden peşinen feragat ettiğini, Banka’nın rehinli varlıklara ilişkin
rehin ve satılamaz kaydının araç ruhsatı gibi ruhsata bağlı haklara ilişkin ruhsat
ve belgelere işleneceğini Müşteri/Keﬁl/Rehin Veren kabul etmiştir.

38.2.2. Sözleşme’nin imzalandığı tarih itibariyle, rehin konusu varlıklar üzerinde
üçüncü kişilerin lehine mülkiyet, rehin, haciz, tedbir gibi akdi, kanuni, ayni, şahsi
hiçbir takyidatın bulunmadığını, bu tarihten sonra da satmama, rehin etmeme ve
sair şekilde takyit ettirmeyeceğini, her türlü risklere karşı sigorta ettireceğini Müşteri/Keﬁl/Rehin Veren kabul etmiştir.
38.2.3. Aşağıda tabloda tüm ayrıntıları yazılı olan varlıklar, rehinli olarak Müşteri’nin
muvafakatı ile yediemin sıfatı ile teslim edilmiş olabileceğini, yediemin uhdesinde
meydana gelebilecek tüm hasar, ziya ve zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır.
Yediemin hususundan kaynaklanan sonuçlardan yediemin de sorumludur. Yediemin, rehinli varlıkları Banka adına ve Banka yetkilerinde olmak üzere elinde
bulunduracak olup, Banka dilediği takdirde ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın
rehinli varlıkları teslim almaya yetkilidir.

Istanbul (Central/Caglayan) Courts will have the jurisdiction. The Agreement does
not abolish the jurisdiction of the general courts and enforcement ofﬁces. Especially, the courts and enforcement ofﬁces at the places, where the Bank physically
has a branch, shall have the jurisdiction for the settlement of the disputes that may
arise from this Agreement. Furthermore, the courts located at the places, where
the assets and properties of the Customer and its sureties are located, will have
the jurisdiction thereof.
37.3 Evidence Contract
The Customer, the Surety and any other undersigned persons, who are a party
to this Agreement, hereby irrevocably accept in advance that; books, accounting
records, computer, microﬁlm, microﬁche, audio, video and other recordings and
the documents of the Bank shall be taken as basis for any and all disputes that
may arise from the Agreement and its contents; these recording and documents
shall constitute a ﬁnal and binding evidence (whether veriﬁed or not) pursuant to
the Article 193 of the Law of Legal Practices (HMK).
38 PLEDGED MOVABLE ASSETS, BONDS AND
RECEIVABLES
38.1 Acceptance of the Pledged Assets Against All Debts
38.1.1
The assets, of which type (share, debenture, bill of lading, bridge-dam
bill, right and receivable, vehicle, machinery and other movable assets, deposit,
participation private current account, etc.), quantity (cost, items, unit, meter, number, etc.), features (in the name of holder or promissory, nominal value, number, if
any, layout, group, brand, model, type, serial and license plate no, production date
and other distinguishing features) written below, are pledged in favor of the Bank
in order to constitute a security against the current and future debts of the Customer/Surety to the Bank, which are accrued principally or by surety due to this
Agreement or any other reason, pursuant to the speciﬁc provision of the Agreement that is related to the pledges; the pledged assets are transferred, delivered
or entrusted.
38.1.2
While the assets that meet the abovementioned qualities, are essentially pledged in favor of the Bank as a security pursuant to the provisions set forth
under the respective Articles of the Agreement, which are related to the securities
and pledges, thus while a separate recording of such assets as pledged assets
is not necessary, the fact that some of these assets are recorded as pledged and
some not does not mean that those not recorded are not pledged.
38.2 Commitments About Pledge
38.2.1 The Customer/Surety/Pledger hereby accepts that; the lien right of the
Bank over the asset/assets, which are pledged in favor of the Bank and of which
features are given on the table below, will continue to be effective until the debts
of the Customer/Surety to the Bank (primary amount, dividend, tax, fund, fee,
expense, attorney fee, commission, any and all accessories that must be paid in
case of overdue pursuant to the Agreement and the respective law) are settled
and cannot be abolished; also, the lien right in question and unsaleable record
over the vehicles, construction machinery, brand, commercial enterprise, etc. will
be registered at the Trade Registry Ofﬁce, Notary, Trade Mark Registration, Trade
Registry and other respective registrations, the Customer/Surety will not sale the
pledged assets to third parties until the written consent and instruction of the Bank
for the deletion of the lien and unsaleable record from the abovementioned registries, will not make an arrestment contract over the pledged assets, will have no
possession right over the pledged assets, will not use the pledged assets, deliver
the pledged assets and will not make a claim thereof, that the Customer/Surety
hereby waives its respective rights and claims in advance pursuant to the provisions of the Article 945 of the Turkish Civil Law, the lien and unsaleable record of
the Bank will be recorded in such licenses and documents which are related to
licensed rights as the vehicle registration documents.

38.2.2
The Customer/Surety/Pledger hereby accepts that as of the signing
date of the Agreement, there is no property, lien, mortgage, injunction and other
legal, in-kind or personal sanctions over the pledged assets in favor of third parties; the Customer/Surety/Pledger will not sell, pledge or restrict the pledged assets by other means after that date and insure the pledged assets against any and
all risks.
38.2.3
Since the following assets, of which all details given in the following
table, are delivered in the capacity of trustee by the consent of the Customer
thereof, any and all damages, loss and injuries that may occur under the custody
of the trustee will be under the Customer’s liability. Any consequences of the
trustee’s default will belong to the trustee. Since the trustee will keep the pledged
assets on behalf of the Bank and under the Bank’s authorities, the Bank is entitled
to receive the pledged assets at any time without further notiﬁcation thereof.
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38.3 Information on the Pledged Assets2

38.3. Rehin Edilen Varlıklara İlişkin Bilgiler2

No.

Cinsi/ Type

Miktar›/ Quantity Özellikler Ve Açıklamalar/ Features and Remarks

Rehin Veren/Verenler / Pledger/Pledgers
Adı ve Soyadı/Unvanı / Name and Surname/Title :
İmza / Signature :

Madde 39. TEMLİK EDİLEN HAK VE ALACAKLAR
39.1. Müşteri’nin Temlik Beyanı ve Kabulü
Müşteri, miktarı (yazı ve rakam ile para cinsi belirtilen), borçlusu (temlik edilen alacağı ödeyecek gerçek veya tüzel kişinin ad ve soyadı/unvanı) ve alacağın özellikleri (vadesi, ödeme yeri, ödeme şekli gibi) yazılı alacaklarını, Sözleşme’den ve diğer hangi sebeplerden olursa olsun Müşteri’nin asaleten veya kefaleten Banka’ya
karşı olan borçlarının ödenmesi için Banka’ya temlik etmiş ve temlik ile ilgili tüm
bildirimleri yapacağını ve teyitlerini alacağına kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

39 ALIENATION OF RIGHTS AND RECEIVABLES
39.1 Alienation Statement of the Customer and Acceptance
The Customer hereby accepts, declares and undertakes to transfer its receivables, of which quantity (currency in writing and numbers), the debtor (name and
surname/title of the person, who will pay the transferred receivable) and features
of the receivable (maturity date, place of payment, method of payment, etc.) written herein, against its debts to the Bank, which the Customer incurred in the
capacity of the principal debtor or surety and are arisen from the Agreement of
any other reason; and to make all required notiﬁcations and obtain the respective
veriﬁcations thereof.

39.2. Temlik Edilen Hak ve Alacaklar Tablosu3

39.2 Table of Transferred Rights and Receivables3

No.

Cinsi/ Type

Miktar›/ Quantity Özellikler Ve Açıklamalar/ Features and Remarks

Temlik Eden / Transferor
Ad Soyad/Unvan / Name-Surname/Title :
İmza / Signature
:
39.3. Sözleşme’nin dışında bağımsız olarak düzenlenecek temlik sözleşmeleri de
Sözleşme’nin bir parçası hükmündedir.

39.3 Any transfer agreement that is made individually from the Agreement will act
as a part of the Agreement.

Madde 40. ÖNCEKİ VE SONRAKİ SÖZLEŞMELERLE BAĞLANTI VE LİMİT
ARTIŞI
40.1. Sözleşme, Müşteri’nin daha önce Banka’ya vermiş olduğu, genel veya özel
nitelikteki tüm taahhüt ve sözleşmeler ile başta aşağıdaki tabloda yazılı sözleşmeler olmak üzere Müşteri ile Banka arasında akdedilmiş olan tüm fon/ﬁnansman/
kredi sözleşmelerinin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme’de yer alan yeni
ve farklı hükümler daha önce imzalanmış tüm sözleşmeler ve bu sözleşmelerle

40 CONNECTION WITH PREVIOUS AGREEMENTS AND LIMIT INCREASE
40.1 The Agreement is an annex and inseparable part of any and all general or
private commitments and agreements previously submitted to the Bank by the
Customer and any and all funding/ﬁnancing/credit agreements by and between
the Bank and the Customer especially those speciﬁed under the following table;
all new and different provisions contained in the Agreement shall apply to any
previously signed agreements and any limit increases and additional agreements,

2- GKS imza aşamasında Müşteri, Keﬁl ve hatta üçüncü kişiden alınacak ve belirlenen
rehin/rehinler var ise peşinen yazılmalı ve mutlaka imzalatılmalıdır.
3-Müşteri, Keﬁl ve hatta üçüncü kişiden GKS imza aşamasında alınması gereken bir
alacak temliki var ise peşinen yazılabilir. Daha sonra noter tasdiki yapılabilir.

2- Currency of the credit must be written in ﬁgures and words correspondingly.
3-In case of a transfer of claim that must be received from the Client, the Surety and
even third parties during the signing of the GLA, it may be prescribed in advance. The
respective notarization process may be performed later.
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ilgili olarak yapılan limit artışları ve ek sözleşmeler ve yine bundan sonraki krediler ve kredi sayılan işlemler için de aynen geçerlidir. Sözleşme’nin imzalanmış
olunması, daha önce imzalanmış sözleşmelere dayalı olarak kullanılan krediler-

No.

Sözleşme Ad›/ Agreement Name4

which are made in relation with these agreements and also any future credits and
transactions that are considered as credit. The signing of the Agreement cannot be interpreted so that any debts arisen from the credits utilized relying onto

Sözleşme Tarihi/Agreement Date5

den dolayı doğmuş ve doğacak borçların yenilendiği, sözleşmelerde imzası olan
kişilerin borçlarının sona erdiği anlamında yorumlanamaz ve Sözleşme’den daha
önce doğmuş borçlar ve tüm ilişkiler için de bu Sözleşme aynen geçerlidir.

these previously signed agreements have been renewed, expired, or debts of the
undersigned persons have been settled and the Agreement applies to any debts
accrued and any relations established prior to the Agreement.

40.2. Sözleşme’den sonra yeni bir kredi sözleşmesi veya başka bir sözleşme (
yeni ödeme planı ve sair) imzalanmış olması da Sözleşme’de imzası olan Müşteri, Keﬁl ve sair sıfatlarla imzası olan kişilerin Sözleşme nedeni ile doğmuş ve
doğacak borç ve sorumluluklarını sona ermesi, borcun yenilenmesi olarak yorumlanamaz. İşbu Sözleşme’den sonra yeni kredi ve sair sözleşmeler imzalanmış
olsa dahi kullanılacak kredilerden doğan ve doğacak borçlardan Müşteri’nin tamamından Keﬁl/Keﬁller ise kefalet miktarları kadar borç ve sorumlulukları aynen
devam eder.

40.2 The fact that a new credit agreement or any other agreement is signed after
the execution of this Agreement cannot be interpreted so that any existing and future debts of the Customer, the Surety and other persons, who have put their signatures hereunder any title, which have arisen from the Agreement, are expired
or renewed. The liability of the Customer for its debts in its entirety and the liability
of the Surety/Sureties that equals the amount guaranteed by them will remain
intact, even when a new credit agreement or any other agreement is signed after
the execution of this Agreement

Madde 41. SÖZLEŞMENİN OKUNMASI, İÇERİĞİNİN KABULÜ VE İMZALANMASI
41.1. Ehliyet
Taraﬂar ve yetkilileri, kuruluş belgeleri ( kuruluş mevzuatı, esas sözleşmesi, tüzük, senet ve sair) ile faaliyet ve yetki konuları itibariyle Sözleşme kapsamındaki tüm işlemleri gerçekleştirmeye, hak ve borçları üstlenmeye ehil olduklarını,
Sözleşme’yi akdetmeye tam yetkili ve ehliyetlerinde herhangi bir eksiklik olmadığını birbirlerine karşı taahhüt ederler. Taraﬂar’dan birinin, kuruluş belgesindeki
eksiklik nedeniyle Sözleşme’yi akdetmeye veya Sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri üstlenmeye ehil olmadığı iddia edildiği takdirde; kuruluş belgesinde bu
yönde eksiklik bulunduğu iddiasına muhatap olan taraf sözkonusu eksikliği izale ile kuruluş belgesinde gerekli değişiklikleri yapacağını; böylelikle Sözleşme
ile mutabık kalınan işlemlerin başlangıçtan itibaren geçerli hale geleceğini; aksi
takdirde diğer tarafın bu sebeple uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin
edeceklerini gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşteri,Keﬁl ve sair
kişilerden birisinin yetki ehliyetindeki eksiklik diğerlerinin borç ve sorumluluktan
kurtulması sonucunu doğurmaz.

41 READING, OF THE AGREEMENT, ACCEPTANCE OF ITS CONTENTS AND
SIGNING
41.1 Competence
The Parties and their duly authorized representatives hereby reassure to each
other and irrevocably accept, declare and undertake that, on the basis of their
establishment documents (establishment legislation, primary contract, regulation,
bonds, etc.) and their occupation and authorization ﬁeld, they are capable of performing all transactions stipulated in this Agreement and undertaking the respective rights and debts, and are fully authorized to sign the Agreement and their
license is complete. In the case one of the Parties is alleged not being authorized
to sign the Agreement or undertake the commitments under this Agreement due
to a deﬁciency in its establishment documents; the Part that faces this allegation
that dictates that its establishment document is insufﬁcient, will make the required
changes to remove the deﬁciency in question thus rendering the mutually agreed
transactions under the Agreement valid from the beginning; otherwise, compensate any and all damages suffered by other Party due to this reason. Any deﬁciency in the authorization license of the Customer, the Surety and other concerned
persons does not release other Parties from their debts and liabilities.
41.2 The Customer’s Approvals and Commitments Relevant to Authorized Signatories and the Signatures
The Customer, the Surety, the Pledger and all other persons, who have put their
signatures hereunder, hereby accept, declare and undertake; to follow the legal
provisions, banking procedures and procedures of the Bank related to such issues as the signatures, electronic signature, etc.; any and all liability relevant to
the damages and loss that may arise from the nonfulﬁlment of these liabilities
and for any other reason; any replacement of the authorized persons, who are
authorized to utilize the credit and other accounts, will immediately be notiﬁed in
writing to the Bank; any and all liability arisen from any transaction made by the
signatures of the replaced persons until the notiﬁcation mentioned above arrives
to the Bank will belong to them.
41.3 Signing of the Pages of the Agreement
41.3.1 This Agreement constitutes a whole and signing of only the signature box
on the last page of the Agreement is considered sufﬁcient. Even in the case only a
few pages are signed or not signed, any existing signature on the Agreement will
be valid for any and all transactions and relations set forth in the Agreement. The
Customer, the Surety and all other concerned persons hereby accept, declare and
undertake all these issues.
41.3.2
In case of an anonymous signature put without specifying a title, the
Bank is free to valuate this depending on the transactions and relation and perform the transactions. The Customer, the Surety and all other concerned persons
hereby accept, declare and undertake all these issues.
41.3.3
This Agreement was issued in Turkish and English and bother versions were acknowledged and the English version was signed by the Parties.
Having said that, if any inconsistencies or incompliance emerge between English
and Turkish versions, the Turkish version will prevail.
41.4 Signature and Effective Date, Submittal of the Agreement Copy to the Customer
The Agreement is signed with mutual and appropriate consents and statements
of the Parties; a copy of the Agreement is duly submitted/delivered to the Customer during the signing of the Agreement. The Agreement becomes effective on
the signing date unless a certain effective date is speciﬁed on the Agreement or
separately notiﬁed in writing.

41.2. İmza Yetkililerine ve İmzaya İlişkin Müşteri Kabul ve Taahhütleri
Müşteri, Keﬁl, Rehin Veren ve diğer tüm ilgililer imza, elektronik imza ve sair hususlara ilişkin yasal hükümlere, bankacılık ve Banka uygulamalarına uyulacağını,
bu yükümlülüklere uyulmamasından dolayı ve sair nedenlerle oluşabilecek her
türlü zarar, ziyan ve sonuçlardan sorumlu olduklarını, kredi ve sair hesapları kullanmaya yetkili kişilerde meydana gelebilecek değişikliklerin Banka’ya anında
ve yazılı olarak bildirileceğini, bu bildirimin Banka’ya ulaştığı tarihe kadar eski
imzalarla yapılmış tüm işlemlerin sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt ederler.

41.3. Sözleşme Sayfalarının İmzalanması
41.3.1. Sözleşme bir bütün olup, sadece imza hanesinin bulunduğu son sayfasının imzalanmış olması yeterli kabul edilir. Sadece bir veya bir kaç sayfanın imzalanmış veya imzalanmamış olması halinde dahi bu imza hangi sayfada bulunursa
bulunsun Sözleşme’de belirtilen tüm işlem ve ilişkiler için geçerli olacaktır. Müşteri, Keﬁl ve diğer tüm ilgililer tüm bu hususları kabul, beyan ve taahhüt ederler.
41.3.2. Sıfat belirtilmeden imza atılmış olması halinde, Banka bunu işlem ve ilişkiye göre değerlendirerek gerekli işlemleri yapabilecektir. Müşteri, Keﬁl ve diğer tüm
ilgililer tüm bu hususları kabul, beyan ve taahhüt ederler.
41.3.3.İşbu Genel Kredi Sözleşmesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış ve
her iki versiyonu da taraﬂarca kabul edilerek İngilizce versiyonu imzalanmıştır.
Bununla birlikte, sözleşmenin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi
bir uyumsuzluk veya çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır
41.4. İmza ve Yürürlük Tarihi, Sözleşme Örneğinin Müşteri’ye Verilmesi
Sözleşme, Taraﬂar’ın karşılıklı ve birbirine uygun rıza ve beyanlarıyla imzalanmış;
Sözleşme’nin bir örneği aynı anda ve usulüne uygun olarak Müşteri ve Keﬁl’e
verilmiş/teslim edilmiştir. Sözleşme’de veya ayrıca, yazılı bir yürürlük tarihi belirlenmemiş ise imza tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olacaktır.
Madde 42. GENEL İŞLEM KOŞULU KULLANILDIĞI UYARISI VE BİLGİLENDİRME
Sözleşme başından sonuna kadar tümü ile Banka tarafından önceden, tek başına hazırlanarak karşı taraf Müşteri, Keﬁl ve Sözleşme’de imzası bulunan kişilere sunulmuş hükümlerden ibaret olup, genel işlem koşulları içermektedir. Bu
nedenle Sözleşme’nin imzalanmasından önce incelemeleri ve bilgi edinmeleri
amacıyla Sözleşme Müşteri ve Keﬁl tetkikine sunulmuş; Sözleşme’nin imzalanmasından önce ekte bir örneği bulunan “ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU “ ile Müşteri ve Keﬁl yeterli bilgi verilmiştir. Müşteri

42 WARNING ON THE UTILIZATION OF GENERAL TRANSACTION CLAUSE
AND INFORMING THEREOF
The Agreement was prepared in its entirety unilaterally by the Bank and consists
of the provisions, which have been submitted to the Customer, the Surety and
the other persons, who put their signatures hereunder, and contains the general
terms for transactions. For this reason, the Agreement was submitted to the Customer and the Surety for reviewing before execution; furthermore, the Customer
and the Surety were provided with sufﬁcient information before the execution of
the Agreement by means of the “GENERAL CREDIT AGREMENT, PRE-EXECU-

4-Müşteri tarafından daha önce imzalanmış olan sözleşmelerin ( Genel Kredi Sözleşmesi
veya konu ile ilgili varsa FKS, kâr-zarar ortaklığı yatırımı sözleşmesi gibi sözleşme isimleri yazılmalıdır.
5-Müşteri tarafından daha önce imzalanan GKS ve sair sözleşmelerin tarihleri
yazılmalıdır.

4-Name of any contract (General Loan Agreement or, if relevant, FLA, proﬁt-loss participation agreement, investment agreement, etc) that is previously signed by the Client
must be written.
5-Dates of any agreements that are previously signed by the Client must be written.
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ve Keﬁl’e Banka’nın Banka’nın www.albarakaturk.com.tr internet adresi aracılığı
ile veya Banka şubelerine başvurarak ayrıntılı bilgi edinmelerinin mümkün olduğu
bildirilmiştir. Müşteri ve Keﬁl yeterli bilgi edinildiklerini ve genel işlem koşulları
kullanılmasını kabul ettiklerini beyan etmeleri sonrası Sözleşme imzalanmıştır.

TION INFORMATION FORM”, a copy of which is given in the addendum attached
hereunder. The Customer and the Surety were informed that they obtain detailed
information by visiting the webpage of the Bank, www.albarakaturk.com.tr or by
applying yo any branch of the Bank. The Customer and the Surety signed the
Agreement after stating that they were provided with sufﬁcient information and
therefore accepted the exercise of general terms for transactions.

Sözleşme Tarihi/ Agreement Date 6 : ......./......./..............
BANKA/BANK
Adres/ Address 7 : .................................................................................................................................................................................................................................................................................
İmza/ Signature 8

MÜŞTERİ/ CUSTOMER
Unvan - Adı / Soyadı/ Title - name/ surname 9 : .................................................................................................................................................................................................
Adres/ Address 10 : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
İmza/ Signature 11

MÜŞTERİ/ CUSTOMER
“ Sözleşme’nin bir örneğini aldık.” / “ we have received a copy of the agreement.”

SZL-045 / 01

MÜTESELSİL KEFİL/ JOINT SURETY
ADI – SOYADI (Gerçek Kişi Keﬁl)/ Name – surname (natural person surety) 12 : ..........................................................................................................
UNVAN ( Tüzel Kişi Keﬁl)/ Title ( legal person surety) 13 : ........................................................................................................................................................................
Kefalet Miktarı/ Surety amount 14: .......................................................................................................................................................................................................................................
Müteselsil Kefalet Beyanı/ Join surety statement 15: .......................................................................................................................................................................................
Kefalet Tarihi/ Surety date 16: ......./......./..............
Adres/ Address 17: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
İmza/ Signature 18

KEFİL/ SURETY

6- Sözleﬂme tarihinin yazılmasına dikkat edilmelidir.
7- Adres bilgilerini içeren Banka Şubesi kaşesi basılabilir.
8- Sözleşme’nin Banka Şubesi tarafından da imzalanması.
9- Tüzel kişilerin unvanı, gerçek kişinin ad-soyadının tam ve doğru yazılmalıdır.
10- Müşteri adresi mutlaka yazılmalıdır.
11- Tüzel kişilerde imza sirküleri ve sair yetki belgesine göre kaşe/mühür basılması
sureti ile yetkililer tarafından imzalanmalıdır.
12- Gerçek kişinin ad-soyadının tam ve doğru yazılmalıdır.
13- Tüzel kişilerin unvanı tam ve doğru yazılmalıdır.
14- Kefalet miktarının mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
15- Keﬁlin el yazısı ile “ Müteselsil keﬁl sıfatla yükümlülük altına girdim.” şeklindeki
beyanı yazmalıdır.
16- Kefalet tarihinin mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
17- Keﬁl adresi yazılmalıdır.
18- Keﬁl imzasının mutlaka el ile atılması, mühür, parmak izi olmamasına dikkat edilmelidir.

6- Agreemant Date must be written.
7- Seal of the branch of the Bank that has the address information may be used.
8- Signing of the Agreement by the Branch of the Bank.
9- Title of the legal persons and name and surname of the natural persons must be
accurately written.
10- Address of the Customer must be written.
11- For legal persons, the Agreement must be signed by the authorized ofﬁcials by
afﬁxing the seal/stamp in accordance with the signatory circular and other respective
documents.
12- Name and surname of the natural person must be written accurately and completely.
13- Title of the legal persons must be written accurately and completely.
14- The surety amount must be written with the handwriting of the surety.
15- The Surety must write the statement, “I hereby incur a liability in capacity of joint
surety.” in its handwriting.
16- The surety date must be written in the handwriting of the surety.
17- Address of the surety must be written.
18- Signature of the surety must be put with handwriting but not by seal, ﬁngerprint, etc.

48/50

MÜTESELSİL KEFİL/ JOINT SURETY
ADI – SOYADI (Gerçek Kişi Keﬁl)/ Name – surname (natural person surety) 19 : ..........................................................................................................
UNVAN ( Tüzel Kişi Keﬁl)/ Title ( legal person surety) 20 : ........................................................................................................................................................................
Kefalet Miktarı/ Surety amount 21: .......................................................................................................................................................................................................................................
Müteselsil Kefalet Beyanı/ Join surety statement 22: .......................................................................................................................................................................................
Kefalet Tarihi/ Surety date 23: ......./......./..............
Adres/ Address 24: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
İmza/ Signature 25

KEFİL/ SURETY
MÜTESELSİL KEFİL/ JOINT SURETY
ADI – SOYADI (Gerçek Kişi Keﬁl)/ Name – surname (natural person surety) 26 : ..........................................................................................................
UNVAN ( Tüzel Kişi Keﬁl)/ Title ( legal person surety) 27 : ........................................................................................................................................................................
Kefalet Miktarı/ Surety amount 28: .......................................................................................................................................................................................................................................
Müteselsil Kefalet Beyanı/ Join surety statement 29: .......................................................................................................................................................................................
Kefalet Tarihi/ Surety date 30: ......./......./..............
Adres/ Address 31: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
İmza/ Signature 32

KEFİL/ SURETY

SZL-045 / 01

MÜTESELSİL KEFİL/ JOINT SURETY
ADI – SOYADI (Gerçek Kişi Keﬁl)/ Name – surname (natural person surety) 33 : ..........................................................................................................
UNVAN ( Tüzel Kişi Keﬁl)/ Title ( legal person surety) 34 : ........................................................................................................................................................................
Kefalet Miktarı/ Surety amount 35: .......................................................................................................................................................................................................................................
Müteselsil Kefalet Beyanı/ Join surety statement 36: .......................................................................................................................................................................................
Kefalet Tarihi/ Surety date 37: ......./......./..............
Adres/ Address 38: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
İmza/ Signature 39

KEFİL/ SURETY

19- Gerçek kişinin ad-soyadının tam ve doğru yazılmalıdır.
20- Tüzel kişilerin unvanı tam ve doğru yazılmalıdır.
21- Kefalet miktarının mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
22- Keﬁlin el yazısı ile “ Müteselsil keﬁl sıfatla yükümlülük altına girdim.” şeklindeki
beyanı yazmalıdır.
23- Kefalet tarihinin mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
24- Keﬁl adresi yazılmalıdır.
25- Keﬁl imzasının mutlaka el ile atılması, mühür, parmak izi olmamasına dikkat edilmelidir.
26- Gerçek kişinin ad-soyadının tam ve doğru yazılmalıdır.
27- Tüzel kişilerin unvanı tam ve doğru yazılmalıdır.
28- Kefalet miktarının mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
29- Keﬁlin el yazısı ile “ Müteselsil keﬁl sıfatla yükümlülük altına girdim.” şeklindeki
beyanı yazmalıdır.
30- Kefalet tarihinin mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
31- Keﬁl adresi yazılmalıdır.
32- Keﬁl imzasının mutlaka el ile atılması, mühür, parmak izi olmamasına dikkat edilmelidir.
33- Gerçek kişinin ad-soyadının tam ve doğru yazılmalıdır.
34- Tüzel kişilerin unvanı tam ve doğru yazılmalıdır.
35- Kefalet miktarının mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
36- Keﬁlin el yazısı ile “ Müteselsil keﬁl sıfatla yükümlülük altına girdim.” şeklindeki
beyanı yazmalıdır.
37- Kefalet tarihinin mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
38- Keﬁl adresi yazılmalıdır.
39- Keﬁl imzasının mutlaka el ile atılması, mühür, parmak izi olmamasına dikkat edilmelidir.

19- Name and surname of the natural person must be written accurately and completely.
20- Title of the legal persons must be written accurately and completely.
21- The surety amount must be written with the handwriting of the surety.
22- The Surety must write the statement, “I hereby incur a liability in capacity of joint
surety.” in its handwriting.
23- The surety date must be written in the handwriting of the surety.
24- Address of the surety must be written.
25- Signature of the surety must be put with handwriting but not by seal, ﬁngerprint, etc
26- Name and surname of the natural person must be written accurately and completely.
27- Title of the legal persons must be written accurately and completely.
28- The surety amount must be written with the handwriting of the surety.
29- The Surety must write the statement, “I hereby incur a liability in capacity of joint
surety.” in its handwriting.
30- The surety date must be written in the handwriting of the surety.
31- Address of the surety must be written.
32- Signature of the surety must be put with handwriting but not by seal, ﬁngerprint, etc
33- Name and surname of the natural person must be written accurately and completely.
34- Title of the legal persons must be written accurately and completely.
35- The surety amount must be written with the handwriting of the surety.
36- The Surety must write the statement, “I hereby incur a liability in capacity of joint
surety.” in its handwriting.
37- The surety date must be written in the handwriting of the surety.
38- Address of the surety must be written.
39- Signature of the surety must be put with handwriting but not by seal, ﬁngerprint, etc
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MÜTESELSİL KEFİL/ JOINT SURETY
ADI – SOYADI (Gerçek Kişi Keﬁl)/ Name – surname (natural person surety) 40 : ..........................................................................................................
UNVAN ( Tüzel Kişi Keﬁl)/ Title ( legal person surety) 41 : ........................................................................................................................................................................
Kefalet Miktarı/ Surety amount 42: .......................................................................................................................................................................................................................................
Müteselsil Kefalet Beyanı/ Join surety statement 43: .......................................................................................................................................................................................
Kefalet Tarihi/ Surety date 44: ......./......./..............
Adres/ Address 45: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
İmza/ Signature 46

KEFİL/ SURETY
MÜTESELSİL KEFİL/ JOINT SURETY
ADI – SOYADI (Gerçek Kişi Keﬁl)/ Name – surname (natural person surety) 47 : ..........................................................................................................
UNVAN ( Tüzel Kişi Keﬁl)/ Title ( legal person surety) 48 : ........................................................................................................................................................................
Kefalet Miktarı/ Surety amount 49: .......................................................................................................................................................................................................................................
Müteselsil Kefalet Beyanı/ Join surety statement 50: .......................................................................................................................................................................................
Kefalet Tarihi/ Surety date 51: ......./......./..............
Adres/ Address 52: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
İmza/ Signature 53
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MÜTESELSİL KEFİL/ JOINT SURETY
ADI – SOYADI (Gerçek Kişi Keﬁl)/ Name – surname (natural person surety) 54 : ..........................................................................................................
UNVAN ( Tüzel Kişi Keﬁl)/ Title ( legal person surety) 55 : ........................................................................................................................................................................
Kefalet Miktarı/ Surety amount 56: .......................................................................................................................................................................................................................................
Müteselsil Kefalet Beyanı/ Join surety statement 57: .......................................................................................................................................................................................
Kefalet Tarihi/ Surety date 58: ......./......./..............
Adres/ Address 59: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
İmza/ Signature 60

KEFİL/ SURETY
40- Gerçek kişinin ad-soyadının tam ve doğru yazılmalıdır.
41- Tüzel kişilerin unvanı tam ve doğru yazılmalıdır.
42- Kefalet miktarının mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
43- Keﬁlin el yazısı ile “ Müteselsil keﬁl sıfatla yükümlülük altına girdim.” şeklindeki
beyanı yazmalıdır.
44- Kefalet tarihinin mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
45- Keﬁl adresi yazılmalıdır.
46- Keﬁl imzasının mutlaka el ile atılması, mühür, parmak izi olmamasına dikkat edilmelidir.
47- Gerçek kişinin ad-soyadının tam ve doğru yazılmalıdır.
48- Tüzel kişilerin unvanı tam ve doğru yazılmalıdır.
49- Kefalet miktarının mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
50- Keﬁlin el yazısı ile “ Müteselsil keﬁl sıfatla yükümlülük altına girdim.” şeklindeki
beyanı yazmalıdır.
51- Kefalet tarihinin mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
52- Keﬁl adresi yazılmalıdır.
53- Keﬁl imzasının mutlaka el ile atılması, mühür, parmak izi olmamasına dikkat edilmelidir.
54- Gerçek kişinin ad-soyadının tam ve doğru yazılmalıdır.
55- Tüzel kişilerin unvanı tam ve doğru yazılmalıdır.
56- Kefalet miktarının mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
57- Keﬁlin el yazısı ile “ Müteselsil keﬁl sıfatla yükümlülük altına girdim.” şeklindeki
beyanı yazmalıdır.
58- Kefalet tarihinin mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
59- Keﬁl adresi yazılmalıdır.
60- Keﬁl imzasının mutlaka el ile atılması, mühür, parmak izi olmamasına dikkat edilmelidir.

40- Name and surname of the natural person must be written accurately and completely.
41- Title of the legal persons must be written accurately and completely.
42- The surety amount must be written with the handwriting of the surety.
43- The Surety must write the statement, “I hereby incur a liability in capacity of joint
surety.” in its handwriting.
44- The surety date must be written in the handwriting of the surety.
45- Address of the surety must be written.
46- Signature of the surety must be put with handwriting but not by seal, ﬁngerprint, etc
47- Name and surname of the natural person must be written accurately and completely.
48- Title of the legal persons must be written accurately and completely.
49- The surety amount must be written with the handwriting of the surety.
50- The Surety must write the statement, “I hereby incur a liability in capacity of joint
surety.” in its handwriting.
51- The surety date must be written in the handwriting of the surety.
52- Address of the surety must be written.
53- Signature of the surety must be put with handwriting but not by seal, ﬁngerprint, etc
54- Name and surname of the natural person must be written accurately and completely.
55- Title of the legal persons must be written accurately and completely.
56- The surety amount must be written with the handwriting of the surety.
57- The Surety must write the statement, “I hereby incur a liability in capacity of joint
surety.” in its handwriting.
58- The surety date must be written in the handwriting of the surety.
59- Address of the surety must be written.
60- Signature of the surety must be put with handwriting but not by seal, ﬁngerprint, etc
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MÜTESELSİL KEFİL/ JOINT SURETY
ADI – SOYADI (Gerçek Kişi Keﬁl)/ Name – surname (natural person surety) 61 : ..........................................................................................................
UNVAN ( Tüzel Kişi Keﬁl)/ Title ( legal person surety) 62 : ........................................................................................................................................................................
Kefalet Miktarı/ Surety amount 63: .......................................................................................................................................................................................................................................
Müteselsil Kefalet Beyanı/ Join surety statement 64: .......................................................................................................................................................................................
Kefalet Tarihi/ Surety date 65: ......./......./..............
Adres/ Address 66: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
İmza/ Signature 67

KEFİL/ SURETY
MÜTESELSİL KEFİL/ JOINT SURETY
ADI – SOYADI (Gerçek Kişi Keﬁl)/ Name – surname (natural person surety) 68 : ..........................................................................................................
UNVAN ( Tüzel Kişi Keﬁl)/ Title ( legal person surety) 69 : ........................................................................................................................................................................
Kefalet Miktarı/ Surety amount 70: .......................................................................................................................................................................................................................................
Müteselsil Kefalet Beyanı/ Join surety statement 71: .......................................................................................................................................................................................
Kefalet Tarihi/ Surety date 72: ......./......./..............
Adres/ Address 73: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
İmza/ Signature 74

KEFİL/ SURETY
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ÖZEL VEYA EK ŞARTLAR/SPECIAL AND ADDITIONAL TERMS75

61- Gerçek kişinin ad-soyadının tam ve doğru yazılmalıdır.
62- Tüzel kişilerin unvanı tam ve doğru yazılmalıdır.
63- Kefalet miktarının mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
64- Keﬁlin el yazısı ile “ Müteselsil keﬁl sıfatla yükümlülük altına girdim.” şeklindeki beyanı
yazmalıdır.
65- Kefalet tarihinin mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
66- Keﬁl adresi yazılmalıdır.
67- Keﬁl imzasının mutlaka el ile atılması, mühür, parmak izi olmamasına dikkat edilmelidir.
68- Gerçek kişinin ad-soyadının tam ve doğru yazılmalıdır.
69- Tüzel kişilerin unvanı tam ve doğru yazılmalıdır.
70- Kefalet miktarının mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
71- Keﬁlin el yazısı ile “ Müteselsil keﬁl sıfatla yükümlülük altına girdim.” şeklindeki beyanı
yazmalıdır.
72- Kefalet tarihinin mutlaka keﬁlin el yazısı ile yazılması gerekir.
73- Keﬁl adresi yazılmalıdır.
74- Keﬁl imzasının mutlaka el ile atılması, mühür, parmak izi olmamasına dikkat edilmelidir.
75- Somut durumlarda özel olarak yazılabilecek bazı açıklamalar, ilaveler yazıldığında,
bu kısımların da Banka, Müşteri ve Kefil tarafından imzalanması gerekir.

61- Name and surname of the natural person must be written accurately and completely.
62- Title of the legal persons must be written accurately and completely.
63- The surety amount must be written with the handwriting of the surety.
64- The Surety must write the statement, “I hereby incur a liability in capacity of joint
surety.” in its handwriting.
65- The surety date must be written in the handwriting of the surety.
66- Address of the surety must be written.
67- Signature of the surety must be put with handwriting but not by seal, ﬁngerprint, etc
68- Name and surname of the natural person must be written accurately and completely.
69- Title of the legal persons must be written accurately and completely.
70- The surety amount must be written with the handwriting of the surety.
71- The Surety must write the statement, “I hereby incur a liability in capacity of joint
surety.” in its handwriting.
72- The surety date must be written in the handwriting of the surety.
73- Address of the surety must be written.
74- Signature of the surety must be put with handwriting but not by seal, ﬁngerprint, etc
75- In case of addition of explanations pertaining to certain material cases, these sections
containing such explanations must also be signed by the Bank, the Client and the Surety.

