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ÇEK-SENET TAHSİLİ TALEBİ ve BİLGİ FORMU

REQUEST FOR COLLECTION OF CHECKS AND BONDS and INFORMATION FORM

ÜRÜN ADI/TANIMI / NAME OF PRODUCT/ DESCRIPTION: SENET (BONO/POLİÇE) TAHSİL 
İŞLEMLERİ/COLLECTION OF NOTES (BONDS/BILLS)

     SÜRESİ/VADESİ/TERM: Süresiz/Indefinite

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARININ/ FEES, COSTS AND 
COMMISSION FEES;

ADI/NAME TUTAR/ORAN/AMOUNT/RATE
TAHSİLAT 

PERİYODU/DUE 
DATE

Muamelesiz Senet İadesi/Bond 
Return without Transaction 45-TL Senet başına/Per 

bond

Senet Tahsilatı / Collection of 
Bonds

45 TL’nin altında ve 200 TL’nin üzerinde 
olmamak üzere; senet tutarının %0,10’u / 

%0,10 of the total bond amount provided that 
it shall not be below TL 45 and above TL 200.

Senet başına/Per 
bond

Senet Protestosu / Bond 
Complaint 60-TL

Protesto 
başına/Per 
complaint

Protesto Kaldırma / Removal of 
Complaint 80-TL

Protesto 
başına/Per 
complaint

ÜRÜN ADI/TANIMI/ NAME OF PRODUCT/DESCRIPTION : ÇEK TAHSİL İŞLEMLERİ/COLLECTION   OF 
CHECKS
SÜRESİ/VADESİ/TERM : Süresiz/Indefinite
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARININ; /FEES, COSTS AND  
COMMISSION FEES;

ADI/NAME TUTAR/ORAN/AMOUNT/RATE
TAHSİLAT 

PERİYODU/DUE 
DATE

Nakden Çek 
Tahsili (TL/YP) / 
Collection
of checks in 
cash(TL/FX)

Çek üzerindeki kur cinsinden40’in altında ve 
500’ün üzerinde olmamak üzere; çek tutarının 

%0,10’u / %0,10 of the total bond amount 
provided that it shall not be below TL 40 and 

above TL 500.

Çek başına/Per 
check

Banka Çeki
(Farklı Şube)/
Bank Check 
(Different 
Branch) Hesaben Çek Tahsili 

(TL/YP) /Collection
of checks, transfer
to account(TL/FX)

Çek üzerindeki kur cinsinden 15 para birimi / 15 
as same as the check’s currency

Çek başına/Per 
check
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İleri Vadeli 
Çeklerin Hesaben 
Tahsili 
(TL/YP)/Collectio
n of forward 
checks, transfer 
to account(TL/FX)

Çek üzerindeki kur cinsinden 15 para birimi / 15 
as same as the check’s currency

Çek başına/Per 
check

Diğer
Banka

Çekleri/
Other Bank 

Checks

Yurtiçi Diğer 
Banka Hesaben 
Çek Tahsili 
(TL/YP) / 
Collection of 
checks, transfer 
to account 
(TL/FX)

Çek üzerindeki kur cinsinden 30 para birimi / 30 
as same as the check’s currency

Çek başına/Per 
check

Yurtdışı Diğer 
Banka Çeklerinin 
Tahsili / 
Collection of 
checks of foreign 
banks

30 USD’nin altında ve 800 USD’nin üzerinde 
olmamak üzere; çek tutarının %0,10’u/ %0,10 of 
the total check amount provided that it shall not 

be below USD 30 and above USD 800

Çek başına/Per 
check

Muamelesiz Çek İade/Check 
Return without transaction 20-TL – 120 TL Çek başına/Per 

check
KKB Çek Sorgu/ Check inquiry 
from Loan Registry Bureue 12,5-TL Çek başına/Per 

check

Karşılıksız Çek / Dishonored 
Check

120 TL’nin altında ve 300 TL’nin üzerinde 
olmamak üzere; çek tutarının %0,10’u / %0,10 of 
the total check amount provided that it shall not 

be below TL 120 and above TL 300.

Çek başına/Per 
check

    

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: 31 Aralık gününe kadar. / FEES ARE IN EFFECT UNTIL: December, 31st
GEÇERLİLİK SÜRESİ SONUNDAKİ ÜCRET, MASRAF VE 
KOMİSYONLARDAKİ ARTIŞLARIN BİLDİRİMİ VE 
DEĞİŞİKLİK ESASI: Bu Form'daki ücret ve parasal 
sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir 
önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat 
endeksi artış oranında artırılarak 
“www.albaraka.com.tr” ve 
“https://www.albaraka.com.tr/urun-hizmet-
ucretleri.aspx” internet sitesinde ilan edilecektir. Bu 
Form’daki ücretlere ilişkin artışlar, artış uygulanmaya 
başlanmadan en az 30 gün önceden tarafınıza yazılı 
olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla veya kaydı 

NOTIFICATION OF INCREASE IN FEES, EXPENSES 
AND COMMISSIONS AFTER THE VALIDITY 
PERIOD AND THE BASIS FOR CHANGE: The fees 
and monetary limits in this Form will be 
announced on the "www.albaraka.com.tr" and 
"https://www.albaraka.com.tr/urun-hizmet-
ucretleri.aspx" website by increasing, maximum in 
every year, at the rate of increase of the annual 
consumer price index announced by the Turkish 
Statistical Institution as of the end of the previous 
year. Increases in fees in this Form will be 
reported to you at least 30 days before the 
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tutulan telefon vasıtasıyla bildirilecektir. Bu bildirim 
üzerine, bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün 
sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından 
vazgeçme hakkınız vardır. Bu hakkın kullanılması 
hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren ilave ücret alınamaz. Ürünü 
kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz 
halinde ise, değişikliği kabul ettiğiniz varsayılır.
Ücret değişikliğini kabul etmemeniz durumunda 
Bankamızın, ürün veya hizmeti durdurma hakkı 
saklıdır.
VERGİ VE FONLAR: Masraf, ücret ve 
komisyon tutarları üzerinden %5 BSMV 
tahsil edilmektedir.

TAHSİLAT ŞEKLİ:  Nakden veya mahsuben 
veya hesabına borç kaydedilmek suretiyle.

increase is applied, either in writing or by 
permanent data store or or by telephone 
registered. Upon this notice, you have the right to 
waive using the product or service within 15 days 
following the date of notice. No additional fees 
can be charged as of the effective date of the 
increase in fees to be applied in the event that 
this right is exercised. In case you continue to use 
the product or get the service, you will be 
deemed to have accepted the change.
Our Bank reserves the right to stop the product or 
service if you do not accept the fee change.
TAXES AND FUNDS:  %5 of the total amount of 
costs, fees and commission fees as Banking and 
Insurance Transaction Tax.
PAYMENT METHOD: In cash or by settlement or 
registering as debt.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş…………….………………..Şubesi/ Branch
İmza / İmzalar/ Signatures

Yukarıdaki bilgilendirme ve yapılan sözlü açıklamaları tam olarak anladım; bilgilendirmeye konu ücret, 
masraf ve komisyon tutarlarını kabul ettim; bilgilendirme ve imzalanan sözleşme çerçevesinde 
çek/senet tahsilatı hizmetlerinden yararlanmayı talep ederim./ I hereby declare that I have fully 
understood the subject fees, costs and commission fees, therefore, I hereby request to receive the 
check/bond collection services  within the scope of this information form and the terms and 
conditions of this contract. 

Formun imzalı bir nüshasını teslim aldım / I have received a signed copy of this Form.

 Müşterinin;/Customer’s;
 Adı Soyadı/ Name-Surname:                      
 TCKN/Turkish Identity No:
 Tarih/Date:                                                                    
 İmzası/Signature:

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671
MERSİS No: 0047000870200019
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL
www.albarakaturk.com.tr / albarakaturk@hs03.kep.tr


